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APRESENTAÇÃO 

 

A Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde (APA da Lagoa Verde), foi 

criada em 22 de abril de 2005 pela Lei Municipal nº 6084/2005 (RIO GRANDE, 2005), 

com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável, de 

forma a manter os seus recursos naturais.  

O primeiro Plano de Manejo desta APA foi concluído apenas em fevereiro de 

2011, estando vigente até a presente revisão, iniciada pela assinatura do termo de 

convênio nº 049/2019/SMMA, firmado no dia 04 de junho de 2019, em plena Semana do 

Meio Ambiente, pelo município do Rio Grande/ Secretaria de Município do Meio 

Ambiente, Universidade Federal do Rio Grande – FURG e e Fundação de Apoio à 

Universidade do Rio Grande (FAURG). 

 Entre os objetivos estabelecidos, consta a primeira revisão do Plano de Manejo 

da APA da Lagoa Verde. Este documento apresenta o resultado desse trabalho. Nesta 

revisão, conteúdos da primeira versão considerados ainda válidos foram aproveitados 

enquanto outros foram atualizados à luz de novos conhecimentos e da dinâmica 

socioambiental e administrativa. 

A presente revisão contém 4 volumes: O Tomo I é o principal documento de 

consulta para os gestores e onde se encontram entre outras informações complementares, 

os Programas Ambientais atualizados. O Tomo II apresenta a caracterização macro 

ambiental e o diagnóstico ambiental atualizados, constituindo-se a base de informações 

que justificam os Programas Ambientais. O Tomo III apresenta o inventário ambiental 

atualizando as informações do plano original. O Tomo IV apresenta ilustrações 

adicionais da fauna e da flora. 
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ESCOPO 

 

A presente revisão adotou uma perspectiva sistêmica, na qual a APA da Lagoa 

Verde foi analisada como um sistema integrado, controlado por forçantes que operam em 

escala temporal e espacial mais amplas e que determinam sua estrutura e a sua dinâmica. 

Sem essa compreensão sistêmica, mais ampla e integrada, os objetivos de conservação 

desse ecossistema teriam um alcance limitado.  

Nessa perspectiva parte-se da compreensão que a evolução geológica da planície 

costeira, que se verificou a partir do final do período Neógeno (há cerca de 5 milhões de 

anos) determinou a atual estrutura física da região em foco. A evolução geológica mais 

recente (5 mil anos até hoje) criou um extenso sistema de banhados formado por cristas e 

cavas alinhadas quase paralelamente à linha de costa atual, que acumulam as águas das 

chuvas e águas de escoamento subterrâneo provenientes dos terrenos mais elevados do 

pleistoceno (Barreira III) e que alimentam através de fluxos de água superficiais e 

subterrâneos os arroios Bolaxa e Senandes, os quais vão desaguar na Lagoa Verde. Esta 

evolução geológica, juntamente com o clima, determinam a forma como opera a hidrologia 

e os processos ecológicos atuantes na mesma. Assim, o balanço entre os centros de alta 

pressão Polar e Tropical localizados no Oceano Atlântico Sul Ocidental, associado ao 

volume de chuvas na bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos controlam o regime de entrada 

e saída de água no estuário, com o qual a Lagoa Verde encontra-se conectada através do 

canal São Simão. A heterogeneidade espacial determinada pela geomorfologia determina, 

por sua vez, a forma como se dá essa entrada e saída de água, assim como a distribuição 

espacial das comunidades estuarinas. Por essa razão, os primeiros capítulos abordam a 

evolução geológica, a descrição da hidrologia e o clima local. 

Portanto a compreensão da estrutura e funcionamento desse ecossistema e suas 

forçantes é uma tarefa básica para avaliar os impactos dos usos atuais presentes na região, 

e suas tendências futuras sobre os processos ecológicos em curso, e que determinam em 

última instância o seu equilíbrio dinâmico. Parte-se da premissa de que o objetivo de um 

Plano de Manejo de uma APA deve ser o de, a partir de compreensão do funcionamento 

do sistema ecológico da qual fazem parte, orientar um conjunto de ações para evitar, 

minimizar ou controlar tais impactos e assegurar a manutenção do equilíbrio 

ecossistêmico face ao processo de desenvolvimento socioeconômico, na busca de uma 

sociedade sustentável na sua relação com a natureza. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As áreas protegidas, ou Unidades de Conservação (UCs) são um dos 

mecanismos de preservação e conservação dos recursos ambientais adotados no mundo. 

No Brasil, esses espaços territoriais se constituem como um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei n° 6.938/1981 (BRASIL, 1981), cujo objetivo 

fundamental é compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (ART. 4º, I), buscando a 

sustentabilidade ambiental. 

A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de unidade de 

conservação recente que, no Brasil, surgiu no início dos anos 1980 (BRASIL, 19812), 

juntamente com diversos outros instrumentos da PNMA destinados à conservação 

ambiental. Seu objetivo principal é conservar a diversidade de ambientes, de espécies e 

processos naturais pela adequação das atividades humanas às características ambientais 

da área, seus potenciais e limites. 

Como unidade de conservação de uso direto a principal função da APA é ordenar 

a e normatizar o uso do território, a fim de manter o ecossistema e o bem estar da 

população. A implantação de uma APA não é impedir o desenvolvimento de uma região, 

mas sim, através de um zoneamento e gerenciamentos adequados orientar atividades 

produtivas de forma a coibir a degradação ambiental, possibilitando a conservação dos 

recursos naturais. 

E foi com esse objetivo que foi proposta a instituição da APA da Lagoa Verde 

(Figura 1) com a Lei Municipal nº 6084/2005 (RIO GRANDE, 2005). Constituída pela 

Lagoa Verde propriamente dita, os arroios Bolaxa, Senandes e Canal São Simão, formam 

um mosaico ambiental complexo que desempenha serviços ambientais importantes para 

o município como regulação hidrológica, estoque genético (biodiversidade) e oferta de 

espaços naturais para a qualidade de vida dos habitantes. O mosaico ambiental desse 

sistema ecológico é constituído por antigas dunas, campos, banhados, marismas e matas 

de restinga, que abrigam em seu conjunto uma comunidade silvestre bastante variada, 

incluindo espécies em perigo de extinção, como a lontra, e o cisne-de-pescoço-preto. Esta 

última espécie encontrada em abundância até a década de 1990 (TAGLIANI, 1994) não 

tem sido avistada nos últimos anos. 
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Figura 1. Mapa da localização e limites atuais da APA da Lagoa Verde. 

*Fonte: Sistema de Informação Ambiental do LabGerco-FURG. Editado por Gianuca, K. 
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2. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Para a realização desta revisão foi realizado um conjunto de tarefas por equipes 

diferenciadas, e teve início com a leitura do documento do primeiro Plano de Manejo, 

concluído em 2011, a fim de avaliar o aproveitamento das informações alí presentes e 

identificar os pontos necessários de atualização. 

Complementarmente foi realizada busca bibliográfica em artigos, resumos em 

congressos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses, relativos à 

temas relacionados à APA da Lagoa Verde e sua região de entorno. Um total de 13 

expedições de campo foram realizadas para coleta de dados ambientais e 21 expedições 

para entrevistas com a comunidade, totalizando, portanto, 34 expedições. Duas 

expedições foram realizadas com membros do Conselho Gestor a fim de discutir os 

problemas observados e suas possíveis soluções. 

Cabe destacar que na primeira versão do Plano de Manejo, o diagnóstico da 

fauna de vertebrados da APA da Lagoa Verde foi baseado em levantamentos de dados 

primários e secundários. A coleta de dados primários ocorreu entre os dias 17 e 21 de 

janeiro de 2011, e seguiu métodos específicos para cada grupo de fauna, conforme será 

apresentado nos capítulos subsequentes. Tais informações foram basicamente mantidas e 

foram complementadas com observações de campo coletadas durante a execução do 

presente trabalho de revisão (Volume II). 

Para análise da vulnerabilidade das espécies considerou-se o decreto 

nº 51.797/2014 do Código de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul que trata da Lista 

das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul. a lista mundial de 

espécies ameaçadas da International Union for Conservation of Nature – IUCN (2010) e 

o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do Ministério do Meio 

Ambiente (2018). Os dados coletados em campo, ou observados, na presente revisão e 

seus respectivos métodos de análise foram: 

 Usos e impactos – Observação de campo, imagens aéreas de alta resolução, 

registro fotográfico, inclusive com uso de Drones. 

 Material em suspensão – Avaliação quantitativa com uso de medidor a laser 

(Arroios Bolaxa e Senandes). 

 Oxigênio dissolvido – Sonda multiparamétrica (Arroios Bolaxa e Senandes). 

 Peixes – Coleta com rede de arrasto e de espera (Arroio Bolaxa) 

 Fauna terrestre – Observações visuais com registro fotográfico. 
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A Tabela 1 apresenta um resumo das expedições de campo realizadas para coleta 

de dados ambientais. Os locais Arroio Vieira e Granjas solidárias não se encontram 

atualmente dentro dos limites da APA, mas foram visitados para fins de avaliação de sua 

inclusão. 

 

Tabela 1. Locais e datas e parâmetros observados nas expedições de campo. 

Local Datas Parâmetros 

Arroio Bolaxa 

07/01/20, 08/01/20, 09/01/20, 10/01/20, 

13/01/20, 14/01/20, 15/01/20, 

27/02/2020 12/02/2020 22/01/2020, 

23/01/2020, 24/01/2020, 27/01/2020, 

29/01,2020 28/01/2020, 04/02/2020 

Material em suspensão, 

oxigênio dissolvido, peixes, 

usos e impactos. 

Arroio Senandes 07/01/202014/01/2020, 17/02/2020 

Material em suspensão, 

oxigênio dissolvido, peixes, 

usos e impactos. 

Arroio Vieira 21/02/2020 Impactos 

Lagoa Verde 17/01/2020 Usos e impactos 

Granjas Solidárias 28/08/2020 Usos e impactos 

 

2.1. Levantamento da percepção da comunidade 

 

Foram percorridos os bairros Boa Vista, Senandes e Bolaxa, totalizando 21 dias 

de campo e 130 residências/ famílias envolvidas (Tabela 2). Para se atingir um público 

com diferentes faixas etárias, os bairros foram percorridos em horários e dias 

diversificados (Figura 2). É necessário registrar que muitas tentativas de 

entrevista/conversa foram negadas, mesmo a entrevista sendo em caráter anônimo.  

Para tal, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, conduzidas em caráter de 

conversa informal utilizando a base metodológica apresentada por BONI e QUARESMA 

(2005). As entrevistas foram divididas em quatro partes, sendo elas: (1) Reconhecimento 

do entrevistado, (2) Qualidade de vida e infraestrutura (3) Percepção socioambiental e (4) 

Aspectos relacionados à gestão. 

 

Tabela 2. Quantitativo das entrevistas realizadas. 

Local Número de entrevistados Datas 

Boa Vista 42 06/09/19, 13/09/19, 19/09/19, 28/09/19, 30/09/19 

Senandes 44 
30/09/19, 07/10/19, 15/10/19, 19/10/19, 25/10/19, 

01/11/19, 08/11/19, 09/12/19 

Bolaxa 44 
24/10/19, 28/10/19, 09/11/19, 14/11/19, 18/11/19, 

23/11/19, 25/11/19, 28/11/19 

Total 130 21 dias 
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Figura 2. Locais visitados para as entrevistas com a comunidade. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA APA1 

 

3.1 Histórico 

 

A proposta de criação da Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Verde 

surgiu no ano de 1991, no âmbito do projeto “Áreas de Interesse Ambiental da cidade do 

Rio Grande”, realizado pelo Núcleo de Educação Ambiental – NEMA. Esse projeto 

buscou gerar mapas de áreas de relevância ambiental para o município, servindo de 

subsídio ao Plano Diretor. Propôs, pela primeira vez, a criação da APA do sistema Arroio 

Bolaxa e Lagoa Verde. Esse projeto contou com o apoio financeiro da Fundação O 

Boticário de Proteção à Natureza – FBPN e também da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande (BEHLING, 2007, p. 78. In: POLAR MEIO AMBIENTE, 2011). 

No ano de 1998, foi sugerido que a proposta de criação da APA fosse encaminhada 

ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, para discussão. No 

COMDEMA, foi criada Câmara Técnica (CT), coordenada pelo NEMA, integrante do 

Conselho, para dar andamento ao processo. Desta Câmara Técnica, faziam parte também as 

instituições a seguir: Autarquia do Balneário Cassino – ABC, Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pesca e Meio Ambiente – SMAPMA, NEMA – Nucleo de Educação e 

Monitoramento Ambiental, Centro de Estudos Ambientais – CEA, Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM, Universidad Federal do Rio Grande 

– FURG e União Riograndina das Associações de Bairro – URAB, com a possibilidade de 

que, durante as discussões, outras entidades interessadas fossem convidadas para as reuniões, 

tais como Associações de Bairros e representantes das comunidades. 

A comunidade representada pela Associação Comunitária do Senandes mostrou- 

se favorável à implantação da APA, solicitando, inclusive, que os limites fossem 

aumentados. Ainda em 1998, deu-se o encerramento das atividades da Câmara Técnica 

de Avaliação e Criação da APA da Lagoa Verde, resultando em uma minuta do 

anteprojeto de lei para a criação a APA da Lagoa Verde que foi encaminhado ao 

Executivo Municipal no ano seguinte.  

Em 2001, o COMDEMA, através do parecer n° 001/2001, de 21 de agosto, 

deliberou favoravelmente à criação da APA. Dessa forma, houve o encaminhamento do 

Anteprojeto de Lei de criação da APA à Prefeitura (BEHLING, op. cit., p. 82). O 

                                                 
1Todas as informações desse capítulo foram reproduzidas de POLAR MEIO AMBIENTE (2011) com 

algumas atualizações. 
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anteprojeto de lei, depois de discutido e aprovado por parecer favorável do COMDEMA, 

foi submetido à audiência pública, em 2003. Nos anos subsequentes, o assunto passou a 

fazer parte das reuniões do COMDEMA de forma frequente. No próprio ano de 2003, 

muitas questões foram levantadas quanto aos temas mais importantes no processo de 

criação da APA, destacando-se aquele da morosidade do processo legislativo para criação 

da unidade de conservação. 

A discussão perdurou pelo ano de 2004, e o Projeto de Lei para Criação da APA 

da Lagoa Verde foi colocado em pauta, para votação na Câmara dos Vereadores, por 

cinco vezes em dois anos, até que, em novembro daquele ano, foi solicitado ao Poder 

Executivo Municipal, por meio do Secretário do Meio Ambiente, que interferisse junto 

ao Legislativo, com vistas a acelerar o processo. No mês seguinte, foi apresentada uma 

proposta de Projeto de Lei Alternativo para Criação da APA da Lagoa Verde, pelo 

Secretário do Meio Ambiente à época, tendo em vista os limites da área proposta 

originalmente, tornando-a muito extensa e gerando a resistência das entidades envolvidas 

e dos vereadores (BEHLING, et al., p. 83) na sua aprovação.  

Assim, a proposta de Projeto Alternativo, que diminuía sua área de 3.500 ha (três 

mil e quinhentos hectares) para 510 ha (quinhentos e dez hectares), facilitou sua 

aprovação no Poder Legislativo Municipal, solucionando o impasse. A nova área 

compreendia a totalidade da Lagoa Verde e seu entorno, numa faixa de 200 m (duzentos 

metros), restrita à sua APP, e uma faixa de 100 metros no entorno dos arroios Bolaxa e 

Senandes e Canal São Simão.Assim, após apresentação justificada, foi aprovado e 

deliberado o Projeto Alternativo para Criação da APA da Lagoa Verde. 

Muitas discussões sucederam após a aprovação desse Projeto Alternativo, 

principalmente quanto à diminuição dos limites da área da APA. A justificativa 

apresentada para a referida aprovação foi de que os estudos realizados não eram 

suficientes para fundamentar a proteção da área originalmente proposta, oferecendo 

assim, a necessidade de cautela. Então, por não ter havido referencial fundamentado, foi 

utilizado o critério jurídico de delimitação da APP, sobre o qual já havia legislação a 

respeito. A possibilidade de expansão futura da área da APA não foi descartada à época 

da aprovação do Projeto Alternativo, desde que fossem apresentados estudos 

fundamentados e justificados (BEHLING, op. cit., p. 84). 

A Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Verde foi então legalmente 

instituída como Unidade de Conservação (UC) através da Lei Municipal n° 6.084 (RIO 

GRANDE, 2005), de 22 de abril de 2005, com o objetivo de proteção da Lagoa Verde, 
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dos Arroios Bolaxa e Senandes e o canal meandrante que liga a Lagoa Verde com o Saco 

da Mangueira. Integrado ao complexo APA da Lagoa Verde, por meio do Decreto 11.110 

(RIO GRANDE, 2011), em 08 de junho de 2011 foi instituído o Parque Urbano do Bolaxa 

(PUB), para fins de conservação, educação ambiental e lazer.  

O Art. 4° da Lei Municipal n° 6.084/2005 (Rio Grande, 2005) regulamenta que 

o munícipio pode criar uma estrutura administrativa e técnica para administração da APA, 

ou repassar a referida administração à terceiros, desde que autorizado pelo Poder 

Legislativo. Assim, em 10 de dezembro de 2012, mediante o Decreto Municipal n° 11.899 

(RIO GRANDE, 2012), foi instituído o “Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde”, o 

qual seria utilizado nos anos que sucederiam como instrumento de gestão da área de 

influência direta e indireta da APA, para fins de conservação e preservação ambiental, 

além de validar o cadastro no Sistema Nacional, realizado no ano 2010, haja vista que 

consolidar essa unidade de conservação no cenário nacional dependia da promulgação 

oficial do seu Plano de Manejo e divulgação do instrumento legal utilizado para este fim, 

junto ao cadastro nacional de unidades de conservação.  

Buscando atender o Art. 4° supracitado, da Lei Municipal n° 6.084/2005, em 25 

de julho de 2016, foi divulgado o Edital de Audiência Pública para Formação do Conselho 

Gestor (CG) da APA da Lagoa Verde, promovido pela SMMA, na condição de órgão 

gestor. Esse Edital regrava o credenciamento e a eleição das Organizações da Sociedade 

Civil e Órgãos Governamentais interessados em compor o CG, bem como os convidava 

à audiência pública em que se realizaria a eleição dos candidatos.  

Cumprindo o Edital, foram realizadas oito indicações da Sociedade Civil e duas 

indicações de Órgãos Públicos, respectivamente: Associação Comunitária Amigos e 

Moradores do Bolaxa (ACAMBO), Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental 

(NEMA), Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande, Centro de Indústrias do Rio 

Grande (CIRG), Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande (CDL), Sindicato Rural 

do Rio Grande (SRRG) Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio Grande (SEARG), 

Country Club Cidade do Rio Grande, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

No dia 20 de agosto de 2016, foi realizada pela manhã a Audiência Pública, na 

Escola Municipal de Educação Infantil Déborah Thomé Sayão e, conforme ata de 

Audiência, foram eleitos: ICMBio, FURG, CIRG, SRRG e Câmara de Comércio, ficando 

na suplência NEMA e ACAMBO. Segundo o item 4.4 do Edital de Audiência Pública, as 

entidades e órgãos eleitos teriam 10 dias úteis após a sua eleição, para indicar os nomes 
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de seus representantes no Conselho, sob pena de perda da vaga. Assim, devido à Câmara 

de Comércio não ter cumprido tal item, a mesma perdeu a vaga, e a entidade suplente 

nomeada para substitui-la foi o NEMA. 

A primeira reunião ordinária do Conselho Gestor ocorreu em 27 de outubro de 

2016, conforme a Ata de Reunião n° 001. Na ocasião foi apresentada pela SMMA a 

Portaria n° 008/2016, nomeando os membros efetivos do Conselho, eleitos em 

consonância com o Edital e o resultado da Audiência Pública. Na reunião ordinária n° 

003 do CG da APA da Lagoa Verde, realizada em 28 de dezembro de 2016, foi firmada a 

nomeação da Associação Comunitária Amigos do Bolaxa - ACAMBO como entidade 

integrante do Conselho, reconhecida pela Portaria n° 011 de 29 de dezembro de 2016.  

Considerando a Resolução n° 001 de 29 de março de 2016, do COMDEMA, a 

qual estabelecia procedimentos para a gestão de Unidades de Conservação municipais, 

foi elaborada a minuta do Regimento Interno do CG APA da Lagoa Verde. Visando a 

necessidade de regramentos para sua funcionalidade, o Regimento Interno foi proposto 

como resultado do Grupo de Trabalho composto pelos representantes do Conselho, quais 

sejam, CIRG, NEMA e ACAMBO, sendo aprovado por meio da Resolução n° 002 de 

2016 do COMDEMA.  

Ao fim de 2017, a APA foi incluída como Unidade de Conservação no Plano de 

Açao Nacional para a Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil., 

apesar de, à época, ainda não possuir o cadastro no Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação – SEUC. O chamado PAN Lagoas do Sul tem como objetivo "melhorar o 

estado de conservação das espécies ameaçadas e dos ecossistemas das lagoas da planície 

costeira do sul do Brasil, promovendo os modos de vida sustentáveis e/ou tradicionais 

associados ao território". O PAN englobava as Lagoas do Litoral Sul do Estado de Santa 

Catarina até o extremo sul do Estado do Rio Grande do Sul. 

Ainda em 2017 foi enviado ao Gabinete Executivo Municipal e a Secretaria de 

Município do Meio Ambiente, a Recomendação n° 001 de 2017 redigida pelo 

COMDEMA, solicitando a nomeação de um servidor exclusivo para atender a APA. 

Assim, foi promulgada em 16 de março de 2018, a Portaria n° 002 e n° 003 da SMMA, 

designando o primeiro servidor da APA, cuja função exercida seria de Presidente do 

Conselho Gestor.  

Durante a reunião ordinária 003 realizada em 12 de junho de 2018, foram 

apresentados dois funcionários ao Conselho Gestor. Ambos foram nomeados à época 

como funcionários para atendar as demandas oriundas da APA da Lagoa Verde e atuariam 
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como monitores ambientais dos pontos críticos da APA, realizando relatórios mensais 

para um diagnóstico efetivo das ações necessárias. Na prática um destes atua como 

colaborador e monitor, diretamente nas ações da APA, enquanto o segundo foi 

direcionado as atividades de apoio no horto municipal, sendo gerados relatórios pela 

secretaria executiva do CG, quando das vistorias periódicas realizadas. 

Em junho de 2018, após um longo processo histórico de tentativas do órgão 

gestor de cadastrar a APA da Lagoa Verde no Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação, foram finalizadas e encaminhadas pela SMMA todas as respostas 

necessárias para a homologação do cadastro pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

(SEMA). 

No mês de agosto de 2018, através da Portaria SMMA n° 006 e n° 007, o órgão 

gestor deliberou alteração de sua representatividade no CG, sendo indicada a primeira 

mulher à função. O Conselho Gestor da APA da Lagoa Verde está constituído, em 

consonância com o Art. 3° da Portaria n° 010/2018, de sete instituições/membros, 

representadas pelo poder público e sociedade civil organizada. 

Uma linha do texto ilustrando os principais marcos na gestão dessa UC está 

apresentada abaixo (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Linha do tempo da gestão da APA da Lagoa Verde. 

 

3.2 Estrutura administrativa 

 

Cabe à Secretaria de Município do Meio Ambiente a responsabilidade da gestão 

da APA. Ainda não foi criada uma função legal de chefe da APA da Lagoa Verde, sendo 

a chefia da unidade exercida pela atual presidenta do Conselho Gestor da APA, servidora 

de carreira, bióloga e que acumula a função de fiscal ambiental do município. A 
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necessidade de criação dessa função exclusiva de chefia da unidade é uma demanda 

identificada pelo Conselho Gestor. Importante que essa função seja criada e preenchida 

por um funcionário de carreira com um perfil profissional na área ambiental. 

A presidenta conta com o apoio do Conselho gestor da APA, que é um órgão 

colegiado de caráter consultivo e deliberativo no âmbito de suas competências, com a 

finalidade de promover a sustentabilidade em toda a área desta Unidade de Conservação 

e na sua área de entorno. 

O Conselho é formado por sete instituições, representadas pelo poder público e 

sociedade civil organizada, sendo elas: 

o Secretaria de Município do Meio Ambiente (SMMA) – Presidência do CG 

o Universidade Federal do Rio Grande – (FURG) 

o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

o Sindicato Rural do Rio Grande  

o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA) 

o Centro de Indústrias do Rio Grande (CIRG) 

o Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Bolaxa (ACAMBO)  

 

O Conselho Gestor da APA da Lagoa Verde é assessorado, na tomada de suas 

decisões, por Câmaras Técnicas compostas por seus próprios membros e/ou terceiros 

convidados, sempre que julga necessário. Além disso, todo o apoio administrativo 

necessário para o desenvolvimento das reuniões, bem como a implementação das 

decisões do Conselho é feito pela SMMA através de uma Secretaria Executiva, a quem 

cabe a responsabilidade de guarda e arquivamento de todas as atas de reuniões e demais 

registros do mesmo. De acordo com o Regimento Interno do Conselho, anualmente é 

elaborado um plano anual de trabalho, para definir as ações a serem implementadas pelo 

Conselho Gestor. Medidas compensatórias vinculadas ao licenciamento ambiental têm 

sido direcionadas a APA, tais como, plantios, projeto arquitetônico do Parque Urbano do 

Bolaxa – PUB, execução do projeto da guarita do PUB, atividades de educação ambiental, 

entre outras. 
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3.3 Base legal2 

 

3.3.1 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

 

Embora já existissem áreas protegidas desde 1937 (ano da criação do Parque 

Nacional de Itatiaia), apenas sob o impulso da Política Nacional do Meio Ambiente – 

PNMA (BRASIL, 1981), foi possível agrupar as unidades de conservação, ainda que 

casuisticamente, administradas com poucos recursos e carentes de ação definida de 

política ambiental. A promulgação da CF/1988 foi o verdadeiro divisor de águas no que 

tange à evolução das unidades de conservação, já que, ao dispor que fossem 

regulamentados os incisos I, II, III e IV, do parágrafo 1°, do art. 225, ensejou o nascimento 

da Lei n° 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC (MILARÉ, 2007, In: POLAR MEIO AMBIENTE, 2011). Essa lei 

estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação, é fruto de um longo processo a respeito de como instituir e gerir esses 

espaços territoriais especialmente protegidos, em virtude do mandato constitucional.  

A regulamentação da Lei do SNUC foi parcialmente efetuada pelo Decreto 

n° 4.340/2000, que buscou detalhar os aspectos legais referentes à criação de unidades de 

conservação, à gestão compartilhada com Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIPS, à exploração de bens e serviços, à compensação por significativo 

impacto ambiental, ao reassentamento de populações tradicionais, à reavaliação de 

categorias de unidades não previstas e à gestão das reservas da biosfera. 

O art. 2°, I, da Lei do SNUC, conceitua UC como “espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção.”Plano de Manejo é definido pelo art. 2°, XVII como o 

“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.” 

O SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, 

                                                 
2 As informações deste capítulo foram atualizadas a partir da primeira versão do Plano de Manejo. 
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estaduais e municipais. Os objetivos do SNUC, definidos no art. 4°, da Lei 

n° 9.985/2000, são: 

I – Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II – Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 

III – Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

IV – Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V – Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento; 

VI – Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII – Proteger as características relevantes da natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica cultural. 

VIII – Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; IX – recuperar ou 

restaurar ecossistemas degradados; 

X – Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental; 

XI – Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII – Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII – Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo- as 

social e economicamente. 

 

O art. 5° da Lei n° 9.985/2000, em seus incisos, averba as diretrizes pelas quais 

o SNUC deverá ser regido. Tais diretrizes, que presidem à constituição e ao 

funcionamento das unidades de conservação se voltam para assegurar a identidade dos 

ecossistemas brasileiros mais significativos (MILARÉ, op. cit., p. 656-657). 

Em decorrência do mandato constitucional contido no art. 225, incumbe ao 

Poder Público e à coletividade a tutela e/ou vigilância sobre o meio ambiente. Neste 

sentido, as diretrizes do SNUC invocam a participação efetiva das populações locais em 

todo o processo de criação, implantação e gestão das unidades de conservação, em 

especial aquelas contidas no inciso III do art. 5° (MILARÉ, op. cit., p. 657). 
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O inciso VIII do art. 5° referência que o processo de criação e gestão das UCs 

deve ser realizado de maneira integrada com as políticas de administração de terras e 

áreas circundantes, considerando as condições e as necessidades sociais e econômicas. 

Conforme se vê no art. 6°, a estrutura do SNUC é semelhante à estrutura do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Os órgãos de gestão do SNUC estão 

divididos em três níveis de atribuições: 

I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema; 

II – Órgão central: o MMA, com a finalidade de coordenar o Sistema; e 

III – Órgãos executores: o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, em caráter 

supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, 

subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. 

 

O estabelecimento de áreas protegidas tem importante papel entre as medidas 

preventivas que visam à proteção ambiental, apresentando dois procedimentos básicos: 

I – Interromper, em alguns casos, a atuação antrópica (humana) de modo a 

permitir a manutenção e a recuperação de atributos naturais ou; 

II – Em outros casos, permitir o uso desses recursos garantindo a manutenção 

no longo prazo em condições regulares, minimizando, assim, em ambos os 

procedimentos, as respostas negativas da ação antrópica. (CABRAL & SOUZA; 2005, 

p. 22, In: POLAR MEIO AMBIENTE, 2011). 

 

Assim, as unidades de conservação integrantes do SNUC estão divididas em dois 

grupos, com características específicas, descritas no art. 7° da Lei em questão: 

I – Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto1 dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos na própria lei do SNUC. 

II – Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

 

O grupo das Unidades de Proteção Integral, descritas a partir do art. 8° da Lei do 

SNUC, sendo composto pelas categorias de: Estação Ecológica, Reserva Biológica, 

Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. O grupo das Unidades 
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de Uso Sustentável, descritas a partir do art. 14 da Lei, é composto pelas seguintes 

categorias de UC: Área de Proteção Ambiental (caso da UC objeto deste Plano de 

Manejo), Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 

Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. 

Entende-se por uso indireto aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou 

destruição dos recursos naturais; enquanto uso direto é aquele que envolve coleta e uso, 

comercial ou não, dos recursos naturais (art. 2°, IX e X, da Lei n° 9.985/2000). 

Resumidamente, e de forma mais ampla, há três formas de implementação de 

UC no Brasil: as que não permitem, em hipótese alguma, a presença do homem (exceto 

em casos muitos especializados, para visitação pública); as que permitem a presença 

humana em casos específicos, como populações tradicionais e povos indígenas; e as que 

consideram legal a presença humana em seu interior, inclusive como desenvolvimento de 

atividades controladas, direta ou indiretamente, pelo Estado, como é o caso bem 

específico das Áreas de Proteção Ambiental (CABRAL; SOUZA; op. cit., p. 12). 

Conforme disposição do art. 22 da Lei do SNUC (regulamentado pelo art. 2° do 

Decreto n° 4.340/2002), as UCs são criadas por ato do Poder Público, considerando 

limites e órgão responsável pela administração. Estudos técnicos e socioeconômicos, bem 

como consulta pública, devem proceder a criação das UCs, de modo a possibilitar a 

identificação de sua localização, dimensão e limites mais adequados para a unidade. 

Sobre esse tema, o item 6.3 discorrerá mais detalhadamente. O art. 46 do Decreto 

n° 4.340/2000 estabelece, ainda, que cabe ao MMA a tarefa de propor regulamentação 

para cada categoria de UC. 

O art. 27 da Lei n° 9.985/2000 traz a obrigatoriedade de as UCs disporem de 

Plano de Manejo (regulamentado pelo art. 12 do Decreto n° 4.340/2002), entendido como 

o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de cada UC, 

se estabeleça seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 

dos recursos naturais, inclusive a implantação da estrutura física necessária à gestão da 

unidade. (CABRAL; SOUZA; op. cit. P. 34) 

Em 2006, através da publicação do Decreto n° 5.758/2006 (BRASIL, 2006), foi 

instituído o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, seus princípios, 

diretrizes, objetivos e estratégias. O anexo do Decreto que institui o PNAP traz seus 

objetivos gerais, específicos e as estratégias para atingi-los, incluindo, entre os objetivos 

gerais, o fortalecimento dos componentes federal, distrital, estaduais e municipais do 
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SNUC e o aprimoramento do planejamento e a gestão do SNUC. 

Por fim, cabe mencionar que cabe ao MMA organizar e manter um Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação – CNUC2 (ao qual divulgará e colocará à 

disposição do público interessado), com a colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais 

e municipais competentes. 

 

3.3.2 O Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC 

No RS, a criação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC, foi 

instituído através do Decreto Estadual n° 34.256/1992 (RIO GRANDE DO SUL, 1992-

B) em conformidade com o disposto na Lei n° 9.519/1992 (RIO GRANDE DO SUL, 

1992-A), que institui o Código Florestal Estadual. Este Código, em seu art. 3°, I, 

estabelece que um dos objetivos específicos da política florestal do Estado é criar, 

implantar e manter um Sistema Estadual de Unidades de Conservação, de forma a 

proteger comunidades biológicas representativas de ecossistemas naturais existentes, em 

conformidade com o art. 251, §1°, VI, VII, XII e art. 259, da Constituição do Estado. 

O art. 1°, do Decreto n° 34.256/1992, dispõe que o SEUC é constituído pelas 

UCs estaduais e municipais. O art. 2° estabelece que a estrutura do SEUC será 

estabelecida de forma a incluir comunidades geneticamente significativas, abrangendo a 

maior diversidade possível de ecossistemas naturais existentes no território estadual e nas 

águas jurisdicionais, dando-se prioridade àqueles que se encontrarem mais ameaçados de 

degradação ou eliminação. 

O art. 1°, do Decreto n° 38.814/1998 (RIO GRANDE DO SUL, 1998), que 

regulamenta o Decreto do SEUC, estabelece que o SEUC integrará o Sistema Estadual 

de Proteção Ambiental, tendo como órgão superior o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente – CONSEMA. 

O art. 3°, do Decreto n° 34.256/1992, descreve a composição do SEUC, que se 

divide em três esferas: 

I – órgão coordenador; 

II – órgão executor; e 

III – outros órgãos estaduais e municipais, responsáveis pela administração de 

UC que, de acordo com a legislação, integre m ou venham a integrar o SEUC. Por força 

da Lei Estadual n° 11.362/1999 (RIO GRANDE DO SUL, 1999), que introduz 

modificações na Lei n° 10.356/19954, o órgão coordenador do SEUC, passou a ser a 

Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, com as atribuições de avaliar o SEUC e nele 
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incluir as UCs compatíveis com o Decreto n° 34.256/1992. O órgão executor passou a ser 

o DEFAP, com as funções de subsidiar a SEMA, coordenar e avaliar a implantação do 

SEUC, propor a criação de UCs estaduais e responsabilizar-se por sua administração. 

Assim, atualmente, cabe ao DEFAP, através da Divisão de Unidades de Conservação – 

DUC, a elaboração de um Cadastro Estadual de Unidades de Conservação, com a 

cooperação dos demais órgãos estaduais e municipais. 

 

A categorização de UCs estabelecida no SEUC não pode ser utilizada (Unidades 

de Proteção Integral, Unidades de Conservação Provisórias e Unidades de Manejo 

Sustentável), pois é diferente daquela contida na Lei n° 9.985/2000. Nesse caso, as 

categorias de UCs são as do SNUC: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso 

Sustentável, da Lei n° 9.985/2000. 

Nos termos do art. 11 do Decreto n° 34.256/1992, deverão ser incentivadas 

atividades de educação ambiental em todas as categorias de UCs. 

Note-se que o SEUC do Estado do RS foi criado e instituído anos antes da 

criação e instituição do SNUC. Dessa forma, as aplicações dos Decretos de criação e 

regulamentação do SEUC do RS têm seus dispositivos aplicados somente na medida em 

que não contrariam e/ou desobedecem àqueles dispostos na Lei n° 9.985/2000 e demais 

regulamentações acerca do SNUC, por serem leis posteriores e hierarquicamente 

superiores. Para o caso de dispositivos do SEUC que estejam desatualizados, aplicam-se 

aqueles contidos nas normatizações referentes ao SNUC. 

O Decreto n° 38.814/1998, regulamentador do SEUC, dispõe, ainda, sobre as 

competências dos órgãos que o compõem, bem como quanto ao sistema de cadastramento 

das UCs. Assim, o art. 7° dispõe que o cadastramento no SEUC será efetuado mediante 

solicitação de inscrição, pelos responsáveis das unidades, através de formulário específico 

(constantes no Anexo 1 do Decreto), documento de responsabilidade técnica e 

documentação referente ao ato de criação da UC, diagnóstico da área, levantamento da 

situação fundiária, enquadramento da UC, entre outras. 

Nessa esteira, segundo o art. 10, os municípios que possuírem UCs poderão 

receber recursos previstos em Lei a título de estímulo e compensação da preservação e 

conservação ambiental, desde que: 

I – a utilização da UC seja compatível com o que determina a legislação em 

vigor para a categoria (atente-se para o SNUC); 

II – a UC conste no Cadastro de UCs do Estado, referendado pelo CONSEMA. 
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É obrigatória, nos termos do art. 17, a sinalização externa, por meio de placas, 

da área da UC, que deverá ser implementada por seu administrador. A sinalização deverá 

ser instalada nos limites externos da unidade e suas vias de acesso, respeitando: 

I – a visibilidade imediata aos que transitam pelo local ou dele se aproximem; 

II – a integração com o ambiente, de modo a não desfigurar a paisagem nem 

causar dano de qualquer tipo; e 

III – a inclusão de mensagem incentivadora de preservação ambiental. 

 

Por fim, importante mencionar que os municípios que possuem UC poderão 

elaborar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, em observância ao SEUC, 

nos termos estabelecidos pelo Decreto n° 38.814/1998. 

 

3.3.3 O Enquadramento das Águas 

Em 1995, a Portaria SSMA nº 7, de 24/05/95, Norma Técnica 003/95 (FEPAM, 

1995) oficializou o processo final do enquadramento das águas da parte sul do estuário 

da Lagoa dos Patos pela FEPAM, seguindo as orientações da Resolução nº 20 do 

CONAMA (1986) (Figura 4). 
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Figura 4. Enquadramento dos recursos hídricos da parte sul do estuário da Lagoa dos Patos. 

 

Segundo esse documento, as águas do estuário da Lagoa dos Patos foram 

classificadas em seis classes, considerando o tipo e destino de uso. As águas doces foram 

incluidas nas classes especial (arroio e lagoa Bolaxa3), classe 1 (arroios Martins, Cabeças, 

lagoa da Quinta, Banhado 25 e arroios de São José do Norte), classe 2 (arroio Vieira). As 

águas salobras foram incluídas nas classes A, B e C, cada uma com um padrão de 

qualidade a ser mantido e com restrições de lançamento de efluentes definidos  

pela Resolução CONAMA 20/86 (e que deverão ser atualizados pela Resolução 

CONAMA 357 (2005). 

A Classe A e a Classe Especial não possuem padrões de qualidade definidos, já 

que não são tolerados lançamentos e despejos de águas residuais domésticas e industriais, 

                                                 
3 A norma referida empregou erroneamente o nome Lagoa Bolaxa para referir-se à Lagoa Verde. 
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lixo e outros resíduos sólidos e substâncias tóxicas, mesmo tratadas. 

O Saco da Mangueira e todas as regiões rasas do sul do estuário com 

profundidades menor que 1 metro ficaram enquadrados dentro da CLASSE B, cujas águas 

são destinadas à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário 

(natação, esqui aquático e mergulho) e à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de 

espécies destinadas à alimentação humana. Nas águas dessa classe serão tolerados 

lançamentos de despejos, desde que, além de atenderem aos padrões de emissão referidos 

no artigo 21 da Resolução nº 20 do CONAMA (1986) não venham a fazer com que os 

limites estabelecidos para a respectiva classe sejam ultrapassados. 

O canal de acesso ao Porto do Rio Grande está enquadrado na Classe C, cuja 

águas são destinadas à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato 

primário e secundário e à navegação. 

 

3.3.4 Outras políticas públicas incidentes 

 

Nível Federal 

 

– Lei nº 6.902/1981: Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de 

Proteção Ambiental e dá outras providências.  

– Decreto nº 5.758/2006: Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – 

PNAP. 

– Lei Federal nº 7.661/1998 e Decreto Federal nº 5.300/2004: Plano Nacional 

de Gerenciamento Costeiro. 

– Portaria nº 751/ 2018: Plano de Ação Nacional para Conservação dos 

Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil – PAN Lagoas do Sul. 

Trata-se de uma Política Pública de conservação da biodiversidade, com o foco 

nos sistemas lagunares formados desde o Rio Maciambú/SC até a fronteira do Brasil com 

o Uruguai, contemplando 29 táxons da fauna ameaçados de extinção e 133 táxons da flora 

ameaçados de extinção. O PAN Lagoas do Sul tem como objetivo geral melhorar o estado 

de conservação das espécies ameaçadas e dos ecossistemas das lagoas da planície costeira 

do sul do Brasil, promovendo os modos de vida sustentáveis e/ou tradicionais associados 

ao território. 

– Lei nº 12.651/ 2012: Código Florestal. 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, a adequação das Áreas de 

Preservação Permanente e da Reserva Legal dos imóveis rurais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
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– Decreto n°5.092/2004: Define regras para identificação de áreas prioritárias 

para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, 

no âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. 

– 2ª Atualização das Áreas Prioritárias para Conservação da 

Biodiversidade 2018.  

Em todos os Biomas, foi utilizada a metodologia aprovada pela Deliberação 

CONABIO Nº 39 de 14/12/2005, e baseou-se na utilização do software Marxan, e na 

integração de atividades de modelagem computacional, com a validação da informação 

gerada por especialistas de diferentes setores e regiões dos biomas. 

– Resolução CONAMA no 396/ 2008: Dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.  

– Resolução CONAMA no 397/ 2008: Dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

– Resolução CONAMA nº 237/ 199: Procedimentos e critérios utilizados no 

licenciamento ambiental. 

– Resolução CONAMA nº 428/ 2010: Dispõe, no âmbito do licenciamento 

ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de 

Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, 

bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de 

licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras 

providências. 

– Resolução CONAMA nº 420/ 2009: Dispõe sobre critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias 

em decorrência de atividades antrópicas. 

– Instrução Normativa nº 001/ 2015: Estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 

 

Nível Estadual 

– Lei nº 15434 DE 09/01/2020: Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

– Decreto nº 52.431/ 2015: Estabelece o Cadastro Ambiental Rural, e tem entre 

http://areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-das-areas-prioritarias
http://areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-das-areas-prioritarias
http://areasprioritarias.mma.gov.br/images/arquivos/Delib_039.pdf
http://areasprioritarias.mma.gov.br/images/arquivos/Delib_039.pdf
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os seus objetivos, o de promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo 

e da conservação ambiental no território estadual 

– Portaria SEMA nº 79/2013: Reconhece a Lista de Espécies Exóticas 

Invasoras do Estado do Rio Grande do Sul e demais classificações, estabelece normas de 

controle e dá outras providências. 

– Resolução CONSEMA nº 360/2017, que estabelece diretrizes ambientais para 

a prática da atividade pastoril sustentável sobre remanescentes de vegetação nativa 

campestre em Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal no Bioma Pampa. 

– Cadastro APA da Lagoa Verde no SEUC:  Certidão de registro 

nº 903.00036/18. Vencimento: 29/06/22. 

– Portaria conjunta SEMA/FEPAM n°1/ 2018: Estabelece procedimentos 

transitórios para a cobrança administrativa dos autos de infração lavrados sob a égide da 

Portaria FEPAM nº 65/2008, anteriores à entrada em vigor do Decreto Estadual 

nº 53.203/2017.  

– Resolução CONSEMA n° 319/2016: Estabelece critérios e procedimentos para a 

Autorização para Licenciamento Ambiental de atividades ou empreendimentos que afetem as 

Unidades de Conservação Estaduais e Municipais integrantes do Sistema Estadual de Unidades 

de Conservação e seu entorno (Zonas de Amortecimento e área circundante de 10km). 

– Resolução CONSEMA nº 128/2006: Dispõe sobre a fixação de Padrões de 

Emissão de Efluentes Líquidos para fontes de emissão que lancem seus efluentes em 

águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul. 

– Resolução CONSEMA nº 288/2014: Atualiza e define as tipologias, que 

causam ou que possam causar impacto de âmbito local, para o exercício da competência 

Municipal para o licenciamento ambiental, no Estado do Rio Grande do Sul. 

– Resolução CONSEMA nº 288/2014: Atualiza e define as tipologias, que 

causam ou que possam causar impacto de âmbito local, para o exercício da competência 

Municipal para o licenciamento ambiental, no Estado do Rio Grande do Sul. 

– Resolução CONSEMA no 372 de 2018: Dispõe sobre os empreendimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento 

ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local 

para o exercício da competência municipal no licenciamento ambiental. 

– Decreto nº 51.797/2014: Lista de espécies da fauna gaúcha ameaçadas de 

extinção. 

http://www.fzb.rs.gov.br/upload/2014090911580809_09_2014_especies_ameacadas.pdf
http://www.fzb.rs.gov.br/upload/2014090911580809_09_2014_especies_ameacadas.pdf
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– Decreto nº 52.109/2014: Lista de espécies da flora nativa ameaçadas de 

extinção no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Nível Municipal 

– Lei nº 3832/1983: Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

COMDEMA. 

– Lei nº 5469/2000: Reestrutura o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, 

revoga a Lei n°3832/83 e suas alterações e dá outras providências.  

– Lei nº 6084/2005: Institui a Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde 

– Lei nº 6.495/2007: Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA. 

– Resolução COMDEMA n° 01/2008: Aprova o Regimento Interno de 

Operação e Acompanhamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA. 

– Lei nº 6588/ 2008: Dispõe sobre o plano diretor participativo do município do 

Rio Grande e estabelece as diretrizes e proposições de 

desenvolvimento urbano municipal.  

– Lei nº 6.832/ 2009: Dispõe sobre Plano Diretor de Arborização Urbana do 

município do Rio Grande. 

– Decreto Municipal nº 11.110/ 2011: Cria o Parque Urbano do Bolaxa. 

– Decreto nº 11.899/2012: Institui o Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde. 

– Resolução COMDEMA nº 001/2013: Diretrizes para o FMMA. 

– Lei Municipal nº 7.966/2015: Disciplina o Licenciamento Ambiental no 

Município de Rio Grande, a taxa correspondente, e dá outras providências. 

– Resolução COMDEMA nº 001/2016: Estabelece os procedimentos para 

gestão de Unidades de Conservação Municipais, e dá outras providências. 

– Portaria SMMA n° 008/2016: Nomeia membros do Conselho Gestor da APALV. 

– Resolução COMDEMA nº 002/2016: Aprova o Regimento Interno do 

Conselho Gestor da APALV. 

– Portaria SMMA nº 010/2016: Medidas compensatórias de Projetos 

Habitacionais de Interesse Social a serem exigidas dos empreendimentos a serem 

instaladas no entorno da APA da Lagoa Verde. 

– Portaria SMMA nº 001/2017: Medidas compensatórias a serem exigidas dos 

empreendimentos a serem instalados na APA e seu entorno de 10 km. 

– Portaria SMMA nº 010/2018: Atualiza a Portaria 008/2016 que nomeia os 

membros do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde. 

http://www.fzb.rs.gov.br/upload/2014090911580809_09_2014_especies_ameacadas.pdf
http://www.fzb.rs.gov.br/upload/2014090911580809_09_2014_especies_ameacadas.pdf


 

45 

3.4 Enquadramento político 

 

A APA da Lagoa Verde está inserida, na sua totalidade, no município de Rio 

Grande. Este município possui área total de 2.813,9 Km², sendo que a APA ocupa 5,16 

Km², ou seja, 0,18% de área do município. 

Conforme divisão administrativa e de planejamento, a APA da Lagoa Verde esta 

localizada no Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) Sul. Ela pertence ao 

Bioma Pampa, na Mesorregião Sudeste Riograndense. E, segundo o Comitê de Bacias 

Hidrográficas, a APA está localizada na Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo. 

 

3.5 Localização e acesso 

 

A APA da Lagoa Verde fica localizada no município de Rio Grande entre a 

cidade e o Balneário do Cassino distante 2 km deste. A distância até a capital Porto Alegre 

é de aproximadamente 350 Km. A ERS 734 e BR 392 são as principais vias de acesso 

(Figuras 5 e 6). 

 

 

Figura 5. Mapa de localização e acesso da APA da Lagoa Verde 
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Figura 6. Acesso locais à APA a partir de áreas públicas. 

 

3.6 Descrição dos limites atuais 

 

Os limites da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde são determinados, 

através da Lei Municipal n° 6.084, de 22 de abril de 2005, de Rio Grande, com área 

superficial de aproximadamente 510,00 ha, constituída pela própria Lagoa Verde e seu 

entorno numa faixa de 200,00 m (duzentos metros), a partir do nível médio das águas; 

pelo Arroio Bolaxa e suas margens numa faixa de 100,00 m (cem metros) cada; pelo 

Arroio Senandes e suas margens numa faixa de 100,00 m (cem metros) cada; pelo canal 

meandrante São Simão, que liga a Lagoa Verde ao Saco da Mangueira e suas margens 

numa faixa de 100,00 m (cem metros) cada.  
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4. ZONEAMENTO DA APA 

 

As unidades de conservação, sejam elas de uso direto ou indireto, necessitam de 

um planejamento territorial de modo a assegurar os seus objetivos. Tais planos, 

denominados de zoneamentos ambientais, buscam definir as formas de uso mais 

apropriadas para os diferentes setores do território nos limites da UC e estabelecer os 

regramentos para assegurar o seu cumprimento. Zoneamento é definido pelo IBAMA, 

através do roteiro metodológico para Gestão de Áreas de Proteção Ambiental, como 

sendo “o instrumento que estabelece a ordenação do território da APA e as normas de 

ocupação e uso do solo e dos recursos naturais.” Ainda segundo o IBAMA, este 

zoneamento “atua organizando o espaço da APA em áreas com graus diferenciados de 

proteção e sobre as quais deve ser aplicado conteúdo normativo específico. Objetiva 

estabelecer distintos tipos e intensidades de ocupação e uso do solo e dos recursos 

naturais, através da definição de um conjunto de zonas ambientais com seu respectivo 

corpo normativo. Tem como pressuposto um cenário de desenvolvimento futuro, 

formulado a partir das peculiaridades ambientais da região, em sua interação com 

processos sociais, culturais, econômicos e políticos, vigentes ou prognosticados para a 

APA e sua região.” 

O zoneamento ambiental constituir-se assim, juntamente com os Programas 

Ambientais uma ferramenta de grande importância para a gestão ambiental da UC. Assim, 

a partir do inventário e do diagnóstico ambiental conduzidos neste Plano de Manejo e o 

cruzamento de dados espaciais através de ferramentas de Sistema de Informação 

Geográfica, foi possível indicar alguns setores ou zonas dentro dos limites da APA que 

demandam graus distintos de proteção e diferentes intervenções (Figura 6). 
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Figura 7. Zoneamenteo ambiental da APA da Lagoa Verde. 

 

Importante destacar que esse zoneamento foi analizado e discutido com a equipe 

que está atualmente elaborando o novo Plano Diretor Municipal, de forma a 

compatibilizar e integrar o mesmo no planejamento municipal.  

 

4.1. Zona de Preservação 

 

São as áreas, que pela sua importância ecológica, requerem medidas de 

preservação das condições naturais, incluindo aquelas legalmente definidas como APP 

no entorno dos arroios, da Lagoa Verde e do Canal São Simão e áreas de matas nativas e 

marismas. Cabe ressaltar que a Lei Federal nº12.651, de 2012 estabelece como APP os 

mangues em toda a sua extensão. No entanto as marismas são consideradas como 

Equivalente Ecológico dos mangues, já que desempenham funções semelhantes. Por tanto 

para efeito deste zoneamento as marismas são consideradas como APP em toda a sua 

extensão. 
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Limites da Zona de Preservação 

 As áreas delimitadas como APP assim definidas: 

 Uma faixa de 30 m de largura no entorno dos Arroios Bolaxa e Senandes, a 

partir da calha principal dos mesmos. 

 Uma faixa de 100 metros no entorno do canal São Simão. 

 Uma faixa de 200 metros da Lagoa Verde. 

 

4.1.1 Diretrizes recomendadas 

As intervenções na Zona de Preservação somente poderão ocorrer nas hipóteses 

de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, assim 

consideradas pelo Conselho Gestor da APA da Lagoa Verde. Recompor a mata ciliar nas 

áreas indicadas no diagnóstico ambiental, erradicar as árvores exótica existentes, 

incluindo o Eucalipto. 

 

Usos compatíveis 

Recreação de contato primário, atividades educativas e de ecoturismo trilhas, 

contemplação da natureza, plantio de árvores nativas. 

 

Usos incompatíveis 

Pastoreio, eventos festivos com produção de ruídos, instalações físicas de 

qualquer natureza, plantio de árvores exóticas. 

 

4.2 Zona de Conservação Ambiental  

 

As zonas de Conservação Ambiental constituem uma área de transição a partir 

do limite externo da APP, até os limites da APA, onde os usos devem ser compatíveis 

com o objetivo de conservação da APA. Inclui-se também nessa categoria os arroios 

Bolaxa e Senandes, todos arroios temporários que drenam a APA, o corpo hídrico do 

canal São Simão e Lagoa Verde, assim como as zonas de visitação abaixo descritas.  

 

4.2.1 Diretrizes recomendadas 

Uma vez que os limites da APA no entorno da Lagoa Verde e do canal São 

Simão são coincidentes com os limites da APP, a Zona de Conservação Ambiental ocorre 

apenas no entorno dos Arroios Senandes e Bolaxa. Recomenda-se proteger o lençol 
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freático por fossas séptica, através de um estrito controle do licenciamento de novos 

loteamentos nos entornos dessas áreas, de forma a evitar a fragmentação do terreno em 

lotes pequenos, o adensamento populacional, a excessiva impermeabilização do terreno. 

Erradicar o Pinos (Pinnus elliotti). 

Usos compatíveis com a categoria: Atividades de baixo nível de impacto ambiental 

como pastagens nativas, recreação de contato primário, acampamento, atividades educativas 

e de ecoturismo, trilhas, contemplação da natureza, pesca de vara (arroios), pesca de rede 

(Lagoa Verde e canal São Simão) agricultura orgânica, plantio de árvores, e construções 

urbanas ou rurais, canoagem (arroios), navegação motorizada (Lagoa Verde canal São 

Simão). Com relação à pesca com rede e à navegação motorizada recomenda-se o regramento 

da atividade através de resolução específicas do Conselho Gestor da APA. 

Usos incompatíveis: Introdução de espécies exóticas com característica de 

invasoras, aração do solo com grade (para evitar a dispersão do capim annoni) aterros 

sanitários, cemitérios, postos de combustível, pesca com rede, loteamentos, jet-ski, 

lanchas, entre outros. Qualquer atividade não prevista nestas diretrizes de uso requer 

licenciamento ambiental. 

Uma planilha-síntese do zoneamento ambiental é apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Planilha – síntese do zoneamento ambiental da APA 

Zonas  Caracterização Objetivos Atividades 

Incompatíveis 

Atividades 

Compatíveis 

Diretrizes 

 

1. Preservação 

Ambiental 
 As áreas delimitadas 

como APP assim 

definidas:  

 Uma faixa de 30 m de 

largura no entorno dos 

Arroios Bolaxa e 
Senandes, a partir da 

calha principal dos 

mesmos; 
o Uma faixa de 100 metros 

no entorno do canal São 

Simão; 

 • Uma faixa de 200 

metros da Lagoa Verde. 

 Recuperação e  
preservação das 

condições naturais 

 

 Pastoreio 

  Eventos festivos 

com produção de 
ruídos 

  instalações físicas 
de qualquer 

natureza 

 plantio de árvores 
exóticas. 

 Corte de vegetação;  

  Descarte de 

resíduos de 
qualquer natureza; 

 Plantios agrícolas; 

 Mineração; 

 Estações de 
tratamento de água 

e esgoto 

 Novas construções 
de moradias 

 Centrais de triagem 
de resíduos 

domiciliares 

 Depósitos de 
residuos 

 Recreação de contato 
primário 

   atividades 
educativas e de 

ecoturismo  

 Trilhas 

 contemplação da 
natureza 

 plantio de árvores 

nativas 

 Atividades de 

utilidade pública e 
interesse social 

mediante autorização 

do órgão competente; 

 Pesquisa científica. 

  
 

 

 

As intervenções na 
Zona de Preservação 

somente poderão ocorrer 

nas hipóteses de 
utilidade pública, de 

interesse social ou de 

baixo impacto 
ambiental, assim 

consideradas pelo 

Conselho Gestor da APA 
da Lagoa Verde. 

Recompor a mata ciliar 

nas áreas indicadas no 

diagnóstico ambiental, 

erradicar as árvores 

exótica  
existentes,incluindo o 

Eucalipto. 

 

 Avaliar os impactos do 

antigo lixão (Programa 
de Pesquisa) 

 

2.Conservação 

Ambiental 
 Área de transição a partir 

do limite externo da APP, 

até os limites da APA. 

Inclui-se também nessa 
categoria os arroios 

 Proteger o lençol 
freático da 

contaminação por 

fossas sépticas  

 Introdução de 
espécies exóticas 

com característica 

de invasoras 

Atividades 
de baixo nível de 

impacto ambiental 

como: 
 

 Estrito controle do  
licenciamento de 

novos loteamentos 

de forma a evitar a 
fragmentação do 
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Bolaxa e Senandes, todos 

arroios temporários que 
drenam a APA, o corpo 

hídrico do canal São 

Simão e Lagoa Verde, 
assim como as zonas de 

visitação. 

 Fazem parte dessa zona as 
áreas historicamente 

consolidadas utilizadas 
para agropecuária no 

entorno dos arroios 

Bolaxa e Senandes. 

 

 

 Controlar a 

excessiva 

impermeabilização 

do terreno 

 Manter um elevado 

padrão de 

qualidade da 
paisagem 

 Evitar a turbidez e 
o enriquecimento 

por nutrientes das 

águas dos arroios, 
canal e lagoa 

 

 Aração do solo  

com grade  

 Aterros sanitários 

 Cemitérios 

 Postos de 
combustível 

 loteamentos 

 Uso de 
agrotóxicos na 

lavoura 

 Banheiros de 

gado com uso de 
praguicidas  

 Lançamento de 

efluentes de 
qualquer 

natureza; 

 Descarte de 
embalagens de 

agrotóxicos; 

 Centrais de 

triagem de 
resíduos 

domiciliares 

 Uso de 
embarcações a 

motor (exceção 
aos cadastrados) 

 Uso de rede de 

arrasto 

 Eventos 

festivos com 
produção de 

ruídos 

(Quilômetro de 
arrancada, 

competições de 

som 

automotivo) 

 pastagens nativas 

 recreação de contato 

primário (banhos, 

mergulho) 

 acampamento 

 atividades educativas 
e de ecoturismo  

 trilhas 

 contemplação da 

natureza 

 pesca de vara 

(arroios)  

 pesca de rede de 

espera (Lagoa Verde 

e canal São Simão)  

 agricultura orgânica,  

 Agropecuária 

 plantio de árvores 

 construções urbanas 

ou rurais 

 canoagem (arroios)  

 navegação 

motorizada 
(exigência de 

cadastramento) 

 Com relação à pesca 

com rede e à  

navegação  
motorizada 

recomenda-se o 

regramento da 
atividade através de 

resolução específicas 

do Conselho Gestor 
da APA 

terreno em lotes 

pequenos,o 
adensamento 

populacional, e a 

excessiva 
impermeabilização 

do terreno.  

 Incentivar o 
desenvolvimento 

da agricultura 
orgânica e 

pecuária 

sustentável 

 Incentivar e 

desenvolver a 
utilização de 

bebedouros de água 

para os animais  

 Erradicar o Pinos 

(Pinnus elliotti) e 

Capim Annoni 

 Estimular a 

apicultura e a 
agricultura orgânica 

 Incentivar a 
divulgação e a 

valorização dos 

produtos coloniais 
orgânicos; 

 Aplicar os 

programas 
ambientais 

definidos no plano 
de manejo 

 

4.3 Áreas de Conflito de Usos 

 

São áreas dentro da APA, no lado oeste da Lagoa Verde, ocupadas por 

residências, áreas agrícolas e florestamentos de pinos e eucalipto. Um número de 7 

residências (Figura 134 – Volume II ) encontram-se localizadas dentro da APP. Tais usos 

são incompatíveis com os objetivos de criação da APA uma vez que embutem um risco 

potencial de contaminação e/ou diminuição da qualidade ambiental dos ecossistemas 

como um todo.  

Tais áreas devem constituir os alvos de ações dos Programas de Educação 

Ambiental, Programa de Pesquisa e Monitoramento, Programa de Controle e Fiscalização 

e Programa para Parcerias, co-gestão, terceirização e convênios. 

 

4.3.1 Diretrizes recomendadas 

Recomenda-se remover os exemplares de eucalipto e pinos que se encontram 

dentro dos limites da APP. Com relação às poucas residências existentes dentro da APP, 
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assim como as áreas agrícolas (hortigranjeiros) recomenda-se um Termo de 

Compromisso Ambiental com a Secretaria do Meio Ambiente a fim de definir as medidas 

administrativas cabíveis de regularização ou compensação. Nas áreas de produção 

hortigranjeira recomenda-se a sua manutenção dentro dos atuais limites (preservando as 

áreas de marismas), e estabelecer um compromisso de promover uma transição para uma 

agricultura orgânica dentro de um prazo de 5 anos. Recomenda-se para tal que o Conselho 

Gestor da APA promova editais de financiamento de projetos para auxiliar os produtores 

a alcançar esse objetivo. 

 

4.4 Áreas de Visitação 

 

Áreas de visitação constituem as áreas públicas dentro da APA e incluem o 

Parque Urbano do Bolaxa (dentro da Zona Conservação Ambiental) e a Via Sete, no ponto 

em que a mesma encontra o canal São Simão (dentro da Zona de Preservação Ambiental). 

Essa via, para a qual havia o planejamento de uma construção de uma ponte, foi projetada 

para uma conexão com uma futura Zona de Processamento de Exportação – ZPE, projeto 

que foi abandonado por obsolescência. Esse local é um ponto favorável para o incentivo 

à atividades de lazer e contato com a natureza na Lagoa Verde. Inclui-se também nessa 

categoria a área pública na vila Bolaxa, localizada ao final da Rua C (Figura 6) . 

Como a instalação do Parque Urbano do Bolaxa – PUB mostrou-se muito bem 

sucedida (Figura 6) como local de visitação e de educação ambiental, propõe-se a sua 

expansão à jusante da ponte, dentro dos limites da área pública. Recomenda-se um projeto 

específico para delimitação dessa área de expansão do PUB. 
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Figura 8. Parque Urbano do Bolaxa. 

 

4.4.1 Diretrizes recomendadas 

Recomenda-se a adequação das áreas fora do Parque Urbano do Bolaxa para a 

visitação, incluindo a limpeza do terreno na via sete, a instalação de placas informativas e 

coletores de lixo. Recomenda-se a fiscalização rotineira e manutenção periódica dessas áreas. 

 

Usos compatíveis 

Recreação de contato primário, atividades educativas e de ecoturismo trilhas, 

contemplação da natureza, pesca de vara, canoagem, navegação a vela. 

 

Usos incompatíveis 

Acampamentos, fogueiras, pesca com rede, eventos festivos com produção de 

ruídos, navegação a motor como jet-ski, lanchas e similares, oferendas religiosas. 

 

4.5. Áreas de risco ambiental  

 

A estrada federal BR 392 e a ferrovia são duas importantes vias de conexão do 

porto do Rio Grande ao restante do estado. Tais vias atravessam o canal São Simão e se 
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constituem em fonte de risco ambiental para a APA, pois em caso de acidentes pode haver 

perda de contenção de cargas perigosas, o que pode trazer graves consequências para o 

ecossistema  

Com relação à rodovia BR 392, depois da sua duplicação a ponte foi totalmente 

recuperada e as condições de segurança melhoraram consideravelmente, entretanto não 

há qualquer sistema de contenção de líquidos instalado no local. O volume anual de cargas 

perigosas que transitam por essa ponte é atualmente desconhecido.  

Considera-se ainda como Áreas de Risco Ambiental as pontes sobre os arroios 

Vieira e Senandes na estrada RS 734 e o trecho em que mesma corta o corredor ecológico 

do Arroio Bolaxa onde se verifica constantes atropelamentos de fauna silvestre  e as linhas 

de transmissão de alta tensão sobre a Lagoa Verde devido aos riscos de mortalidade de 

grandes aves por choque(Figuras 9 e 10). 
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Figura 9. Gato-do-mato (Felix geophrey) atropelado na RS 734 (agosto de 2020). 

*Fonte: Cícero Loureiro dos Santos. 
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Figura 10. Carcaça de Ciconia maguari (João Grande) encontrada sob as linhas de 

transmissão de alta tensão no interior da APA da Lagoa Verde. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente (2011). 

 

4.5.1 Diretrizes recomendadas 

Recomenda-se que nas áreas de risco sejam aplicadas o Programa de Prevenção 

e controle de riscos. 

 

4.6 Áreas de Recuperação Ambiental  

 

A partir do diagnóstico ambiental realizado no âmbito da presente revisão, 

identificou-se como Áreas de Recuperação Ambiental os Arroios Bolaxa e Senandes, e as 

áreas de ocorrência de Capim Annoni (estas últimas não mapeáveis em função da escala). 

 

4.6.1 Diretrizes recomendadas 

As diretrizes para as Áreas de Recuperação Ambiental são aquelas definidas no 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

Uma planilha-síntese de diretrizes para áreas específicas dentro da APA é 

apresentada no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Planilha síntese de diretrizes para áreas específicas dentro da APA 

ÁREAS DIRETRIZES 

ÁREAS DE CONFLITO DE USOS 

Remover os exemplares de eucalipto e pinos 

que se encontram dentro dos limites da APP. 

Estabelecer um Termo de Compromisso 

Ambiental com a Secretaria do Meio Ambiente 

a fim de definir as medidas administrativas 

cabíveis de regularização ou compensação com 

os residentes dentro de APP. 

 Nas áreas de produção hortigranjeira 

recomenda-se a sua manutenção dentro dos 

atuais limites (preservando as áreas de 

marismas), e estabelecer um compromisso de 

promover uma transição para uma agricultura 

orgânica dentro de um prazo de 5 anos. 

Recomenda-se para tal que o Conselho Gestor 

da APA promova editais de financiamento de 

projetos para auxiliar os produtores a alcançar 

esse objetivo. 

ÁREA DE VISITAÇÃO 

Adequação das áreas fora do PUB para a 

visitação, incluindo a limpeza do terreno na via 

sete, a instalação de placas informativas e 

coletores de lixo. Recomenda-se a fiscalização 

rotineira e manutenção periódica dessas áreas 

AREAS DE RISCO AMBIENTAL 

Plano de Contingência para a ponte e viaduto 

sobre o Canal São Simão.  

Plano de controle específico para mitigar os 

atropelamentos ambientais, e evitar acidentes.  

Instalação de afastadores de aves nas linhas de 

transmissão. 

Intensificação da fiscalização no verão das 

áreas mais propensas a incêndios.  

ÁREAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

As propostas de projetos de Recuperação 

Ambiental devem ser encaminhadas ao 

Conselho Gestor da APA para avaliação, 

queem caso de aprovação deverá encaminhar 

ao COMDEMA. Ao processo deverá ser 

anexado o projeto de pesquisa e uma carta de 

apresentação da instituição à qual está ligado. 

Os projetos podem ser encaminhados por 

instituições públicas e organizações não 

governamentais com comprovada experiência e 

gestão ambiental e realizados por técnicos 

habilitados para a tarefa, e poderão prever a 

contratação de empresas prestadoras de serviço 

para sua execução, sempre monitoradas pela 

organização responsável pelo projeto e 

supervisionada pelo conselho Gestor. 
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5. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

Gerenciar uma APA significa exercer um conjunto de ações políticas, legislativas 

e administrativas para que, partindo de uma realidade presente, seja em seus aspectos 

físicos, bióticos, econômicos ou sociais, se possa atingir um novo cenário, segundo 

objetivos preestabelecidos (ARAÚJO, 1997, In: POLAR MEIO AMBIENTE, 2011).  

Promover a efetiva conservação ambiental de uma APA depende diretamente da 

qualidade do diagnóstico ambiental realizado no seu Plano de Manejo, da identificação 

correta das ações necessárias para a recuperação e controle da qualidade ambiental, da 

eficácia das ações que estarão previstas nos programas ambientais e do sentimento de 

pertencimento sociedade local à APA e ao nível de engajamento da sociedade aos 

objetivos propostos, incluindo-se as pessoas, as instituições públicas, empresas e 

organizações da sociedade civil.  

A partir do momento em que a comunidade passa a ser envolvida na discussão 

sobre a mesma, a APA alcança legitimidade e reconhecimento. Naturalmente há aceitação 

pelas comunidades locais e uma atitude pró-ativa de adesão, o que inclui a convergência 

de esforços pessoais e institucionais e a modificação de hábitos e comportamentos não 

condizentes com a sustentabilidade. 

 

Objetivos dos Programas Ambientais  

 Aprofundar o conhecimento científico sobre o funcionamento do 

ecossistema, sua estrutura física, comunidades biológicas e processos 

reguladores, sua importância ecológica e social, e sobre seu estado de 

conservação ambiental e tendências, através de atividades de pesquisa e 

monitoramento ambiental. 

 Promover a integração da APA à comunidade residente através da integração 

entre as atividades previstas no Plano de Manejo e destas com outros 

programas e ações de cunho local e regional; 

 Disseminar informações relevantes para o conhecimento e a integração dos 

atores sociais (institucionais e individuais) com a APA, utilizando meios de 

comunicação convencionais (tais como rádios, jornais e outras mídias) e 

alternativos (tais como atividades promovidas pela APA, redes 

comunitárias, etc.). 
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 Promover o desenvolvimento sustentável através de programas de educação 

ambiental, de recuperação de áreas degradadas, de prevenção e controle em 

áreas de risco, e de zoneamento ambiental. 

 

5.1 Programa de educação ambiental  

 

5.1.1 Diretrizes recomendadas 

A regulamentação que rege as Unidades de Conservação – UCs prevê ações de 

Educação Ambiental – EA a partir de diferentes normativas, como por exemplo, a Política 

Nacional de Educação Ambiental – PNEA, Lei 9.795/1999 (BRASIL, 1999) e a Política 

Estadual de Educação Ambiental, Lei 13.597/2010 ( RIO GRANDE DO SUL, 2010) , que 

preveem o poder público (federal, estadual e municipal) como incentivador, na Educação 

Ambiental Não-Formal (EANF), da “sensibilização da sociedade para a importância das 

unidades de conservação” e “a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas 

às unidades de conservação” (respectivamente em seus Artigos 13 e 17).  

Por sua vez, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Lei 

n° 9.985/2000 (BRASIL, 2000) indica como um dos seus objetivos “favorecer condições 

e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza 

e o turismo ecológico” (Art. 4º, inciso X). O Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação – SEUC (Decreto 53.037/2016), tem como uma de suas finalidades 

“incentivar e coordenar a pesquisa científica, estudos, monitoramento, atividades de 

educação e interpretação ambiental nas Unidades de Conservação” (Art. 1º, inciso VII). 

Estas normativas ilustram a transversalização da EA nas políticas públicas em 

diferentes níveis da gestão ambiental pública voltadas às UCs. Neste contexto são 

importantes referenciais as “Diretrizes para a Estratégia Nacional de Comunicação e 

Educação Ambiental em Unidades de Conservação – ENCEA”, que visam orientar 

gestores e demais atores e instituições nestas ações (MMA/MEC, 2011, pg. 8). Como 

apoio, foi lançada a série “Educação Ambiental e Comunicação em Unidades de 

Conservação”, que busca ampliar os processos de participação social na gestão ambiental 

e de fortalecimento da cidadania na criação, implementação e gestão das UCs 

(MMA/SAIC/ICMBio, 2015a). 

 

5.1.2 Educação Ambiental em Área de Proteção Ambiental – APAs 

As Unidades de Conservação são espaços privilegiados para a Educação 
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Ambiental (EA), seja no âmbito formal (ligada à educação escolar e integrada aos 

currículos das instituições de ensino públicas e privadas – Art. 9º da PNEA), não-formal 

(voltada à sensibilização, organização e participação da coletividade sobre as questões 

ambientais para a defesa da qualidade do meio ambiente – Art. 13 da PNEA) e informal 

(processos nos quais não há ligação direta entre educadores e educandos), aqui 

considerada em paralelo à dimensão da Comunicação . 

As Áreas de Proteção Ambiental – APAs, como UCs de uso sustentável têm 

como objetivo básico “proteção da diversidade biológica, disciplinamento do processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” e como principais 

características serem “terras públicas ou privadas, sem zona de amortecimento e voltadas 

à visitação pública e à pesquisa científica” (MMA/MEC, 2011). Desta forma, as APAs 

são espaços nos quais interagem diferentes atores (como moradores e visitantes) levando 

a uma maior diversidade de públicos a serem envolvidos nos processos educativos, para 

os quais devem ser previstas temáticas e estratégias educativas concernentes aos seus 

perfis, abrangendo todos os âmbitos, ou espaços da EA – formal, não-formal, informal. 

 

5.1.3 Proposta de estrutura para um programa de EA para a APA-LV 

Esta proposta segue aquela definida na Série Educação Ambiental e 

Comunicação em Unidades de Conservação (MMA/SAIC/ICMBio, 2015a), constituindo 

uma estrutura básica de referência para a construção de um Programa integrado de 

Educação Ambiental e Comunicação (Quadro 1). 

 

Quadro 3. Proposta de estrutura para um Programa integrado de Educação Ambiental e 

Comunicação.  

1. Contexto de gestão da UC – Diagnóstico socioambiental da UC e do território em 

que se situa, apontando os problemas a resolver e suas causas e os atores sociais 

envolvidos na iniciativa. Da análise do contexto emergirão temas geradores em 

torno dos quais o Programa poderá ser elaborado.  

2. Marco conceitual – Identifica os pressupostos teóricos e metodológicos com que se 

pretende trabalhar. A concepção de Comunicação e Educação Ambiental indicada 

está relacionada à vertente da Educação Ambiental Crítica. 

3. Marco normativo – Leis e normas que regulam as políticas públicas relacionadas 

tanto à gestão das áreas protegidas quanto à EA, considerando as diretrizes 

municipais. 

4. Objetivo estratégico – Posição a ser alcançada e mantida com a realização do 

Programa, que define os seus objetivos estratégicos, sempre referenciados ao Plano 

de Manejo.  

5. Grupos sociais/sujeitos da ação educativa – Sujeitos que participarão dos 

processos na condição de educandos, de participantes de processos 
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educomunicativos, de público preferencial para ações comunicativas, entre outras. 

São identificados de acordo com a ação prevista (capacitação, interpretação 

ambiental, fortalecimento do Conselho, etc.) considerando-se suas subjetividades, 

necessidades e valores, bem como elementos comuns que os identificam em termos 

socioculturais, profissionais, de gênero e geração a que pertencem. 

6. Linhas de ação/projetos – Conjunto de ações articuladas de Educação Ambiental e 

de Comunicação com a finalidade de favorecer o alcance dos objetivos estratégicos 

da UC. 

7. Resultados esperados – São os efeitos que a execução do Programa propiciará e 

devem ser claramente expressos para que se consiga verificar se foram 

concretizados. São expressos por meio de indicadores e metas, com definição dos 

produtos a serem obtidos. 

8. Indicadores e critérios de avaliação – Definidos os indicadores, a essência dos 

processos de avaliação supõe a combinação de três tarefas: medir continuamente, 

comparar o obtido com o previsto e tomar decisões. O monitoramento e a avaliação 

devem oferecer elementos para a definição das estratégias mais adequadas a cada 

situação. Nesse sentido, há uma estreita ligação entre a dimensão técnica da 

avaliação (instrumentos) e a dimensão política (decisão sobre a estratégia). 

9. Recursos necessários – Custos financeiros das atividades e a contabilização da 

infraestrutura existente, a contribuição de participantes e parceiros em termos de 

habilidades e competências, e o tempo disponibilizado para as etapas do processo 

(diagnóstico, planejamento, implementação de ações, monitoramento, avaliação, 

revisão do planejamento e implementação de novas ações). 

10. Cronograma de execução – Pode-se desdobrar em: (1) cronograma físico, ou seja, 

o tempo estimado para as atividades, indicando os prazos e tarefas previstas; (2) 

cronograma financeiro, indicando os prazos para o desembolso dos recursos 

financeiros. 

11. Processo decisório com base no monitoramento e na avaliação – Devem-se 

prever momentos específicos, ao longo do Programa, para avaliação e 

reprogramação das atividades com base na reflexão sobre os resultados e impactos 

obtidos.  
*Fonte: Modificado de MMA/SAIC/ICMBio (2015a, p. 36-38). 

 

A seguir, indicamos algumas contribuições para o atendimento de itens desta 

estrutura. 

 

5.1.4 Contribuições para a estrutura do PEA-LV 

 

– Contexto de Gestão da Unidade de Conservação  

Da análise do contexto socioeconômico realizado para este Plano de Manejo, 

emergiram problemas que podem ser os temas geradores a serem abordadas no PEA-LV, 

tais como: disposição inadequada de resíduos sólidos; falta de coleta seletiva; falta de 

saneamento básico; caça; atropelamento da fauna silvestre; pesca intensiva; assoreamento 

de margens pelo pisoteio de gado e cavalos; uso de agrotóxicos; impacto na qualidade 
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das águas; alteração da dinâmica de águas pela drenagem de banhados; degradação da 

mata nativa e dos banhados.  

Também foram identificadas questões que indicam problemas de alfabetização 

ecológica (CAPRA, 2006), evidenciados pela falta de informações sobre conceitos da 

natureza, tais como diferenças entre espécies nativas e exóticas (e os riscos das exóticas 

para a biota nativa). Além disto, faltam informações para a população sobre as 

características e a importância da APA da Lagoa Verde, que as caracterizem como uma 

unidade de conservação, que tem um propósito de criação, um órgão gestor e um modo 

de gestão definidos. 

 

– Marco Conceitual 

Os pressupostos teóricos e metodológicos deste PEA-LV estão articulados à 

vertente da Educação Ambiental Crítica, que tem como um de seus princípios o 

pensamento crítico, no qual a EA é “um processo eminentemente político que visa 

estimular a interpretação da realidade histórica e social, a ação transformadora e 

responsável e a intervenção consciente e intencional na realidade” (MMA/MEC,  

2011, pg. 26). 

A partir disto, propomos aqui um marco conceitual para embasar o PEA-LV 

configurado em dois eixos – o Eixo Conceitual Integrador e o Eixo Temático – que 

propiciam a integração dos processos educativos aos objetivos de gestão da UC, ao 

mesmo tempo em que se potencializem as ações educativas mais amplas. 

 

– Eixo Conceitual Integrador 

Um PEA ligado a processos de Gestão Ambiental alcançará maior efetividade 

tendo como referenciais os conceitos de Práticas de Gestão Ambiental (PGAs) e do 

Percurso Formativo, que visam estabelecer as conexões entre os processos educativos e 

os de Gestão Ambiental. Estes eixos conceituais devem embasar todas as atividades do 

PEA, desde a definição de seus objetivos e Unidades Didáticas, até o processo de 

avaliação de resultados.  

As Práticas de Gestão Ambiental são fundamentadas em três dimensões, 

Planejamento, Infraestrutura e Pessoas, que compõem a tríade das Práticas da Gestão 

Ambiental (KITZMANN, 2009). Na base da tríade está o Planejamento e a Infraestrutura, 

que estabelecem a organização dos processos (com metas e objetivos) e sua execução 

com apoio da estrutura física, que fornece o suporte para desenvolver a Gestão Ambiental. 
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As Pessoas constituem a dimensão mais importante, a qual viabiliza as demais, ao mesmo 

tempo em que suas ações dependem das mesmas. Desta forma, as três dimensões devem 

estar articuladas para que ocorram os processos de EA e sejam atingidos os seus objetivos.  

Na confluência dessas três dimensões (Pessoas-Planejamento-Infraestrutura) 

emergem os processos de Educação Ambiental, Capacitação Ambiental e de Gestão 

Ambiental, os quais estão interligados e assim devem ser tratados para sua 

potencialização. A Capacitação Ambiental é a dimensão operacional da EA, com 

objetivos ligados diretamente aos processos da gestão da Unidade, envolvendo 

preferencialmente, os seus gestores, mas também os grupos sociais/sujeitos da ação 

educativa, a serem identificados. 

O Percurso Formativo é constituído pelos objetivos e recomendações da EA 

contemplados na Carta de Belgrado (1975) e na Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental aos Países Membros (TBILISI, 1977) para a construção de uma 

consciência ambiental individual e coletiva (KITZMANN, 2014). 

A estruturação de processos de EA com base no Percurso Formativo (Quadro 2) 

permite integrar diferentes dimensões – o individual e o social, o macro e o micro – ao 

contemplar estes objetivos, que em si, constituem fases interligadas, mas não 

necessariamente processuais, a serem cumpridas em sequência. 

 

Quadro 4. Percurso Formativo como processo de Educação Ambiental na Gestão 

Ambiental. 

PERCURSO FORMATIVO 

1. Sensibilização ambiental: processo de alerta e tomada de consciência sobre os 

problemas (socioambientais e de gestão ambiental). 

2. Compreensão ambiental: conhecimento dos componentes e dos mecanismos que 

regem o sistema natural e o sistema de gestão ambiental. 

3. Responsabilidade ambiental: reconhecimento dos níveis de responsabilidade frente 

aos temas tratados. 

4. Competência ambiental: capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema 

(ambiental e de gestão). 

5. Cidadania ambiental: capacidade de participar ativamente nas decisões e ações, 

promovendo uma nova ética capaz de conciliar a natureza e a sociedade. 
*Fonte: Kitzmann (2014, p.70) apud Smyth (1995). 

 

Entende-se que a construção do objetivo maior da EA, a Cidadania Ambiental 

será decorrente dos processos de constituição dos indivíduos através do Percurso 

Formativo, que permitirão o desenvolvimento das capacidades para a participação efetiva 

e qualificada nos processos de Gestão Ambiental.  



 

64 

– Eixo Temático 

Nesta proposta, os eixos temáticos organizam o planejamento dos processos 

educativos em temas, definidos previamente, ou, preferencialmente, que emergem nas 

interações dialógicas, seguindo o conceito de tema gerador de Freire (1978), sendo 

abertos e problematizadores, constituindo assim, eixos temáticos geradores.  

Desta abordagem de tema gerador “se irradia uma concepção pedagógica 

comprometida com a compreensão e transformação da realidade”, ao contrário da 

abordagem de resolução de problemas ambientais locais que sejam “uma atividade-fim, 

que visa unicamente a resolução pontual daquele problema ambiental abordado”, 

conforme aponta Layrargues (1999) quando se perde o potencial educativo mais amplo. 

 

– Espaços e Estruturas para a Educação Ambiental – 3EA 

A partir de Serantes e Barracosa (2008) e Carvalho et al (2011; 2018), trazemos o 

conceito de Espaços e Estruturas para a Educação Ambiental – 3EA, constituído pelos 

elementos (Figura 11), como segue: 1) instalações para fins de EA, criadas ou adaptadas para 

o desenvolvimento do programa educativo; 2) programa educacional, onde se detalham os 

programas e atividades, cuja oferta é devidamente divulgada; 3) equipe educacional, estável 

e profissionalizada, em número suficiente para desempenhar as atividades; 4) recursos, 

materiais, humanos e metodológicos para desenvolver os programas.  

 

 

Figura 11. Elementos que definem os Espaços e Estruturas para a Educação Ambiental 

*Fonte: Modificado de Carvalho, Azeiteiro e Meira-Cartea, 2011. 

 

Os 3EA devem ser planejados ou adaptados para o perfil dos visitantes, assim 

como devem considerar um modelo de gestão sustentável, enfatizando o uso adequado de 
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materiais, eletricidade e água, evitando ou minimizando os impactos no seu 

funcionamento de suas atividades. Além disto, deve ser estruturado um processo de 

avaliação ao longo do programa, tanto de questões educativas como ecológicas e sociais 

(CARVALHO, AZEITEIRO, MEIRA-CARTEA, 2011, p. 436). 

 

– Marco normativo 

Identificação das leis e normas que regulam as políticas públicas relacionadas às 

áreas protegidas e à EA, incluindo diretrizes municipais, dentre as quais destacamos: 

 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.895/00 e Decreto 

n°. 4.340/02); 

 Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto nº 5758/06); 

 Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul (Lei 

nº 15.434/2020. 

 Sistema Estadual de Unidades de Conservação (Decreto nº 53.037/2016). 

 Lei nº 15.034/2017 – Dispõe sobre o trabalho voluntário nas Unidades de 

Conservação Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. 

 Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99 e Decreto 

nº 4.281/02); 

 Política Estadual de Educação Ambiental (Lei nº 13.597/2010); 

 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental (DCNEA) 

 Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA, 2018); 

 Decreto nº 16.324/2019 – Cria o Parque Urbano do Senandes para fins de 

Conservação, Educação Ambiental e Lazer no Município do Rio Grande; 

 Documento orientador curricular do território riograndino: ensino 

fundamental e ensino infantil (SMED, 2019). 

 

– Objetivo Estratégico 

O PEA-LV pode definir como objetivo estratégico o seguinte: 

Planejar e desenvolver ações de Educação Ambiental, em consonância com o Plano 

de Manejo da APA-LV, assim como das demais políticas públicas de gestão ambiental e de 

Educação Ambiental municipais, abrangendo gestores e grupos sociais/sujeitos da ação 

educativa (moradores, comunidade local e visitantes externos), através de um Percurso 

Formativo que contribua com a construção de uma cidadania ambiental.  
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– Grupos sociais/sujeitos da ação educativa 

A ser definido, a partir de pelo menos quatro grupos principais, quais sejam: 

gestores – moradores – escolares – visitantes. 

 

– Linhas de ação/projetos 

O PEA-LV será estruturado em Subprogramas, definidos em função de ações 

voltadas aos gestores, moradores da APA-LV e entorno, e ao público em geral. 

Os Subprogramas irão contemplar ações relativas aos três âmbitos da Educação 

Ambiental: o Não-Formal, o Informal e o Formal, de acordo com as suas características 

temas e público a ser envolvido. 

Os objetivos dos Subprogramas serão vinculados ao Plano de Manejo e aos 

objetivos de gestão da APA, incluindo temas de maior abrangência socioambiental, por 

exemplo, aqueles voltados a projetos de capacitação para o desenvolvimento de 

atividades econômicas que ajudem na conservação da APA-LV. 

Cada Subprograma será composto por Unidades Didáticas para atender às 

demandas e especificidades de cada grupo social/sujeitos da ação educativa, estruturadas 

a partir do que Quintas (2008) define como ato pedagógico, que “é todo processo ou ação 

educativa realizado de forma planejada, com a intencionalidade explícita de colocar em 

prática o discurso da educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória” 

(MMA/SAIC/ICMBio, 2015b, p. 28) (Figura 12) 

 

 

Figura 12. O ato pedagógico como processo ou ação educativa que propicia múltiplas 

interações transformadoras a partir da práxis (ação-reflexão-ação). 

*Fonte: MMA/SAIC/ICMBio (2015b, p. 28). 

 

Os seguintes elementos devem constituir a estruturação do ato pedagógico, 

constituindo as Unidades Didáticas para cada público: 1. Contexto; 2. Concepção 

pedagógica; 3. Objetivo Geral; 4. Objetivos Específicos; 5. Tema gerador; 6. Sujeitos 
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prioritários; 7. Objetivos de aprendizagem; 8. Conteúdos; 9. Métodos e técnicas de 

ensino-aprendizagem; 10. Materiais de ensino-aprendizagem; 11. Avaliação 

(MMA/SAIC/ICMBio, 2015b, p. 31-32). 

 

5.1.5 Subprogramas de Educação Ambiental  

A seguir elencamos os Subprogramas de Educação Ambiental, identificados 

como importantes para o contexto da APA-LV, sobre os quais presentamos algumas 

considerações e justificativas. 

 

a. Subprograma de EA para a Visitação Pública 

Sendo o uso público o locus tradicional da EA nas UCs (BRASIL, 2015 c, p. 26), 

estas atividades devem ter a atenção especial dos gestores, contemplando as ações de 

recepção a visitantes locais e externos ao município.  

Para isto, devem contar com facilidades tais como: 1) equipe para guiar visitas 

monitoradas; 2) local para palestras e orientações de acesso aos atrativos e de conduta na 

visita; 3) meios para facilitar a visitação e avistamento de fauna e flora (como trilhas 

identificadas, bancos, observatório camuflado); 4) atrativos como cúpula geodésica, 

mirantes, trapiches para maior aproximação aos corpos hídricos, e passarelas para acesso 

seguro aos locais de visitação.  

 

b. Subprograma de EA para a Integração à Educação Formal 

Deve prever ações que propiciem a integração das atividades e objetivos da 

APA-LV aos sistemas de ensino (locais e externos ao município), tanto da Educação 

Básica como da Educação Superior.  

Este Subprograma pode envolver a formação de educadores para a integração dos 

espaços da APA-LV às ações educativas, avançando na ambientalização curricular prevista 

nas políticas públicas, tais como o Documento Orientador Curricular do Território 

Riograndino (SMED, 2019) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental – DCNEA (BRASIL, 2012), abrangendo da Educação Básica ao Ensino Superior. 

Assim como na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a Diretriz 3 

da ENCEA (MMA/MEC, 2011, p. 33-34), que visa estimular a “inserção das UC como 

temática no ensino formal”, considera a Educação Básica e a Educação Superior, ao 

orientar, por exemplo, tanto para “potencializar pesquisas em comunicação e educação 

ambiental em UC por meio da implementação de linhas de pesquisas e extensão”, quanto 
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para “estimular a inserção participativa de questões ligadas à realidade e ao cotidiano das 

UC, bem como à conservação da sociobiodiversidade, como temas geradores em Projetos 

Político pedagógicos de instituições de ensino e pesquisa” (MMA/MEC, 2011, p. 33-34). 

Por sua vez, o “Documento Orientador Curricular do Território Riograndino” 

(SMED, 2019) prevê, para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, Unidades 

Temáticas e Objetos de Conhecimento para os quais a APA-LV poderá contribuir como 

espaço de aprendizagem de grande importância. 

Um exemplo é o previsto para Ciências (7º ano), na Unidade Temática “Vida e 

Evolução”, onde os Objetos de Conhecimento “Diversidade de ecossistemas” e 

“Fenômenos naturais e impactos ambientais” visam desenvolver, dentre outras, as 

seguintes Habilidades (SMED, 2019, p. 462-463): 

 Pesquisar sobre os ecossistemas do município de Rio Grande: Praias, dunas, 

banhados, lagoas, arroios, marismas e matas de restinga. 

 Pesquisar e mapear a fauna do município do Rio Grande, levando em 

consideração o local onde está inserida a escola, discutindo animais 

característicos, como a capivara, o jacaré de papo amarelo, o quero-quero, o 

cisne-de-pescoço-preto, o tuco-tuco, a coruja-buraqueira e outros. 

 Analisar os impactos ambientais causados pela retirada de água dos 

mananciais regionais e a consequência do uso de agrotóxicos próximos a 

esses, pelas lavouras e extrativismo mineral. 

 Identificar a importância da conservação das dunas como proteção do 

ambiente e seres que habitam esse lugar. 

 Relacionar o uso dos agrotóxicos com a contaminação da água e do solo do 

município do Rio Grande. 

 Discutir o impacto ambiental provocado pelas plantações de pinus no 

município do Rio Grande.  

 

Para o 9º ano de Ciências, nesta Unidade Temática “Vida e Evolução”, no Objeto 

de Conhecimento “Preservação da biodiversidade”, as Habilidades previstas são (SMED, 

2019, p. 474): 

 Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 

biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de 

unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e 

as atividades a eles relacionadas.  
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 Identificar as características das unidades de conservação e localizar, por 

meio de mapas, unidades próximas de sua região.  

 Propor soluções sustentáveis para o uso do território e a composição de 

unidades de conservação em diferentes ecossistemas.  

 Conhecer as unidades de conservação para a preservação ambiental existentes 

no município do Rio Grande.  

 Conhecer as instituições locais que promovam a educação ambiental, a 

reabilitação e preservação da biodiversidade. 

 

Para Geografia (7º ano), está prevista a Habilidade de “Discutir sobre as áreas 

municipais de conservação e preservação permanente, a exemplo da Reserva Ecológica 

do Taim e das Áreas de Proteção Ambiental – APA da Lagoa Verde” (Unidade Temática 

“Natureza, Ambiente e Qualidade de Vida”, Objetos de Conhecimento “Biodiversidade 

brasileira”) (SMED, 2019, p. 503). 

Além destes, para Educação Física (8º e 9º ano) o documento prevê “Práticas 

Corporais de Aventura na Natureza” (Unidade Temática “Práticas Corporais de 

Aventura”) (SMED, 2019, p. 332-333). 

 

c. Subprograma de EA para a Comunicação Socioambiental 

As ações deste Subprograma se alinham às ações de EA Informal, que se referem 

àquelas nas quais as informações são propagadas sem que exista uma relação direta entre 

educadores e educandos. Abrangem as ações relacionadas com as atividades de 

Comunicação Social e de Educomunicação, esta definida pela ENCEA como “um campo 

de estudos e de práticas metodológicas, aplicadas em projetos e programas de educação 

e gestão ambiental, entre outros, onde a comunicação tem papel diferenciado nos 

processos educativos, de gestão e de mobilização social” (MMA/MEC, 2011, p. 39).  

As ações de EA Informal serão desenvolvidas junto aos visitantes e veiculadas 

para o público em geral. Podem ocorrer através de campanhas, seguindo as normativas 

expressas na Resolução CONAMA n°422/2010. Nas campanhas podem ser veiculados: 

1) materiais impressos, a serem distribuídos (como panfletos) ou fixados (como cartazes 

e placas) em espaços de uso coletivo (como trilhas, sede da Unidade); 2) audiovisuais: 

como vídeos para divulgação através de mídias sociais. Também são possíveis ações em 

datas comemorativas (como na Semana do Meio Ambiente e Semana da Água), onde 

podem se realizar atividades diferenciadas como esquetes teatrais nos temas em foco.  
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d. Subprograma de EA para a Capacitação Socioambiental 

As ações deste Subprograma se alinham às ações de EA Não-Formal, que são 

atividades desenvolvidas em espaços fora do sistema de ensino e voltadas a públicos 

diversos. No PEA-LV, poderão abranger cursos (presenciais e remotos/on-line), 

palestras, rodas de conversa, oficinas e outros eventos de interação coletiva para 

construção de soluções. Sua duração é variável, de acordo com a disponibilidade de 

horários do público-alvo e dos temas tratados. 

Os temas sugeridos para a Capacitação Socioambiental decorrem do 

Diagnóstico Socioeconômico na área da APA-LV, que identificou problemas referentes 

a: 1) disposição inadequada de resíduos sólidos; 2) atividades de caça de animais; 3) uso 

de agrotóxicos em hortas no entorno da Lagoa Verde.  

Estes temas estão relacionados às ações dos moradores da área da APA-LV, 

sendo este o público prioritário de ações de EA que devem ser abrangidas pelas Práticas 

de Gestão Ambiental (que integram Planejamento – Infraestrutura – Pessoas) a ser 

desenvolvidas para solucionar tais problemas.  

Por outro lado, uma importante potencialidade identificada é a perspectiva do 

ecoturismo na área da APA-LV, para o qual podem ser organizados projetos de 

capacitação para desenvolver atividades de apoio ao desenvolvimento desta atividade 

econômica na área da APA-LV, a qual pode ser aliada a um projeto de desenvolvimento 

agroecológico. 

 

5.1.6 Acompanhamento e Avaliação  

O PEA-LV poderá ser acompanhado e avaliado através de duas dimensões, 

constituindo no conjunto uma avaliação sistêmica (KITZMANN, 2009). A primeira 

dimensão abrangerá o seu processo de aplicação (desenvolvimento), indicando se as 

atividades previstas foram cumpridas (Avaliação de Processo); a segunda envolverá a 

avaliação de seus efeitos nas pessoas e na organização (Avaliação de Produto).  

Essa atividade tem como marco conceitual o sistema de avaliação em quatro 

níveis (Figura 13) – o Ciclo da Avaliação (KIRKPATRICK; KIRKPATRICK, 2016), 

baseado em etapas (níveis) com diferentes focos de avaliação e dificuldade progressiva, 

os quais articulamos aos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, denominadas de 

dimensões operacionais da avaliação por Marinho & Façanha (2001), e definidas de 

acordo com Assis et al (2005, p. 107),  

Cada um destes níveis tem características específicas e, por consequência, diferentes 
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métodos e instrumentos de análise (questionários, observações, entrevistas, testes e análise 

de estatísticas) a serem definidos ao longo do desenvolvimento do PEA-LV. 

Da mesma forma, em cada nível, os efeitos obtidos pela atividade de capacitação 

são comparados com aqueles efeitos pretendidos quando da definição dos objetivos do 

curso ou atividade de capacitação. Para isso, deverão ser desenvolvidos indicadores em 

conjunto com a equipe gestora da APA-LV. 

 

 

Figura 13. Os quatro níveis do Ciclo da Avaliação e suas relações com a Educação 

Ambiental e a Gestão Ambiental. 

 

O ciclo completo de avaliação demanda continuidade nas atividades, o que pode 

ser propiciado por um PEA ligado a um sistema de gestão ambiental pública, mais 

precisamente, a um Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Isso propiciará que 

as capacitações prossigam e sejam retroalimentadas pelos níveis 3 e 4, que geram 

informações para melhoria tanto do PEA quanto dos processos de gestão ambiental aos 

quais está ligado.  
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5.2. Programa de Pesquisa  

 

A compreensão da estrutura e funcionamento dos sistemas ecológicos aos quais 

as Unidades de Conservação fazem parte – e com os quais mantém uma relação de 

interdependência mútua- bem como as forçantes que operam mantendo o ecossistema no 

seu equilíbrio dinâmico, e as que pressionam os ecossistemas em direção ao desequilíbrio 

ecológico, constitui uma das tarefas básicas de um Plano de Manejo em uma UC. 

Portanto, parte-se da premissa de que o objetivo de um Programa de Pesquisa 

em um Plano de Manejo deve ser o de, a partir dessa compreensão, orientar um conjunto 

de ações para evitar, minimizar ou controlar impactos atuais e esperados para o futuro, e 

assegurar a manutenção do equilíbrio ecossistêmico face ao processo de desenvolvimento 

socioeconômico, na busca de uma sociedade sustentável na sua relação com a natureza. 

Outros objetivos incluem o aprofundamento do conhecimento sobre a estrutura e 

dinâmica das comunidades bióticas presentes na UC e de sua importância para a 

conservação.  

Sendo o conhecimento científico uma das principais ferramentas para o 

estabelecimento das ações de manejo no cumprimento dos objetivos de criação de uma 

Unidade de Conservação, é imprescindível que haja especial atenção e incentivo a este 

programa.  

Abaixo seguem listadas as linhas de pesquisas importantes para o fomento 

sugeridas para a Unidade. Cabe ao Conselho Gestor da APA definir entre essas, as 

prioridades, fomentar tais pesquisas tanto através de editais para desenvolvimento para 

acessar o Fundo Municipal do Meio Ambiente como através de parcerias com instituições 

de pesquisas e ONGs.  

 Estudos hidrológicos e hidrogeológicos dos canais de drenagem do Banhado 

do Maçarico visando avaliar o impacto destas drenagens sobre o a 

manutenção do nível da água nos arroios e propor o correto manejo. 

 Estudos hidrológicos e bioecológicos na Lagoa Verde para entender a sua 

dinâmica e importância no contexto estuarino da Lagoa dos Patos, determinar 

a frequência, amplitude e a intensidade de salinização ao longo do ano e a 

dinâmica das comunidades aquáticas. 

 Estudos hidroquímicos e geoquímicos na Lagoa Verde de forma a monitorar 

os riscos de contaminação da ETL da CORSAN e avaliar os impactos 

causados pelo antigo lixão (desativado) às margens da Lagoa Verde. 
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 Monitorar os níveis de nutrientes, particularmente o fosfato na Lagoa Verde, 

lençol freático e arroios, e monitorar o impacto da urbanização do entorno da 

APA sobre a qualidade do lençol freático. 

 Avaliar o impactos gerados por carnívoros domésticos (cães) no interior da 

Unidade e em sua zona de entorno. 

 Avaliar a importância da atividade de pesca na Lagoa Verde e canal São 

Simão. 

 Identificação dos locais mais frequentes de atropelamento da fauna silvestre 

nas vias de acesso que circundam a Unidade, indicando as medidas 

mitigadoras necessárias. 

 Monitorar o uso da Lagoa Verde para a avifauna costeira. 

 Realizar estudos históricos e etnográficos da região de inserção da Unidade. 

 Avaliar a dinâmica do uso do solo e as modificações ocorridas na paisagem 

ao longo das últimas décadas, considerando a elevada biodiversidade regional 

e a as pressões de desenvolvimento. 

 Levantamento fundiário do entorno da APA visando o ordenamento territorial 

e a regularização da urbanização do entorno da Unidade. 

 Estudos de sucessão ecológica no Parque Urbano do Bolaxa e áreas em 

recuperação ambiental. 

 

5.2.1 Diretrizes recomendadas 

A pesquisa científica na área da APA da Lagoa Verde deverá ser incentivada, 

principalmente nas áreas de conhecimento que auxiliem no estudo de seu ambiente, sua 

biodiversidade e dos processos que se desenvolvem nele, dando preferência àqueles que 

ofereçam subsídios para o seu monitoramento. As pesquisas na área da Unidade, mesmo 

que este seja um sítio de coleta de dados dentre outros, deverão ser solicitadas à 

Administração da Unidade. Ao processo deverá ser anexado o projeto de pesquisa e 

uma carta de apresentação da instituição à qual está ligado. O Pesquisador deverá 

seguir as instruções e limitações determinadas pela administração visando minimizar o 

impacto provocado pela pesquisa. 

A coleta de material biológico e não biológico dentro da área da APA ficará 

condicionada à autorização do Conselho Gestor da Unidade, levando em conta o 

zoneamento, o tipo de material a ser coletado e a apresentação, quando necessária, de 
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autorização específica para coleta emitida por órgão responsável. 

O pesquisador que desejar desenvolver pesquisa envolvendo coleta de fauna 

deverá apresentar documento comprobatório de autorização do ICMBio para efetuá-la 

o que não garantirá a sua autorização pelo Órgão Gestor da Unidade, devido a eventuais 

peculiaridades locais. 

O pesquisador que desenvolver pesquisa na área da APA, deverá apresentar 

cópia em duas vias impressas e uma digital do relatório ou trabalho publicado ao 

final do prazo previsto para a pesquisa, doando-as à Unidade, e permitindo sua 

divulgação e uso nas futuras revisões e complementações do Plano de Manejo. Caberá a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente manter e divulgar um banco de dados sobre a 

APA a fim de facilitar o intercâmbio de informação e conhecimento. 

Caso o monitoramento demonstre necessidade de mudança urgente de 

alguma diretriz do Plano de Manejo, deve ser desencadeada uma reavaliação com 

possível modificação do mesmo, devendo ser alterado com o aval do Órgão Gestor e 

de pesquisadores de instituições ligados aos conhecimentos em questão. Os dados que 

demonstrarem essa necessidade devem ser encaminhados no primeiro momento à 

Administração, que deverá iniciar o processo de reavaliação do Plano de Manejo. 

 

5.3. Programa de recuperação de áreas degradadas – PRAD 

 

O ecossistema da APA da Lagoa Verde e seus entornos vem sendo submetida a 

pressões cumulativas ao longo do processo histórico de ocupação da região, como a 

fragmentação da mata ciliar, introdução de espécies exóticas invasoras como o pinus 

(Pinnus spp), o aspargo (Asparago setaceus) e o capim annoni (Eragrostis plana Nees), 

atividades agrícolas nas margens da lagoa com uso de agrotóxicos, a crescente 

impermeabilização de solos no entorno para o assentamento de empreendimentos urbanos 

(loteamentos, vilas, shopping center, postos de gasolina, etc), pavimentação e 

ensaibramento de vias, canalizações e drenagens.  

Tais pressões resultam na alteração das taxas de fluxo e na qualidade das águas 

de escoamento superficial e subterrânea que aportam para a APA da Lagoa Verde, na 

perda de habitats, na redução da abundância e diversidade biológica e, em última instância 

em um lento e continuado processo de degradação ambiental que demanda soluções de 

manejo para a sua recuperação e conservação.  

Assim O PRAD visa orientar as ações de manejo para a recuperação ambiental 
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das áreas apontadas no diagnóstico ambiental. Os objetivos prioritários de restauração 

ambiental da APA são os arroios Bolaxa e Senandes.  

Assim recomenda-se como ações importantes para esses arroios: 

 Plantio de mata ciliar. 

 Recuperação de áreas assoreadas. 

 Recuperação de margens erodidas. 

 Instalação de açudes/poços artesianos e bebedouros para o gado. 

 Erradicação do aspargo nas matas ciliares. 

 Erradicação dos pinus. 

 Remoção controlada do acúmulo de vegetação aquática e galhos. 

 Remoção das cercas de dentro do arroio. 

 Reabilitação da área no limite da APA. 

 Sistemas de drenagem com bacias de decantação com biofiltros. 

 

Outras ações de recuperação necessárias em outras áreas da APA incluem:  

 Erradicação dos bosques e remanescentes de pinus. 

 Erradicação do Capim Annoni. 

 

5.3.1 Diretrizes recomendadas 

As propostas de projetos de Recuperação Ambiental devem ser encaminhadas 

ao Conselho Gestor da APA para avaliação, queem caso de aprovação deverá encaminhar 

ao COMDEMA. Ao processo deverá ser anexado o projeto de pesquisa e uma carta de 

apresentação da instituição à qual está ligado. Os projetos podem ser encaminhados por 

instituições públicas e organizações não governamentais com comprovada experiência e 

gestão ambiental e realizados por técnicos habilitados para a tarefa, e poderão prever a 

contratação de empresas prestadoras de serviço para sua execução, sempre monitoradas 

pela organização responsável pelo projeto e supervisionada pelo conselho Gestor. 

Os projetos devem apresentar metas e indicadores claramente definidos e de fácil 

mensuração para avaliação do alcance dos objetivos. Uma vez aprovado o projeto junto 

ao COMDEMA os relatórios de acompanhamento devem ser encaminhados ao Conselho 

Gestor através da SMMA. 

Recomenda-se ao município a aplicação de instrumentos econômicos do tipo 

“produtor de água” a fim de incentivar proprietários a recuperar as matas ciliares dos 

arroios Bolaxa e Senandes e implantar os bebedouros para o gado. 
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5.4. Programa de prevenção e controle de riscos ambientais 

 

Substâncias perigosas são absolutamente necessárias e fazem parte do dia-a-dia 

da sociedade, que evoluiu manipulando tais substâncias, sejam explosivos, ácidos, 

substâncias corrosivas, tintas, etc. Entretanto é necessário identificar os riscos e mantê-

los em níveis socialmente aceitáveis, para o que se leva a cabo Ánalises de Risco. 

Acidentes ambientais ocorrem quando se verifica perda de contenção do produto 

perigoso, o que pode se dar por várias razões. Quase sempre falhas humanas estão na base 

dos acidentes ambientais. As consequências ambientais de uma perda de contenção vão 

depender de uma série de fatores tais como: o tipo de substância derramada, o volume da 

perda, seu estado físico, as condições de temperatura e pressão na contenção e do escape, 

as condições climáticas reinantes no momento do acidente (vento, chuva, correntes), o 

tipo de ambiente onde a substância foi derramada (água, banhado, campos, florestas) e 

época do ano (períodos reprodutivos).  

A estrada federal BR 392 e a ferrovia são duas importantes vias de conexão do 

porto do Rio Grande ao restante do estado. Tais vias atravessam o canal São Simão e se 

constituem em fonte de risco ambiental para a APA, pois em caso de acidentes pode haver 

perda de contenção de cargas perigosas, o que pode trazer graves consequências para o 

ecossistema. De tempos em tempos ocorrem acidentes ferroviários na linha férrea sobre 

o Canal São Simao (Figuras 14 e 15), ocorrendo em alguns casos o derramamento de óleo 

nas margens e no corpo d’água (Figura 16). 

Com relação à rodovia BR 392, depois da sua duplicação, a Ponte Preta, que 

também passa por sobre o Canal São Simão foi totalmente recuperada e as condições de 

segurança melhoraram consideravelmente, entretanto, não há qualquer sistema de 

contenção de líquidos instalado no local. O volume anual de cargas perigosas que 

transitam por essa ponte é atualmente desconhecido.  

Portanto tais pontos constituem áreas de risco ambiental na APA e demandam 

um programa específico de prevenção e controle.  

Além destes, os riscos de incêndios nos campos constituem um fator preocupante 

pois tais eventos tem sido recorrentes nos meses de verão. O Corpo de Bombeiros de Rio 

Grande tem atuado com celeridade em tais casos, mas é importante que os Monitoramento 

Controle e Fiscalização atue preventivamente identificando, mapeando e fiscalizando as 

áreas mais propensas.  
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Figura 14. Acidente na linha férrea do Canal São Simão, agosto de 2015. 

*Fonte: NEMA. 

 

 

Figura 15. Acidente na linha férrea do canal São Simão, julho de 2017. 

*Fonte: Kamila Debian Victor.  
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Figura 16. Derrame de óleo no acidente ferroviário, julho de 2017. 

*Fonte: Kamila Debian Victor. 

 

Outras áreas definidas como Áreas de Risco no Zoneamento Ambiental incluem 

as pontes existentes na RS 734 sobre os arroios Senandes e Bolaxa, e a estrada RS 734 

no ponto em que a mesma corta o corredor ecológico próximo à ponte do Arroio Bolaxa 

onde são observados um maior número de atropelamentos de fauna silvestre. 

 

5.4.1 Diretrizes recomendadas 

Sendo esse transporte associado ao porto do Rio Grande, o qual já possui um 

Programa de Atendimento de Emergencias cabe à autoridade portuária providenciar a 

ampliação desse programa, incluindo um foco de atenção para acidentes rodoviários e 

ferroviários na ponte da BR 392 e viaduto da via férrea na altura da APA, com capacitação 

de recursos humanos (incluindo treinamento com simulações) e dotação de infraestrutura 

e logística para prevenção e controle, no sentido de reduzir a probabilidade de ocorrência 

de acidentes, e de prover um rápido atendimento a fim de reduzir a magnitude do caso 

de uma eventual ocorrência. 

Recomenda-se demandar da autoridade portuária um Plano de Contingência 

nesse sentido. Tal plano de contingencia deverá ser formalizado mediante convênio 

específico com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a fim de inserí-lo formalmente 

no Plano de Manejo de APA da Lagoa Verde, especificando o pessoal disponível e sua 

qualificação, as vias de acesso em caso de acidente, a infraestrutura disponível e a 
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localização dos equipamentos, os protocolos a serem seguidos e um cronograma de 

simulações de acidentes para treinamento da equipe. 

Quanto às áreas correspondentes à RS 734 recomenda-se o detalhamento de um 

plano de controle específico para mitigar os atropelamentos ambientais, e evitar 

acidentes. 

Quanto às linhas de transmissão de alta tensão, recomenda-se a Instalação de 

afastadores de aves nas linhas de transmissão. 

 

5.5 Programa para parcerias, co-gestão, terceirização e convênios 

 

O Programa para Parcerias, Co-gestão, Terceirização e Convênios busca 

possibilitar as relações responsáveis através de parcerias e outros mecanismos, afim de 

que contribuam com a operação na Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Verde. 

A abertura de concessões a iniciativa privada, está prevista na lei do SNUC, no qual 

poderá diminuir a carga de atribuições da administração da unidade, proporcionando 

emprego e renda na região. Para que o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

seja realizado, as ações destacadas nos programas necessitam ser colocadas em prática 

afim de que Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde sejam 

cumpridos os objetivos e contribuam para as relações com as comunidades vizinhas e de 

dentro da APA.  

 As atividades deste programa direcionam-se ao aperfeiçoamento dos 

mecanismos de co-gestão, convênios, terceirização e parcerias. Entre os 

objetivos do programa estão: Possibilitar oportunidades de empregabilidade 

para a comunidade local;  

 Formalizar convênios com instituições de pesquisa e ensino, ONGs e órgãos 

ambientais;  

 Permitir parcerias com operadoras turísticas especializadas em atrativos 

naturais;  

 Desenvolver o valor de preservação ambiental a partir dos colaboradores 

internos.  

 

O Programa para Parcerias, Co-Gestão, Terceirização e Convênios, deverá ser 

executado durante a fase de operação da Unidade de Conservação. Sabendo que o Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul poderá não dispor de todos os recursos necessários para a 
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implantação do Plano de Manejo, estratégias complementares para a captação de fundos 

poderão estabelecer serviços fornecidos pela APA da Lagoa Verde, como: 

restaurantes/lancherias, condutores de trilhas, etc. Dando ênfase na empregabilidade local 

restringindo aos moradores dos bairros Boa Vista I, Senandes, Bolaxa, Jardim do Sol, Parque 

Marinha e Parque São Pedro. No âmbito turístico da região, parcerias com operadoras 

turísticas especializadas em atrativos naturais, visando o desenvolvimento de roteiros 

específicos na APA, poderão ocorrer abertura de concessões de serviços para o recebimento 

de visitantes (guias locais de turismo). Esses guias locais de turismo poderão fixar a idéia de 

preservação ambiental da APA. O estabelecimento de convênios com órgãos ambientais, 

universidades, ONGs e instituições de pesquisa, possibilita o investimento na capacitação 

institucional, na formação de lideranças para o desenvolvimento socioambiental e na 

promoção de pesquisas acadêmicas. O desenvolvimento dessas atividades estará 

contemplado no programa de educação ambiental e comunicação social. É de grande valia 

destacar a importância das parcerias e convênios em atuarem no planejamento da APA 

durante a fase de operação. Colocando em prática todas as ações pré-definidas nos programas 

do Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde.  

 

5.5.1 Diretrizes recomendadas 

 Deverão ser priorizadas, na abertura de concessão privada, vagas para a 

comunidade local, bem como restringi-las para os moradores dos bairros 

internos da APA, quando for necessário Essas vagas deverão ser informadas 

conforme o programa de comunicação social; 

 Quanto às parcerias com as operadoras turísticas é necessário enfatizar que as 

mesmas não disponibilizarão de guias locais de turismo, pois o enfoque é 

possibilidade de empregabilidade local, oportunizando as operadoras 

turísticas realizar os roteiros atrativos naturais da APA;  

 É de extrema importância que os colaboradores sejam treinados para a 

propagação da idéia de preservação ambiental da APA da Lagoa Verde para 

os visitantes.  

 

5.6 Programa de Monitoramento Ambiental, Controle e Fiscalização 

 

Medidas de proteção a uma unidade de conservação podem ser propostas a partir 

de diferentes abordagens, tais como as instâncias participativas oferecidas aos atores da 
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sociedade civil organizada, através da educação ambiental, pelo controle das atividades 

econômicas licenciáveis, do ordenamento do uso do território para as atividades humanas, 

monitoramento dos parâmetros de qualidade ambiental e biodiversidade, e por fim, 

através da fiscalização ambiental, que pode se dar a partir de denúncia, de ofício, ou ainda 

vinculdada aos processos administrativos de licenciamernto ambiental dos entes 

federativos, dadas as suas esferas e competências correspondentes.  

A fiscalização da APA da Lagoa Verde está tutelada no poder de polícia 

administrativa que a SMMA desempenha, conforme Lei Municipal n° 7.966/2015 e 

Decreto n° 13.204/2015, a qual entre outros objetivos, visa a mitigação das pressões 

humanas sobre o patrimônio natural, histórico-cultural e observância ao ordenamento 

territorial, observados os limites da APA, Lei Municipal n° 6.084/2005. No entanto, a 

adoção de estratégias e instrumentos de fiscalização visa estabelecer para isso, além de 

um sistema punitivo ou ostensivo, um sistema de fiscalização participativo, integrando 

atividades de orientação, educação, prevenção, fiscalização e controle, para reduzir 

atividades ilegais e seus impactos sobre os recursos, bens e serviços ambientais da UC. 

O arcabouço legal que oferece segurança jurídica às ações de polícia 

administrativa sobre infrações ambientais, decorre essencialmente da Lei n° 9.605/1998 

(Lei de Crimes Ambientais) e do Decreto n° 6.514/2008, além de outras normas 

incidentes complementarmente, a partir da interface do território com outros conflitos, 

tais como, Lei 12.651/2012 (Código Florestal), Lei 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), 

Lei 7.661/1988 (Lei do Gerenciamento Costeiro), Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação), Resoluções do CONAMA, Lei Estadual do Meio Ambiente 

15.434/2020 (Código Ambiental do RS), Resoluções CONSEMA, e outras normas do 

município. Bem como, instruções normativas, portarias, diretrizes técnicas de insituitções 

como o MMA, IBAMA, ICMBio, SEMA, FEPAM, SMMA, que dispõem sobre 

licenciamento ambiental, espécies ameaçadas, gestão do território, gerenciamento de 

resíduos e efluentes líquidos, entre outros. 

A SMMA atua nos limites da APA de forma vinculada ao licenciamento 

Estadual e Municipal, principalmente no que diz respeito as anuências. No entanto, foi 

implementado um sistema de diligências semanais envolvendo a fiscalização da SMMA 

e o ICMBio, momento em que algumas intervenções irregulares foram coibidas, outras 

foram orientadas, sempre a partir do princípio educativo e do despertar o pertencimento 

para que no âmbito do uso sustentável a comunidade cuide do seu espaço. As ações, de 

forma geral, são voltadas a proteção do espaço terrestre, principalmente quanto as 
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ocupações irregulares, de supressão vegetal e de perseguição e apanha da fauna. 

Tendo em vista que a APA ainda depende de uma estrutura administrativa 

melhor consolidada, algumas ações precisam ser articuladas com colaboradores, a 

exemplo das fiscalizações que demandam acesso pela água, pois a UC não possui 

embarcações próprias, necessitando de auxílio do Pelotão Ambiental da Brigada Militar 

(PATRAM), além de ações conjuntas com o ICMBio, como já mencionado. 

Neste contexto, uma das principais estratégias de fiscalização proposta é o 

aumento da presença institucional na APA, através do estabelecimento de ações 

rotineiras, como as de monitoramento ou ações em conjunto com outros órgãos 

fortalecendo a relação da SMMA e do Conselho Gestor com a população local e, além do 

fortalecimento do próprio SISNAMA. 

É necessário ainda implementar um sistema permanente de monitoramento 

ambiental a fim de dar suporte à fiscalização e tomada de decisões. O monitoramento 

Ambiental consiste na realização de medições e/ou observações específicas, dirigidas a 

alguns poucos indicadores e parâmetros, com a finalidade de verificar se determinados 

impactos ambientais estão ocorrendo, podendo ser dimensionada sua magnitude e 

avaliada a eficiência de eventuais medidas preventivas adotadas. A elaboração de um 

registro dos resultados do monitoramento é de fundamental importância para o 

acompanhamento da situação pelo Poder Público. Considerando que as águas da Lagoa 

Verde e arroios Senandes e Bolaxa estão enquadradas pelo estado do Rio Grande do Sul 

como classe Especial através da Portaria SSMA nº 7, de 24/05/95, Norma Técnica 003/95 

(FEPAM, 1995), o monitoramento ambiental permitirá avaliar se os padrões legais 

estabelecidos por esse instrumento estão sendo observados. A figura 17 apresenta uma 

proposta de malha amostral mínima para o monitoramento ambiental. 
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Figura 17 – Pontos amostrais mínimos sugeridos para o monitoramento ambiental. 

 

Tendo em vista que os custos das análises químicas podem inviabilizar um 

monitoramento sistemático de longo prazo, com prejuízos à continuidade dos registros é 

necessário estabelecer alguns parâmetros mínimos suficientes para acompanhar a 

evolução da qualidade ambiental face aos usos presentes na região. Assim sugere-se uma 

estratégia amostral com os seguintes parâmetros e referências: 

 

Meio Parâmetro Frequencia Referência legal 

Água 

Temperatura mensal CONAMA 357/2005 

Salinidade mensal  

Oxigênio Dissolvido e saturação mensal  

DBO mensal  

Turbidez mensal  

Transparência mensal  

Fósforo total e fosfato sazonal  

Nitrogênio Amoniacal Total sazonal  

Nitrito  sazonal   

 Profundidade mensal  

Sedimento 

Aluminio anual  

Carbono orgânico total anual CONAMA 454/2012 

Nitrogênio total anual  

Aluminio anual  

Granulometria anual  
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Uma unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção 

(Anexo único, Portaria SEMA 0069/2016). Uma gestão próxima da comunidade e 

integrada aos colaboradores, poderá oferecer uma maior efetividade de proteção da UC. 

Além das atividades de rotina do setor de fiscalização ambiental da SMMA, 

estarão incluídas as seguintes atividades gerais a serem fiscalizadas, conforme 

competência do ente federativo: 

 Caça e manutenção em cativeiro de espécies da fauna silvestre (Polícia 

Militar Ambiental); 

 Ocorrência de javalís 

 Corte de vegetação em desacordo, ou sem licença ou autorização do órgão 

competente (SMMA); 

 Terraplanagem e/ou mineração em desacordo ou sem autorização (Polícia 

Militar Ambiental e SMMA); 

 Parcelamentos do solo ou outras atividade em desacordo com o zoneamento 

da APA e ZEE do município. 

 Disposição irregular de resíduos sólidos a céu aberto, controle da poluição do 

solo e recursos hídricos conforme parâmetros previstos na norma (SMMA). 

 

As ações de controle e fiscalização podem ser: 

1. Preventivas: em consonância com o Programa de Educação Ambiental, 

objetiva melhorar os níveis de conscientização, promover a formação 

socioambiental, educação informal e de informação do público-alvo para a 

proteção ambiental, uso ordenado dos recursos e o cumprimento da norma 

vigente, visando evitar atividades ilegais ou não permitidas na APA. 

2. Ostensivas: em consonância com o licenciamento e a fiscalização ambiental 

do município (ULFA-SMMA), objetiva realizar ações de fiscalização 

sistemática visando à proteção da APA contra danos e ameaças ao patrimônio 

natural, cultural e material. Esta ação é constituída pelas atividades de 

fiscalização ostensiva (aparente), fiscalização repressiva e fiscalização 

investigativa, geralmente demandando a intervenção da Plicia Miltar 

Ambiental ou a Guarda Municipal. 
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5.6.1 Diretrizes recomendadas 

 Alocar recursos para manter a permanência do monitoramento ambiental de 

forma sistemática. 

 Sistematizar os dados de monitoramento em um banco de dados de um 

Sistema de Informação Geográfica a ser disponibilizado via internet 

(WebSig). 

 Sistematizar planilha de registro e controle das atividades de fiscalização, em 

dados registrados mensalmente, para compor um banco de dados, inclusive 

em base cartográfica; 

 Estabelecer convênios entre a administração da UC, as Polícias Ambiental 

Militar, Civil e Federal, Bombeiros, quando for o caso, para apoiar o 

desenvolvimento das operações de fiscalização direcionadas; 

 Formação de infraestrutura básica de apoio para atender às necessidades da 

fiscalização, incluindo: veículos, equipamentos, equipamentos de proteção 

individual, materiais de primeiros socorros, materiais de combate a incêndios 

e materiais diversos; 

 Capacitar e atualizar os funcionários que atuam nas atividades de proteção e 

fiscalização, em temas de acordo com as funções desempenhadas; 

 Os agentes fiscais deverão ser treinados para que, além da fiscalização, 

exerçam atividadede orientação à população em geral sobre a proteção ao 

meio ambiente; 

 Estabelecer como rotina de trabalho o preenchimento de relatórios de 

atividades, inclusive com informações georreferenciadas; 

 Executar regularmente as atividades de manutenção do Parque Urbano do 

Bolaxa conforme determinado pelo Conselho Gestor. 

 

5.7 Programa de Administração  

 

Para o exercício das complexas atividades de gestão da APA previstas nos 

diferentes programas de gestão é necessário uma estrutura organizacional capaz de 

assegurar a eficiência e a regularidade requeridas, o que demanda uma infraestrutura 

física e recursos humanos suficientes. 
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5.7.1 Diretrizes recomendadas 

Definição de Infraestrutura física 

A infraestrutura necessária para o adequado funcionamento da Área de Proteção 

Ambiental da Lagoa Verde deverá ser constituída de uma sede própria dotada de um 

centro de visitação, sala de reuniões, depósito de materiais e equipamentos. e espaço para 

acomodação do pessoal técnico. Essa sede deverá ser instalada em área pública ou ou área 

a ser adquirida pelo Governo Municipal, ou em parceria e/ou convenio com propriedades 

particulares e outras instituições.  

 

Quadro técnico 

A seguir é apresentado o organograma (Figura XX) a ser seguido na Área de 

Proteção Ambiental da Lagoa Verde, estando entre parênteses o número de funcionários 

necessários em cada função. Cabe destacar que este é o quadro funcional mínimo para 

uma adequada gestão da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde, sendo que com o 

incremento de ações e atividades ao longo dos próximos cinco anos, este número de 

funcionários deverá ser aumentado, principalmente com relação aos fiscais e guardas-

parques.  

 

 

Figura 18. Organograma requerido para a estrutura de gestão da APA. 
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Descrição de Cargos e Funções  

Será apresentada neste tópico a descrição de cada cargo necessário para o 

funcionamento da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde. É importante ressaltar que 

o cargo de auxiliar de serviços gerais e monitor ambiental pode ser terceirizado, sendo que, 

preferencialmente, sejam pessoas da comunidade local. Os cargos como, chefe da APA, fiscal 

ambiental, guarda-parque, técnico administrativo e educador ambiental deverão fazer parte 

dos cargos que compõem o quadro de cargos e funções do município de Rio Grande.  

Segue abaixo, as descrições dos cargos requeridos. 

Diretor: O diretor deve possuir curso superior em áreas de formação afins à 

atividade e pertencer ao quadro de pessoal do município do Rio Grande. As atividades 

desse profissional envolverão: 

 Cumprimento da legislação em vigor relativa à área de proteção ambiental, 

dentro dos limites de sua competência;  

 Comunicação à autoridade competente quando ocorrer descumprimento das 

normas mencionadas no item anterior, se o assunto não for de sua alçada para 

adoção das providências cabíveis;  

 Presidir o Conselho Gestor da APA;  

 Incentivar a atualização do regimento interno do Conselho da APA sempre 

que necessário; 

 Executar o plano anual de trabalho, aprovado pelo Conselho; 

 Buscar recursos para execução do plano anual de trabalho; 

 Participação na implantação do Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde, 

assegurando o cumprimento das boas práticas ambientais;  

 Acompanhamento da execução dos projetos de pesquisa em desenvolvimento 

na área de proteção ambiental;  

 Acompanhamento e fiscalização de quaisquer obras ou instalações e 

atividades realizadas na APA, assegurando sua conformidade com o Plano de 

Manejo;  

 Emitir as anuências das atividades licenciadas pelo Estado e que afetem direta 

ou indiretamente a APA; 

 Cumprimento das determinações do Departamento ao qual está afeto e manter 

contato permanente com o mesmo; 

 Organização, coordenação, controle e orientação das atividades dos 

funcionários na APA; 
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 Apresentação de relatórios, pareceres, prestações de contas e outras tarefas 

atinentes à administração da APA;  

 Desenvolvimento de atividades de educação e conscientização ambiental na 

área e em seu entorno, conforme os programas estabelecidos;  

 Operacionalização, controle e avaliação dos programas de manejo 

estabelecidos para a área de proteção ambiental.  

 

Fiscal Ambiental: deve possuir formação mínima de nível médio, ou superior 

em áreas de formação afins à atividade para desenvolver as funções de fiscalização e 

monitoramento nas áreas de proteção ambiental da Lagoa Verde e entorno, articulando 

medidas protetivas com outros órgãos competentes. Deverá ingressar no cargo mediante 

concurso público ou contratação. Segue abaixo, o detalhamento das funções e atribuições 

de fiscal ambiental: 

 As ações de fiscalização deverão estar em consonância com o Programa e 

Fiscalização e Monitoramento; 

 Promover a apuração de denúncias e exercer a fiscalização sistemática do 

meio ambiente na Lagoa Verde e entorno; 

 Trazer ao conhecimento da pessoa ou órgão responsável qualquer agressão 

ao meio ambiente, independente de denúncia; 

 Emitir laudos de vistoria, autos de constatação, notificação, embargos, ordens 

de suspensão de atividades, autos de infração e multas, em cumprimento da 

legislação ambiental municipal e demais legislações pertinentes; 

 Promover a apreensão de equipamentos, materiais e produtos extraídos, 

produzidos, transportados, armazenados, instalados ou comercializados em 

desacordo com a legislação ambiental; 

 Executar perícias dentro de suas atribuições profissionais, realizar inspeções 

conjuntas com equipes técnicas de outras instituições ligadas à preservação e 

ao uso sustentável dos recursos naturais; 

 Exercer o poder de polícia ambiental e, em especial, aplicar as sanções 

administrativas previstas na legislação ambiental municipal, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

 

Guarda Parque: deve possuir formação mínima de nível médio, desenvolver 

funções de patrulhamento e vigilância nas áreas de proteção ambiental da Lagoa Verde. 
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Poderá ser capacitado por curso específico para o cargo oferecido e custeado pela Unidade 

ou oferecido por outra instituição parceira. Segue abaixo, o detalhamento das funções e 

atribuições de guarda-parque: 

a) Na aplicação das normas legais da área de proteção ambiental 

 Manter-se informado, mediante capacitação, leitura e estudo das normas 

básicas, o que deve cumprir e fazer cumprir em caso de delito ambiental e 

encaminhar suas respectivas sanções;  

 Dependendo de suas atribuições, legalmente definidas, aplicar medidas de 

restrição e sanção, em caso de transgressão, violação ou não cumprimento das 

normas legais;  

 Informar aos visitantes e vizinhos sobre as normas de proteção e uso racional 

do patrimônio natural e cultural da área protegida e seu entorno;  

 Quando for necessário, coordenar suas atividades com os funcionários de 

outras instituições ou com a população local.  

 Trabalhar conjuntamente com a fiscalização ambiental, responsável pelas 

sanções cabíveis. 

 

o b) Na proteção do patrimônio natural e cultural  

 Estabelecer vigilância permanente e controle dos acessos da área de proteção 

ambiental;  

 Realizar patrulhas e rondas nos limites da área para prevenir e detectar 

entradas ou outras atividades ilícitas;  

 Informar o seu superior das observações realizadas sobre danos, 

irregularidades e incidentes encontrados;  

 Deverá manter um registro escrito das atividades realizadas em uma caderneta 

de campo;  

 Difundir as disposições legais e normas institucionais que regulam a restrição 

e uso dos recursos da área protegida.  

 

o c) No atendimento a visitantes, pesquisadores e outros usuários  

Controlar e cobrar o ingresso de visitantes na área, se assim for estabelecido 

pela administração;  

 Propiciar informações básicas sobre os recursos e serviços existentes na área 

de proteção ambiental, sua localização e acessos;  
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 Fazer conhecer pelos visitantes as normas de conduta e segurança que se 

devem cumprir na área protegida;  

 Advertir os visitantes sobre os riscos e perigos que podem ocorrer nas trilhas 

e lugares destinados ao uso público;  

 Auxiliar acidentados administrando os primeiros socorros;  

 Organizar e conduzir atividades de busca e resgate, quando houver pessoas 

em perigo ou desaparecidas;  

 Acompanhar, como auxiliar do educador ou monitor ambiental, grupos de 

visitantes em caminhadas de exploração e aventura;  

 Acompanhar em campo pesquisadores, cuidando para que os mesmos 

observem as normas e condições estabelecidas em seus planos de trabalho;  

 Realizar atividades de monitoramento que apoiam a pesquisa e a tomada de 

decisões de manejo.  

 

d) Nas atividades de manutenção  

 Cuidar e manter completo o estojo de primeiros socorros;  

 Cuidar e manter em funcionamento seus instrumentos de comunicação e de 

localização, bem como mapas e planos de trabalho; 

 Cuidar e manter os meios de transporte que utilizam rotineiramente, incluindo 

carros, botes e motores, motocicletas e bicicletas;  

 Manter limpas e prontas para uso as ferramentas utilizada no desempenho da 

função;  

 Manter desobstruídas e em bom estado as infraestruturas existentes dedicadas 

aos visitantes, como trilhas e pontes;  

 Cuidar e manter limpos o uniforme e outros equipamentos utilizados;  

 Cuidar e reparar das placas de informação, sinalização, limites e direções para 

os visitantes.  

 

Técnico Administrativo: funcionário com formação mínima de nível médio, 

sendo necessário possuir capacitação para realizar atividades nas áreas de informática, 

escritório, secretariado e contabilidade. Também, deverá assessorar o chefe do Parque em 

todas as questões administrativas da Unidade. O ingresso na função deverá ocorrer por 

meio de concurso público ou contratação. 

Auxiliar de Serviços Gerais: funcionário com formação mínima de nível 
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fundamental, sendo necessário possuir capacitação para realizar as seguintes atividades:  

 Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências 

internas e externas da Unidade, bem como serviços de entrega, recebimento 

de correspondências, jornais e outros, utilizando os materiais e instrumentos 

adequados e rotinas previamente definidas;  

 Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em 

geral, para mantê-los em condições de uso;  

 Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos quando necessário;  

 Separar os resíduos recicláveis e não-recicláveis para descarte (vidraria, 

papéis, resíduos orgânicos);  

 Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes;  

 Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de 

atuação;  

 Executar outras atividades de apoio operacionais ou correlatas;  

 Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de 

biossegurança e/ou segurança do trabalho;  

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;  

 Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do 

seu local de trabalho;  

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 

superior;  

 Auxiliar nas atividades de jardinagem, como: manutenção e conservação de 

área verdes, atuar na poda de árvores e folhagens, plantação de mudas, 

limpezas de terrenos e canteiros, aplicar produtos para controle de pragas, 

regagem de plantas, corte e toda manutenção de jardins.  

 

Educador Ambiental: profissional da área da educação com curso superior em 

Ciências Biológicas, Geografia, Engenharia Ambiental, ou áreas afins, com 

especialização ou experiência em Educação Ambiental. Será o responsável pelo 

desenvolvimento de todas as atividades propostas no Programa de Educação Ambiental 

e Comunicação Social. Segue abaixo, o detalhamento de suas funções e atribuições:  

 Participar de campanhas educativas, promover intercâmbios de Educação 

Ambiental entre a Unidade, instituições de ensino e comunidade;  
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 Elaborar e propor ações educacionais e de capacitação na área ambiental aos 

funcionários da Unidade;  

 Planejar, executar e controlar ações educativas e de comunicação social 

dentro e fora da Unidade;  

 Facilitar processos que contribuam para o desenvolvimento da postura 

profissional, valores éticos e senso de trabalho em equipe entre os 

funcionários da Unidade;  

 Utilizar adequadamente recursos didáticos de acordo com as situações 

específicas do processo de ensino-aprendizagem;  

 Desenvolver estratégias de educação ambiental e comunicação social que 

promovam a interdisciplinaridade;  

 Desenvolver junto aos visitantes e funcionários da Unidade conceitos, 

procedimentos e atitudes socioambientalmente responsáveis;  

 Elaborar material de apoio ecopedagógico, didático e informativo para 

distribuição aos visitantes e em cursos e atividades relacionadas à Unidade;  

 Propor projetos e cursos de acordo com as necessidades da Unidade e da 

comunidade do entorno;  

 Promover e participar do processo seletivo de candidatos para o ingresso 

como monitores ambientais e estagiários em Educação Ambiental;  

 Coletar informações especializadas sobre as atividades desenvolvidas na 

Unidade para divulgação na mídia local.  

 

Monitor Ambiental: funcionário com formação mínima de nível médio, sendo 

necessário possuir capacitação para realizar atividades como guia ambiental na Unidade 

e auxiliar o Educador Ambiental: 

 O monitor ambiental deverá ser capacitado pelo curso oferecido pela 

Unidade, além de ser morador da região e ter grandes conhecimentos da 

vegetação, história, cultura e curiosidades da região;  

 Deverá estar apto fisicamente para acompanhar visitantes da Unidade em 

atividades que não excedam o período de um dia, percorrendo trilhas pré-

existentes e autorizadas pelo Gestor da Unidade;  

 Seus procedimentos devem estar fundamentados nos conceitos e práticas da 

Educação Ambiental e no conhecimento prévio do local garantindo, desta 

forma, a qualidade da visita e das ações de sensibilização ambiental;  



 

93 

 A presença do monitor na área de visitação não implica na obrigatoriedade de 

seu acompanhamento às visitas, nem o habilita a guiar grupos com interesses 

diversos. As visitas deverão ser agendadas conforme previsto no Programa de 

Educação Ambiental e Comunicação Social; 

 As informações prestadas deverão ser técnico-especializadas sobre 

determinado tipo de atrativo da Unidade;  

 Em caso de visitação de grupos com guias turísticos próprios, quem deverá 

conduzir os visitantes é o monitor ambiental ou, em sua ausência, o guarda-

parque. O guia turístico ficará restrito às suas atribuições, como recepção, 

traslado e assistência aos visitantes.  

 

5.7.2 Definição de Programas de Treinamento  

Treinar é uma necessidade constante para a qualificação do quadro de servidores 

da área de proteção e seu entorno, assim, os programas de treinamento deverão estar 

diretamente ligados às necessidades da APA da Lagoa Verde, com comprometimento 

total da equipe de colaboradores, incluindo o Chefe da Unidade.  

O objetivo principal da implantação de Programas de Treinamento internos é o 

desenvolvimento das competências necessárias para a formação de novas habilidades, 

que serão requeridas especificamente para cada função do quadro organizacional. A 

adoção desses procedimentos se refletirá no correto manejo da Unidade, com menores 

danos ambientais, melhoria das condições e da segurança do trabalho da equipe e, através 

da adoção de Códigos de Conduta, no relacionamento com a sociedade local, reduzindo 

o impacto social da Unidade. 

Neste contexto, todos os funcionários deverão receber treinamento e reciclagem 

periódicos, para realizar suas funções diárias, segundo padrões estabelecidos e criados a 

partir de um manual de “Procedimentos Internos”. Além disso:  

 Deverá haver uma apresentação de toda a área da Unidade, bem como sua 

infraestrutura, outros funcionários e dinâmica operacional;  

 Todos os colaboradores deverão estar cientes dos aspectos e características 

socioambientais da Unidade e da região, o que facilitará a comunicação e o 

intercâmbio cultural com visitantes e a comunidade do entorno;  

 O funcionário que vier a ser contratado deverá receber treinamento para a 

realização de suas funções, assim como as normas de segurança no trabalho, 

de saúde e meio ambiente da Unidade; 
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 Os monitores ambientais e guardas-parque deverão receber treinamento 

específico em Educação Ambiental, visando a sua formação como guias e 

como dinamizadores do processo de sensibilização ambiental, conforme 

previsto no Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social; 

 Todos os colaboradores deverão receber treinamento em primeiros-socorros, 

prevenção e combate a incêndios, prevenção de acidentes com animais 

peçonhentos e venenosos, noções de gerenciamento de resíduos (separação 

do lixo), entre outros. 
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6. PRIORIDADES DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

Todos os programas aqui apresentados são considerados importantes para os 

objetivos de conservação da APA da Lagoa Verde, entretanto, num contexto de gestão de 

recursos financeiros escassos, o Conselho Gestor da APA considerou importante assinalar 

as prioridades dos programas. Assim, com base no Diagnóstico Ambiental realizado no 

âmbito desta revisão o Quadro 3 apresenta uma proposição de prioridades onde o 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas figura como prioridade Muito Alta. Este 

programa refere-se aos arroios Bolaxa e Senandes, tendo em vista os impactos 

cumulativos a que esses arroios vem sendo submetidos ao longo do tempo, tais como um 

provável processo de eutrofização, com recobrimento excessivo de vegetação aquática, 

excesso de turbidez, drenagem e rebaixamento drástico do nivel dágua durante o verão, 

pontos de erosão e assoreamentos, bloqueios de fluxos de fauna com cercas, 

enriquecimento de nutrientes resultante do pastoreio, perda de mata ciliar e ocorrência de 

espécies invasoras na mata ciliar. Todos esses impactos, têm resultado, em última 

instância, no aumento notável de nos últimos anos na frequência de um fenômeno de 

mortalidade maciça de peixes.  

Degradação da qualidade ambiental e perda de atratividade do Parque Urbano 

do Bolaxa no verão. As ações de recuperação ambiental recomendadas são simples e 

podem ser realizadas sem estudos científicos aprofundandos, entretanto o monitoramento 

ambiental e o desenvolvimento de pesquisas hidrológicas são importantes para uma 

melhor compreensão e gestão do problema, razão pela qual atribui-se ao Programa de 

Pesquisa uma prioridade Alta. Esse programa é muito importante também para 

aprofundar o conhecimento sobre aspectos bioecológicos da Lagoa Verde e os impactos 

sobre esse sistema ecológico. 

Quadro 5. Prioridades recomendadas para os Programas Ambientais 

Programa Prioridade 

Educação Ambiental Normal 

Pesquisa  Alta 

Recuperação de Áreas Degradadas Muito alta 

Controle e Prevenção de Riscos Normal 

Parcerias, co-gestão, terceirização e convênios Normal 

Monitoramento Ambiental, Controle e Fiscalização Normal 

Programa de Administração Alta 
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Ações prioritárias 

 

Prioridade Muito Alta 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Os objetivos prioritários de restauração ambiental da APA são os arroios Bolaxa 

e Senandes. Assim o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas recomenda da 

como ações prioritárias para esses arroios: 

 Preparação e elaboração de um projeto detalhado de plantio de mata ciliar, 

incluindo a indicação de espécies a serem empregadas e a localização dos 

pontos a serem recuperados em ambos os arroios. 

 Instalação de açudes/poços artesianos e bebedouros para o gado. 

 Erradicação do aspargo nas matas ciliares. 

 Remoção das cercas de dentro do arroio. 

 

Prioridade Alta 

Programa de Pesquisa 

 Estudos hidrológicos e hidrogeológicos dos canais de drenagem do Banhado 

do Maçarico visando avaliar o impacto destas drenagens sobre o a 

manutenção do nível da água nos arroios e propor o correto manejo. 

 Estabelecer um diagnóstico da atividade de pesca na Lagoa Verde e canal São 

Simão 

 

Programa de Administração 

 Estabelecimento da sede administrativa da APA e consolidação do quadro 

técnico requerido 
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7. ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA EXPANSÃO 

E REQUALIFICAÇÃO 

 

Desde novembro de 2004, quando uma proposta de Projeto de Lei Alternativo 

para Criação da APA da Lagoa Verde foi apresentada pelo Secretário do Meio Ambiente, 

diminuindo sua área de 3.500 ha (três mil e quinhentos hectares) para 510 ha (quinhentos 

e dez hectares) e facilitando sua aprovação no Poder Legislativo Municipal, muitas 

discussões foram formadas em relação a essa redução. A justificativa utilizada para 

aprová-lo foi a de que os estudos realizados não eram suficientes para fundamentar a 

ampliação da área, gerando, assim, a necessidade de cautela.  

A possibilidade de expansão futura da área da APA não foi descartada à época da 

aprovação do Projeto Alternativo, desde que estudos fundamentados e justificados fossem 

apresentados. Esses estudos são, dessa forma, apresentados neste Plano de Manejo.  

Os estudos realizados para a definição de áreas prioritárias de inclusão na APA 

partiram da análise preliminar da área do entorno, definida por um raio de 10 km dos 

limites da APA. A área de entorno apresenta áreas úmidas a Oeste, Noroeste e Sudoeste 

da APA. Ao Norte, Leste e Sul, encontram-se áreas de ocupação urbana intensiva, 

delimitadas pelo Plano Diretor do Município de Rio Grande.  

Para delimitar as áreas prioritárias de inclusão na APA, dentro da área do 

entorno, fez-se necessário a definição de critérios de inclusão. Para definir os critérios, 

utilizou- se como referência o Roteiro metodológico para elaboração e revisão de planos 

de manejo das unidades de conservação federais Brasília, DF, 2018 ) e levantamento de 

dados em imagens orbitais e saídas a campo.  

Os critérios de inclusão foram estabelecidos com base nas áreas com risco de 

expansão urbana, proximidade de remanescentes de ambientes naturais próximos a APA, 

as microbacias dos cursos hídricos que fluem para a APA, proximidade às áreas úmidas 

com importância ecológica para a APA bem como o uso do solo do entorno.  

Para o noroeste e sudeste propõe-se a expansão dos limites da APA até uma 

distância de até 10 km dos limites atuais visando manter a qualidade ambiental de uma parte 

do sistema de cordões litorâneos. Foram considerados as características geológicas da região 

e corredores ecológicos, interligando unidades de conservação em áreas contíguas.  

Este sistema tem grande influência na alimentação dos arroios que fluem para a 

região estuarina e da própria Lagoa Verde, bem como na manutenção das áreas úmidas 
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dos entornos e suporte ecológico para a fauna dessa região. Os limites noroeste e sudeste 

desta expansão foram definidos por critérios geológico-geomorfológicos, utilizando-se 

para NW o limite entre os feixes de cordões litorâneos 2 e 3 e para o SE o limite onde os 

feixes de cordões ainda estão bem delimitados em cavas e cristas, passando a seguir para 

a planície de deflação eólica.  

Dentre esses critérios de inclusão, a renaturalização de rios e arroios é uma tendência 

mundial que, dentro dos limites possíveis, busca devolver a corpos hídricos degradados as 

características naturais que lhes foram tiradas (COSTA, 2009). No que concerne os corpos 

hídricos do entorno da APA da Lagoa Verde, O arroio Vieira recebe o despejo de efluentes 

tratados da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Parque Marinha diretamente nas 

águas do arroio desde o início da década de 80. Porém, os danos ambientais não são restritos 

ao curso d`água, podendo ser verificado a alguns metros das margens a extração de areia e a 

ausência de mata ciliar, por exemplo (BOBADILHO & CATTANEO).  

Estas características, aliadas ao fato do Arroio Vieira desaguar no Saco da 

Mangueira, um berçário natural para espécies de valorizadas comercialmente e de grande 

importância ecológica para a região estuarina da Lagoa dos Patos (BAUMGARTEN et 

al., 1995; SANTOS et al., 2008) e, em época de vazão negativa, influenciar diretamente 

a qualidade da água da Lagoa Verde, torna a inclusão de ambos como parte das áreas 

prioritárias para a inclusão na Unidade uma questão fundamental. Além do corpo hídrico 

Saco da Mangueira, foram incluídas como áreas prioritárias para a expansão da APA duas 

faixas de proteção: uma faixa de 150 metros na margem leste (lindeira ao Distrito 

Industrial) já definida pelo Plano Diretor municipal e outra sugerida de 30 metros na 

margem norte do referido corpo hídrico, como forma de recuperar a margem degradada 

e impedir o avanço da urbanização irregular nessa área, tal como estabelecido no Projeto 

Orla, existente na prefeitura municipal. 

Também, foi na área determinada como prioritária, na zona de entorno da APA da 

Lagoa Verde, que em pelo menos uma das paleodunas, há a presença de Myrcianthes 

cisplatensis, espécie ameaçada de extinção, categoria EM (em perigo), (Coordenada: 22H 

0389948/6446968). Sendo assim, esta é uma área com especial interesse para conservação, o 

que reforça sua inclusão nas Áreas Prioritárias para Inclusão na APA da Lagoa Verde.  

Após a definição dos critérios, a integração dos dados se deu por meio de um 

Sistema de Informações geográficas (SIG), onde foi definida a projeção UTM (Universal 

Transversa de Mercator), fuso 22 Sul, como projeção padrão e o datum global WGS-84. 

(Figura 18). 
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Figura 19. Àreas prioritárias para expansão e requalificação da APA da Lagoa Verde.  
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1. CARACTERIZAÇÃO MACROAMBIENTAL 

 

Localizada no segmento centro-sul da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, a 

APA da Lagoa Verde (APALV) tem sua origem associada aos processos geológicos 

glácio-eustáticos que deram origem a esta planície, e como tal, tem seu funcionamento 

condicionado aos mesmos processos que ainda controlam a paisagem costeira.  

O entendimento dos processos físicos que controlam o funcionamento da APALV 

é fundamental para uma gestão efetiva da mesma. Para esse propósito é útil definir o 

conceito de Sistema Ambiental da APA da Lagoa Verde, que é maior que os limites 

atuais da APA, e que controlam a sua estrutura e o seu funcionamento. Os limites atuais da 

APA abrangem apenas parte desse sistema ambiental, incluindo o Canal São Simão, a 

Lagoa Verde e os arroios Senandes e Bolaxa, enquanto exclui o Saco da Mangueira e o 

Arroio Vieira.  No entanto, para que o Plano de Manejo seja eficaz é necessário considerar 

o funcionamento desse complexo sistema ecológico de forma integrada, compreendendo 

suas interações e controles, uma vez que as intervenções humanas verificadas no passado, 

no presente ou esperadas para o futuro, mesmo que distantes dos limites da APA, podem 

trazer consequências deletérias não previstas para a mesma.  

Assim, em uma primeira aproximação e em um nível hierárquico maior o 

Sistema Ambiental da APA da Lagoa Verde é constituído basicamente por três 

componentes principais ou subsistemas: O subsistema de banhados dos Cordões 

Litorâneos (Banhado do Maçarico), que se estendem desde o Banhado do Taim ao sul até 

o estuário da Lagoa dos Patos ao norte, o subsistema da Lagoa Verde e o subsistema Saco 

da Mangueira. Esse três macro componentes sofrem influências de forças externas de 

nível hierárquico superior, como vento, insolação e correntes) e trocam em si fluxos de 

água e organismos (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

Figura 1. Modelo simplificado do Sistema Ambiental da APALV e seus subsistemas.  

*Não estão representados os fluxos de entrada e saída do sistema. 

 

O Subsistema da Lagoa Verde recebe tanto o aporte de água doce acumulada nos 

Cordões Litorâneos como também o aporte de água salgada proveniente do Saco da 

Mangueira no estuário da Lagoa dos Patos. A conexão entre o subsistema Cordões 

Litorâneos com o subsistema da Lagoa Verde permite ainda o fluxo de fauna entre ambos 

como capivaras, jacarés, lontras, aves e peixes. O fluxo de fauna entre o subsistema Saco 

da Mangueira e Lagoa Verde é principalmente de peixes e crustáceos como a tainha, o 

camarão e o siri. 

A área definida como APA da Lagoa Verde é integrada apenas por uma pequena 

porção dos Cordões Litorâneos que constituem a nascente dos arroios Bolaxa e Senandes. 

No Subsistema Lagoa Verde estão presentes os seguintes habitats: Lagoa (Lagoa Verde), 

Paleodunas, Marismas, Banhados de água doce, Matas ciliares, campos litorâneos, arroios 

(Bolaxa, Vieira e Senandes). Cada um desses subsistemas e habitats são utilizados pela 

sociedade para vários fins legítimos ou ilegítimos. Tais usos tensionam a qualidade 

ambiental da APALV em maior ou menor grau de gravidade e tratá-los adequadamente 

constitui o propósito deste Plano de Manejo.  

Nos capítulos subsequentes será abordado a gênese e evolução geológica da 

planície costeira, o clima, a hidrologia regional e o padrão de vegetação resultante destes 
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processos. Será apresentado um diagnóstico das condições atuais do ecossistema da APA 

e um conjunto de ações programáticas que irão compor o Plano de Manejo e, a partir do 

embasamento técnico científico apresentado, apresenta-se ao final uma proposta de 

adequação dos limites da APA. No Volume II consta um inventário atualizado das 

comunidades bióticas. 

 

1.1 Gênese e evolução geológica 
 

O arcabouço estrutural que deu origem e suporta as unidades ambientais da 

Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS), é constituído pelo embasamento 

cristalino e pela Bacia de Pelotas formada sobre este. Parte do embasamento pertence ao 

Escudo Uruguaio-Sul-Riograndense e parte às sequências vulcânicas e sedimentares da 

Bacia do Paraná as quais compreendem o Planalto e a Depressão Periférica  

A formação da Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS) começou a se 

delinear com o transporte dos sedimentos clásticos terrígenos, oriundos das partes mais 

elevadas, para o interior da Bacia de Pelotas. A ação dos processos físicos costeiros e 

influência da variação relativa do nível do mar, desde o final do Neógeno (cerca de 5 

milhões de anos) até o Recente, acumulou uma grande variedade de ambientes 

deposicionais compondo o mosaico geomorfológico que hoje se observa nessa região 

(VILLWOCK & TOMAZELLI,1994). 

A área do município de Rio Grande abrange exclusivamente unidades geológico-

geomorfológicas da Planície Costeira. O mapa da figura 2, digitalizado a partir do mapa 

original do CECO-UFRGS (RODRIGUES et al., 2000), mostra a distribuição dessas 

unidades. 

De acordo com Villwock (1984), a evolução paleogeográfica da Planície 

Costeira foi controlada por eventos sucessivos de transgressão-regressão marinhas. Um 

amplo evento regressivo na época pliocênica (por volta de 5 milhões de anos atrás), 

permitiu a formação de extensos leques deltaicos que cobriram amplas áreas em 

exposição com depósitos grosseiros, dando origem ao Sistema de Leques Aluviais. Após 

esse evento, quatro eventos principais de transgressão-regressão deram origem às 

unidades geomorfológicas atuais. 

Após cada pico transgressivo foram formados quatro sistemas laguna-barreira, 

estruturados, cada um, por um sistema praial/eólico (barreira) e um sistema lagunar 

retrobarreira originado pela retenção da drenagem continental (Figura 2).  



 

112 

 

Figura 2. Mapa Geológico-geomorfológico de Rio Grande. 

*Fonte: Tagliani (2002), modificado de Rodrigues et al. (2000). 

 

A área onde está localizada a Lagoa Verde e seus ecossistemas associados faz 

parte da Barreira IV holocênica. Segundo Villwock & Tomazzelli (1994), no pico 

transgressivo holocênico (5100 anos A.P.), o nível do mar alcançou, na região costeira, 



 

113 

cerca de 5 m acima do nível atual, erodindo a barreira marinha pleistocênica à oeste e 

entalhando uma falésia de abrasão marinha.  

Este evento possibilitou a formação de uma barreira constituída essencialmente 

por areias quartzosas praiais (granulação fina a muito fina) e eólicas. Esta barreira, 

instalada no máximo transgressivo, progrediu lateralmente durante a fase regressiva que 

se seguiu, originando os feixes de cordões litorâneos regressivos (“beach ridges”). 

Os depósitos marinhos praiais (Qbc4) desse sistema têm uma ampla distribuição 

no município de Rio Grande (630 Km²) e os depósitos eólicos de dunas litorâneas (Qbd4), 

parcialmente fixadas por vegetação, recobrem parcialmente esses depósitos. As dunas 

livres, devido a menor cobertura vegetal, são mais ativas, e são compostas de areias 

quartzosas finas a médias. 

A região dos cordões litorâneos caracteriza-se por um topografia plana ou 

levemente ondulada, baixa, de constituição arenosa e sujeita a alagamentos frequentes. 

Entretanto, têm uma função ambiental importante no ecossistema que é a regulagem 

hidrológica, realizada pelo armazenamento de água nas cavas dos cordões e posterior 

liberação para os arroios, banhados e também para a praia, através de sangradouros. A 

filtragem natural desta carga hídrica é responsável pela liberação para o estuário de uma 

água rica em nutrientes, limpa e sem turbidez.  

Próximo a desembocadura da Lagoa dos Patos os cordões litorâneos atingem 13 

Km de largura, onde, segundo Long & Paim (1987), pode-se individualizar as cinco séries 

de cordões numerados de S1 a S5 (Figura 3). Uma sondagem realizada na vila Quinta, na 

extremidade norte da série S2a, atingiu 104 cm e mostra que os sedimentos são 

constituídos de areias de cor amarelo-alaranjado, sem estruturas aparentes. 
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Figura 3. Séries de cordões litorâneos. 

*Fonte: Long (1989). 

 

Segundo Long (1989), ocorrem terraços lagunares em cinco níveis bordejando 

as lagunas dos Patos e Mirim, dispostos respectivamente à 8m (T1), 6m (T2), 2m (T3), 

0,5 m (T4), sobrepostos ao nível de deposição atual (T5). A fácies arenosa é grosseira e 

muito mal classificada quando derivada do sistema de leques aluviais (a oeste das lagoas) 

e fina a média, muito bem classificada, quando se origina da erosão das barreiras 

litorâneas. A sedimentação lagunar desses terraços ocorreu pela decantação de material 

fino suprido pela rede fluvial em zonas protegidas da ação do vento (terraços 

horizontalizados), e pela formação de praias e pontais arenosos nas zonas de alta energia. 

A Tabela 1 mostra o arranjo estratigráfico para as formações da planície costeira 

sugerido por Long (1989). 
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Tabela 1. Arranjo estratigráfico das unidades sedimentares da Planície Costeira do RS 

(LONG, 1989). 

PERÍODO DOMÍNIO DE DEPOSIÇÃO IDADE (x 1000 anos) 

Holoceno Continental 

Lagunar Litorâneo  

T5 (0 m) S5  

T4 (+0,5 m) 

S4 

2,5 (2ª oscilação) S3, B4 

S2 

T3 (+ 2 m) S1 3,6 – 2,8 (1ª oscilação) 

T2 (+ 6 m)  5,1 – 4,2 (máx transg) 

     

Pleistoceno  T1 (+ 8 m) 

B3 (+ 13 m) 120 

B2 (+ 25 m) 325 

B1 (+ 40 m) 400 

     

Terciário Graxaim    

 

Segundo o autor, a evolução holocênica da região se deu da seguinte forma: 

Máximo da transgressão (5100 - 4200 anos b.p.) - o nível do mar atinge +6m, provoca a 

erosão de B3 e permite a construção de T2. A regressão que se segue experimenta dois 

períodos de estabilização com pequeno aumento do nível do mar. 

1ª oscilação (3600 - 2800 anos b.p.) - o nível do mar sobe até + 2m e permite o 

desenvolvimento do primeiro feixe de cordões litorâneos (S1 - fase inicial da B4) que 

fecha a comunicação da Lagoa Mirim com o mar. Neste período ocorre a deposição de 

T3 e a formação da Lagoa Mangueira e as demais lagoas entre a Barreira 3 e a Barreira 4 

incipiente. 

2ª oscilação (2500 anos b.p.) - o nível do mar alcança + 0.5m, desenvolve as demais séries 

de cordões litorâneos (S2 a S5) e permite a deposição de T4. 

Atual - nível do mar 0.0, deposição atual (T5). 

O surgimento e o condicionamento geomorfológico final da Lagoa Verde está 

vinculado à instalação da Série S4, embora o sistema como um todo (Bolaxa – Lagoa 

Verde) tenha começado a evoluir desde o surgimento das primeira série de cordões 

holocênicos. 
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1.2 Solos e características geotécnicas 

 

A caracterização dos solos dos municípios de Rio Grande foi realizada por 

Sombroek (1969) e publicado através de documentos técnicos por Cunha (1995). 

Sobre a base geológico-geomorfológica da planície costeira, atuaram e atuam 

processos erosivos como mecanismos de transporte sedimentar, sendo a ação eólica o 

mais intenso. Este é responsável pela construção e manutenção do campo de dunas, 

formação e movimentação de dunas semi-fixadas pela vegetação e lençóis arenosos de 

deflação.  

A atuação dos processos pedogenéticos físicos, químicos e biológicos sobre as 

unidades geomorfológicas da planície costeira determinaram diferenças nos padrões de 

erosão, lixiviação, acumulação de argilas e reações químicas endógenas, gerando 

distintos tipos de solos (BASTOS et al., 2002)  

Em áreas parcialmente inundáveis e bordas do mar e das lagoas encontram-se 

solos arenosos com baixo ou sem aproveitamento agrícola, classificados como Areias 

Quartzosas 1, Podzóis Hidromórficos1 e Areias Quartzosas Hidromórficas1. 

Nas planícies inundáveis (margens do Canal de São Gonçalo, Ilha da Torotama 

e Lagoa Verde) ocorrem solos arenosos e argilosos, mal a muito mal drenados, não 

aproveitados para a agricultura, classificados como Gleis Húmico1, Gleis Pouco Húmico, 

Solos Orgânicos1 e Solonchak1.  

Pesquisadores do Laboratório de Geotecnia da FURG vêm trabalhando desde 

meados da década de 70 com dados geotécnicos do município, dando suporte a muitas 

das importantes obras de infra-estrutura portuária e urbana hoje existentes em Rio Grande. 

A necessidade de organizar o conhecimento e estabelecer universos de análise aos estudos 

geotécnicos existentes e futuros, incentivaram o mapeamento de unidades geotécnicas 

para o município (BASTOS & FELTEN, 2005). Segundo esses autores, os terrenos que 

ocupam boa parte da área da Lagoa Verde, assim como o das ilhas da Torotama, dos 

Marinheiros e do Leonídio e margens do estuário da Laguna dos Patos, incluindo aqueles 

situados na zona urbana de Rio Grande, encontram-se incluídos na Unidade geotécnica 

Ssqpd. Essa unidade é constituída por terrenos alagados a maior parte do ano e submetidos 

ao processo de salinização. Nessas áreas ocorrem solos moles de baixa capacidade de 

suporte, responsáveis por problemas de fundações em edificações de pequeno a médio 

porte em determinados bairros da periferia do município. Existe forte recomendação à 

preservação ambiental de áreas desta unidade ainda não ocupadas. 
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1.3 Clima 

 

Éder Leandro Bayer Maier; Ítalo Seilhe Reis e MsC. Tamires da Rosa 

 

O clima de uma região é determinado pela circulação geral atmosférica, que 

resulta, em última análise, do aquecimento diferencial do globo terrestre e da distribuição 

assimétrica de oceanos e continentes, e, também, das características topográficas sobre os 

continentes. A distribuição de calor e umidade na Terra é, portanto, heterogênea, 

acentuando diferenças regionais em relação à temperatura e precipitação pluviométrica 

(CLIMANÁLISE, 1986). 

Os processos ecológicos envolvidos nos ecossistemas encontram-se 

intimamente associados ao clima, que é o fator ambiental primário e independente que 

determina os grandes biomas da Terra e os padrões mais amplos de distribuição da fauna 

e flora na superfície do planeta (WALTER, 1975).  

O entendimento do clima local é importante para o manejo da APA porque ele 

afeta o ecossistema de duas maneiras principais: Por um lado, o regime de chuvas 

determina o volume de água acumulado no extenso sistema de cordões litorâneos que 

formam o Banhado do Maçarico. Este sistema acumula as águas das chuvas e águas de 

escoamento subterrâneo provenientes dos terrenos mais elevados do pleistoceno (Barreira 

III), e alimentam, os arroios Bolaxa, e Senandes, os quais vão desaguar na Lagoa Verde. 

Por outro lado, determina o regime de entrada e saída de maré no estuário que, por sua 

vez, afeta a salinidade da Lagoa Verde e sua trama trófica. 

A variação nesses fluxos hídricos determina as flutuações de nível d´água nesses 

arroios. Em condições de estiagem prolongada, tal como a verificada no período de verão 

de 2019/2020, o volume de água nesses arroios pode ser reduzido a tal ponto que, 

associado a outros fatores, pode afetar o nível de oxigênio dissolvido na água, condição 

denominada de hipóxia. Outros fatores que contribuem para hipóxia são o aumento da 

temperatura da água, que diminui a solubilidade do oxigênio dissolvido fazendo com o 

mesmo migre da coluna d´água para atmosfera, a respiração dos peixes acumulados nas 

águas lênticas e o acúmulo de matéria orgânica no fundo do leito proveniente de 

vegetação que se acumula na superfície das águas lênticas principalmente. A drenagem 

artificial do Banhado do Maçarico, através de sistemas de canais construídos nas últimas 

décadas, agrava esse processo, ao reduzir o aporte da água de alimentação dos arroios. 

Todos esses fatores atuando de forma sinérgica contribuem para os fenômenos 



 

118 

esporádicos de mortalidade maciça de peixes nesses arroios (TAGLIANI, et al. 1992), o 

que pode por sua vez afetar a oferta alimentar dos consumidores de topo de cadeia como 

lontras, jacarés e aves que povoam a APA. 

Por outro lado, a evolução geológica da região, (em última instância também 

determinada pelo macroclima), determinou a atual estrutura física que configura a APA 

e, juntamente com o clima atual, determinam a forma como opera a hidrologia e os 

processos ecológicos atualmente em curso na mesma. Assim, o balanço entre os centros 

de alta pressão Polar e Tropical localizados no Oceano Pacifico Sul e Atlântico Sul 

Ocidental, associado ao volume de chuvas na bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos 

controlam o regime de entrada e saída de água marinha no estuário, com o qual a Lagoa 

Verde encontra-se conectada através do canal São Simão. Assim, o padrão de distribuição 

da fauna aquática na Lagoa Verde é influenciada por esse regime hidrológico ainda pouco 

estudado na Lagoa Verde. 

O clima na área da APA da Lagoa Verde é temperado sempre úmido com verão 

quente, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, visto que apresenta 

variações da temperatura média mensal entre 9.7°C e 25.9°C (REIS, et al. In prelo) e uma 

taxa de precipitação média mensal entre 71,2 mm e 126,7 mm (ROSA, et al. In prelo). 

Sendo que as menores temperaturas são registradas nos invernos austral e as maiores nos 

verões, a distribuição temporal da precipitação é relativamente homogênea, sem uma 

estação de seca definida. 

As condições climáticas médias compõem os limitantes que configuram o 

sistema ambiental do bioma, entretanto, são as variações que ocorrem em uma escala 

temporal diferente da sazonal que podem afetar a resiliência e vulnerabilidade do APA 

da Lagoa Verde. Em outras palavras, são as condições climáticas anômalas ou eventos 

extremos que podem favorecer a ocorrência de incêndios, alterações nas taxas de 

sedimentação e erosão, influenciar no ciclo reprodutivo das espécies que compõem a flora 

e a fauna, etc. Eventos de precipitação excessiva ou secas prolongadas podem influenciar 

a dinâmica hidrográfica do estuário e consequentemente alterar a salinidade da água, na 

Lagoa Verde, modificar as taxas de sedimentação e erosão, e influenciar vários processos 

ecológicos. Bem como, as variações da temperatura podem antecipar ou atrasar o ciclo 

sazonal de crescimento e reprodução as principais espécies que compõem o sistema 

ambiental e favorecer a ocorrência de incêndios.  

Nesse contexto, a variabilidade da temperatura e precipitação ocorre em 

diferentes escalas temporais como, por exemplo, a interanual e a interdecenal. 
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Adicionalmente, as observações históricas do clima evidenciam um acréscimo na 

frequência de ocorrência de eventos extremos no Sul e Sudeste do Brasil, nos últimos 30 

anos (MARENGO, 2014). Além da variabilidade cíclica existe uma tendência de aumento 

da temperatura global. O Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas - 

IPCC, apresentou em seu 5° relatório um aumento na temperatura da superfície na região 

sul do Brasil entre 0.8 °C – 1.75 °C no período entre 1901 – 2012.  

Visto que são as variações climáticas cíclicas ou permanentes que podem 

influenciar a sustentabilidade da APA da Lagoa Verde, será apresento as principais 

estruturas e processos atmosféricos que configuram as principais variações da 

temperatura e precipitação na região Sul do Brasil. Sendo que a temperatura e 

precipitação são predominantemente configurados pela latitude, altitude e por 

mecanismos de circulação atmosférica de escala global e local.  

A localização da APA da Lagoa Verde em latitudes subtropicais determina a 

sazonalidade da radiação solar, sendo que no verão há maior incidência solar por causa 

do maior ângulo solar e dias mais longos do que a noite, já no inverno, a incidência solar 

é menor porque o ângulo solar é menor e os dias são menores do que as noites. 

Adicionalmente, a planície costeira possui cotas altimétricas baixas, predominando uma 

altitude inferior a 10 metros, consequentemente, a variação altimétrica não é o principal 

fator da distribuição espacial da temperatura e precipitação.  

Os mecanismos de circulação atmosféricos, e as variações de intensidade e 

localização, são os principais fatores que controlam a variabilidade da temperatura e 

precipitação. Visto que são esses mecanismos que distribuem ao longo do tempo e do 

espaço a energia e umidade, tornando a compreensão da localização, intensidade e 

frequência do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, dos sistemas frontais e dos 

ciclones subtropicais fundamental para a explicação da variabilidade climática.  

O Anticiclone do Atlântico Sul é um sistema de alta pressão atmosférica 

associado à circulação global e com localização semi-estacionária. O anticiclone 

configura o regime de ventos em superfície, com o predomínio dos ventos de nordeste na 

APA da Lagoa Verde e está associado às condições de tempo estável (sem precipitações) 

e ensolarado. 

Os sistemas frontais têm sua formação em latitude austral, de aproximadamente 

60º sul, e seus deslocamentos para latitudes menores causam o contato entre massas de ar 

frio e quente, ocasionando o levantamento do ar quente e úmido, formando as chuvas 

frontais (CAVALCANTI et al., 2009). E esse sistema é o principal mecanismo de 
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formação das chuvas na APA da Lagoa Verde, bem como as alterações na intensidade, 

frequência e localização dos sistemas frontais podem causar secas ou enchentes. 

Adicionalmente, a passagem de frentes frias está associada a ventos frios e secos oriundos 

de latitudes círculo polares, porque as frentes são mecanismos de equilíbrio térmico entre 

as massas de ar quentes e úmidas e frias e secas (BARRY e CHORLEY, 2012). 

De acordo com Krusche et al., (2002), a região Sul chega a ser atingida por cerca 

de 6 a 7 sistemas frontais por mês, sendo no inverno o período mais frequente das frentes 

frias. Já a cidade do Rio Grande demonstra entrada de 16 sistemas frontais por estação, 

com precipitação frontal. No período que compreende os anos de 1993 a 1996 detectou 

se a passagem de 194 frentes frias pela cidade. Adicionalmente, Gonçalves (2015) afirma 

que as frentes frias são frequentes no período entre junho e setembro e é comum sua 

associação com a formação dos ciclones extratropicais. 

A passagem de sistemas frontais sobre o Oceano Atlântico subtropical pode 

gerar a formação de ciclones extratropicais, que também são responsáveis por configurar 

as condições do tempo, predominando a instabilidade (com precipitações) e fortes ventos. 

Nesse contexto, ciclone extratropical é considerado circulações atmosféricas de baixa 

pressão, formada a partir da convergência de massas de ar que formavam um sistema 

frontal, e ocorrem em geral no Oceano Atlântico próximo à costa e propagam-se para 

leste (REBOITA, 2004). 

Os ciclones na América do Sul tendem a se desenvolver entre 25°S e 40°S com 

maior frequência no inverno, quando comparado ao verão, com predomínio da ocorrência 

em 36°S no verão, em 32°S no inverno e 34°S e nas estações de transição (REBOITA, 

2004).  No Sul do Brasil ocorre até 30 ciclones no outono e inverno, indicando a passagem 

de 2 por semana no inverno, em média, e podem gerar eventos extremos de chuva e vento, 

bem como, influenciar na maré meteorológica, elevando o nível do mar (KRUSCHE, et. 

al., 2002). 

Visto os principais mecanismos de circulação atmosférica é importante abordar 

padrões anômalos que podem causar variações da temperatura e precipitação na área da 

APA da Lagoa Verde. Sendo que a variabilidade climática ao longo do tempo pode 

cíclica, de ruptura ou aleatório. Em outras palavras, a cíclica, está associada a ocorrência 

de chuvas acima da média ou secas em um intervalo de tempo determinado, de ruptura, 

caracteriza uma mudança climática e a aleatória possui um ciclo temporal indeterminado 

e sua previsibilidade é mais incerta, quando comparada às demais. 

As variações cíclicas do clima em Rio Grande – RS ocorrem predominantemente 
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na escala interanual e interdecadal e caracterizam-se por ser flutuações das condições 

meteorológicas ou climáticas distantes das médias. Por exemplo, no clima temperado 

sempre úmido não há estação seca, mas pode ocorrer períodos longos com seca ou 

intensas secas, e isso pode diferenciar um ano do outro (denominado escala interanual) 

ou diferenciar as décadas (escala interdecadal). Além disso, geralmente a variabilidade 

climática cíclica está associada a fenômenos remotos como, por exemplo, o fenômeno El 

Niño – Oscilação Sul (ENSO).   

O ENOS tem três fases, que são: El Niño, La Niña e neutro, com ocorrência de 

baixa frequência (3 a 7 anos) em latitudes tropicais do Oceano Pacífico e causa impactos 

na precipitação e temperatura em escala global. Tratando de suas fases, a quente é 

chamada de El Niño e é caracterizado pelo aquecimento das águas equatoriais do Pacífico, 

a diminuição da pressão atmosférica no leste Pacífico, diminuição dos ventos alísios e 

enfraquecimento da Célula de Circulação Equatorial. E a fase fria é chamada de La Niña, 

que é caracterizada pelo resfriamento das águas equatoriais do Pacífico, aumento na 

pressão atmosférica na região leste do Pacífico e intensificação da Célula de Circulação 

Equatorial (BERLATO e FONTANA, 2003). 

O fenômeno ENOS influencia o clima na América do Sul por meio das 

perturbações na célula de Walker (FLACH E GRIMM, 2010).  E no Rio Grande do Sul 

predomina o registro de precipitações acima da média mensal em quase todos os meses 

do ano com a ocorrência do El Niño, e em anos de La Niña foi observado chuvas abaixo 

da média em quase todos os meses. Sendo os meses da primavera e verão que apresentam 

maiores anomalias associadas ao ENSO (BERLATO E FONTANA, 2003). 

Na sequência será apresentado dados e análises da variabilidade da precipitação 

e temperatura em Rio Grande - RS, com ênfase no plano de manejo da APA da Lagoa 

Verde. Nesse contexto, foram utilizados dados da Estação Meteorológica do Rio 

Grande/INMET para a análise da variabilidade temporal da temperatura e Precipitação 

no município do Rio Grande - RS, os dados são observações do período de 1913 a 2016. 

Eles foram disponibilizados gratuitamente pelo Oitavo Distrito de Meteorologia do 

Instituto Nacional de Meteorologia, a partir do Instituto de Oceanografia da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG.  

A Estação Meteorológica Rio Grande/INMET já esteve instalada em três locais 

na cidade do Rio Grande – RS. Atualmente a Estação Meteorológica Rio Grande/INMET 

está localizada na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com as coordenadas 

32º04’43"S e 52º10’03” O, a 2 m de altitude (Figura 4). Onde funciona a Estação 



 

122 

Meteorológica Automática n° A802 desde o ano de 2010, e funcionou no período entre 

1989 – 2010 a Estação Convencional n° 83995 (KRUSCHE e REBOITA, 2018).  

No período entre 1961 –1989 a Estação Convencional N° 83995 encontrava-se 

instalada nas coordenadas 32°02’ S 52°06’ O, que corresponde ao centro histórico da 

cidade do Rio Grande, adjacente à Praça Tamandaré (KRUSCHE E REBOITA, 2018). E 

no período 1913-1961 a Estação meteorológica Convencional localizava-se na Barra do 

Rio Grande, mas não há informações exatas das coordenadas geográficas. Sendo atribuída 

a localização da estação na sede da Praticagem do Porto do Rio Grande-RS, que se 

encontra em operação até o presente. 

Foi utilizado análises da estatística descritiva para a caracterização da série 

temporal da temperatura e precipitação, usando medidas de tendência central e de 

variação. As análises compreendem primeiramente a mensuração dos totais mensais da 

precipitação e das médias mensais da temperatura. A variabilidade foi estudada a partir 

da anomalia, calculada a partir da subtração da média mensal de cada amostra, a fim de 

eliminar o ciclo anual e possibilitar a quantificação dos efeitos dos fenômenos remotos.  

As análises inferenciais auxiliaram na compreensão da influência do modos de 

variabilidade climática, com ênfase na mensuração do índice de correlação entre a 

variação temporal da precipitação e temperatura em Rio Grande com as variações 

temporal da TSM em escala global. Adicionalmente, foi identificado a ciclicidade das 

séries temporais usando a Transformada de Wavelet, visto que Wavelet consiste em 

aproximar uma função por uma combinação linear de funções básicas (wavelita), obtendo 

assim uma boa representação da função original tanto no domínio das frequências como 

no domínio temporal” (CHIERICE, 2003). 
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Figura 4. Localização das estações meteorológicas convencional e automática na cidade 

de Rio Grande – RS (1913-2016). 

 

As discussões sobre a variabilidade da precipitação e temperatura serão 

apresentadas a seguir, conforme a seguinte ordem: 1) apresentação da distribuição 

temporal da precipitação; 2) discussões sobre a variabilidade temporal da precipitação; 3) 

apresentação da distribuição temporal da temperatura e 4) discussões sobre a 

variabilidade temporal da temperatura.    

A precipitação mensal em Rio Grande – RS entre 1913 e 2016 apresenta uma 

variação entre 0,3 mm e 551,8 mm com uma média de 102,1 mm e desvio padrão de 

66,1 mm. Já o total anual da precipitação varia entre 625 mm e 2.261,9 mm e possui um 

acúmulo anual médio de 1.226 mm e desvio padrão de 280 mm. Em uma análise visual é 

possível observar períodos com precipitações excessivas, que chegaram a atingir 

magnitudes superiores a 2000 mm/ano como, por exemplo, 1914 e 2002. Bem como, há 

anos secos, com volumes abaixo de 750 mm como, por exemplo, 1917, 1933, 1943 e 1988. 

A média mensal de precipitação (Figura 5) varia entre 71,2 mm e 126,7 mm 

sendo o mês de dezembro e setembro que apresentam o menor e maior volume da 

precipitação, respectivamente. Entretanto, não há estação sazonal seca na cidade do Rio 

Grande. Cabe ressaltar que as médias mensais, expressam a magnitude do volume 
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esperado para cada mês em um ano com precipitações próximas do normal. Havendo o 

registro de secas e chuvas excessivas em escalas temporais diferentes da sazonal, com 

predomínio da variabilidade interanual e Inter decenal, como discutido a seguir. 

Adicionalmente, a disponibilidade de água na superfície terrestre está associada ao 

balanço térmico da região, a variação da maré, da composição do solo, etc. 

 

 

Figura 5. Precipitação média mensal na cidade de Rio Grande – RS no período entre 

1913-2016. 

 

Se tratando da variabilidade climática, é importante compreender quais meses 

apresentam menor ou maior amplitude de variação pluviométrica. Nesse contexto, é 

possível observar no diagrama de caixas (Figura 6) uma distribuição em 4 quartis, onde 

primeiro e quarto quartil representam as maiores anomalias e o segundo e terceiro quartil 

são anomalias em torno da mediana, representados por uma caixa fechada. 

Adicionalmente, os eventos extremos (outliers) são representados pela simbologia (+) e 

se caracterizam por serem valores raros dentro do conjunto de dados.  
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Figura 6. Diagrama de Caixa da precipitação média em Rio Grande – Período de 1913 a 

2016. 

 

Os meses com maior dispersão dos dados são março, abril, julho e agosto e 

consequentemente, são os meses com maior variabilidade climática da precipitação, em 

outras palavras, é mais frequente a ocorrência de secas ou chuvas acima da média. Já os 

meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são os que apresentam menor dispersão 

dos dados, visto que os registros da precipitação apresentam magnitudes próximas da média 

histórica. Se tratando de eventos extremos, observa-se que houve o registro de mais de 500 

mm de chuva em fevereiro e há registros de chuvas excessivas que podem totalizar mais 

que o triplo da média mensal como, por exemplo, em março e julho. 

Se tratando das secas, observa-se que podem ocorrer em todos os meses do ano, 

com o registro de maior amplitude no quartil 1 (que indica as secas) nos meses de 

fevereiro, março, junho, julho, agosto e setembro. Mas cabe ressaltar que os impactos da 

seca podem ser maximizado pelo prolongamento temporal da seca e ocorrência na 

primavera e verão, quando combina a elevação sazonal da temperatura (e maior 

evaporação) com um aumento da demanda biológica por água, visto que é na primavera 

e verão que as principais plantas do sistema ambiental germinam, crescem e reproduzem. 

Para explorar características da variabilidade climática ao longo do tempo, 

identificar a periodicidade da ocorrência de secas e chuvas excessivas e possíveis 

teleconexões com os principais modos de variabilidade climática do hemisfério sul foi 

subtraído as médias mensais de cada amostra, originando a série temporal das anomalias 

de precipitação em Rio Grande. A fim de maximizar as variações do volume da 

precipitação que ocorrem em escalas temporais diferentes da sazonal.  
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Na figura 7 são demonstradas as anomalias da precipitação em Rio Grande, 

sendo possível observar registros mensais com anomalias positivas acima de 400 

milímetros, em outras palavras, foram registrados meses com precipitações 4 vezes 

maiores do que a média mensal. Bem como, há anomalias negativas inferiores a -100 mm 

ou o registro de anomalias negativas por uma sequência de meses, que ultrapassa um ano, 

caracterizando secas intensas ou prolongadas, respectivamente. Em uma análise da 

distribuição de frequência em quartis da série de precipitação identificou-se que os 

eventos extremos de seca são caracterizados por valores anômalos menores que - 56,4 

mm, e no período entre 1913-2016 ocorreram 219 meses de eventos extremos de seca. Os 

eventos de extremos e chuvas excessivas ocorreram em 210 meses, no período entre 1913 

e 2016, e é caracterizado pelo registro de valores anômalos superiores a 56,4 mm.  

 

Figura 7. Anomalia da precipitação na cidade do Rio Grande – RS, no período entre 1913 

– 2016. 

 

A variabilidade e a ocorrência de eventos extremos de precipitação sofrem 

influências dos fatores remotos e locais predominantemente na escala interanual e 

interdecadal, especialmente associadas aos eventos de El Niño e La Niña, porém o ENOS 

não explica todos os casos anômalos da série. O El Niño ocorre normalmente com maior 

frequência na primavera/verão, nesta condição ocorre à intensificação das chuvas que 

ocasionam anomalias positivas da precipitação.  Bem como, os períodos mais secos 

podem estar ligados ao fenômeno La Niña (BERLATO e FONTANA, 2003). 

Parte da ocorrência dos eventos extremos da precipitação estão associados aos 

fatores remotos que controlam a variabilidade interdecadal e decenal na região 

subtropical da América do Sul. Como por exemplo, os anos de 1982/1983 e 1997/1998 

em que os eventos de El Niño foram considerados fortes segundo Berlato e Fontana 

(2003) e foi registrado precipitações superiores a 400 mm. 
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A ocorrência da La Niña favorece as condições de estabilidade atmosférica em 

latitudes médias da América do Sul, gerando predominantemente precipitações abaixo da 

média como, por exemplo, os eventos de 1973/1974 e 1988/1989 o quais foram 

considerados La Niña fortes com intensidade maior de outubro a março (BERLATO e 

FONTANA, 2003) e foram registradas anomalias da precipitação inferior a -50 mm.  

Cabe ressaltar que há um predomínio da relação entre seca/chuva acima da 

média com a ocorrência de La Niña/El Niño, mas ela não explica toda a variabilidade da 

precipitação em Rio Grande.  Outro fator remoto que amplifica os efeitos da variabilidade 

ENOS é a Oscilação Decadal do Pacífico, visto que a fase positiva/negativa intensifica e 

aumenta a frequência do El Niño/ La Niña. Consequentemente as fases quentes ou frias 

da ODP favorecem a ocorrência de anomalias positiva ou negativas da precipitação em 

Rio Grande (REBELLO, 2005).  

Outro modo de variabilidade climática que impacto o regime térmico e hídrico 

das latitudes médias da América do Sul é o Modo Anular de Oscilação Sul (SAM), porém 

há pouca investigação científica no Brasil que explore os impactos do fenômeno que 

ocorrem nas latitudes altas. A fase positiva/negativa do SAM está associada a circulação 

atmosférica mais próxima/afastada da Antártica, consequentemente ocorre a 

diminuição/aumento da intensidade e/ou frequência dos sistemas frontais que atingem a 

América do Sul (AQUINO, 2012). Adicionalmente, o SAM pode ocorrer simultâneo ao 

ENSO, o que dificulta a atribuição dos fatores controladores da precipitação.   

Predominando uma relação entre o SAM e precipitação em Rio Grande que 

evidencia que as fases positiva/negativa estão associadas às anomalias negativa/positiva 

da precipitação. Mas, essa relação pode alterar-se sazonalmente, como discutido a seguir. 

Cabe ressaltar que análises das contribuições austrais estão sendo realizadas, a fim de 

melhorar a caracterização da influência do SAM na precipitação em Rio Grande - RS.  

Essa relação dinâmica entre a precipitação e os fenômenos remotos é explorada 

com a análise dos índices de correlação entre a série temporal da precipitação em Rio 

Grande e as séries temporais da TSM de todo o globo, com resolução de 2º de latitude e 

longitude. Na figura 8 são apresentados os índices de correlações entre a precipitação em 

Rio Grande e a TSM, no período entre 1913 a 2016, onde as correlações positivas indicam 

que as temperaturas mais altas do que a média estão predominantemente relacionadas às 

anomalias positivas da precipitação em Rio Grande, e vice-versa.  

Com ênfase nas regiões do fenômeno ENOS, visto que o e evento El Niño/La 

Niña está associado a um aquecimento/resfriamento das águas. Adicionalmente, observa-
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se uma relação inversa nas latitudes tropicais do Pacífico e latitudes equatoriais na 

Oceania, a qual é originada pelos mecanismos de compensação da atmosfera e oceano, 

com a ocorrência do ENSO.  

Em altas latitudes, sobre o Oceano Pacífico, na área do fenômeno da Oscilação 

Antártica, as correlações indicam que as temperaturas abaixo da média estão 

predominantemente associadas a anomalias negativas da precipitação e vice-versa. Isso 

pode estar relacionado aos sistemas frontais mais intensos e frequentes, que geram o 

anticiclone polar em latitudes médias, causando estabilidade e diminuição das 

precipitações. 

As relações entre a TSM e a precipitação podem alterar-se sazonalmente, 

especialmente na capacidade de controlar remotamente o volume de precipitação, ou seja, 

os fenômenos remotos podem aumentar ou perder suas influências sobre a precipitação.  

Na figura 9, A, B, C e D estão especializados os índices de correlação entre a 

TSM e precipitação no verão, outono, inverno e primavera. Sendo possível identificar que 

a influência das altas latitudes ocorre mais intensamente no inverno, visto que as 

precipitações estão associadas quase que exclusivamente aos Sistemas Frontais. E o 

ENOS possui maior controle da precipitação na primavera. Adicionalmente Flach e 

Grimm (2010) afirmam que é a influência do El Niño / La Niña na primavera que causam 

um aumento /decréscimo de eventos extremos na Bacia do Paraná- Prata.  

Os eventos extremos de precipitação podem ocorrer aleatoriamente no tempo, 

mas sua ocorrência é mais comum em ciclos temporais associados aos fenômenos 

remotos. Nesse contexto, a quantificação da periodicidade pode contribuir para a 

caracterização das relações entre os fenômenos remotos e a distribuição temporal da 

precipitação, bem como auxiliar na mitigação dos impactos ambientais dos futuros 

eventos extremos, associados aos ciclos temporais dos fenômenos remotos, que são 

conhecidos e amplamente estudados.  
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Figura 8. Índice de Correlação entre a Anomalia da Precipitação em Rio Grande e a TSM 

Global.  

*Figura superior: Anual. Figuras inferiores: A: Verão, B: Outono; C: Inverno, D: Primavera   

 

Na figura 9 é demonstrado o espectrograma da wavelet, sendo possível 

identificar no eixo horizontal a dimensão temporal da observação da precipitação em Rio 

Grande (1913 a 2016), bem como no eixo vertical são mostrados os períodos de 

ocorrência dos ciclos temporais (em anos) da precipitação, com limiares entre 0 e 9 anos, 

e as cores representam a potência espectral dos ciclos temporais.  

 

Figura 9. Espectograma da precipitação em Rio Grande – RS. 

 

Os principais ciclos contidos na série temporal da precipitação são identificados 

por tons de amarelo, sendo possível identificar seu período de recorrência (eixo vertical) 

e a data de ocorrência (eixo horizontal). Assim foram selecionados os três principais 
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ciclos da distribuição temporal. O primeiro ciclo possui uma periodicidade de 1 ano e está 

associado a sazonalidade.  

O segundo ciclo tem periodicidade de 5 anos e está associado ao fenômeno 

ENSO, nas fases quentes do ODP, visto os eventos de El Niños tornam-se mais 

frequentes. E por fim, o ciclo ~8 anos, que está associado ao ENSO e a fase fria da ODP, 

porque nessa configuração a ocorrência dos El Niños apresentam maior frequência, 

especialmente os El Niños Fortes. 

Entretanto os fatores remotos explicam parcialmente as variações da 

precipitação, em outras palavras, não podemos explicar todas ocorrências de chuvas 

excessivas ou secas com o El Niño e La Niña, mesmo que há o predomínio de registros 

anomalias positivas e negativas com as fases positivas e negativas do ENSO. Para 

exemplificar, essa complexa dinâmica temporal da precipitação será mostrada os totais 

mensais da precipitação em Rio Grande - RS entre janeiro de 2019 e março de 2020 

(Figura 10).  

A seca registrada em 2019 e 2020 foi intensa e prolongada, porque houve 11 

meses com precipitações abaixo da média, com o agravante de ocorrer na primavera e 

verão, visto que são os meses mais quentes do ano e é o período de reprodução e 

crescimento das principais espécies que compõem a fauna e flora. Adicionalmente, no 

verão de 2020 foi observado queimadas, diminuição da qualidade da água e mortalidade 

de peixes na área da APA da Lagoa Verde associado a seca.  

A diminuição da precipitação pode estar associada a estabilidade atmosférica 

anormal associada ao enfraquecimento e menor frequência dos sistemas frontais oriundos 

das latitudes círculo polar. Visto que nos meses com precipitações abaixo da média foi 

registrado anomalias positivas da pressão atmosférica e intensificação dos ventos de 

nordeste, que estão associados a condições de tempo ensolarado. Os baixos totais mensais 

da precipitação foram oriundas de chuvas esparsas e pela passagem de frentes frias e 

ciclones extratropicais que não possuíam intensas precipitações. 
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Figura 10. Totais mensais da precipitação em Rio Grande – RS entre janeiro de 2019 e 

março de 2020. 

 

Nas Figuras 11 e 12 é possível observar as anomalias espaciais da temperatura 

do ar, da pressão atmosférica e do vento em março e junho de 2019, sendo que esses 

meses compõem o grupo com os menores totais mensais da precipitação. Constata-se nas 

anomalias de temperatura que não é um período de La Niña, entretanto, observa-se 

anomalia no campo de pressão atmosférica e vento que indicam que a circulação círculo 

polar está deslocada e intensificada, o que poderia afetar o fluxo de ar das altas latitudes 

para as latitudes médias, e consequentemente, favorecer a estabilidade atmosférica na 

região da APA da Lagoa Verde. 

 

Figura 11. Anomalia da temperatura, pressão atmosférica e vento em março de 2019. 
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Figura 12. Anomalia da temperatura, pressão atmosférica e cento em junho de 2019. 

 

Nesse contexto, será apresentado parâmetros da variação sazonal da temperatura 

e de suas variabilidade. A temperatura média mensal possui limiares entre 9.7°C e 25.9°C, 

com uma média de 18.58°C e desvio padrão de 4.0°C (Figura 13), com o predomínio do 

registro das temperaturas mais elevadas no verão austral e as menores no inverno, sendo 

fevereiro e julho os meses que apresentam os limiares máximos e mínimos da 

temperatura, respectivamente (Figura 14). 

 

 

Figura 13. Variação da temperatura média mensal em Rio Grande no período 1913-2016. 
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Figura 14. Média mensal da temperatura em Rio Grande entre 1913 e 2016.  

 

As análises das dispersão dos dados podem evidenciar características da 

variabilidade climática da temperatura em Rio Grande. Nesse contexto, serão 

apresentados os diagramas de caixa da temperatura média na Figura 15, onde observa-se 

que são os meses de janeiro, fevereiro e dezembro que apresentam menor dispersão, com 

amplitude de variação de 3.7 °C; 4.1 °C e 4.1 °C, respectivamente. Já os meses de maio, 

junho e julho são os apresentam maior dispersão, com variação de 7.3 °C, 8.1 °C e 7.7 

°C. Em relação aos outliers, os meses que mais apresentaram foram os de abril e agosto 

com duas ocorrências em cada mês, sendo abril de 1924 e 1999 com eventos mais frios 

da série e agosto de 2001 e 2015 mais quentes. 
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Figura 15. Diagrama de caixa de temperatura média em Rio Grande no período 1913-

2016. 

 

As variações da temperatura apresentam menor amplitude nos meses que 

compõem a primavera e verão austral, já os meses que apresentam a maior variabilidade 

são os do final do outono e no inverno. Além disso, é possível observar variações 

anômalas em ciclos interanuais (Figura 16) que podem durar anos ou décadas. Por 

exemplo, no período entre 1915 até 1942 predominam anomalias negativas da 

temperatura e no período entre 2000 e 2010 anomalias positivas da temperatura. 
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Figura 16. Anomalia da temperatura em Rio Grande no período entre 1913 e 2016. 

 

As variações anômalas da temperatura podem estar associadas a fenômenos 

remotos, como por exemplo, ao ENSO e as mudanças climáticas, sendo provável que os 

registros da temperatura seja configurado pela configuração associada dos fenômenos 

remotos e das mudanças climáticas. Na sequência será apresentado as discussões da 

análise da wavelet e dos índices de correlação entre a temperatura e as TSM que 

possibilitam a avaliação da influência dos modos de variabilidade. Bem como, observa-

se no registro da temperatura média do ar em Rio Grande uma tendência de aumento de 

0,51º C no período entre 1913 e 2016. Esses resultados convergem com as tendências 

apresentadas e os descritos em Cordeiro et. al. (2016) e das previsões do IPCC (2013). 

Para compreender o comportamento cíclico da temperatura em Rio Grande será 

apresentado as análises e interpretação do coeficiente de Wavelet, que permite identificar 

as frequências dominantes e o período de ocorrência ao longo do tempo. No 

Espectrograma da anomalia de temperatura do ar em Rio Grande o eixo horizontal 

representa o período de observação (1913 até 2016) e o eixo vertical mostra a ciclicidade 

temporal de ocorrência de anomalias, com um intervalo máximo de 10 anos. Já a 

identificação temporal dos ciclos de anomalias quentes ou frias é mostrada pela potência 

espectral em tons de amarelo. 

Ao observar o espectrograma referente a temperatura máxima de Rio Grande, 

Figura 17, observa-se ciclos de distintas durações, mas com maior concentração em 

períodos de menos que 2 anos, que podem estar vinculados ao comportamento do Modo 
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Anular do Sul que gera condições para uma ciclogênese e frontogênese maior na região 

dependendo de sua fase (REBOITA et. al., 2004), ou mesmo a fatores locais como a troca 

de energia entre o continente e oceano.  

Outro conjunto de ciclos que são visíveis são o que tem ciclos entre 3 - 4 anos 

que podem ter uma relação com as fases do fenômeno El Niño Oscilação Sul, padrão que 

muitos autores abordam como grande influência no regime de precipitação da região e 

que pode afetar a temperatura. E os ciclos que tem duração entre 5 - 10 anos podem estar 

associados a Oscilação Decadal do Pacífico e a Oscilação Multidadecal do Atlântico, 

combinada com os impactos do ENSO. 

 

Figura 17. Anomalia da temperatura média em Rio Grande no período entre 1913 e 2016.  
 

Os índices de correlação entre a variação temporal da temperatura em Rio 

Grande e a TSM (Figura 18) nas regiões do ENSO e da PDO são positivos, 

consequentemente, há um predomínio de ocorrência de anomalias positivas da 

temperatura em Rio Grande com o aquecimento da TSM e a ocorrência de anomalias 

negativas com o resfriamento da TSM. Sendo que essa relação entre as variáveis é mais 

forte no outono e inverno e mais fraca no verão, visto que os índices de correlação são 

maiores e menores, respectivamente. 

Se tratando das correlações em altas latitudes, na região círculo polar, observa-

se correlações negativas entre a temperatura em Rio Grande e a TSM no Mar de 

Bellingshausen durante os meses que compõem o outono. Evidenciando que predomina 

o registro de anomalias positivas da temperatura em Rio Grande com o resfriamento da 

TSM e anomalias negativas com o aquecimento da TSM.  
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Figura 18. Índice de correlação entre a anomalia da temperatura em Rio Grande e a TSM 

no período entre 1913 e 2016, com significância superior a 95%.  

 

A variabilidade climática impacta o sistema ambiental da APA da Lagoa Verde 

e, consequentemente, gera uma demanda de gestão para mitigar e compensar os impactos 

ambientais oriundos das variações da temperatura e precipitação.  

As variações cíclicas da temperatura e precipitação associadas a influências 

remotas como, por exemplo, o ENSO e as mudanças climáticas possuem previsibilidade 

confiável e podem ser utilizadas para um planejamento ambiental proativo, que vise 

implementar medidas mitigadoras eficientes, contemplando os processos dinâmicos do 

sistema ambiental frente às anomalias das variáveis climáticas.  

Ainda, as mudanças climáticas podem alterar o sistema ambiental visto que 

associação entre os eventos extremos climáticos (secas e chuvas excessivas), o 

aquecimento global, aumento do nível médio do mar podem mudar o ciclo hidrológico 

da APA da Lagoa Verde e favorecer incêndios. Visto que a ocorrência de secas, chuvas 
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acima da média e temperaturas anômalas estão mais intensas e associados a fatores 

remotos, especialmente as variações oceânicas no Pacífico. Tendo em vista que os 

maiores valores anômalos ocorreram após 1980 e os ciclos temporais entre 4 e 7 anos 

controlam grande parte da variabilidade climática registra nas series temporais de 

precipitação e temperatura. 

No futuro, é provável que a variabilidade climática da temperatura e precipitação 

mantenha esse padrão temporal descrito, visto que as análises utilizam-se de series 

temporais longas e as relações das variáveis climática com os fenômenos oceânicos e 

atmosféricos são amplamente estudados. Em outras palavras, é esperado que no futuro 

ocorra secas e chuvas acima da média ou temperaturas anômalas em uma frequência 

semelhante a registrada no passado. 

 

1.4 Hidrogeologia 

 

Uma Província Hidrogeológica é a área que apresenta em toda a sua extensão 

aspectos semelhantes no que diz respeito às condições de captação e ocorrência das águas 

subterrâneas. Estão incluídos neste conceito, vários aquíferos cujas condições de 

jazimento e estrutura, conjugam-se para possibilitar sua exploração. A classificação das 

Províncias Hidrogeológicas leva em consideração as características geológicas, 

morfológicas e climáticas, uma vez que a ocorrência e o comportamento das águas 

subterrâneas são um reflexo delas. 

A cidade de Rio Grande situa-se sobre a província hidrogeológica denominada 

“Província Sedimentar Litorânea”, segundo a classificação adotada no Mapa 

Hidrogeológico do estado do Rio Grande do Sul, escala 1: 750.000, publicado pela 

Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais – CPRM em 2005 (Figura 19). 
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Figura 19. Mapa Hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul. 

*Fonte: modificado de CPRM (2005).  

 

Segundo Hausmann (1995) a Província Sedimentar Litorânea apresenta 6 sub-

províncias hidrogeológicas, sendo que no município de Rio Grande, ocorrem a Sub 

província Oceânica (SPO) e a Sub província Lagunar (SPL).  

A SPO corresponde a uma estreita faixa que acompanha de Norte a Sul a 

restinga, estendendo-se desde o Sul de Santa Catarina até o Norte do Uruguai. No 

município de Rio Grande, corresponde a faixa costeira coincidente com a disposição do 

sistema de cordões litorâneos. Essa região, no mapa hidrogeológico da CPRM (2005) é 

classificada como Sistema Aquífero Quaternário Costeiro 1 (qc1). 

É constituída por areias de depósitos recentes (TOMAZELLI & VILWOCK, 

2000), com espessura variável entre 7 e 20 metros, às vezes intercaladas por horizontes 

argilosos. As capacidades específicas em geral são altas, ultrapassando 4 m³/h/m. As 

salinidades são inferiores a 400 mg/l e eventualmente são encontradas águas cloretadas 

com maior teor salino. Em relação às condições de circulação é um típico aquífero 

costeiro, sujeito a problemas de intrusão salina quando a exploração não obedece a 

critérios definidos quanto ao rebaixamento e volume a ser extraído por unidade de tempo. 
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Os aquíferos desta sub-província podem ser classificados como de nível livre e 

as águas que nele circulam são freáticas. As variações de nível decorrentes das flutuações 

climáticas determinam a recarga ou a perda por evapotranspiração mais a descarga básica. 

A observação mostra que geralmente os níveis sobem no inverno quando a 

evapotranspiração é a menor, e existe um superávit de precipitação e baixam no verão, 

quando o déficit de pluviosidade se acentua. 

Há quase inexistência de drenagem superficial, com cursos pequenos. A recarga 

se dá diretamente a partir da superfície devido a permeabilidade ser capaz de absorver a 

maior parte da precipitação, diminuindo grandemente o escoamento superficial. Este fato 

indica que a recarga é feita ao largo de toda a área da sub-província. 

Segundo Hausman (1995) as capacidades específicas1 podem variar entre 1,3 e 

2,7 m3/h/m. No mapa hidrogeológico da CPRM os valores da capacidade específica para 

esses aquíferos (qc1) atingem 4,0 m3/h/m. A Sub província Lagunar Externa abrange a 

faixa de restinga compreendida entre o cordão de lagoas cordiforme e a margem das 

Lagoas do Patos e Mirim. Os aquíferos desta sub-província apresentam um 

comportamento hidroestrutural onde as argilas siltosas e arenosas se comportam como 

aquitardos2, havendo uma drenância que possivelmente estabelece a intercomunicação 

entre as diferentes litologias. 

Em relação a circulação nos aqüíferos, observa-se uma característica de 

comportamento bem distinta da Sub-província Oceânica; não apresenta condições de 

intrusão salina muito pronunciada, a não ser onde nas lagoas ocorre salinização. A água 

circula através dos aquíferos arenosos intercalados entre horizontes argilosos e siltosos 

que apresentam condições de artesianismo semi-surgente. As pressões são moderadas, 

assinalada pela pequena ascensão do nível da água acima do nível de contribuição. 

A drenagem superficial é extremamente rala, mostrando alta permeabilidade do 

material de cobertura, com escoamento subterrâneo para a lagoa e recarga para os horizontes 

inferiores. O rendimento apresentado pelos aquíferos depende de dois fatores: a espessura do 

horizonte aquífero e a boa execução dos poços nele perfurados. As vazões médias ficam em 

torno de 18 m3/h, oscilando em função espessura do aquífero, entre 7 e 66 m3/h. Os aquíferos 

dessas sub-províncias são dos mais homogêneos que temos no estado, no que se refere as 

características hidrodinâmicas onde as variações são fruto da espessura. 

                                                           
1 Capacidade específica de armazenamento: volume de água libertado ou extraído por unidade de volume do aquífero 

e por unidade de variação da carga hidráulica correspondente. 
2 Formação geológica de natureza semi-permeável. Transmite água a uma taxa muito baixa, comparada à dos aquíferos. 
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1.5 Hidrografia 

 

Deivid Cristian Leal Alves e Jair Weschenfelder 

 

A fisiografia da APA da Lagoa Verde remete ao último ciclo transgressivo-

regressivo da formação da planície costeira do Rio Grande do Sul, associado a formação 

da barreira arenosa Holocênica ou barreira IV (VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995). Os 

terrenos ao sul da desembocadura da Lagoa dos Patos se desenvolveram ao longo dos 

últimos cinco mil anos na forma de cordões litorâneos regressivos, depósitos 

sedimentares de natureza marinha dispostos na forma feixes longitudinais paralelos a 

linha de costa, estabelecendo um extenso sistema de banhados no interior da barreira 

(VIEIRA, 1983; GODOLPHIM, 1985; LONG & PAIM, 1987). Em paralelo ao processo 

gradual de descida do nível do mar, o abundante estoque sedimentar promoveu o 

preenchimento de pequenas enseadas lagunares, dentre elas, a que originou o baixio onde 

está instalada a Lagoa Verde (Figura 20). 
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Figura 20. Rede de drenagem e delimitação da área de captação da Lagoa Verde 

*Fonte: Imagem do sensor orbital Sentinel-2, com a identificação das principais feições hidrográficas. Adaptado de 

Leal Alves (2020). 

 

A evolução geológica associada ao recuo do nível do mar está registrada no 

interior da barreira através de cristas das antigas dunas frontais, seguidas de depressões 

ou cavas interdunares (Figura 21). O padrão de deposição dessas feições obedece ao 

sentido da deriva litorânea, o que reflete em sua distribuição topográfica: terrenos 

elevados a sudoeste, próximos a barreira Pleistocênica ou barreira III (VILLWOCK & 

TOMAZELLI, 1995); seguido de suave inclinação até os baixios a nordeste – também 

chamados de terraços estuarinos (VIEIRA, 1993), localizados as margens da jusante 

lagunar. Tal configuração estabelece uma intrincada rede de drenagem delimitada pelos 

conjuntos progradantes e com fluxo de escoamento predominantemente orientado pelo 

nível de base costeiro (LEAL ALVES, 2020). Além da própria morfologia dos cordões, 
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repleta de obstáculos de pequena amplitude em terrenos de baixa inclinação, o substrato 

de granulometria fina e o nível freático raso estabelece um ambiente de grande retenção 

hídrica, especialmente nos meses de inverno onde o volume de precipitação alcança seus 

maiores valores (VIEIRA, 1983).  

 

Figura 21. Topografia da barreira Holocênica a sul da desembocadura lagunar obtido 

através do Modelo Digital de Superfície ALOS-PRISM.  

*Os valores mais elevados correspondem ao topo de árvores e prédios. Já os menores valores identificam aqueles 

terrenos próximos ao nível do mar. Adaptado de Leal Alves (2020). 

 

A rede de drenagem da microbacia da Lagoa Verde apresenta um padrão 

paralelo de escoamento, capturando lateralmente o excedente hídrico dos banhados 

formados pelos cordões litorâneos regressivos e direcionando o fluxo para a atual linha 

de costa (LEAL ALVES, 2020). No entanto, a drenagem desses campos alagadiços não 

alcança o sistema praial, sendo interceptado ainda no interior da barreira ao alimentar 

uma ampla calha longitudinal, localizada em substratos com idade de aproximadamente 
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1.500 anos (DILLENBURG et al., 2017). Provavelmente essa calha teve origem em um 

intervalo de mudanças climáticas, oceanográficas e/ou da própria descarga lagunar, 

fatores que alteraram o padrão de deposição na costa, visto a descontinuidade 

topográfica, a curvatura dos feixes que passam da orientação nordeste para lés–nordeste 

e, principalmente, a presença de lençóis de areias transgressivas (GODOLPHIM, 1985; 

LONG & PAIM, 1987; DILLENBURG ET AL., 2017). As formações de areias 

transgressivas tem origem na ação de ventos intensos sobre as cristas dunares, 

especialmente em períodos de baixa umidade, transportando-as para o interior da 

barreira, onde se sobrepõem aos terrenos alagadiços dos cordões litorâneos regressivos. 

A figura 22 ilustra um exemplo de transição entre os banhados originados pelos cordões 

litorâneos regressivos e a sobreposição topográfica da formação de lençóis de areias 

transgressivas, neste caso, parcialmente fixadas pela cobertura vegetal.  Nota-se ao 

fundo, o corpo lagunar da Lagoa Verde. 

 

 

Figura 22. Transição entre banhados e lençóis arenosos transgressivos semi-vegetados. 

*Fonte: Deivid Cristian Leal Alves, 2018. 

 

Mesmo que a barreira apresente pequena declividade, o que lhe confere um baixo 

coeficiente de escoamento superficial e limitada capacidade de aprofundamento dos 
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canais (VIEIRA, 1983), as linhas de drenagem que alimentam o Arroio Bolaxa abrangem 

uma ampla área de captação, com terrenos de até 6 metros de elevação. Todavia, a linha 

de drenagem que conecta os campos alagadiços ao Arroio Bolaxa é fortemente 

influenciada pela período de cheias, que ocorre durante os meses de maior recarga, entre 

junho e setembro (SILVA, 2019), estabelecendo um regime intermitente regulado pelo 

extravasamento dos banhados. Já o curso principal do Arroio Bolaxa, instalado em cotas 

baixas de 3 a 2 metros de elevação, tem sua margem sudeste (em direção a costa oceânica) 

limitada pela ocorrência de uma formação de areias transgressivas, que age como um 

anteparo ao escoamento e o redireciona para nordeste, fluxo este orientado pelos baixios 

da margem lagunar (LEAL ALVES, 2020).   

Além do linha de drenagem estabelecida pela calha longitudinal, seguida do 

curso principal do Arroio Bolaxa contíguo a formação de lençóis de areias transgressivas, 

uma rede de drenagem secundária de padrão dendrítico se estabelece a montante do corpo 

lagunar da Lagoa Verde. Com os divisores da área de captação diretamente associados à 

ocorrência de uma formação de areias transgressivas, na forma de um terraço eólico com 

pouco mais de 3 metros de elevação, as linhas de drenagem do Arroio Senandes 

convergem para um canal principal de pouco mais de 2 km de comprimento, desaguando 

no Arroio Bolaxa (Figura 23). Nesse ponto da bacia os cursos d´água, em especial o curso 

principal do Arroio Bolaxa, tendem a meandrar devido às características da planície de 

inundação – terrenos de várzea, baixos e planos, originados pelo preenchimento da 

enseada lagunar através de sedimentos flúvio-marinhos (VIEIRA, 1983; GODOLPHIM, 

1983; GODOLPHIM, 1985; LONG & PAIM, 1987). 
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Figura 23. Sistema de drenagem da microbacia da Lagoa Verde.  

*Fonte: Google Earth Pro, janeiro de 2020. 

 

Dois braços arenosos circundam o baixo curso da rede de drenagem da Lagoa 

Verde. A margem esquerda é delimitada por uma formação de areias transgressivas, 

seguida do terraço lagunar que forma o Pontal do Rio Grande, feição que também delimita 

a margem oeste do Saco da Mangueira. Por sua vez, a margem direita da Lagoa Verde 

tem como divisor de águas outra formação de areias transgressivas, que se conecta ao 

Pontal da Mangueira, prolongando-se para nordeste e ensejando a margem leste do Saco 

da Mangueira.  

Na parte central deste sistema hidrográfico encontrasse o baixio estuarino 

originado pela deposição e retenção de material fino que preencheu a outrora enseada 

lagunar. O fluxo tributado pelo Arroio Bolaxa é a principal entrada de água doce para a 

Lagoa Verde, enquanto o Canal São Simão permite a troca estuarina direta com o Saco 

da Mangueira através de um curso meândrico com cerca de 3 km de comprimento, sendo 

que a salinidade dessas águas regulada pelo regime de cheia/vazante da Lagoa dos Patos 

(VIEIRA, 1983). 

 

 



 

147 

1.6 Vegetação 

 

A fisionomia da vegetação e os processos ecológicos envolvidos nos 

ecossistemas encontram-se intimamente associados ao clima, de tal forma que os 

botânicos usualmente classificam os grandes biomas em função desse fator (WALTER, 

1975). No esquema de Dansereau, a vegetação da Planície Costeira Sul-rio-grandense 

onde se insere a APA da Lagoa Verde, pertence ao domínio das florestas perenes e 

savanas (COLINVAUX, 1973). Já pelo sistema de De Condolle, que foi a primeira 

classificação de vegetação nos moldes modernos, encontra-se incluída no tipo 

Mesotérmico (Figura 24).  

 

Figura 24. Sistema de classificação da terra de acordo com as propriedades das plantas 

segundo De Condolle. 

 

No sistema de Walter (1975), no qual também são incluídas as grandes zonas 

climáticas, a Planície Costeira do Rio Grande do Sul pertence ao Zonobioma V 

caracterizado pelo clima úmido temperado quente (oceânico) e pelas florestas sempre 

verdes, "que no Brasil se prolongam muito para o sul e variam de floresta tropical a 

subtropical e também até floresta quente e temperada". Esse Zonobioma inclui as áreas 

entre 30o e 35o de latitude em ambos os hemisférios, que constituem as áreas de transição 

entre as regiões tropical-subtropical e as regiões temperadas típicas. 

No mapeamento da vegetação realizado pelo IBGE (folha SI.22-V-B) a APA da 
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Lagoa Verde e Arroio Bolaxa encontram-se no tipo “Vegetação com influência marinha 

Herbácea com Pecuária (Figura 25). 

 

Figura 25. Mapa da fitofisionomia do Rio Grande do Sul com a localização da APA 

Lagoa Verde.  

*Fonte: IBGE, 2008. 

 

De acordo com o mapa de distribuição da vegetação original para o estado do 

Rio Grande do Sul, elaborado pelo RadamBrasil, a vegetação existente na APA Lagoa 

Verde engloba áreas de Formações Pioneiras. Estas se situam na Planície Costeira e ao 

longo da rede hidrográfica da Depressão Central e da Campanha. Nestas áreas encontram-

se espécies desde herbáceas até arbóreas, com ocorrência de variadas formas biológicas, 

adaptadas às diferentes condições edáficas aí reinantes. As formações vegetais 

encontradas são de influência marinha (restinga), fluvial (comunidades aluviais) e fluvio-

marinha (manguezal e campos salinos). 

Dentro das Áreas de Formações Pioneiras, em uma escala de maior 

detalhamento, a carta do IBGE SI-22-V-B insere a área da APA da Lagoa Verde na 

categoria de “Vegetação com Influência Marinha Herbácea com Pecuária” (Figura 26). 
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Figura 26. Sistema de classificação fisionômico – ecológico.  

*Fonte: IBGE 2004. 

 

1.7 Enquadramento biogeográfico 

 

No esquema de regionalização biogeográfica da região Neotropical, proposto 

por Morrone (2014), o Rio Grande do Sul encontra-se situado na Subregião Chaquenha / 

Domínio Chaquenho/ Província Pampeana, fazendo limite com o Domínio 

Paranaense/Província Atlântica, ambos pertencentes à mesma Sub-região (Figura 27).  
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Figura 27. Esquema de regionalização biogeográfica da região Neotropical,  

*Fonte: Morrone (2014). 

 

No sistema de classificação dos biomas brasileiros do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2004) a região pertence ao Bioma Pampa, cujos limites, 

no Brasil, se aproximam bastante, ao sistema de Walter (op. cit.). 
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1.7.1 O Bioma Pampa 

A APA Lagoa Verde está inserida na região geomorfológica chamada Planície 

Costeira e na região fisiográfica do Litoral, no Bioma Pampa (Figura 28). Pela 

classificação brasileira de biomas (IBGE, 2004), o Brasil possui seis grandes biomas3 e o 

Pampa é um deles, compreendendo os campos da metade sul do RS, ocupando uma área 

de 176.496 Km², o que corresponde a 63% (sessenta e três por cento), do território do 

estado do Rio Grande do Sul, ou 2,07% do território brasileiro. O Pampa, como bioma 

(IBGE, 2004) é a reunião de “formações ecológicas que se inter-cruzam em uma 

formação ecopaisagística única, com intenso tráfego de matéria, energia e vida entre os 

campos, matas ciliares (de galeria), capões de mato e matas de encostas” 

(SUERTEGARAY et. al., 2009, p. 43), suas principais formações.  

A denominação bioma tem associação com a relação estabelecida entre os conceitos 

de ecossistemas e paisagens. Assim, utiliza-se o conceito de bioma tanto no que se refere à 

classificação de grandes paisagens, quanto para designar unidades geográficas contínuas, 

ainda que compostas por vários ecossistemas (SUERTEGARAY et. al., op. cit., p. 44). 

Na Convenção sobre Diversidade Biológica, no transcorrer dos debates da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio, em 1992, 

foram previstas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. No ano de 1998, o 

MMA mobilizou uma equipe de pesquisadores para apontar áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade na Mata Atlântica e Campos Sulinos. Após workshop para 

definir essas áreas realizado no ano de 2000, construiu-se o marco legitimador sobre o 

bioma Pampa. Assim, “na eminência de sua total destruição, em 2004, o MMA ratificou 

a aplicação do termo bioma, para o Pampa” (SUERTEGARAY et. al., op. cit. P. 44). O 

Pampa resguarda espécies raras de fauna e flora, animais endêmicos e outras tantas 

espécies ainda desconhecidas pela ciência. 

Na Constituição do Estado do RS, de 1989, o dispositivo do art. 251, XVI, 

resultante de uma Emenda Constitucional de 2005, faz referência especificamente ao 

Bioma Pampa, no qual foi acrescentado que cabe ao Estado, nas ações de proteção 

ambiental que deve desenvolver, valorizar e preservar o Pampa Gaúcho, sua cultura, 

patrimônio genético, diversidade de fauna e vegetação nativa, garantindo-se a 

denominação de origem. 

                                                           
3 Esclareça-se que a classificação adotada pelo IBGE não é a mesma adotada pelo IBAMA, que entende que o Brasil 

possui sete biomas e não seis, quais sejam: Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos 

(Pampa) e Zona Costeira.  
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A prática da silvicultura é muito verificada na região. O zoneamento ambiental 

para a prática dessa atividade é uma exigência legal em escala federal e estadual. No caso 

do RS, está previsto no Código Estadual do Meio Ambiente, Lei n° 11.520/2000 (RIO 

GRANDE DO SUL, 2000). Diante da política de ampliação da silvicultura, ficou evidente 

a necessidade desse zoneamento, que foi, então, elaborado pela SEMA/FEPAM e também 

a Fundação Zoobotânica (2007), com a colaboração de especialistas e pesquisadores da 

área (SUERTEGARAY et. al., op. cit., p. 57). 

Mais recentemente a cultura da soja vem expandindo-se rapidamente nesse 

Bioma, colocando em risco de extinção as espécies nativas devido a destruição dos 

habitats naturais e emprego de agrotóxicos. 

Os campos do Bioma Pampa podem ser divididos em: campos de barba-de-bode, 

campos de solos rasos, campos de solos profundos, campos dos areais, vegetação 

savanóide, campos do centro do Estado e campos litorâneos. Nestes últimos, região na 

qual está inserida a APA da Lagoa Verde, há uma presença marcante de espécies 

prostradas, estoloníferas ou rizomatosas, cobrindo bem o solo. “As gramíneas habitam 

solos medianamente drenados e as ciperáceas, solos mal drenados, caracterizando estes 

campos” (BOLDRINI, 2009, p. 67-70). 
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Figura 28. Localização da APA da Lagoa Verde no contexto do Bioma Pampa. 
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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Dados aos eventos esporádicos de mortalidade maciça de peixes nos arroios, mas 

que tem se repetido esporadicamente nos últimos anos (TAGLIANI, 1992), foi dedicado 

um esforço especial aos Arroio Bolaxa e Senandes. 

Entre as principais ameaças à qualidade ambiental da APA, está a eminente 

expansão urbana e industrial, a qual compromete a disponibilidade de habitats para muitas 

espécies de médio/grande porte. Os atropelamentos são frequentes visto a ausência de 

redutores de velocidade, barreiras e passagens de fauna ao longo das estradas e acessos 

que interceptam a área de interesse. Em contraponto, pequenos roedores, marsupiais e 

quirópteros passam despercebidos perante a população humana e podem até obter 

favorecimento em decorrência das condições adversas a predadores nativos e da 

disponibilidade de abrigos e alimentos de origem antrópica. Outra pressão sobre a 

biodiversidade consiste na atividade ilegal de caça de capivaras e jacarés cujos registros 

foram encontrados nas expedições de campo realizadas e confirmadas nas entrevistas com 

a comunidade residente, o uso de agrotóxicos em área de APP e também a caça pelos cães 

que vivem no entorno. 

 

2.1 A biodiversidade da APA 

 

O inventário de espécies realizado no primeiro Plano de Manejo (Volume III), 

baseado em dados de campo e levantamento de informações secundárias (Polar Meio 

Ambiente, 2011) foi complementado na atual revisão com alguns novos dados, como os 

registros do herbário da FURG, a inclusão de um estudo sobre os peixes dos arroios, não 

incluídos até então, observações qualitativas efetuadas pela equipe de revisão durante 

expedições de campo e consultas à especialistas. Esse esforço resultou na atualização da 

nomenclatura de algumas espécies de peixes de água doce, na inclusão de novas espécies 

vegetais na listagem anterior, na identificação de uma bioinvasão não detectada no 

primeiro diagnóstico ambiental realizado na APA, (da espécie Asparago setaceus) e 

principalmente na identificação e avaliação de impactos ambientais na bacia hidrográfica.  

Esses dados revelam uma biodiversidade expressiva representada por 37 

espécies de peixes, 59 de anfíbios, 226 espécies de aves, 35 de répteis, 30 de mamíferos 

e 19 espécies de plantas aquáticas, 118 espécies de plantas terrestres, 23 espécies de 
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líquens e 2 espécies de fungos, totalizando um conjunto total de 549 espécies distribuídas 

espacial e temporalmente (Figura 29). Foram excluídos dessa listagem as espécies 

estuarinas, pelo fato que ainda se desconhece a sua importância na comunidade biótica 

da Lagoa Verde, embora seja de conhecimento que essa lagoa sofre influência das águas 

estuarinas. Tal riqueza de espécies indica a importância da APA da Lagoa Verde como 

um estoque genético.  

As expedições de campo levadas a cabo na presente revisão e a análises de 

imagens orbitais e dados secundários, permitiram identificar um conjunto de impactos 

ambientais que estão afetando profundamente a biodiversidade dos arroios Bolaxa a 

Senandes. Os impactos mais graves tem suas causas externas ao sistema ecológico, e estão 

relacionados principalmente à alterações hidrológicas na microbacia hidrográfica. Por se 

tratarem de fontes externas à APA e de caráter irreversível ou de difícil reversibilidade, e 

ainda envolver múltiplos atores, o problema é complexo e demanda soluções de gestão 

participativa para monitoramento, controle e mitigação de seus efeitos. Os impactos 

observados nos arroios Bolaxa e Senandes, que podem estar relacionados à esses 

distúrbios hidrológicos incluem: Excesso de Turbidez (Cor marrom avermelhada); 

redução drástica do nível d´água no verão, inclusive com interrupção do fluxo de 

alimentação do arroio; hipóxia; mortalidade maciça de peixes. Naturalmente os arroios 

costeiros exibem flutuações acentuadas no nível d´água nos meses de verão, e em caso de 

estiagem prolongada as variações podem ser drásticas, no entanto, a drenagem dos 

banhados de alimentação dos arroios podem estar agravando essa situação, levando os 

arroios à uma condição extrema de estresse ecológico, causando mortalidade maciça de 

peixes como já registrado no Arroio Senandes na década de 1980 (TAGLIANI, et al, 

1992) e em 2020 no presente diagnóstico. Já os impactos causados por fontes internas 

tem um caráter mais espacialmente localizados e têm um nível de gravidade menor como 

será visto. 
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Figura 29. Estrutura da comunidade biológica da APA da Lagoa Verde. 

 

2.2. Usos e impactos no sistema ecológico da APA da Lagoa Verde 

 

O sistema ecológico onde se insere a APA da Lagoa Verde pode ser 

compreendido como três componentes ou subsistemas interligados e com características 

bastante distintas quanto à sua estrutura, função, e também usos e impactos: 1) A enseada 

estuarina Saco da Mangueira; 2) O conjunto constituído pelo Canal São Simão e corpo 

Lagunar da Lagoa Verde e seus entornos e 3) Arroios Vieira, Senandes e Bolaxa e 

entornos. Os limites atuais da APA abrangem apenas parte desse sistema ecológico, 

incluindo o Canal São Simão, a Lagoa Verde e os arroios Senandes e Bolaxa. 

Compreender o funcionamento desse complexo sistema ecológico, suas interações e 

controles e as pressões a que se encontra submetido é vital para a construção de um plano 

de manejo eficaz, uma vez que as intervenções humanas verificadas no passado, no 

presente ou esperadas para o futuro, mesmo que distantes dos limites da APA, podem 

trazer consequências deletérias não previstas para a mesma. O Quadro 1 ilustra os 

principais usos desses “compartimentos” ambientais, ou subsistemas. 
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Quadro 1. Compartimentos ambientais do Sistema Ecológico da Lagoa Verde e 

principais usos no ambiente e área de influência. 

Sistema Ecológico 

da APA da Lagoa 

Verde 

Subsistema 
Usos predominantes no ambiente e 

área de influência 

Arroios 

Atividades rurais (Pecuária, lavoura de 

hortigranjeiros) 

Atividades de recreação (pesca 

esportiva, passeios, banhos) 

Loteamentos urbanos 

Sítios de lazer 

Florestamentos 

Tubovias 

Caça 

Canal São Simão / 

Lagoa Verde 

Pesca artesanal 

Atividades rurais (Pecuária) 

Ocupação urbana rarefeita 

Ocupação urbana intensiva (Bairro Boa 

Vista) 

Estação de Tratamento de águas 

Linhas de transmissão de Alta Tensão 

Eventos de quilometro de arrancada 

Eventos de som automotivo 

Uso de barcos a motor 

Deposição irregular de lixo 

Uso de agrotóxicos 

Caça 

Lavouras de hortigranjeiros 

Florestamentos 

Ponte de Via férrea 

Ponte rodoviária 

Tubovia (CORSAN) 

Lixão desativado às margens da Lagoa 

Verde 

 

Saco da Mangueira 

Ocupação urbana intensiva nas 

margens 

Aterros das margens para 

assentamentos irregulares 

Lançamento de efluentes urbano 

tratados e não tratados  

Despejo de água de escoamento 

contaminado de pátios industriais 

Tubovias de água, petróleo e gás. 

Pesca artesanal 

Banho 

 

A décadas, a APA vem sendo submetida a pressões de desenvolvimento que 

progressivamente vem ameaçando a sua qualidade ambiental. O papel do Plano de 
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Manejo é identificar as forças causadoras, potenciais ou reais, avaliar a sua significância 

e propor ações de gestão capazes de orientar o processo de desenvolvimento de forma a 

eliminar, evitar ou controlar os seus impactos e assegurar a conservação da área protegida. 

O Quadro 2 apresenta um panorama dessas forças e procura estabelecer através de um 

conjunto de critérios, uma avaliação da importância de cada um dos impactos 

identificados na presente revisão, adotando o método desenvolvido e testado para 

Avaliação de impactos Ambientais por Tagliani e Walter (2018). Uma avaliação das 

pressões e impactos que ameaçam a APA são apresentados no Quadro 2.  

 

Quadro 2. Avaliação dos Impactos Ambientais na APA da Lagoa Verde. 

  

 

*Legenda: Pot =  Potencial; Perm = Permanente; Temp = Temporário;  Pt = Pontual;  Dif = Difuso; Magnit. = 

Magnitude; Cumulat =  Cumulatividade 

 

2.3. Alterações hidrológicas na microbacia 

 

A instalação da adutora de água que abastece o município de Rio Grande, levada 

a cabo nos anos 1980, transportando água do Canal de São Gonçalo até a estação de 

tratamento da Corsan atravessa o sistema de cordões litorâneos (Figuras 30 e 31) 

bloqueando parcialmente o fluxo das águas de escoamento acumuladas nos períodos de 

inverno. Há um único bueiro (Figura 32) para passagem das águas, consequentemente, a 

drenagem natural do banhado do Maçarico passou a ser mais lenta e os pecuaristas 

passaram a construir uma série de canais de drenagem para permitir um melhor 

escoamento e liberar as ricas áreas úmidas para pastagem, conduzindo as águas para os 

escoadouros naturais que drenam os banhados costeiros para o oceano, ao sul do 

Balneário Cassino (Figura 33).  
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Figura 30. Ilustração da adutora de água de abastecimento de Rio Grande, atravessando 

o sistema de cordões litorâneos.   

*Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 31. Adutora de água que abastece o município de Rio Grande. 
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Figura 32. Bueiro Celular no Arroio das Cabeças 

 

 

Figura 33. Adutora da CORSAN no contexto dos arroios locais 
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Os campos no entorno desses escoadouros vem sofrendo um processo de 

arenização crescente nas últimas décadas (Figura 34). É possível que esse processo esteja 

relacionado ao avanço do cordão de dunas frontais, mas também ao aumento do fluxo 

hídrico nesses escoadouros durante o inverno, por conta dos canais de drenagem 

conectados a eles. É possível que  aumento do fluxo hídrico provoque erosão no fundo 

do leito, provocando o seu aprofundamento e o rebaixamento do lençol freático no verão, 

causando a morte da vegetação fixadora de areia, e o avanço das dunas costeiras sobre os 

campos adjacentes.  

O monitoramento desse processo é uma tarefa urgente a fim de subsidiar as 

medidas de gestão necessárias para manter a qualidade ambiental da APA, razão pela qual 

propõe-se um programa de monitoramento hidrológico. Portanto, a drenagem artificial 

do banhado do Maçarico possivelmente afeta a alimentação dos arroios Bolaxa e 

Senandes (Figura 35) durante períodos de seca prolongada, agravando o rebaixamento do 

nível dá água a ponto de interromper o fluxo de água nos arroios, causando mortalidade 

maciça de peixes. 

 

 

Figura 34. Formação de campos arenosos no entorno dos escoadouros ao sul do 

Balneário Cassino entre 2006 e 2019. 
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Figura 35. Drenagem formadora do Arroio Bolaxa. 

*Fonte: Alves (2020). 

 

2.4. Impactos ambientais nos arroios 

 

Os arroios que drenam os terrenos da APA tem sua origem associada aos 

processos que atuaram na fase mais recente da evolução geológica da planície costeira do 

Rio Grande Sul, nos últimos 5 mil anos, que resultaram num extenso sistema de banhados 

formado por cristas e cavas alinhadas quase paralelamente à linha de costa atual. 

Esse sistema de banhados acumula as águas das chuvas e águas de escoamento 

subterrâneo provenientes dos terrenos mais elevados do pleistoceno e formam, através de 

fluxos de água superficiais e subterrâneos, os arroios costeiros, incluindo o Bolaxa, e 

Senandes, os quais vão desaguar na Lagoa Verde. A microbacia hidrográfica desses 

arroios é caracterizada por uma pequena amplitude topográfica, inclinação suave e 

sucessão de obstáculos longitudinais estabelecidos pelas cristas dos cordões litorâneos, 

que resultam em um padrão de drenagem mista, de fluxo suave, formado por um padrão 

paralelo com orientação principal NE nos córregos de segunda ordem ou superior, e por 
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um padrão dendrítico de orientação SE intermitente nos arroios de primeira ordem 

(ALVES, 2020). 

O Arroio Bolaxa estende-se por pouco mais de 6 km, enquanto o Arroio 

Senandes, tem menor extensão, de aproximadamente 3 km. Ambos se unem próximos a 

foz, desaguando na Lagoa Verde. Apresentam, portanto, uma característica de bacia 

endorréica, ou seja, a foz se dá ainda no interior do continente (BOBADILHO, 2014). 

Ambos os arroios são alimentados por afluentes permanentes e sazonais e, como 

demonstrado por Alves (2020), por um fluxo subsuperficial que se estende paralelamente 

ao cordão de dunas frontais em direção ao sul. As cabeceiras desses arroios são 

constituídas por banhados e são desprovidas de mata ciliar (Figuras 36 e 37) que passam 

a surgir apenas a partir do curso médio de ambos.  

 

 

Figura 36. Cabeceiras do Arroio Bolaxa. 
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Figura 37. Curso superior do Arroio Bolaxa. 

 

Os principais impactos ambientais detectados através das expedições de campo 

e análise de dados laboratoriais na APALV foram:  

1. Excesso de Turbidez (Cor marrom) 

2. Redução drástica do nível d´água no verão 

3. Hipoxia (verão) 

4. Caça  

5. Atropelamento de animais 

6. Assoreamento do leito 

7. Erosão das margens 

8. Alteração do fluxo d´água por cercas 

9. Acúmulo de troncos e galhos no leito do Arroio Bolaxa 

10. Acúmulo de vegetação aquática no Arroio Bolaxa 

11. Alteração física no solo por pisoteamento de gado 

12. Perda de mata ciliar 

13. Ocorrência de espécie Exótica Invasora (Aspárago) 

 

Além desses, estudos anteriores comprovaram a contaminação por coliformes 

fecais no Arroio Bolaxa e por resíduos de tratamento proveniente da ETA da CORSAN 

e da água da Lagoa Verde.  
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2.4.1 Arroio Bolaxa 

 

Turbidez da água 

O curso superior do Arroio Bolaxa atravessa algumas propriedades rurais com 

atividades de criação de gado equino e bovino que usa o arroio para dessedentação. O 

pastoreio e o pisoteamento do gado nas áreas mais úmidas da APP do arroio causam 

desagregação do solo e eliminação da cobertura vegetal, tornando o solo exposto. Durante 

as chuvas o sedimento é transportado causando turbidez da água (Figura 38). 

É possível que a intensa e incomum turbidez com cor avermelhada da água, 

observada nas expedições de campo realizadas no verão de 2020 estejam associadas ao 

aporte de sedimentos terrígenos finos como argilas, proveniente do ensaibramento da 

estrada do Bolaxa, realizado por ocasião da instalação do Parque Eólico Corredor do 

Senandes.  

 

 

Figura 38. Turbidez no Arroio Bolaxa (verão de 2020). 
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Material em Suspensão 

As análises de material em suspensão foram realizadas de acordo com 

metodologia adaptada de Carvalho et al. (2000). As amostras de água foram coletadas ao 

longo do curso dos Arroios Bolaxa e Senandes (Figura 39) com uso de recipientes 

plásticos no dia 13/01/2020, mantidas refrigeradas. 

Figura 39. Pontos amostrais de coleta de água no Arroios Bolaxa e Senandes. 

 

Para a realização das análises, as amostras foram retiradas da refrigeração para 

atingirem a temperatura ambiente. As garrafas foram homogeneizadas, recolocando em 

suspensão todos o material que havia decantado devido ao tempo de armazenamento das 

amostras, obtendo-se uma amostra representativa da dinâmica de transporte de 

sedimentos pelos arroios. Para o processo de filtração foram utilizados kits de frascos 

específicos para este fim e filtros com abertura de malha de 45μm. A retirada de umidade 

destes filtros foi realizada com auxílio de estufa, a 100°C, passando a dessecador, onde 

esfriaram sem absorver umidade do meio. Os filtros foram previamente pesados e 

armazenados no dessecador até o momento da filtração. O volume amostrado foi filtrado 

com auxílio de uma bomba de vácuo. 

Após a filtragem, os filtros foram levados a estufa por 60 minutos a 100°C para 

secar. Foram resfriados dentro do dessecar e novamente pesados. Esta diferença de pesos foi 
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então utilizada para determinar a quantidade de material em suspensão em cada amostra. 

Os dados obtidos para as concentrações de material em suspensão são 

apresentados na Tabela 2. Quando observados somente os dados de Arroio Bolaxa, que 

possui um ponto a mais de coleta (Arroio Bolaxa B4), observamos um decréscimo 

acentuado da concentração neste último ponto. Esta variação pode ser associada ao 

aumento de vegetação submersa ou nas margens, que atuam como filtro e contribuem 

para a deposição do material que estava sendo transportado.  

 

Tabela 2. Dados da análise de material em suspensão.  

Amostra Data 

Peso 

Inicial 

filtro (g) 

Peso 

Final 

filtro (g) 

Volume 

filtrado (L) 

Material 

Suspensão (mg/L) 

Arroio Bolaxa B1 13/01/2020 0.0828 0.0848 0.1 20.0 

Arroio Bolaxa B2 13/01/2020 0.0821 0.0845 0.1 24.0 

Arroio Bolaxa B3 13/01/2020 0.0803 0.0857 0.1 54.0 

Arroio Bolaxa B4 13/01/2020 0.0829 0.0842 0.1 13.0 

Arroio Senandes S1 13/01/2020 0.0829 0.0838 0.15 6.0 

Arroio Senandes S2 13/01/2020 0.0844 0.0864 0.1 20.0 

Arroio Senandes S3 13/01/2020 0.0822 0.086 0.1 47.0 

*Os valores do ‘Peso inicial do filtro (g)’ se referem aos filtros secos e armazenados no dessecador. O ‘Peso final filtro 

(g)’ se refere ao peso do filtro mais o peso do material filtrado depois de seco. 

 

Os dois arroios apresentaram uma tendência semelhante de aumento contínuo 

(exceto ponto Arroio Bolaxa B4) na concentração de material particulado em suspensão 

(Figura 40), apontando para o aumento da carga transportada ao longo do curso. Este 

aumento pode ser induzido pelo aumento da vazão, mesmo que pequeno, ou pela ação 

humana nas margens dos arroios. 
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Figura 40. Evolução da concentração de material em suspensão de acordo com os pontos 

amostras para os Arroios Bolaxa e Senandes 

 

A partir dos dados observados neste trabalho é inconsistente afirmar que as 

concentrações são altas ou baixas, dada a escassez de informações comparativas para 

os pequenos arroios desta região. Amostragens e análises sistemáticas destes dois 

arroios, e de outros que estejam fora da APA, seriam úteis no acompanhamento e 

entendimento da dinâmica de transporte sedimentar nesta região. Além de conhecer a 

dinâmica sedimentar dos arroios, é necessário conhecer a dinâmica sazonal e as 

variações no transporte sedimentar, implicando em coletas sistemáticas. Portanto, os 

dados apresentados são um panorama inicial de trabalho e são úteis na orientação da 

periodicidade e dos pontos de coleta. 

A partir de seu curso médio o Arroio Bolaxa passa a assumir um formato mais 

meandrante, com uma mata ciliar desenvolvida, sendo em alguns trechos melhor 

conservada que outros, atravessando a região definida no Plano Urbano Municipal como 

Área de Ocupação Urbana Rarefeita. Nesse segmento atravessa algumas propriedades 

rurais remanescentes, com cercas por sobre o arroio, possivelmente para evitar a 

passagem do gado para a propriedade lindeira. Tais cercas retém a vegetação aquática e 

alteram o fluxo das águas, o que pode estar também provocando erosão do talvegue e 

assoreamento.  

Ocorrem ainda sítios de lazer e terrenos urbanos amplos cujos fundos são 

banhados pelo arroio. Em uma dessas propriedades, já na vila Bolaxa, uma pequena 

lavoura de hortigranjeiros tangencia a APP. Em outra, um açude foi construído também 
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no limite da APP. Ainda nesse trecho, Bobadilho (2010) observou em sua campanha no 

Arroio Bolaxa: “(...) ao se chegar próximo da área de maior ocupação foi observado um 

canal construído por força humana, cujo conteúdo era água de coloração vermelha-

alaranjada, de péssimo aspecto, sem cheiro exalante. Tal canal desaguava diretamente 

no arroio, misturando-se ao fluxo corrente e logo depurado”. Por ocasião das expedições 

realizadas durante o verão, no âmbito da presente revisão, tal canal encontrava-se seco.  

As formas erosivas ocasionadas pelo trabalho do arroio seguem o padrão dos 

outros arroios, ou seja, margem côncava mais profunda com verticalidade acentuada 

(BOBADILHO, 2010).   

 

Excesso de vegetação  

Ao longo do arroio, ocorrem troncos de árvores caídas sobre o leito e acúmulo 

de vegetação aquática que, em alguns casos, cobrem totalmente a superfície. Ao se 

decompor essa vegetação tende a se depositar no fundo do leito, contribuindo para o 

assoreamento do arroio, aporte de nutrientes, aumento da demanda de oxigênio dissolvido 

(DBO) e eutrofização.  Portanto é recomendável nesse caso uma remoção controlada do 

excesso de vegetação de forma a permitir as trocas de oxigênio com a superfície e o livre 

fluxo das águas. No entanto é importante considerar que durante a estiagem de 2020, o 

acúmulo de vegetação na superfície contribuiu para reter as águas remanescentes 

enquanto o arroio secava por falta de alimentação nas cabeceiras. Portanto a remoção 

dessa vegetação deve ser feita concomitante ao controle das já mencionadas drenagens 

que vem sendo realizadas no Banhado do Maçarico. 

 

Bioinvasão 

Durante as expedições de campo identificou-se nas matas ciliares do Arroio 

Bolaxa e entorno da Lagoa Verde, a presença de Asparago setaceus, vulgarmente 

denominada de aspargo samambaia. Essa espécie foi introduzida no país para fins 

ornamentais e tornou-se uma invasora de muito difícil controle. Sendo uma trepadeira, 

tende a cobrir totalmente a superfície das árvores impedindo a fotossíntese e, dessa forma, 

sufocando a planta (Figuras 41 e 42).  
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Figura 41. Invasão de Aspargo (Asparago setaceus) em mata ciliar no Arroio Bolaxa 

 

 

Figura 42. Invasão de Aspargo (Asparago setaceus) em sítios no entorno da Lagoa 

Verde. 
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Redução drástica no nível d´água e hipóxia 

Durante as expedições de campo realizadas no verão de 2020 constatou-se a 

redução drástica no nível d´água nos arroios Bolaxa e Senandes (Figuras 43 a 46). 

Flutuações acentuadas no nível d´água ocorrem normalmente nos arroios do município 

nos meses mais secos. Neste verão essa redução no nível d’água foi agravada pelo fato 

de que a estiagem foi particularmente prolongada, com as precipitações muito abaixo das 

médias históricas. 

 

 

Figura 43. Nascente do Arroio Bolaxa, dezembro de 2019 

 

 

Figura 44. Nascente do Arroio Bolaxa, fevereiro de 2020. 
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Figura 45. Peixes respirando na lâmina d´agua superficial no Arroio Bolaxa. Situação de 

hipóxia severa verificada dias antes da mortalidade maciça de peixes. 

 

  

Figura 46. Mortalidade maciça de peixes no Arroio Bolaxa. Fevereiro de 2020. 

 

Em alguns pontos do arroio foram ainda observados a eliminação de mata ciliar, 

ocorrida no passado. Em entrevistas com moradores locais também foi reportado a caça 

de capivaras. 

Apresenta-se a seguir um detalhamento do diagnóstico dos Arroio Bolaxa 

realizado no período de verão de 2020. 
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Impactos pontuais e medidas de mitigação propostas 

 

PONTO 1 (32.175.51º S    052.201.99º 0) 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 

 

Figura 47. Arroio Bolaxa – Área rural. 
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Figura 48. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

  

PONTO 2 (32.175.01º    S 052.201.55º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 
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Figura 49. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

 

 

Figura 50. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

 

PONTO 3 (32.175.16º    S 052.200.86º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 
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Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada do acúmulo de vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 

 

Figura 51. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

 

 

Figura 52. Arroio Bolaxa – Área Rural. 
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PONTO 4 (32.175.14º S    052.199.89º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 

 

Figura 53. Arroio Bolaxa – Área Rural. 
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Figura 54. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

 

PONTO 5 (32.171.49º S    052.193.89º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 
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Figura 55. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

 

 

Figura 56. Arroio Bolaxa – Área Rural. 
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Figura 57. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

 

PONTO 6 (32.170.96º S    052.193.29º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Alteração do fluxo d´água por cercas 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção das cercas de dentro do arroio 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 
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Figura 58. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

 

 

Figura 59. Arroio Bolaxa – Área Rural. 

 

PONTO 7 (32.165.94º S    052.190.86º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 



 

182 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 60. Arroio Bolaxa – Início da Área Urbana. 
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Figura 61. Arroio Bolaxa – Início da Área Urbana. 

 

PONTO 8 (32.165.83º S    052.190.88º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 
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Figura 62. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

 

Figura 63. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

PONTO 9 (32.165.64º S    052.190.52º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 
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 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 64. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

PONTO 10 (32.165.44º S    052.190.17º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 
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 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 65. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

PONTO 11 (32.165.14º S    052.190.23º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 
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Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 

 

Figura 66. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

 

Figura 67. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 
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PONTO 12 (32.165. 18º S   052.189.58º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 68. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 
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Figura 69. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

PONTO 13 (32.165.21º S    052.188.84º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Alteração do fluxo d´água por cercas 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção das cercas de dentro do arroio 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 
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Figura 70. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

 

Figura 71. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

PONTO 14 (32.165.13º S    052.188.42º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 
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 Alteração do fluxo d´água por cercas 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção das cercas de dentro do arroio 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 72. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

 

 

 

 



 

192 

 

Figura 73. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

PONTO 15 (32.163.98º S    052.186.07º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 

 

 

 

 

 

 



 

193 

 

Figura 74. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 

 

PONTO 16 (32.163. 68º S    052.186.52º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 

 

 

 

 

 



 

194 

 

Figura 75. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 

 

 

Figura 76. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 

 

PONTO 17 ( 32.162. 96º S    052.186. 94º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 



 

195 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 

 

Figura 77. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 

 

 

Figura 78. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 
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PONTO 18 (32.162.85º S    052.187.79º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 

 

Figura 79. Arroio Bolaxa – Área Urbana. 
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Figura 80. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 

 

PONTO 19 (32.162.26º S    052.187.73º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 
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Figura 81. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 

 

 

Figura 82. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 
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PONTO 20 (32.161.71º S    052.188.45º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 

 

Figura 83. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 
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PONTO 21 (32.161. 28º S    052.188.85º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 

 

Figura 84. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 
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Figura 85. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 

 

PONTO 22 ( 32.160.26º S    052.188.28º 0) 

 

Impactos: 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 
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Figura 86. Arroio Bolaxa – Parque Urbano. 

 

 

Figura 87. Arroio Bolaxa. 
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PONTO 23 (32.159.71º S    052.187.93º 0) 

 

Impactos: 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 

 

Figura 88. Arroio Bolaxa. 
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Figura 89. Arroio Bolaxa. 

 

PONTO 24 (32.159.23º S    052. 187. 52º 0) 

 

Impactos: 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 
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Figura 90. Arroio Bolaxa. 

 

 

Figura 91. Arroio Bolaxa. 
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Figura 92. Arroio Bolaxa. 

 

2.4.2 Arroio Senandes 

 

A ocupação nos entornos do Arroio Senandes é bem mais rarefeita que dos 

entornos do arroio Bolaxa, conferindo-lhe uma característica mais rural. A análise de 

imagens orbitais permite observar que no entorno da ponte da RS 734 a mata ciliar foi 

suprimida no passado, e mais a jusante ainda persiste uma mata razoavelmente 

desenvolvida (Figura 93). 
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Figura 93. Áreas desmatadas no Arroio Senandes. 

*Fonte: Google Earth.  

 

Já em seu último terço do curso o arroio drena um terraço de sedimentos 

lagunares planos e baixos, desprovido de mata ciliar, encontrando-se com o Arroio 

Bolaxa, aumentando o seu caudal, próximo à Lagoa Verde (Figura 94). 

 

 

Figura 94. Ponto de encontro dos Arroios Senandes e Bolaxa.  

*Fonte: Google Earth.  
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Também foi verificado nesse arroio o fenômeno de mortalidade maciça de peixes 

na estiagem do verão de 2020, causada pela redução drástica no nível d´água e 

concomitante hipóxia (Figuras 95 e 96). Interessante observar que enquanto o Arroio 

Bolaxa exibia uma concentração elevada de sedimentos em suspensão, o Arroio Senandes 

exibia níveis bem abaixo. 

 

 

Figura 95. Mortalidade de peixes no Arroio Senandes (Verão de 2020). 
 

 

Figura 96. Remoção do excesso de peixes mortos no Arroio Senandes  

(Verão de 2020). 
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PONTO 1 (32.153.72º S    052.200.58º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Corticeiras mortas 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 

 

Figura 97. Arroio Senandes. 
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Figura 98. Arroio Senandes. 

 

 

Figura 99. Arroio Senandes  

 

PONTO 2 (32.º153.50º S    052.200.15º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 
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 Perda da mata ciliar 

 Mancha de óleo na água  

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 100. Arroio Senandes. 
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Figura 101. Arroio Senandes. 

 

 

Figura 102. Arroio Senandes. 

 

PONTO 3 (32.º153.12º S    052.200. 38º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Alteração do fluxo d´água por cercas 
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 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção das cercas de dentro do arroio 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 103. Arroio Senandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

214 

 

Figura 104. Arroio Senandes. 

 

PONTO 4 (32.º152.77º S    052.200. 23º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Alteração do fluxo d´água por cercas 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção das cercas de dentro do arroio 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 
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Figura 105. Arroio Senandes. 

 

 

Figura 106. Arroio Senandes. 
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Figura 107. Arroio Senandes. 

 

PONTO 5 (32.º152.17º S    052.199. 77º 0) 

 

Impactos: 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Acúmulo de gravatá 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 
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Figura 108. Arroio Senandes. 

 

 

Figura 109. Arroio Senandes. 
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PONTO 6 (32.º151.61º S    052.199. 47º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Alteração do fluxo d´água por cercas 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção das cercas de dentro do arroio 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 110. Arroio Senandes. 
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Figura 111. Arroio Senandes. 

 

 

Figura 112. Arroio Senandes. 
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Figura 113. Arroio Senandes. 

 

PONTO 7 (32.º150.87º S    052.198. 85º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 
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Figura 114. Arroio Senandes. 

 

 

Figura 115. Arroio Senandes. 
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Figura 116. Arroio Senandes. 

 

PONTO 8 (32.º150.09º S    052.198. 35º 0) 

 

Impactos: 

 Erosão das margens 

 Alteração do fluxo d´água por cercas 

 Acúmulo de troncos e galhos 

 Acúmulo de vegetação aquática 

 Perda da mata ciliar 

 Mancha de óleo na água 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção das cercas de dentro do arroio 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Recuperação da mata ciliar 
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Figura 117. Arroio Senandes. 

 

 

Figura 118. Arroio Senandes. 

 

PONTO 9 (32.º149.94º S    052.197. 93º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 
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 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 119. Arroio Senandes. 
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Figura 120. Arroio Senandes. 

 

 

Figura 121. Arroio Senandes. 

 

PONTO 10 (32.º149.79º S    052.197. 67º 0) 

 

Impactos: 

 Assoreamento do leito 

 Erosão das margens 
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 Acúmulo de vegetação aquática 

 Alteração do solo por pisoteamento e perda da cobertura vegetal 

 Perda da mata ciliar 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 Remoção de depósitos de assoreamento 

 Recuperação da área erodida 

 Remoção controlada da vegetação aquática e galhos 

 Instalação de poços artesianos e bebedouros para o gado 

 Exclusão do gado da APP 

 Cercamento da APP 

 Recuperação da mata ciliar 

 

 

Figura 122. Arroio Senandes. 
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Figura 123. Arroio Senandes. 

 

Lagoa Verde, Canal São Simão e entornos 

 

Com a entrada de água no Canal São Simão (ventos sul e sudeste), alguns 

contaminantes podem adentrar no sistema, já que o Saco da Mangueira apresenta teores 

de fósforo e enxofre elevados em virtude da existência de indústrias de fertilizantes às 

suas margens (COSTA, 2003). Além disso, existe também a possibilidade de 

contaminação por fertilizantes advindos das lavouras presentes no entorno dos corpos 

hídricos da APA da Lagoa Verde, já que na maioria dos casos é desenvolvida a agricultura 

tradicional (Figura 124). 
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Figura 124. Lavouras presentes nas margens da Lagoa Verde.  

*Fonte: Google Earth.  

 

Nas últimas décadas ocorreu um grande aumento populacional na APA da Lagoa 

Verde e entorno, com o aterramento de terrenos e outras obras de infraestrutura urbana, 

causando a substituição gradual das áreas onde predominavam atividades rurais 

(BEHLING; ASMUS, 2007).  

O estabelecimento de residências com utilização de sistemas de fossas sépticas, 

podem estar causando a contaminação orgânica do lençol freático, e o enriquecimento em 

nutrientes dos arroios e da Lagoa Verde. Não existe informações científicas a esse 

respeito, o que demanda pesquisas no âmbito do Programa de Pesquisa & Monitoramento 

Ambiental, em proposição. 

Outro fator preocupante é o aumento expressivo do tráfego de veículos na RS 

734, sendo frequentes os atropelamentos de fauna silvestre (Figura 125), visto a ausência 

de redutores de velocidade, barreiras e passagens de fauna ao longo das diversas estradas 

e acessos que interceptam a área de interesse. 
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Figura 125. Fauna silvestre atropelada na RS734 próximo ao Arroio Bolaxa.  

*Fonte: NEMA. 

 

Nos últimos anos foram constatados também diversos acidentes envolvendo a 

ferrovia localizada sobre o Canal São Simão, ocorrendo o descarrilamento de locomotivas 

e por consequência a dispersão de compostos químicos e outros resíduos no ambientes do 

entorno.  

Os incêndios são outro fator de degradação ambiental na APA, ocorrem 

principalmente por origem antrópica, seja para a limpeza de terrenos, queima de lixo, 

queima de lenha para churrasco, para trabalhos religiosos ou de maneira criminosa. Em 

épocas de estiagem, com a umidade do solo baixa, são comuns os casos de alastramento 

de fogo em banhados, campos e mata nativa, prejudicando a vida de diversas espécies 

que vivem na APA da Lagoa Verde (Figura 126). 
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Figura 126. Incêndio nas margens da Lagoa Verde, abril de 2020.  

*Fonte: Henri Saüt. 

 

Na APA ainda é possível observar a caça de animais silvestres, desenvolvida 

principalmente para a retirada de couro, consumo da carne e em alguns casos para 

comercialização. São espécies-alvo: jacaré-de-papo-amarelo, capivara, tatu mulita, ratão 

do banhado e cardeais. Além da caça promovida pelo homem, é importante ressaltar que 

há também uma grande presença de cães soltos pela unidade. Esses animais, muitas vezes 

abandonados, se alimentam de espécies silvestres, como pequenos roedores, aves, 

mamíferos, ovos de répteis, etc. 

Em relação a atividades tradicionais contíguas ao Canal São Simão e a Lagoa 

Verde, podem ser indicadas a pecuária e a pesca artesanal. Um problema decorrente das 

pastagens é a introdução de espécies exóticas com o objetivo de melhoramento de campo, 

como o capim-anoni, que tem mostrado grande potencial invasor sobre campos nativos 

pastejados com perda de qualidade forrageira e de biodiversidade (OVERBECK et al., 

2009). Além disso, há um sério problema relacionado à presença de bovinos e equinos 

em Áreas de Proteção Permanente, visto que, o pisoteio e pastoreio excessivo sobre a 

cobertura vegetal das margens pode causar o assoreamento do corpo d’água, e alterações 

no comportamento de espécies (Figura 127). 
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Figura 127. Pastoreio nas margens da Lagoa Verde.  

 

Já a pesca na APA da Lagoa Verde ocorre de maneira artesanal principalmente 

para subsistência e também como atividade de lazer (Figura 128). As características 

estuarinas da Lagoa Verde e Canal São Simão permitem a captura de espécies dulcícolas 

e marinhas. Não existe no entanto, informações técnicas sobre a pesca nessa Lagoa.  

 

 

Figura 128. Pesca artesanal no Canal São Simão.  

*Fonte: NEMA. 
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2.5 Ocupação das APPs 

 

Para a definição dos limites da APP e avaliação da sua observância, foram 

considerados dois instrumentos federais, a Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março 

de 2002 e a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 conhecida como novo Código 

Florestal e a legislação municipal que estabelece o Plano Diretor Municipal do Rio 

Grande (Lei municipal nº 6588/08). 

A primeira estabelece no seu artigo 3º que se constitui Área de Preservação 

Permanente a área situada: 

I – em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, 

com largura mínima, de: 

a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura; 

b) cinquenta metros, para o curso d`água com dez a cinquenta metros de 

largura; 

c) cem metros, para o curso d`água com cinquenta a duzentos metros de 

largura; Canal São Simão 

d) duzentos metros, para o curso d`água com duzentos a seiscentos metros de 

largura; Lagoa Verde considerando a média 

e) quinhentos metros, para o curso d`água com mais de seiscentos metros de 

largura; 

II – ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio 

mínimo de cinquenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia 

hidrográfica contribuinte; 

 

A legislação municipal segue as mesmas determinações da lei Federal. Cabe 

ressaltar que a lei federal 12651 de 2012 estabelece como APP os mangues em toda a sua 

extensão. No entanto as marismas são consideradas como Equivalente Ecológico dos 

mangues, já que desempenham funções semelhantes. Por tanto as marismas são 

consideradas como APP em toda a sua extensão. 

A fim de se avaliar a ocupação em áreas de APP, foram efetuadas medições de 

largura do Arroio Bolaxa, Lagoa Verde e Canal São Simão, empregando-se imagens 

aéreas do Google Earth de alta resolução espacial.  Não foram efetuadas medidas no 

Arroio Senandes por não haver dúvidas que a sua largura é igual ou inferior a 10 metros. 

Note-se que tanto a lei federal como a resolução do CONAMA não define se 



 

233 

deve ser empregado o critério de largura média ou máxima dos corpos d´água para definir 

a faixa correspondente de APP. Optou-se portanto por adotar o valor de largura média. 

No entanto uma Zona tampão denominada de Zona de Uso Restrito será estabelecida a 

fim de proteger o lençol freático. 

Para a delimitação da APP em torno do Arroio Bolaxa, o mesmo foi dividido em 

três setores como segue: 

 Setor 1 - Da ponte à foz 

 Setor 2 - Da ponte ao fim da parte urbana do Arroio Bolaxa 

 Setor 3 - Do fim da parte urbana do Bolaxa à nascente 

 

Em cada setor foram realizadas 15 medições totalizando 45 medidas. Foram 

excluídos os trechos em que não foi possível visualizar a calha do arroio devido a 

cobertura de mata ciliar. A Tabela 3 ilustra os resultados. A Figura 129 mostra a 

localização dos transectos no arroio B. 

 

Tabela 3. Medições da largura do Arroio Bolaxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETOR

TRANSECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MEDIDA 1,26 4,33 6,94 5,03 1,38 1,42 2,71 3,62 5,9 8,36 19,1 5,21 7,48 9,4 4,99

SETOR

TRANSECTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MEDIDA 5,67 4,17 3,97 6,15 8,01 10,24 10,04 15,36 14,38 10,58 11,1 9,9 6,18 9,25 5,66

SETOR

TRANSECTO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

MEDIDA 4,06 3,3 3,57 7,38 7,88 5,15 4,15 6,76 3,8 2,56 4,05 5,94 7,55 8,27 8,49

1

2

3
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Figura 129. Localização dos transectos realizados para medição da largura dos arroios.  

 

Constatou-se que a largura média do Arroio Bolaxa (que é mais largo que o 

Arroio Senandes), é de 5,81 metros, portanto a faixa de APP correspondente para ambos 

de acordo com a legislação federal, e segundo o critério adotado de largura média, é de 

30 metros.  

Os resultados das medições da Lagoa Verde encontra-se na Tabela 4. Observa-

se que a largura média assim determinada é 456,3 metros, portanto a faixa de APP desta 

Lagoa é de 200 metros. Essa faixa é extrapolada quando a largura das marisma é maior 

que essa faixa. Nesse caso, considera-se os limites da marisma como APP. A Figura 130 

mostra a localização dos setores e transectos definidos para essas medições. 

 

Tabela 4. Medições da largura da Lagoa Verde.  

TRANSECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MÉDIA 

MEDIDA 625,7 595,5 589,5 483,0 481,9 404,7 386,1 270,4 270,3 456,3 
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Figura 130. Transectos usados para medição da largura média da Lagoa Verde. 

 

O Canal São Simão, por sua vez apresenta uma largura média de 74,4 metros, o 

que lhe confere uma APP de 100 metros (Tabela 5), coincidindo com os limites da APA. 

A Figura 131 mostra a localização dos setores e transectos definidos para essas medições. 

 

 

Figura 131. Transectos usados para medição da largura média do Canal São Simão. 
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Tabela 5. Medições da largura do Canal São Simão.  

SETOR MEDIÇÕES DA LARGURA DO CANAL SÃO SIMÃO   

TRANSECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MÉDIA 

MEDIDA 40,6 89,2 68,6 33,6 210 85,8 35,7 55,8 50 74.38 

 

Diante dessa constatação as Figuras 132,133 e 134 apresentam os usos dentro da 

APA e delimitação adequada da APP, ilustrando algumas inconformidades de uso, ou 

seja, aqueles que se encontram dentro desta faixa de proteção. Observações de campo  

identificaram  no entorno da Lagoa Verde 7 casas dentro da APP assim como áreas 

agrícolas e florestamento de eucalipto e pinos. No entorno dos Arroios Bolaxa e Senandes 

os limites da APP foram respeitados (figura 133).  

Ainda , existe um passivo ambiental no entorno da Lagoa Verde decorrente de 

um lixão depositado sobre os banhados na década de 1980. Esse lixão sofreu processo de 

subsidência e recobrimento por vegetação campestre  de tal forma que atualmente não é  

facilmente perceptível em campo. Portanto é importante realizar estudos orientados para 

avaliar os impactos deste depósito agora subterrâneo sobre a qualidade da água. 

 

Figura 132. Usos do território na APA da Lagoa Verde. 
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Figura 133. Limites da APP nos arroios da APA da Lagoa Verde. 
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Figura 134. Ocupação de APP no entorno da Lagoa Verde. 

 

2.6 A percepção da comunidade 

 

A APA da Lagoa Verde está situada na zona urbana do município de Rio Grande 

e é formada por um mosaico de ecossistemas que atuam como espaços de refúgio, 

alimentação e reprodução de diversas espécies. A partir dos anos 1950 iniciou uma 

expressiva ocupação urbana ao longo da RS 734, ocorrendo a modificação gradual desses 

ecossistemas para a implantação de estruturas urbanas. Neste contexto, a existência da 

APA tem um papel fundamental para o zoneamento, manejo adequado dos recursos 
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naturais e cumprimento das leis ambientais. Contudo, a utilização sustentável implica em 

uma profunda mudança de postura frente ao patrimônio natural, que passa a ter o caráter 

de bem coletivo, e deve ser apropriado e gerido de forma sustentável, democrática e 

inclusiva (LOUREIRO; AZAZIEL; FRANCA, 2003).  

Dessa forma, compreender quem vive, como vivem e o que pensam sobre a área 

é de extrema importância para a gestão da APA, que deve levar em consideração a atual 

realidade do local nos processos de planejamento, decisão e ação. Para tal, foram 

elaborados questionários semiestruturados para compreender a percepção da comunidade 

acerca da APA da Lagoa Verde (Anexo 1). Foram envolvidas 130 residências/ famílias 

dos bairros Boa Vista, Senandes e Bolaxa (Figura 134). A seguir serão apresentados os 

resultados das entrevistas realizadas nos três bairros visitados na APA da Lagoa Verde. 

 

 

Figura 135. Realização de entrevista em uma residência no Boa Vista. 

 

2.6.1. Bairro Boa Vista 

 

PARTE I. Reconhecimento do entrevistado 

No bairro em questão foram visitadas 42 residências/famílias, e na maioria das 

vezes a equipe era atendida por pessoas com mais de 50 anos. Foi possível perceber que 

a grande parte dos entrevistados possuem ensino fundamental incompleto ou completo, 
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além de um grande número de pessoas sem escolaridade. Em relação ao tempo de 

residência na localidade, a grande maioria reside no bairro a mais de 5 anos, sendo que 

alguns entrevistados já vivem no local a 30, 40 e 50 anos.  

 

 

Figura 136. Faixa estaria dos entrevistados do bairro Boa Vista. 

 

 

Figura 137. Escolaridade dos entrevistados do bairro Boa Vista. 
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Figura 138. Tempo de residência dos entrevistados no bairro Boa Vista. 

 

PARTE II. Qualidade de vida e infraestrutura 

 

Na pergunta “O que mais lhe agrada no local?”, surgiram as respostas: 

tranquilidade, natureza, beleza e localização. Já em relação a pergunta “O que lhe 

desagrada?”, foram destacados como pontos negativos do local: falta de infraestrutura 

(esgoto, valetas, buracos, pouca iluminação, ausência de posto de saúde), lixo, 

dificuldades com o transporte coletivo, falta de segurança. 

Em relação a percepção sobre a alteração ambiental do bairro ao longo dos anos, 

18 entrevistados relataram não ter ocorrido nenhuma mudança e 24 entrevistados 

disseram que notaram alterações ao longo do tempo que residem no bairro, tais como: 

 Diminuição dos peixes no Canal São Simão; 

 Desmatamento; 

 Maior quantidade de lixo; 

 Aterramento de banhado 

 Retirada de dunas; 

 Aumento do número de casas; 

 Problemas com a Corsan; 

 Desaparecimento do cisne-do-pescoço-preto; 

 Aumento de pessoas; 

 Falta de saneamento; 

 Falta de planejamento. 
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12%

6 a 10 anos
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Figura 139. Entendimento dos entrevistados do bairro Boa Vista sobre a existência de 

alterações ambientais no local. 

 

Foram questionados também temas relacionados à infraestrutura e serviços 

urbanos no bairro. Em relação a coleta de resíduos, os 42 entrevistados responderam que 

ocorre a coleta de resíduos comum durante 6 dias da semana e que não existe coleta 

seletiva. Sobre a separação dos resíduos, somente 6 entrevistados disseram separar os 

orgânicos, que são enterrados ou servem de alimento para galinhas e outros que separam 

garrafas pets e latas que são doados para um catador que reside no bairro.  

Quando perguntados se ocorre o extravasamento de fossa nas propriedades 

visitadas, a metade relatou que acontece principalmente durante o período de chuvas ou 

quando a fossa está cheia e não possuem recursos para mandar limpar. Além disso, uma 

entrevistada relatou não ter fossa em sua propriedade.  

O fornecimento de energia elétrica foi avaliado principalmente como “bom”, 

sendo que houveram relatos que a iluminação pública durante a noite é ruim. A avaliação 

sobre a segurança do bairro se mostrou dividida entre “bom” e “ruim”, já que pela 

percepção dos entrevistados não há policiamento e ocorre tráfico de drogas no bairro. 

No item saúde, a maioria dos entrevistados consideram como “bom”, por mais 

que o posto não esteja presente no bairro. Os moradores do Boa Vista utilizam os postos 

do Senandes ou do Parque São Pedro.   

A educação foi avaliada principalmente como “bom”, no entanto, muitos 

relataram a necessidade de expandir o número de turmas, já que a escola possui somente 
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os anos iniciais (Pré nível a 5° ano). Em relação as atividades econômicas do bairro, 

prevaleceram as respostas: padaria, açougue, vendas, chácara que vende hortaliças, bar, 

lojinha, lancheira. 

No bairro Boa Vista foram entrevistados 3 moradores que disseram pescar na 

Lagoa Verde e Canal Simão. A pesca ocorre de maneira artesanal principalmente para 

subsistência e lazer. O local de ancoragem de seus barcos fica na Lagoa Verde próximo 

a Via 7. A captura artesanal se dá principalmente das espécies: Traíra, Jundiá, Peixe-rei, 

Tainha e Camarão. 

 

PARTE III: Percepção socioambiental 

Quando questionados se há atrativo para turismo no bairro, a maioria acredita 

que não existe a possibilidade de visitação turística no bairro, mesmo que, muitos 

entrevistados tenham indicado locais para visitação na pergunta seguinte. De acordo com 

eles, a falta de segurança e infraestrutura nesses pontos inviabiliza o turismo. 

 

 

Figura 140. Opinião dos entrevistados sobre a atratividade do bairro Boa Vista para o 

turismo. 

 

– Quais os pontos de visitação você indicaria no seu bairro? 

 Ponte (Canal São Simão); 

 Arroio; 

 Campo adjacente aos trilhos,  

 Mata nativa; 
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 Lagoa Verde; 

 Shopping Partage. 

 

Em relação a biodiversidade encontrada no bairro, foi possível perceber que a 

comunidade conhece diversas espécies que vivem no Canal São Simão, Lagoa Verde, 

banhados e mata nativa, entretanto, há uma certa confusão sobre o que é uma espécie 

nativa. Além disso, foi questionada a existência de caça de animais na região e a maioria 

dos entrevistados acreditam não existir caça. Algumas pessoas responderam que há caça 

de capivara, ratão do banhado, marreca e pássaros.  

 

– Espécies de plantas nativas que podem ser encontradas no seu bairro. 

 8 entrevistados – Não souberam responder; 

 34 entrevistados – Salso, aroeira, paraguaia, bananeira, figueira, borracheira, 

abacateiro, macega, araçá, eucalipto, mamona, corticeira, erva de bugre, ananá, amora, 

capororoca, orquídeas, jamelão, pitangueira, jerivá, salso chorão, coqueiro, acácia, 

taquara, aroeira-mansa, pêssego, laranjeira, aroeira-braba e orquídeas, cipó-cabeludo, 

roseiras, orelha de macaco, tiririca, taboa, goiabeira, pinheiro, limoeiro, bergamota, 

macega, cocão.  

 

– Espécies de animais nativos que podem ser encontrados no seu bairro. 

 5 entrevistados – Não souberam responder;  

 37 entrevistados – Ratão do banhado, gato do mato, tachã, cachorros, cavalo, cabrito, 

lagarto, gambá, capivara, quero-quero, cardeal, garça, lontra, gato, preá, lontra, peixes, 

jacaré, tartarugas, capincho, garças, marreca, vaca, cabrito, porco, lebre, cobras, javali, 

pássaros, tuco-tuco, camarão, joão-de-barro, coelho, galinha, peixe, cardeal, búfalo, 

ovelha, boi.  
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Figura 141. Entendimento dos entrevistados do bairro Boa Vista sobre a existência de 

caça na região. 

 

De acordo com a maioria dos entrevistados, o Canal São Simão e Lagoa Verde 

podem apresentar alguma fonte de poluição, tais como: rejeitos/lama da CORSAN, 

esgoto das residências do bairro, poluição que vem do Saco da Mangueira, esgoto da 

Pousada Hepp, valetas sujas, lixo. Por consequência da poluição, muitos entrevistados 

alegaram não tomar banho no Canal e na Lagoa Verde, além da preocupação com a 

correnteza presente no canal. 

 

 

Figura 142. Entendimento dos entrevistados do bairro Boa Vista sobre a poluição das 

águas. 
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Quando questionados se existem problemas ambientais no bairro, a maioria dos 

entrevistaram indicaram um ou mais problemas, sendo eles, principalmente: 

 Queimadas; 

 Lixo; 

 Falta de saneamento; 

 Valetas; 

 Ruas com buracos; 

 Enchentes; 

 Esgoto a céu aberto; 

 Queimada de lixo; 

 Fogo no campo e nos banhados; 

 Óleo das ferrovias que caem no Canal; 

 Corte de vegetação; 

 Caça de animais; 

 Desmatamento; 

 Mortalidade de peixes do arroio; 

 Cachorros soltos; 

 Hotel Hepp que durante um tempo mandava os resíduos de esgoto através de 

um cano pvc que ia do hotel até o canal; 

 Crescimento desordenado do bairro; 

 Lixo nas valetas; 

 Descuido da prefeitura; 

 Vazamento de esgoto da escola para a rua; 

 Descuido das pessoas com o lixo e valetas; 

 Lixos nos campos e na ferrovia (TVs, roupas, etc). 

 

Para compreender a perspectiva de futuro da comunidade, foi perguntado como 

acreditam que estará o bairro daqui a 20 anos. Para muitos, não tem como crescer mais, 

pois há pouco espaço disponível, além disso, muitos esperam que melhorem as condições 

das ruas, valetas, recolhimento de lixo (coleta seletiva), segurança e regularização das 

casas (documentos). 
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PARTE IV: Gestão 

Nessa etapa foram levantadas informações relacionadas ao conhecimento da 

comunidade sobre a existência da APA, objetivos e aspectos de gestão.  Na primeira 

pergunta, a maioria dos entrevistados afirmaram que sabem o que é uma Área de Proteção 

Ambiental, surgindo diferentes definições: 

 Locais onde são proibidas a pesca e a caça; 

 Área voltada à proteção; 

 Uma área voltada à preservação; 

 Área de preservação; 

 Área do governo; 

 Área para preservar plantas e animais; 

 Local onde não pode matar bichos, que precisa preservar a natureza; 

 Área que não pode mexer, não pode desmatar; 

 Local que é protegido por alguém; 

 Área protegida por uma instituição; 

 Lugar onde não pode caçar nem jogar lixo; 

 Área com leis para proteção; 

 Área que não pode desmatar, matar animais; 

 Área que tem que ser protegida pelas pessoas; 

 Lugar que tem que cuidar do animais. 

 

 

Figura 143. Entendimento dos entrevistados do bairro Boa Vista sobre o termo APA. 
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As respostas ficaram dividas em relação ao conhecimento da região como parte 

da APA da Lagoa Verde.  

 

 

Figura 144. Entendimento dos entrevistados do bairro Boa Vista sobre a existência da 

APA na região. 

 

Nesse momento foi explicado que a APA já existe desde 2005 e que abrange o 

Canal São Simão, Lagoa Verde e Arroios Bolaxa e Senandes. A partir daí, foram 

questionados se a existência da APA alterou de alguma forma a vida das famílias 

entrevistadas. A grande maioria acredita que não: 

 Nunca vi fazerem nada aqui para proteger o arroio e os animais; 

 Faltam cuidados por parte da administração; 

 Não mudou nada, só piorou porque a Corsan largou lama e ninguém fez nada; 

 Não fazem nada aqui, sabem que a Corsan e pousada poluem as águas e não 

tomam providências; 

 Não sabia nem que tinha APA; 

 Não tinha conhecimento. 

 Em contrapartida, alguns acreditam que há mudanças positivas pelos 

seguintes motivos: 

 Mantém os ambientes protegidos; 

 Melhorou para poder preservar o meio ambiente; 

 Processo de despejo de uma vizinha que invadiu as margens; 

 O trem caiu e como é área de proteção vieram cuidar dos danos; 
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 Acha que área está mais protegida; 

 É bom para a saúde de todos. 

 

 

Figura 145. Entendimento dos entrevistados do bairro Boa Vista sobre a influência da 

criação da APA em suas vidas. 

 

Em relação ao envolvimento comunitário em espaços de decisão, foi possível 

observar que somente um entrevistado participou de uma reunião na época da criação da 

APA. Além disso, atualmente o bairro Boa Vista não possui associação de bairro. 

Algumas famílias relataram que já existiu associação, mas que a participação era baixa. 

Houveram tentativas de união com a ACAMBO, mas não teve seguimento. 
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Figura 146. Participação dos entrevistados do bairro Boa Vista em reuniões sobre a APA. 

 

Figura 147. Participação dos entrevistados do bairro Boa Vista em associações ou grupos 

no bairro.  
 

Em relação a referência institucional pela gestão/cuidado da APA, a maioria dos 

entrevistados não soube responder, e em casos positivos surgiram diferentes instituições: 

Bombeiros, NEMA, Prefeitura, IBAMA, Rádio, FURG, comunidade e pescadores.  
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Figura 148. Entendimento dos entrevistados do bairro Boa Vista sobre o órgão 

responsável pela APA. 

 

2.6.2. Bairro Senandes 

 

PARTE I. Reconhecimento do entrevistado 

No bairro Senandes foram visitadas 44 residências/famílias, sendo que fomos 

recebidos na maioria das vezes por pessoas com mais de 35 anos. Foi possível perceber 

que a maior parte dos entrevistados possuem ensino médio e superior completo. Em 

relação ao tempo de residência na localidade, todos os entrevistados residem no bairro a 

mais de 5 anos, sendo alguns moradores bem antigos. 
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Figura 149. Faixa etária dos entrevistados no bairro Senandes. 

 

 

Figura 150. Escolaridade dos entrevistados no bairro Senandes. 
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Figura 151. Tempo de residência dos entrevistados no bairro Senandes. 

 

PARTE II. Qualidade de vida e infraestrutura 

Na pergunta “O que mais lhe agrada no local?”, surgiram as respostas: paz, 

tranquilidade, beleza, qualidade de vida, localização, animais e plantas, ar puro. Já em 

relação a pergunta “O que lhe desagrada?”, os entrevistados possuem as seguintes 

insatisfações:  

 Lixo; 

 Falta de infraestrutura; 

 Acesso ao bairro, falta de acostamento; 

 Transporte coletivo; 

 Cachorros de rua; 

 Buracos nas ruas; 

 Rua que alaga sempre (depois da obra do DAER ficou sem escoamento); 

 Acidentes na RS, muito trânsito e movimento; 

 Falta de mercado; 

 Valetas a céu aberto; 

 Falta de saneamento; 

 Dificuldade com o correio; 

 Aumento do bairro, perda da característica de campo. 
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Em relação a percepção sobre a alteração ambiental no bairro, a maioria relatou 

que percebeu algum tipo de mudança ao longo do tempo que residem no bairro, tais como: 

 Desmatamento; 

 Mais casas; 

 Diminuição dos pássaros e das árvores; 

 O número de moradores aumentou; 

 Maior movimento de pessoas e carros na RS, mais poluição e atropelamentos 

de animais; 

 Mais terrenos a venda; 

 Tinha mais área de banhado; 

 Melhorou a preservação da mata nativa por conta dos vizinhos que cuidam da 

região; 

 A drenagem ficou pior, pântanos do outro lado não chegam mais no arroio, 

aterros das valetas; 

 Fecharam o final da rua e não temos mais acesso ao arroio; 

 A água não circula naturalmente dos banhados para os arroios; 

 Faixa duplicada e maior trânsito de veículos; 

 Acha que agora está melhor a questão da caça, mas diminuíram os peixes no 

arroio; 

 Mais acidentes na curva; 

 A região está mais urbanizada;  

 Diminuíram os casos de caça e desmatamento, agora é mais preservado; 

 O Arroio Senandes de uns cinco ou seis anos pra cá começou a secar, os 

campos estão mais secos também. 
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Figura 152. Entendimento dos entrevistados do bairro Senandes sobre a existência de 

alterações ambientais no local. 

 

Foram questionados também temas relacionados à infraestrutura e serviços 

urbanos no bairro. Sobre a coleta de resíduos, todos os entrevistados responderam que 

ocorre a coleta de resíduos comum durante 6 dias da semana na zona urbana e 2 dias da 

semana na zona rural (corredor do mel). Já a coleta seletiva, de acordo com os 

entrevistados ocorre em algumas ruas do bairro, mas não em todas. Questionados sobre a 

separação dos resíduos, a maioria dos entrevistados disseram separar os recicláveis, e em 

algumas casas os orgânicos são utilizados para adubar a terra ou como alimento para 

animais. Quando perguntados se ocorre o extravasamento de fossa nas propriedades 

visitadas, somente 9 entrevistados disseram já terem passado por esse problema. O 

fornecimento de energia elétrica foi avaliado principalmente como “bom”, sendo que 

houveram relatos que aumentou o número de casas no bairro e não foram investidos 

recursos na estrutura elétrica. A avaliação sobre a segurança do bairro se mostrou dividida 

entre “excelente” e “bom”. 

No item saúde, a maioria dos entrevistados consideram como “excelente” e 

“bom”, sendo que houveram muitos elogios ao novo posto de saúde. A educação foi 

avaliada principalmente como “bom”, no entanto, a maioria das crianças do Senandes 

frequenta escolas de bairros vizinhos, como a EMEF Marília Rodrigues, EMEF Ana Neri 

e EMEI Deborah Sayão. Em relação a escola do bairro - EMEF Humberto de Campos os 

relatos indicam ser uma escola fraca, pois são turmas mistas. Sobre as atividades 

econômicas do bairro, prevaleceram as respostas: haras, escola de equitação, vendas, 

camping, padaria, posto de gasolina, lojinha, lancheira, pecuária, agricultura. 

No bairro Senandes é possível encontrar algumas propriedades de agricultura 
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familiar na beira da Lagoa Verde. Nas duas famílias visitadas há cultivo de hortaliças, 

temperos, abóbora, tomate, limão, morango, melancia e melão, com utilização 

principalmente do método convencional. Essas famílias comercializam seus produtos em 

feiras. Relataram também que a EMATER acompanha a produção. 

 

PARTE III: Percepção socioambiental 

Quando questionados se há atrativo para turismo no bairro, a maioria acredita 

que não existe a possibilidade de visitação turística no bairro, por não ter estrutura e 

acesso à Lagoa Verde. De acordo com uma entrevistada, acha difícil que algum 

proprietário queira abrir a casa para visitantes, pela insegurança e exposição. Acha 

também que o Rio-grandino não valoriza lugares naturais e não tem poder aquisitivo para 

tal. Em contrapartida, 42 entrevistados indicaram pontos de visitação e atividades que 

poderiam ser realizadas, como passeios de caiaque, mergulhos no Arroio e Lagoa Verde, 

passeios a cavalo, cafés coloniais.  

 

 

Figura 153. Opinião dos entrevistados sobre a atratividade do bairro Senandes para o 

turismo. 

 

– Quais os pontos de visitação você indicaria no seu bairro? 

 Corredor do Senandes; 

 Lagoa Verde; 

 Camping do Senandes; 

 Country Club; 
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 Mata; 

 Arroio Senandes; 

 Haras; 

 Corredor do Mel. 

 

Em relação a biodiversidade encontrada no bairro, foi possível perceber que a 

comunidade conhece diversas espécies que vivem na Lagoa Verde, Arroio Senandes e 

Bolaxa, banhados e mata nativa, entretanto, há uma certa confusão sobre o que é uma espécie 

nativa. Além disso, foi questionada a existência de caça de animais na região e as respostas 

ficaram dividas. Algumas pessoas responderam que há caça de capivara, e pássaros.  

 

 

Figura 154. Entendimento dos entrevistados do bairro Senandes sobre a existência de 

caça na região. 

 

– Espécies de plantas nativas que podem ser encontradas no seu bairro. 

 3 entrevistados – Não souberam responder; 

 41 entrevistados – taquara, ameixa, pitangueira, aroeira brava, aroeira mansa e 

eucalipto, butiá, goiabeira, abacateiro, laranjeira, chás, flores, salso, jerivá, taboa, 

aroeira, pinheiro, jambolão, macela, araçá, carrapicho rasteiro, cola de lagarto, 

junco, palha, gravatá, bromélias, orquídeas, corticeiras, figueira, corticeira, 

limoeiro, bananeira, coqueiro, banhado, palmeira, roseira, mandacaru, maricá, pé 

de louro, jasmim, coronilha, espinheira santa, tuna, gravatá, cinamomo.  
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– Espécies de animais nativos que podem ser encontrados no seu bairro. 

 2 entrevistados – Não souberam responder; 

 42 entrevistados – cavalo, cachorro, gato, colhereiro, bem-te-vi, canário da terra, 

cardeal, sabiá, marreca, cisne-do-pescoço-preto, cobra, pássaros, gambás, tatu, 

zorrilho, pardal, lagarto, tuco-tuco, lontra, tartaruga, jacaré, cruzeira, andorinha, peixes, 

capivara, jacaré, ratão-do-banhado, marreca piadeira, tachã, galinha do mato, teiú, 

quero-quero, noivinha, pica-pau, joão-de-barro, capivara, ovelha, tatu mulita, saracura, 

coruja, cruzeira, sorro, borboletas, caturrita, beija-flor, cigarra, lebre. 

 

De acordo com a maioria dos entrevistados, o Arroio Senandes e Lagoa Verde 

não apresentam alguma fonte de poluição. Os que acreditam existir, sugerem os motivos: 

esgoto, poluição através do Saco da Mangueira, lixo, distrito industrial, margens 

atropizadas, pesticidas de plantações, animais mortos, esgoto das fossas que transbordam, 

defensivos agrícolas. Em relação ao hábito de tomar banhos nas águas do Arroio 

Senandes ou Lagoa Verde, muitos entrevistados disseram que o Arroio Senandes tem 

pouca água e não tem fácil acesso.  

 

 

Figura 155. Entendimento dos entrevistados do bairro Senandes sobre a poluição das águas. 
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Quando questionados se existem problemas ambientais no bairro, 28 

entrevistados indicaram um ou mais problemas e 15 não consideram que há problemas 

no bairro.   

 Lixo; 

 Quantidade de casas; 

 Desmatamento; 

 Valetas; 

 Esgoto doméstico; 

 Falta de caminhão da coleta seletiva; 

 Atropelamentos de animais; 

 Pesticidas que vão para a Lagoa Verde; 

 Falta de drenagem pluvial; 

 Poluição atmosférica proveniente das indústrias químicas; 

 Aumento de moradias e fossas; 

 Drenagem dos banhados que impede que a água chegue aos arroios e Lagoa 

Verde; 

 Lençol freático pode ser poluído; 

 Canalização impede o fluxo de águas que vinham dos banhados; 

 Falta de reconhecimento e valorização dos ambientes pelos moradores; 

 Queimadas no banhado; 

 Construção em áreas que eram banhados e mata ciliar; 

 Asfixia dos peixes; 

 Urbanização; 

 Caça de animais; 

 Queimadas feitas para gado pastar. 

 

Para se compreender a perspectiva de futuro da comunidade para o bairro, foi 

perguntado como acreditam que estará o bairro daqui a 20 anos. Para muitos, estará 

melhor, com as ruas calçadas, praças e mais preservado. Outros acreditam que o bairro 

ficará mais povoado e com mais problemas.  
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PARTE IV: Gestão 

Nessa etapa foram levantadas informações relacionadas ao conhecimento da 

comunidade sobre a existência da APA, objetivos e aspectos de gestão.  

Na primeira pergunta, a maioria dos entrevistados afirmaram que sabem o que é uma Área 

de Proteção Ambiental, surgindo diferentes definições: 

 Local que se mantém preservado ao máximo, com regramentos para 

intervenção humana; 

 Protege os bichos; 

 Protege a natureza; 

 Área dentro de um bairro que tem regras pra uso; 

 Quando se tem espécies de plantas e animais que estão em perigo e precisam 

de proteção; 

 Área para proteção, sem lixo e destruição; 

 Áreas isoladas de proteção, árvores e animais; 

 Para preservar a natureza, como a área do Taim; 

 Proteção ambiental e histórica; 

 Área protegida contra invasões. 

 

 

Figura 156. Entendimento dos entrevistados do bairro Senandes sobre o termo APA.  

 

Em relação ao conhecimento que a região faz parte da APA da Lagoa Verde, a 

maioria das respostas indicaram um desconhecimento do fato. 
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Figura 157. Entendimento dos entrevistados do bairro Senandes sobre a existência da 

APA na região. 

 

Nesse momento foi explicado que a APA já existe desde 2005 e que abrange o 

Canal São Simão, Lagoa Verde e Arroios Bolaxa e Senandes. A partir daí, foi questionado 

se a existência da APA alterou de alguma forma a vida das famílias entrevistadas. A 

grande maioria acha que não pelos seguinte motivos: 

 Era pra ser mais divulgado, muita gente nem ouviu falar; 

 Não tem informação para os moradores sobre a área; 

 Quem vive aqui que cuida da área; 

 Acho que trouxe um pouco mais de conhecimento sobre a área, mas não vê 

resultados concretos no seu dia-a-dia; 

 Contribui para a preservação; 

 Poderia ser melhor se tivesse mais fiscalização. 

 Os que acreditam que mudou, apontaram os seguintes pontos positivos: 

 Dá mais tranquilidade, que se mantenha preservado ou até que possa 

melhorar, com passeios turísticos pela Lagoa Verde; 

 Evita que entre muita gente; 

 Se não existisse a APA estaria mais ocupado, mas acho que deveria ter mais 

atenção; 

 Traz benefícios pois o banhado fica protegido e assim aumenta a segurança 

das casas; 

 Impede a instalação de loteamentos inapropriados, como o Real Park na beira 

do Arroio Senandes ficam nas margens da Lagoa 
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Figura 158. Entendimento dos entrevistados do bairro Senandes sobre a influência da 

criação da APA em suas vidas. 

 

Em relação ao envolvimento comunitário em espaços de decisão, somente quatro 

entrevistados participaram de reunião relacionadas à APA, seja na criação ou na 

elaboração do Plano de Manejo. Atualmente o bairro Senandes não possui associação de 

bairro. Algumas famílias relataram que já existiu associação de bairro e que seria 

interessante a junção com a Associação do Bolaxa. 

 

Figura 159. Participação dos entrevistados do bairro Senandes em reuniões sobre a APA. 
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Figura 160. Participação dos entrevistados do bairro Senandes em associações ou grupos 

no bairro. 

 

Em relação a referência institucional pela gestão/cuidado da APA, a maioria dos 

entrevistados não soube responder, e em casos positivos surgiram diferentes instituições: 

Posto de saúde, SMMA, o senhor da rua sem saída, ele cuida para as pessoas não jogarem 

lixo, Corsan, Prefeitura, NEMA. 

 

 

Figura 161. Entendimento dos entrevistados do bairro Senandes sobre o órgão 

responsável pela APA. 
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2.6.3. Bairro Bolaxa 

 

PARTE I. Reconhecimento do entrevistado 

No bairro Bolaxa foram visitadas 44 residências/famílias, tanto na zona urbana 

quanto rural. Fomos recebidos na maioria das vezes por pessoas com mais de 35 anos. 

Além disso, foi possível perceber uma situação mista de escolaridade dos entrevistados. 

Em relação ao tempo de residência na localidade, todos os entrevistados residem no bairro 

a mais de 5 anos, sendo alguns moradores muito antigos.   

 

Figura 162. Faixa etária dos entrevistados no bairro Bolaxa. 

 

Figura 163. Escolaridade dos entrevistados no bairro Bolaxa. 

 

 

< 18 anos
5%

19 a 35 anos
16%

36 a 50 anos
27%

> 50 anos
52%

FAIXA ETÁRIA

sem escolaridade
5%

fundamental 
completo

20%

fundamental 
incompleto

23%

médio
27%

superior
20%

pos-graduação
5%

ESCOLARIDADE



 

265 

 

Figura 164. Tempo de residência dos entrevistados no bairro Bolaxa. 

 

PARTE II. Qualidade de vida e infraestrutura 

Na pergunta “O que mais lhe agrada no local?”, os entrevistados listaram em 

ordem de ocorrência: tranquilidade, paz, beleza, localização, animais, ar puro, Parque 

Urbano do Bolaxa, Praça do Gaúcho, vida do campo. Já em relação a pergunta “O que 

lhe desagrada?”, os entrevistados listaram as seguintes insatisfações:  

 Crescimento exagerado do bairro; 

 Lixo; 

 Poeira e buracos nas ruas; 

 Falta de saneamento básico; 

 Valetas; 

 Cachorros de rua; 

 Falta de farmácia; 

 Acessibilidade (entrada pela RS nas ruas); 

 Falta de ônibus circular no bairro; 

 Falta de informação sobre a coleta seletiva; 

 Crescimento rápido; 

 Em relação a percepção sobre a alteração ambiental na região, a maioria 

relatou que percebeu algum tipo de mudança ao longo do tempo que residem 

no bairro, tais como: 

Até 5 anos
9%

6 a 10 anos
25%

11 a 30 anos
46%

30 a 50 anos
18%

> 50 anos
2%

TEMPO DE RESIDÊNCIA
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 Aumento crescente de moradores; 

 Falta de infraestrutura (drenagem, elétrica e de acesso); 

 Aumento do trânsito; 

 Casas irregulares; 

 Muitas casas sendo construídas em locais onde era mata; 

 Aumentou o bairro; 

 Degradação do arroio; 

 Esgoto vai para o arroio; 

 Queimada e corte de árvores; 

 Seca no arroio; 

 Mudou para melhor, agora tem calçamento, comércios; 

 Está melhor, rede de água, calçamento, ciclovia, duplicação da RS; 

 Menos plantas e mais casas; 

 Parque eólico trouxe mais movimento na rua, levanta muita poeira. 

 

Figura 165. Entendimento dos entrevistados do bairro Bolaxa sobre a existência de 

alterações ambientais no local. 

 

Foram questionados também temas relacionados à infraestrutura e serviços 

urbanos no bairro. Em relação a coleta de resíduos, todos os entrevistados responderam 

que ocorre a coleta de resíduos comum durante 6 dias da semana na zona urbana e 2 dias 

da semana na zona rural ou em ruas de difícil acesso. Já a coleta seletiva, de acordo com 

os entrevistados ocorre normalmente na zona urbana do bairro. Foi possível perceber uma 

certa confusão sobre os dias da coleta. Questionados sobre a separação dos resíduos, a 

maioria dos entrevistados disseram separar os recicláveis e em algumas casas, os 
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orgânicos são utilizados para adubar a terra e como alimento para animais.  

Quando perguntados se ocorre o extravasamento de fossa nas propriedades 

visitadas, somente 11 entrevistados disseram já terem passado por esse problema. O 

fornecimento de energia elétrica foi avaliado principalmente como “bom. A avaliação 

sobre a segurança mostrou diferentes opiniões, 6 entrevistados classificaram como 

“excelente”, 28 como “bom” e 5 como “ruim”. As classificações negativas ocorreram 

principalmente em residências rurais, onde, de acordo com os moradores, é necessária a 

segurança privada durante a noite, a fim de coibir o abigeato. No item saúde, os 

entrevistados ficaram divididos entre “bom” e “ruim”. O ponto negativo mais comentado 

foi em relação ao atendimento médico do posto do Bolaxa. A educação foi avaliada 

principalmente entre “excelente” e “bom”. Muitos elogiaram as escolas do bairro EMEF 

Ana Neri e EMEI Deborah Sayão.  

Sobre as atividades econômicas do bairro, os entrevistaram destacaram uma 

grande melhora nesse quesito, prevaleceram as respostas: ferragem, padaria, açougue, 

vendas, feirinha, hortifrúti, mecânico, posto de gasolina, centro terapêutico, mercearia, 

bar, lojinha, lancheira, parque eólico, casa de ração, academia, serviços informais, 

pecuária, estufa de hortaliças, salão de beleza, hotel, casa de idosos.  

No bairro Bolaxa é possível encontrar diversas propriedades com características 

de campo. Nesses locais há principalmente a criação de gado, ovelhas, cavalos e algumas 

também com cultivo de hortaliças. A questão da pecuária no entorno do Arroio Bolaxa se 

mostrou intensa, o que necessita de uma certa atenção para compreender a influência 

desses usos. Houve muitos relatos e indignações sobre a mudança significativa no nível 

de água do Arroio Bolaxa, que segundo os entrevistados, tem relação com a drenagem 

dos banhados em áreas com pecuária.  

 

PARTE III: Percepção socioambiental 

Quando questionados se há atrativo para turismo no bairro, prevaleceu a opinião 

que existe a possibilidade de visitação turística no bairro. De acordo com os entrevistados, 

o bairro Bolaxa tem aptidão para turismo rural, passeios de cavalo, pescaria no arroio, 

cafés coloniais, áreas para camping, trilhas na mata e arroio, passeios de barco até a Lagoa 

Verde, eventos no Parque Urbano do Bolaxa, mateadas e piquetes. 
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Figura 166. Opinião dos entrevistados sobre a atratividade do bairro Bolaxa para o 

turismo. 

 

Em relação aos pontos de visitação, 40 entrevistados indicaram os seguintes locais: 

 Arroio Bolaxa; 

 Banhados,  

 Área rural, campos bonitos próximo ao parque eólico; 

 Ciclovia; 

 Praça do gaúcho; 

 Campo de futebol; 

 APA da Lagoa Verde; 

 Rua do Torrada; 

 Antiga choupana; 

 Mata nativa; 

 Todo o bairro;  

 Sítios; 

 Cataventos. 

 

Em relação a biodiversidade encontrada no bairro, foi possível perceber que a 

comunidade conhece diversas espécies que vivem na Lagoa Verde, Arroio Senandes e 

Bolaxa, banhados e mata nativa, entretanto, há uma certa confusão sobre o que é uma 

espécie nativa. Além disso, foi questionada a existência de caça de animais na região e as 

respostas ficaram dividas. Algumas pessoas responderam que há caça de capivara, 

pássaros, jacaré, ratão do banhado.  
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– Espécies de plantas nativas que podem ser encontradas no seu bairro.  

 9 entrevistados – Não souberam responder; 

 35 entrevistados – Orquídea, junco, figueira, maricá, corticeira, aroeira, salso, 

bergamoteira, goiabeira, araçá, flores, bananeira, salso chorão, macega, gravatá, 

eucalipto, pinheiro, taquara, pitangueira, begônia, rosas, acácia, abacateiro, 

algodão, chapéu de couro, baleeira, capim cidrão, amoreira, cambará, carbiúva, 

melissa, coqueiro.  

 

– Espécies de animais nativos que podem ser encontrados no seu bairro. 

 44 entrevistados – Lagarto, tartaruga, cocota, pardal, preá, ovelha, tatu, aranha, 

gavião, capincho, ratão do banhado, gato do mato, cágado, morcego, tachã, 

raposinha, cachorros, sorro, cavalo, gambá, capivara, quero-quero, cardeal, garça, 

lontra, gato, preá, lontra, peixes, jacaré, tartarugas, capincho, garças, marreca, vaca, 

cabrito, porco, lebre, cobras, javali, pássaros, tuco-tuco, camarão, joão-de-barro, 

coelho, galinha, peixe, cardeal, bufálo, ovelha, boi.  

 

 

Figura 167. Entendimento dos entrevistados do bairro Bolaxa sobre a existência de caça 

na região. 

 

A opinião dos entrevistados ficou dividida sobre possíveis fontes de poluição no 

Arroio Bolaxa. Os que acreditam existir, sugerem os motivos: esgoto, fossas das 

residências, lixo, animais mortos, no verão a qualidade da água baixa consideravelmente, 

no restante do ano é limpa. Alguns relatos sugerem que ela vem limpa dos banhados, mas 
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quando se aproxima da zona urbanizada há alteração na qualidade da água. Além disso, 

muitos moradores disseram que nos últimos anos o nível e cor da água ficam alterados 

durante a época de seca. De acordo com os mesmos, antigamente o Arroio Bolaxa 

mantinha o nível das águas por mais tempo, a água era mais transparente e haviam mais 

peixes. Em relação ao hábito de tomar banhos nas águas do Arroio Bolaxa, 28 

entrevistados disseram que não tomam por medo de afogamentos e jacaré. 

  

 

Figura 168. Entendimento dos entrevistados do bairro Bolaxa sobre a poluição das águas. 

 

Quando questionados se existem problemas ambientais no bairro, 3 não 

consideram que há problemas no bairro e 41 entrevistados indicaram um ou mais 

problemas: 

 Degradação da mata; 

 Corte de árvores para lenha; 

 Retirada de orquídeas; 

 Lixo; 

 Escoamento e drenagem; 

 Invasões na área pública; 

 Canais que drenam água para a praia e deixam de ir para o Arroio Bolaxa; 

 Urbanização; 

 Aterro nos banhados; 
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 Vandalismo no PUB; 

 Falta de conhecimento das pessoas sobre separação de lixo; 

 Valetas e terrenos baldios atirados; 

 Queima de lixo; 

 Poluição atmosférica; 

 Uso indevido do PUB; 

 Drenagem do Bolaxa (depois que duplicaram a RS colocaram uma boca de 

lobo muito grande, então o arroio ficou com uma vazão maior, não represa a 

água como antes, antigamente ficava 6 meses cheio); 

 Problema da fossa (não tem rede de esgoto); 

 Escoamento pluvial; 

 Queimadas 

 Alteração antrópica; 

 Drenagem dos banhados; 

 Açudes para bebedouro; 

 Propriedades rurais que constroem pontes e canais que alteram o fluxo das 

águas; 

 Assoreamento do arroio e da lagoa verde; 

 Crescimento do bairro; 

 Desmatamento; 

 Falta de cuidado com a natureza. 

 

 

Figura 169. Entendimento dos entrevistados do bairro Bolaxa sobre o termo APA. 
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Para se compreender a perspectiva de futuro da comunidade para o bairro, foi 

perguntado como acreditam que estará o bairro daqui a 20 anos. Para muitos, estará maior, 

com mais residências e urbanizado. Alguns relatos sugerem que esteja calçado e com 

melhor infraestrutura. Alguns se preocupam que o crescimento prejudique a 

tranquilidade, segurança e a natureza do bairro.  

 

PARTE IV: Gestão 

Nessa etapa foram levantadas informações relacionadas ao conhecimento da 

comunidade sobre a existência da APA, objetivos e aspectos de gestão. Na primeira 

pergunta, a maioria dos entrevistados afirmaram que sabem o que é uma Área de Proteção 

Ambiental, surgindo diferentes definições: 

 Conservação do ambiente; 

 Área para proteção do meio ambiente; 

 Área protegida por lei, não podem degradar; 

 Área para preservar plantas e animais 

 Lugar que o povo deve cuidar do meio ambiente; 

 Lugar que ainda está intocado e que é protegido por lei; 

 Viu a placa antes do arroio; 

 Lugar que não pode pescar, caçar; 

 Lugar protegido; 

 É uma área de proteção, para proteger animais e plantas. 

 O parque ao lado é área de proteção; 

 Preservar o ambiente, a flora e fauna e fazer estudos; 

 Área que não pode ter atividade que mude o ecossistema; 

 Onde tem animais que não pode caçar e tem que preservar; 

 Tem que ter cuidado, tem que ter zelo, tem que ter alguém para cuidar, sem 

desmatamento e sujeiras; 

 Propriedade que faz parte do Arroio Bolaxa; 

 Proteção de animais. 

 Em relação ao conhecimento da existência da APA da Lagoa Verde na região, 

a comunidade entrevistada se mostrou dividida.  
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Figura 170. Entendimento dos entrevistados do bairro Bolaxa sobre a existência da APA 

na região. 

 

Nesse momento foi explicado que a APA já existe desde 2005 e que abrange o 

Canal São Simão, Lagoa Verde, Arroios Bolaxa e Senandes. A partir daí, foi questionado 

se a existência da APA alterou de alguma forma a vida das famílias entrevistadas. A grande 

maioria acha que não, seja pela falta de informação dos objetivos da APA, ou por não saber 

da existência e também por não terem visto mudanças ou resultados concretos na área. 

Contudo, algumas pessoas acreditam que ocorreram mudanças positivas, sendo elas: 

 Tem visto mais ações acontecendo, como as placas no Parque Urbano; 

 Estão preservando mais; 

 O Parque do Bolaxa está melhor cuidado; 

 A existência da APA encoraja mais pessoas a proteger o meio ambiente; 

 Acha que área está mais protegida; 

 Ter uma área preservada faz bem para a saúde de todos. 
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Figura 171. Entendimento dos entrevistados do bairro Bolaxa sobre a influência da 

criação da APA em suas vidas. 

 

Em relação ao envolvimento comunitário em espaços de decisão, somente quatro 

entrevistados participaram de reunião relacionadas à APA, principalmente as de formação 

do Conselho Gestor da APA. O bairro Bolaxa é o único com Associação de bairro 

constituída, a ACAMBO, no entanto, poucos entrevistados participam de ações e reunião 

da mesma. Alguns disseram que não se envolvem por não saber quando e onde são as 

reuniões, outros já afirmaram que não tem interesse ou tempo para participar. 

 

Figura 172. Participação dos entrevistados do bairro Bolaxa em reuniões sobre a APA. 
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Figura 173. Participação dos entrevistados do bairro Bolaxa em associações ou grupos 

no bairro. 

 

Em relação a referência institucional pela gestão/cuidado da APA, a maioria dos 

entrevistados não soube responder, e em casos positivos surgiram diferentes instituições: 

Prefeitura, FURG, Secretaria do Cassino, SMMA, NEMA, IBAMA, FEPAM, Valter 

(presidente da ACAMBO).  

 

 

Figura 174. Entendimento dos entrevistados do bairro Bolaxa sobre o órgão responsável 

pela APA. 
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2.6.4. Conclusões 

 

Inicialmente, quanto à qualidade de vida, a questão que foi mais ressaltada em 

relação ao que desagrada os moradores foi a de falta de infraestrutura nos bairros e a 

questão do lixo, principalmente na região do Boa Vista, inclusive este é o único local que 

não possui coleta seletiva, sendo que alguns moradores que realizam a separação dos 

resíduos acabam colocando os recicláveis junto com outros para serem levados pela coleta 

regular e desta maneira os resíduos se misturam, tornando ineficaz a separação.  

Quando questionados sobre o que mais agradava, parcela dos moradores 

destacaram a questão da tranquilidade e belezas, porém poucos acreditam que os bairros 

possuam potencial para turismo. A criação e melhoria de espaços de lazer na APA podem 

proporcionar uma melhor utilização pela comunidade e por visitantes. O estabelecimento 

de uma rota turística na APA, por exemplo, pode promover a visitação e garantir renda 

para a comunidade residente. Diversos entrevistados sugeriram atividades que poderiam 

ser exploradas para o turismo, como: passeios de barco e caiaque, refeições com produtos 

cultivados na APA, passeios a cavalos, áreas de camping, pousadas, cafés coloniais, 

trilhas na mata e arroio, eventos no Parque Urbano do Bolaxa, mateadas e piquetes. 

Foi possível observar muitas famílias que vivem de atividades rurais na área da 

APA ou entorno. Algumas dessas propriedades são muito próximas aos corpos hídricos, 

sendo preocupante o uso de agrotóxicos, o assoreamento das margens pelo pisoteio de 

gado e cavalos e a alteração da dinâmica de águas pela drenagem de banhados. 

Alternativas como capacitações e acompanhamentos por profissionais podem incentivar 

essas famílias para uma produção mais orgânica e sustentável, aderindo não só valor ao 

produto, mas também garantindo a diminuição de impactos provenientes do cultivo. Foi 

possível perceber que a criação de gado, cavalos e ovelhas fazem parte da tradição e 

cultura da comunidade. Além disso, as escolas de equitação, fazendas de produções 

genéticas, centros de treinamento, haras, piquetes tradicionalistas e de laçadores 

movimentam a economia da região, gerando emprego e renda na comunidade. Dessa 

forma, é importante pensar em soluções realistas para um equilíbrio entre a conservação 

da biodiversidade e a sustentabilidade socioeconômica e cultural da população local, 

fazendo com que o produtor enxergue vantagens econômicas na proteção ambiental. 

Já a atividade pesca foi percebida como uma forma subsistência e lazer, mas que 

de maneira intensiva podem ameaçar a biodiversidade presente. Seria adequado o 

reconhecimento e cadastro dos pescadores que atuam na Lagoa Verde e arroios 
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associados, assim, os gestores da APA poderão se comunicar constantemente e fiscalizar 

práticas insustentáveis.  

A percepção da comunidade sobre a qualidade ambiental dos ecossistemas 

associados à APA destacou ainda mais a importância da realização de programas de 

monitoramento, manejo e fiscalização constantes, já que muitos relataram a preocupação 

com a qualidade das águas, nível das águas, degradação da mata nativa e banhados, caça 

e atropelamentos da fauna silvestre, falta de saneamento básico e disposição inadequada 

de resíduos sólidos.  

De forma geral, foi possível perceber que falta informações em relação ao 

conceito de Área de Proteção Ambiental, muitos moradores baseiam-se no senso comum 

do que seria uma área de proteção, e desta maneira, alguns associam este espaço com atos 

proibitivos, sabem que é uma área que necessita ser protegida por alguma razão, porém 

muitos desconhecem que é uma categoria de unidade de conservação, que não é tão 

restritiva quanto ao seu uso, se comparada a outras. Também existe confusão sobre o que 

seriam espécies nativas, grande parte dos moradores conhecem espécies que ocorrem no 

local, porém não sabem fazer distinções entre espécie exótica e nativa, tão pouco possuem 

informações aprofundadas sobre o que seriam espécies exóticas e quais os riscos para a 

biota nativa.  

Em relação à APA da Lagoa Verde, uma parcela da população residente sabe 

que está inserida/próxima à Unidade de Conservação, contudo, muitos desconhecem este 

fato, ao questionar se sabiam qual era o órgão responsável pela sua gestão, a maioria não 

sabia e alguns que afirmavam saber apontavam outras entidades como responsável pela 

gestão da Unidade de Conservação, inclusive mencionando que nunca viram funcionários 

da Prefeitura na região e que o momento da entrevista seria a primeira vez em que se 

deparavam com a questão. Da mesma forma, a maioria dos moradores nunca participou 

ou sequer ouviu falar que ocorrem reuniões relacionadas à APA da Lagoa Verde, tais 

informações transparecem a falta de comunicação entre gestores e comunidade. Com isso, 

foram poucos aqueles que consideraram que a criação da APA da Lagoa Verde alterou a 

sua vida de alguma forma.  

Em suma, foi possível perceber que faltam informações para a população, sobre 

as características da APA da Lagoa Verde, o que é uma unidade de conservação, qual seu 

propósito de criação, quem faz sua gestão e como é feita, além da necessidade de envolver 

mais a comunidade com as questões referentes à APA e a sua gestão, e fornecer dados 

para a população em relação a qualidade dos ambientes. Seria pertinente apostar em 
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espaços de encontro de moradores e produtores (feiras, exposições, festas, rodeios, 

escolas, reunião de associação) para conversas informais com estes grupos, promovendo 

a transmissão e coleta de informações e a incorporação da comunidade nas ações a serem 

desenvolvidas na região. Mecanismos de comunicação de amplo acesso como televisão, 

rádio e redes sociais também favorecem o compartilhamento de informações para a 

sociedade em geral. Por fim, é necessário investir em atividades de Educação Ambiental, 

fortalecendo o envolvimento da comunidade na gestão da APA, pelo reconhecimento de 

suas necessidades e na afirmação de seus saberes.   
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ANEXO I 

 

Questionário para avaliação da percepção da comunidade residente na APA da 

Lagoa Verde 

 

Data:___/___/___ Entrevistador(s): _______________________________________________ 

 

PARTE I: Reconhecimento do entrevistado 

 

1. Faixa etária: ( ) Menores de 15 anos ( ) 15 a 20 anos ( ) 21 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos  

      ( ) mais de 50 anos 

 

2. Bairro: ( ) Bolaxa ( ) Senandes ( ) Boa Vista  

 

3. Setor da APA: ( ) Cabeceiras Arroios ( ) Entorno Arroios (  ) Entorno Lagoa Verde ( ) Entorno 

São Simão (  ) Entorno APA – zona urbanizada (  ) Outro: ____________________________ 

 

4. A quanto tempo mora no local: _________________________________________________ 

 

5. Escolaridade: ( ) Sem escolaridade ( ) Ens. Fund./1° a 5° ano ( ) Ens. Fund./ 6º a 9° ano ( ) 

Ens. Médio ( ) Ens. Técnico ( ) Ens. Superior ( ) Pós-graduação  

 

6. Profissão: _________________________________________________________________ 

 

 

PARTE II: Qualidade de vida e infraestrutura 

 

7. O que mais lhe agrada do local onde mora? (  ) Beleza natural (  ) Tranquilidade  

(  ) Localização (  ) Outros 

 

8. O que mais lhe desagrada? (  ) Falta de infraestrutura (  ) Lixo (  ) Transporte coletivo  

(  ) Segurança (  ) Outros 

 

9. Ao longo do tempo que mora no local, notou alguma alteração ambiental no Bairro? 

(  ) Sim (  )Não. Que tipo? ________________________________________________________ 

 
10. Existe Coleta de lixo (comum)? (  ) Sim (  ) Não. Quantas vezes por semana? ______________ 

 

11. Existe Coleta de lixo reciclável? (  ) Sim (  ) Não. Que dia da semana? ___________________ 

 

12. Na sua casa o lixo reciclável é separado? (  ) Sim (  ) Não 

 

13. Você tem problemas de extravasamento de fossa em época de chuva? (  ) Sim (  ) Não 

 

14. Como avalia o fornecimento de energia elétrica no seu bairro? (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Excelente 

 

15. Como avalia a segurança no seu bairro? (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Excelente 

 

16. Como avalia o serviço de saúde no seu bairro? (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Excelente 

 

17. Como avalia o sistema de educação no seu bairro? (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Excelente 
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PARTE III: Percepção socioambiental 

 

18. Quais atividades econômicas você encontra no seu bairro? ____________________________ 

 

19. Você acha que o seu bairro tem atrativos para o turismo? (  ) Sim (  ) Não. Quais? 

_____________________________________________________________________________ 

 

20. Quais os pontos de visitação você indicaria no seu bairro? ____________________________ 

 

21. Cite 3 espécies de plantas nativas (flora) que podem ser encontrados no seu bairro:   

_____________________________________________________________________________ 

 

22. Cite 3 espécies de animais nativos (fauna) que podem ser encontrados no seu bairro:   

_____________________________________________________________________________ 

 

23. Você sabe da existência de caça de animais silvestres na região? (  ) Sim (  ) Não.  

Que tipo de animais são alvo dos caçadores? 

_____________________________________________________________________________ 

 

24. Você tem costume de tomar banho em algum local (Arroios/Lagoa/Canal) no seu bairro? 

(  ) Sim (  ) Não  

Onde? _______________________________________________________________________ 

 

25. Você acha que as águas (Arroios/ Lagoa/ Canal) possuem alguma fonte de poluição? 

(  ) Sim (  ) Não. De que tipo? ______________________________________________________ 

 

26. Quais os principais problemas ambientais você observa no seu bairro? 

_____________________________________________________________________________ 

 

27. Como você acredita que o seu bairro estará daqui a 20 anos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

PARTE IV: Gestão 

 

28. Você sabe o que é uma APA? (  ) Sim (  ) Não _____________________________________ 

 

29. Você sabia que essa região faz parte da APA da Lagoa Verde? ( ) Sim ( ) Não  

 

30. Você acha que a criação da APA alterou sua vida? (a partir de 2005) ( ) Sim ( ) Não 

De que forma?  

_____________________________________________________________________________ 

 

31. Você participou de alguma reunião sobre a APA da Lagoa Verde (  ) Sim (  ) Não 

Qual? (  ) Criação APA (  ) Plano de Manejo (  ) Conselho Gestor 

 

32. Você sabe qual é o órgão responsável por cuidar da APA da Lagoa Verde? ______________ 

 

33. Você participa de alguma Associação/ grupo no seu bairro? (  ) Sim (  ) Não 

Qual? ________________________________________________________________________ 

 

34. Você gostaria de destacar algum assunto que não foi perguntado? ________________    

__________________________________________________________________________ 

 

35. Quais seriam os melhores dias e horários para que você pudesse participar das oficinas da 
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revisão do Plano de Manejo da APA no seu bairro? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Pescadores: 
 

36. A quanto tempo você pesca aqui na região? _______________________________________ 

 

37. A pesca é sua única fonte de renda? (  )Sim  (  )Não __________________________________ 

 

38. Possui alguma carteirinha de pescador/pescadora? (  )Sim (  )Não 

 

39. Que época do ano é melhor para a pesca? _________________________________________ 

 

40. Quais as principais espécies que você captura? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

41. Como você acha que está a pesca na Lagoa Verde (aumentou/diminuiu ao longo do tempo)?  

 

Agricultores: 

 

42. Quais cultivos ao longo do ano você produz? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

43. Onde você comercializa seus produtos? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

44. Já recebeu alguma visita da EMATER, EMBRAPA ou outro? (  )Sim (  )Não 

 

45. A sua produção é convencional ou orgânica? ______________________________________ 

 

46. Você tem o interesse de fazer a transição para uma agricultura orgânica ou agroecológica?  

(  )Sim  (  )Não. Por que? ______________________________________________________ 

 

Quais as dificuldades? ___________________________________________________________ 

 

47. Gostaria de participar de um grupo com incentivo técnico para tal? (  )Sim (  )Não 

 

48. Como você acha que está a agricultura no seu bairro (aumentou/diminuiu ao longo do tempo)?  

______________________________________________________________________ 
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INVENTÁRIO AMBIENTAL1 

 

1. FLORA 

 

A flora da APA é constituída por uma variedade de formações vegetais que 

compõem um mosaico complexo, diversificado e com graus variados de conservação.  

Em uma primeira aproximação pode-se agrupá-las em flora aquática, terrestre e 

transicional. A flora aquática é constituída por espécies submersas e flutuantes dos arroios 

e da Lagoa Verde. A flora terrestre é constituída por campos litorâneos, bosques plantados 

com espécie exóticas de Pinus spp. e Eucalyptus spp. e matas de restinga.  Estas últimas 

ocorrem sobre uma páleoduna que se estende ao largo do canal São Simão, como mata 

ciliar ao longo dos arroios (exceto nas cabeceiras) e nas várzeas do Arroio Bolaxa.  A 

flora transicional é constituída por banhados de água nas várzeas dos arroios e marismas, 

ao longo do canal São Simão e Lagoa Verde.  

 

1.1 Flora Aquática 

 

Os arroios encontram-se densamente vegetados por plantas flutuantes e 

submersas que constituem habitats para os peixes, contribuem para a oxigenação das 

águas, retenção de sedimentos em suspensão e retenção do fluxo de águas durante as secas 

prolongadas, tal como o acontecido no verão de 2019/2020, mantendo por mais tempo 

bolsões de água ao longo dos mesmos. É possível que esse adensamento de vegetação 

aquática indique um processo em curso de eutrofização dos arroios, o que resta ser 

confirmado. Na vegetação aquática ocorrem espécies flutuantes, espécies fixas ao lodo 

do fundo com folhas e caules emersos, além de espécies fixas às margens que emitem 

estolões flutuantes (Figuras 1 e 2). Nas porções onde ocorre vegetação herbácea, de 

pequeno porte, encontram-se principalmente espécies flutuantes como Salvinia 

auriculata, Azolla caroliniana, Pistia stratiotes e Eichhornia crassipes. 

 

 

 

                                                 
1A fonte básica de informações desse inventário é o Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde (Polar Meio Ambiente, 

2011).  Dados de vegetação foram revisados e complementados com informações do herbário HURG/FURG e o nome 

de algumas espécies de peixes foram atualizadas, assim como algumas imagens. 
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Figura 1. Vegetação aquática submersa no Arroio Bolaxa (Cabomba caroliniana A. 

Gray). 

* Fonte: Lucio R. Tagliani 

 

 

Figura 2. Vegetação aquática cobrindo totalmente a superfície no Arroio Bolaxa (Parque 

Urbano do Bolaxa). 

*Fonte: Paulo Roberto. A. Tagliani 

 

O Quadro 1 apresenta a lista de espécies aquáticas encontradas na APA da Lagoa 

Verde. As figuras 3, 4, 5, 6 e 7 ilustram alguns dos exemplares comumente encontrados 

nos arroios. 
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Quadro 1. Lista de espécies de plantas aquáticas da APA da Lagoa Verde presentes na 

coleção do herbário HURG/FURG. 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO 

REGISTRO 

HURG 

Araceae 

Pistia stratiotes L. Alface-da-água 
Aquática 

flutuante 
836 

Spirodela intermedia W. 

Koch 
 

Aquática 

flutuante 
2505 

Zantedeschia aethiopica 

Spreng.* 

Copo-de-leite; 

lírio-do-nilo 

Aquática 

anfíbia 
 

Asteraceae 

Bidens laevis (L.) 

Britton, Sterns & 

Poggenb. 

 
Aquática 

anfíbia 
2500 

Cyperaceae 

Eleocharis radicans 

Poir. 
 

Aquática 

anfíbia/emergente 
834 

Schoenoplectus 

californicus 

(C.A.Mey.) Soják 

 
Aquática 

emergente 
 

Haloragaceae 

Myriophyllum quitense 

Kunth 
 

Aquática 

submersa 
839 

Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc. 
 

Aquática 

submersa 

1365 

2498 

Juncaceae Juncus acutus L. Junco Aquática anfíbia  

Polygonaceae 

Polygonum ferrugineum 

Weddel 

Erva-de-bicho-

gigante 

Aquática 

Anfíbia/emergente 
1352 

Polygonum 

hydropiperoides Michx 
Erva-de-bicho 

Aquática 

anfíbia/emergente 
2497 

Polygonum punctatum 

Elliot 
 

Aquática 

Anfíbia/emergente 
5217 

Pontederiaceae 
Eichhornia crassipes  
(Mart.) Solms. 

Águapé, baronesa 
Aquática 

Flutuante livre 
 

Cyperaceae 

 

Potamogetonaceae 

Androtrichum 

giganteum  (Kunth) 

H.Pfeiff. 

 
Aquática 

anfíbia/emergente 
835 

Potamogeton pectinatus 

(R. & P.) Hagstr 
 

Aquática 

submersa 

enraizada 

840 

Salviniaceae 

Azolla filiculoides Lam.  
Aquática 

flutuante 

833 

832 

Salvinia auriculata 

Aublet. 
 

Aquática 

flutuante 

215 

701 

Salvinia minima Bak.  
Aquática 

flutuante 
2034 

Thyphaceaea Typha domingensis Pers. Junco, taboa 
Aquática 

emergente 
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Figura 3. Salvinia auriculata Aubl.  

*Fonte: Laxskinn - Own work, CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=11101380. 

 

 

 

 

Figura 4. Potamogeton pusillus L. 

*Fonte: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15695538. 

 

https://species.wikimedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Christian_Fus%C3%A9e-Aublet
https://commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=11101380/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15695538
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Figura 5. Azolla filiculoides Lam. 

*Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azolla_caroliniana_01_by-dpc.jpg. 
 

 

 

 

 

Figura 6. Azolla filiculoides Lam. (Variação de cor) 

*Fonte:http://publish.plantnetproject.org/project/plantinvasivekruger/collection/collection/synthese/taxo_view_galler

y/Salviniaceae%20-%20Azolla%20filiculoides%20Lam. 
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Figura 7. Pistia stratiotes L.  

*Fonte: Kurt Stüber, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4890. 

 

1.2 Flora Terrestre 

 

1.2.1 Mata de Restinga 

As matas de Restinga encontradas no interior da APA apresentam fisionomias 

diferenciadas. Aquelas localizadas na paleoduna que delimita o terraço lagunar no 

entorno do Canal São Simão, é constituída por uma mata psamófila, sobre a duna, e uma 

mata de característica mais paludosa na base da mesma, avançando sobre o terraço 

lagunar. Tem um formato de corredor alongado e estreito, com maior área de borda e 

pouca área interior. No entanto, não desempenha essa função de corredor ecológico pois 

não conecta habitats diferentes. A função principal dessa mata é habitat para espécies 

nativas. Registros de presença de peixes e fezes de lontra foram encontrados no topo da 

páleoduna indicando que eventualmente essa espécie usa esse ambiente como área de 

alimentação. Na primeira versão do Plano de Manejo (2012) foi registrado na paleoduna 

a presença de Myrcianthes cisplatensis (Espécie ameaçada de extinção, categoria EM - 

em perigo, coordenada: 22H 0389948/6446968), sendo assim, esta é uma área com 

especial interesse para conservação, o que reforça sua inclusão nas Áreas Prioritárias para 

Inclusão na APA da Lagoa Verde. 

Embora não se encontre em seu estágio pristino, com trilhas no seu interior, essa 

mata ainda se encontra em bom grau de conservação e apresenta característica de estágio 

clímax, tais como dominância de espécies arbóreas de grande porte, lianas e cipós, e 
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estrato arbustivo denso (Figuras 8 e 9). São encontradas espécies como: Syagrus 

romanzoffiana, Sebastiania commersoniana, Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, 

Allophylus edulis, Cereus hildmannianus, Psidium cattleyanum Sabine, Guapira 

opposita, além da Myrcianthes cisplatensis (espécie ameaçada de extinção). 

 

 

Figura 8. Fisionomia da Mata paludosa na zona de entorno da Lagoa Verde. 

*Fonte: Kamila Debian Victor. 

 

 

Figura 9. Fisionomia da vegetação de mata nativa psamófila sobre paleoduna na APA 

(ao fundo). 

*Fonte: Paulo Roberto A. Tagliani. 
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As matas ciliares ao longo dos arroios, são compostas por Salix humboldtiana, 

Erythrina crista-galli, Ficus cestrifolia, Ficus luschnathiana, juntamente com outras 

espécies de arbustos, arvoretas e árvores (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Mata ciliar ao longo do Arroio Bolaxa. 

*Fonte: Paulo Roberto A. Tagliani. 
 

1.2.2 Campos 

Para a primeira versão do Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde, foi 

realizado em novembro de 2010 um levantamento florístico e fitossociológico da 

vegetação campestre, tendo sido amostradas 30 parcelas em 10 pontos da APA, sendo 5 

no Arroio Bolaxa e 3 no Arroio Senandes e 2 próximos à Lagoa Verde. Para tal foi 

empregado o método de amostragem de superfície utilizando-se parcelas de 1 m² distantes 

30 m entre si. Observou-se que 25 parcelas são suficientes para cobrir uma área 

representativa das espécies campestres (Figura 11). A família com maior número de 

espécies amostradas foi Asteraceae, representada por 12 espécies. A segunda família com 

maior riqueza foi Poaceae (07), seguida por Apiaceae (06) e Cyperaceae e Fabaceae, com 

quatro espécies cada (Figura 12). A maioria dos indivíduos (53%) pertence apenas às três 

primeiras famílias citadas. O gênero Eryngium (Apiaceae) foi o que apresentou o maior 

número de espécies (03). Não foram registradas espécies campestres integrantes da Lista 

das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do Estado do Rio Grande do Sul, divulgada 

pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, assim como da lista apresentada na Instrução 

Normativa MMA nº. 06/2008 para espécies campestres.  
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Figura 11. Curva de suficiência amostral (curva do coletor) para a estimativa de riqueza 

no levantamento fitossociológico de espécies campestres na APA da Lagoa Verde.   

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

Foram amostradas 53 espécies, distribuídas em 40 gêneros, pertencentes a 16 

famílias botânicas. As espécies e os resultados dos respectivos parâmetros 

fitossociológicos analisados, estão listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros fitossociológicos para as espécies amostradas na APA da Lagoa 

Verde, listadas por ordem de Valor de Importância (VI).  
*Siglas: CA = cobertura absoluta; FA = frequência absoluta; FR = frequência relativa; CR = cobertura relativa; VI = 

valor de importância. Famílias: API = Apiaceae; ARA= Araliaceae; AST = Asteraceae; CAR = Caryophyllaceae; CYP 

= Cyperaceae; DRO = Droseraceae; FAB = Fabaceae; IRI = Iridaceae; LAM = Lamiaceae; OXA = Oxalidaceae; PLA 

= Plantaginaceae; POA = Poaceae; POL = Polygalaceae; ROS = Rosaceae; RUB = Rubiaceae e VER = Verbenaceae. 

ESPÉCIE FAM. CA FA (%) FR (%) CR (%) VI(%) 

Axonopus affinis POA 44,5 83,33 8,42 16,01 12,21 

Bulbostylis capillaris CYP 24 56,67 5,72 8,63 7,18 

Desmodium adscendens FAB 15 63,33 6,4 5,4 5,9 

Ischaemum minus POA 15,5 46,67 4,71 5,58 5,14 

Cynodon dactylon POA 15 36,67 3,7 5,4 4,55 

Margyricarpus pinnatus ROS 10,5 50 5,05 3,78 4,41 

Paspalum notatum POA 13 36,67 3,7 4,68 4,19 

Hydrocotyle bonariensis ARA 8,5 46,67 4,71 3,06 3,89 

Eryngium sp. API 8 36,67 3,7 2,88 3,29 

Sisyrinchium micranthum IRI 8,5 33,33 3,37 3,06 3,21 

Poaceae 1 POA 9 26,67 2,69 3,24 2,97 
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ESPÉCIE FAM. CA FA (%) FR (%) CR (%) VI(%) 

Fimbristylis autumnalis CYP 8,5 26,67 2,69 3,06 2,88 

Centella asiatica API 6 30 3,03 2,16 2,59 

Plantago tomentosa PLA 5,5 26,67 2,69 1,98 2,34 

Paspalum  dilatatum POA 7 20 2,02 2,52 2,27 

Gamochaeta americana AST 4,5 26,67 2,69 1,62 2,16 

Fimbristylis  dichotoma CYP 6 20 2,02 2,16 2,09 

Macroptilium gibbosifolium FAB 4,5 23,33 2,36 1,62 1,99 

Hyptis brevipes LAM 5,5 13,33 1,35 1,98 1,66 

Richardia humistrata RUB 3,5 20 2,02 1,26 1,64 

Hypochaeris albiflora AST 3 20 2,02 1,08 1,55 

Bowlesia incana API 3,5 16,67 1,68 1,26 1,47 

Eryngium nudicaule API 3,5 16,67 1,68 1,26 1,47 

Cyperus obtusatus CYP 2,5 13,33 1,35 0,9 1,12 

Eryngium elegans API 2,5 13,33 1,35 0,9 1,12 

Stylosanthes leiocarpa FAB 2,5 13,33 1,35 0,9 1,12 

Vigna luteola FAB 3 10 1,01 1,08 1,04 

sp. 3 - 3 10 1,01 1,08 1,04 

Baccharis crispa AST 2 13,33 1,35 0,72 1,03 

Stenotaphrum secundatum POA 2,5 10 1,01 0,9 0,95 

Glandularia aristigera VER 2 10 1,01 0,72 0,86 

Hypochaeris cf. radicata AST 2 10 1,01 0,72 0,86 

Galium sp. RUB 2 10 1,01 0,72 0,86 

Briza minor POA 2,5 6,67 0,67 0,9 0,79 

Richardia sp. RUB 2,5 6,67 0,67 0,9 0,79 

Polygala cf. paniculata POL 1,5 10 1,01 0,54 0,77 

Sporobolus indicus POA 2 6,67 0,67 0,72 0,7 

Bacopa monnieri PLA 1,5 6,67 0,67 0,54 0,61 

Herbertia lahue IRI 1,5 6,67 0,67 0,54 0,61 

sp. 1 - 1,5 6,67 0,67 0,54 0,61 

Baccharis cf. angusticeps AST 1 6,67 0,67 0,36 0,52 

Drosera brevifolia DRO 1 6,67 0,67 0,36 0,52 

Senecio heterotrichius AST 1 3,33 0,34 0,36 0,35 

sp. 5 - 1 3,33 0,34 0,36 0,35 

Achyrocline satureioides AST 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 

Artemisia sp. AST 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 

Cardionema ramosíssima CAR 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 

Facelis retusa AST 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 

Oxalis sp. OXA 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 
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ESPÉCIE FAM. CA FA (%) FR (%) CR (%) VI(%) 

Sommerfeltia spinulosa AST 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 

Stylosanthes viscosa FAB 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 

sp. 2 - 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 

sp. 4 - 0,5 3,33 0,34 0,18 0,26 

TOTAL 16 278 990 100 100 100 

 

 

Figura 12. Riqueza específica por família registrada na área da APA da Lagoa Verde 

para o levantamento fitossociológico.  

*“Outras famílias” correspondem ao somatório de todas as que apresentavam apenas uma espécie. 

 

As espécies com maiores valores de frequência relativa (FR) foram Axonopus 

affinis, Desmodium adscendens e Bulbostylis capilaris. A grande maioria das espécies 

ocorreu com baixas frequências, sendo que 32 espécies apresentaram valores inferiores a 

2%. (Tabela 1). 

A contagem de indivíduos para espécies campestres mostrou-se impraticável, 

uma vez que muitas espécies de gramíneas e ciperáceas encontram-se na natureza em 

forma agregada, inviabilizando a contagem de um único indivíduo. Deste modo, adota-se 

como medida quantitativa a análise da cobertura das espécies. Quanto à cobertura relativa, 

os maiores valores encontrados foram de Axonopus affinis (16,01%), Bulbostylis capilaris 

(8,63 %) e Desmodium adscendens (5,40%) (Tabela 1). Estas mesmas espécies 

apresentaram os maiores valores de importância, correspondendo a aproximadamente 

25% do valor total. 
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1.2.3 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Na lista oficial do estado do Rio Grande do Sul as espécies de flora ameaçadas 

de extinção (Decreto nº 52.109, de 1º de dezembro de 2014) consta na categoria de 

Espécie Vulnerável a figueira Ficus cestrifolia e a orquídea Cattleya intermedia. O cacto 

Opuntia monacantha figura na lista de dados insuficientes para avaliação do seu risco de 

extinção. 

A figueira Ficus cestrifolia e a corticeira-do-banhado Erythrina crista-galli 

encontravam-se protegidas pela lei estadual 9.519/1992 onde figuravam no seu artigo 33, 

como gêneros imunes ao corte, entretanto com a promulgação da Lei Nº 15434 de 

09/01/2020 que institui o novo código ambiental estadual este artigo foi suprimido. 

O Quadro 2 apresenta a composição de espécies da flora terrestre. As 

informações foram extraídas da primeira versão do Plano de Manejo (Polar Meio 

Ambiente, 2011) e complementadas com a lista da coleção do herbário HURG/FURG. 

 

Quadro 2. Composição de espécies da flora terrestre.  
*Fonte: Herbário HURG e Plano de manejo primeira versão (Polar Meio Ambiente, 2011). 

 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO 

REGISTRO 

HURG/ 

FURG 

Anacardiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithraea brasiliensis 

Marchand 
Aroeira-preta Arbóreo 1749 

Schinus lentiscifolia 

Marchand 

Aroeira-do-

campo, carobá 
Arbóreo  

Schinus polygama (Cav.) 

Cabrera 
Assobiadeira 

Arbustivo/

Arbóreo 
 

Schinus terebinthifolia Raddi 
Aroeira-

vermelha 
Arbóreo  

Bowlesia incana Ruiz & Pav.  Herbáceo  

 

Apiaceae 

Centella asiatica (L.) Urb.  Herbáceo  

Eryngium elegans Cham. & 

Schltdl. 
Caraguatá Herbáceo  

Eryngium nudicaule Lam. Caraguatá Herbáceo  

Eryngium pandanifolium 

Cham &Schltdl ‘ 

Caraguatá-do-

banhado 
Herbáceo  

Eryngium sp  Herbáceo  

Aquifoliaceae Ilex dumosa Reissek Caúna Arbóreo 1742 

Araliaceae Hydrocotyle bonariensis Lam. Erva-capitão Herbáceo  

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana 

(Cham.) Glassman 
Jerivá 

Arbóreo/ 

Palmeira 
 

Asteraceae 

 

 

 

 

Achyrocline satureoides 

(Lam.) DC. 
Macela Herbáceo  

Artemisia sp. L.  Herbáceo  

Baccharis angusticeps Dusén 

ex Malme 
 Arbustivo  
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FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO 

REGISTRO 

HURG/ 

FURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baccharis crispa Spreng. Carqueja Herbáceo  

Facelis retusa (Lam.) 

Sch.Bip. 
 Herbáceo  

Gamochaeta americana 

(Mill.) Wedd. 
 Herbáceo  

Hypochaeris albiflora 

(Kuntze) Azevêdo-Gonç. & 

Matzenb. 

 Herbáceo  

Hypochaeris radicata L.  Herbáceo  

 

Poaceae 

 

 

Paspalum dilatatum Poir.  Herbáceo  

Paspalum notatum Flügge 
Grama-

forquilha 
Herbáceo  

 

Asteraceae 

Senecio heterotrichius DC. Catião-melado Herbáceo  

Sommerfeltia spinulosa 

(Spreng.) Less. 
 Herbáceo  

Bromeliaceae 

Aechmea sp. Bromélia Epifítico  

Bromelia antiacantha Bertol. 
Bananinha-do-

mato 
Herbáceo  

Tillandsia aeranthos (Lois.) 

L.B. Smith 
Cravo-do-mato Epifítico  

Tillandsia geminiflora 

Brongn. 
Cravo-do-mato Epifítico  

Tillandsia usneoides L. Barba-de-pau Epifítico  

Vriesea sp. Bromélia Epifítico  

Begoniaceae Begonia fischeri Schrank Begonia Herbáceo  

Blechnaceae Blechnum auriculatum Cav  Terrícola  

Cactaceae 

Cereus hildmannianus K. 

Schum. 
Tuna 

Cacto 

arborescen

te 

 
Opuntia monoacantha Haw Palma/Tuna 

 

 

 

Cacto 

arborescen

te 

Rhypsalis teres (Vell.) Steud. Epifítico 

   

Caryophyllaceae 

Cardionema ramosissima 

(Weinm.) A. Nelson & J.F. 

Macbr. 

 Herbáceo  

Cyperaceae 

Bulbostylis capillaris (L.) 

Kunth ex C.B.Clarke 
 Herbáceo  

Cyperus obtusatus (J. Presl & 

C.Presl) Mattf. & Kük. 
Tiririca Herbáceo  

Fimbristylis autumnalis (L.) 

Roem. & Schult 
 Herbáceo  

Fimbristylis dichotoma (L.) 

Vahl 
 Herbáceo  

Cyperus aggregatus (Willd.) 

Endl. 
Tiririca Herbáceo 

 

Convolvulaceae 
Ipomoea tiliacea (Willd.) 

Choisy 
Trepadeira Herbáceo 
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FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO 

REGISTRO 

HURG/ 

FURG 

Droseraceae Drosera brevifolia Pursh  Herbáceo  

Davalliaceae 
Nephrolepis cf.  undulata 

(Afzel.) J.Sm. 
Samambaia 

Rupícola 

Terrícola 
 

Dryopteridaceae 
Rumohra adiantiformis (G. 

Forst.) Ching. 

Calaguala, 

samambaia-

preta 

Epífita 

Rupícola 

Terrícola 

 

Equisetaceae Equisetum giganteum L. Cavalinha Herbáceo  

Erythroxylaceae 
Erythroxylum argentinum O. 

E. Schulz 
Cocão Arbóreo 1750 

Euphorbiaceae 

Sapium glandulosum (L.) 

Morong 

Burra leiteira, 

janaguba, 

seringarana 

Arbóreo  

Euphorbia papillosa A.St.-

Hil. 
Erva-leiteira Herbáceo  

Sebastiania brasiliensis 

Spreng. 
Leiteiro Arbóreo 

 
Sebastiania commersoniana 

(Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Branquilho Arbóreo 

Fabaceae 

Acacia longifolia (Andrews) 

Willd. 
Acácia trinervis 

Arbóreo/A

rbustivo 
4232 

Leptospron adenanthum 

(G. Mey.) A. Delgado 
 Trepadeira  

Desmodium adscendens (Sw.) 

DC. 
Carrapicho Herbáceo  

Desmodium incanum DC. Pega-pega Herbáceo  

Erythrina crista-galli L. 
Coticeira-do-

banhado 
Arbóreo  

Macroptilium gibbosifolium 

(Ortega) A. Delgado 
 Herbáceo  

Stylosanthes leiocarpa Vogel  Herbáceo  

Stylosanthes viscosa (L.) SW. 
Alfafa-do-

campo 
Herbáceo  

Vigna luteola (Jacq.) Benth. Feijão-da-praia Herbáceo 3939 

Hymenochaetaceae 
Phellinus punctatus (Fr.) Pilat  Fungo  

Phellinus sp.  Fungo  

Iridaceae 

Herbertia lahue (Molina) 

Goldblatt 
Bibi Herbáceo  

Sisyrinchium micranthum 

Cav. 
Canchalágua Herbáceo 1366 

Juncaceae 

Juncus acutus L. Junco-agudo 
Herbácea 

helófita 
837 

Juncus capillaceus Lam.  Herbáceo 838 

Juncus tenuisWilld.  Herbáceo  

Lamiaceae Hyptis brevipes Poit. 
Hortelã-do-

mato 
Herbáceo  

Lauraceae Ocotea pulchella (Nees) Mez Canela-do-brejo Arbóreo  

Melastomataceae 
Leandra australis (Cham.) 

Cogn. 
Pixirica Arbustivo  

Moraceae 
Ficus cestrifolia Schott Ex 

Spreng. 

Figueira-da-

folha-miúda 
Arbóreo  
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FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO 

REGISTRO 

HURG/ 

FURG 

Ficus luschnathiana (Miq.) 

Miq 
Figueira Arbóreo 3931 

     

Myrtaceae 

Myrcia glomerata 

(Cambess.) G.Burton & 

E.Lucas 

Guamirim Arbóreo  

Eucaliptus sp. Eucalipto Arbóreo  

Eugenia uniflora L. Pitangueira 
Arbustivo/

Arbóreo 
 

Myrcia sp.  
Arbustivo/

Arbóreo 
 

Myrcianthes cisplatensis 

(Cambess.) O.Berg 
Araçá-do-prata Arbóreo  

Nyctaginaceae 
Guapira opposita (Vell.) 

Reitz 
Maria-mole Arbóreo  

Onagraceae Ludwigia sp. Cruz-de-malta Herbáceo  

Orchidaceae 
Acianthera sp. Scheidw. Orquídea Epifítico  

Cattleya intermedia Grah. Orquídea Epifítico  

Oxalidaceae Oxalis sp. Trevo Herbáceo 3928 

Phallaceae Itajahya galericulata Møller  Fungo  

Pinaceae Pinus sp. Pinheiro Arbóreo  

Plantaginaceae 

Bacopa monnieri (L.) Pennel. Bacopa Herbáceo  

Plantago tomentosa Lam. 
Tansagem, 

tanchagem 
Herbáceo  

Poaceae 

Axonopus affinis Chase Grama-tapete Herbáceo  

Briza minor L. Treme-treme Herbáceo  

Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Grama-

bermuda 
Herbáceo  

Ischaemum minus J. Presl. Grama-catarina Herbáceo  

Sporobolus indicus (L.) R. Br. Capim-moirão Herbáceo  

Stenotaphrum secundatum 

(Water) Kuntze 

Grama-santo-

agostinho 
Herbáceo  

Polygaleaceae Polygala paniculata L.  Herbáceo  

Polyporaceae 
Pycnoporus sanguineus (Fr.) 

Murr. 
Fungo 

Tronco em 

Decompos

ição 

 

Polypodiaceae 

Campyloneurum cf. phyllitidis 

(L.) C.Presl 
 Epífita  

Microgramma vacciniifolia 

(Langsd & Fisch.) Copel 
 Epífita  

Primulaceae 
Myrsine laetevirens (Mez) 

Arechav. 
Capororoca Arbóreo  

Pezizaceae Scutellinia Sp.  Fungo 3936 

Primulaceae 

 

Rosaceae 

 

Rubiaceae 

Myrsine parvifolia A. DC Capororoquinha Arbóreo  

Margyricarpus pinnatus 

(Lam.) Kuntze 
 Herbáceo  

Galium sp.  Herbáceo  
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FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO 

REGISTRO 

HURG/ 

FURG 

Rubiaceae 

Richardia brasiliensis Gomes  Herbáceo  

Richardia humistrata (Cham. 

& Schltdl.) Steud. 
 Herbáceo  

Richardia sp. L.  Herbáceo  

Salicaceae 
Casearia sylvestris Sw. Chá-de-bugre Arbóreo  

Salix humboldtiana Willd. Salgueiro; salso Arbóreo  

Sapindaceae 

Allophylus edulis (A. St.-Hil. 

et al.) Hieron. ex Niederl 
Chal-chal Arbóreo 2162 

Allophylus guaraniticus (A. 

St.-Hil.) Radlk. 

Vacunzinho, 

vacum, 

guamerim, 

chal-chal, 

vacum mirim 

Arbóreo  

Solanaceae 

Petunia integrifolia (Hook.) 

Schinz et Thell. 
Petúnia Herbáceo  

Solanum sisymbriifolium 

Lam. 
Joá Herbáceo 3933 

Tricholomataceae 
Hohenbuehelia sp.  Fungo  

Pleurotus sp.  Fungo  

Thelypteridaceae 

Christella dentata 

(Forssk.) Brownsey & Jermy 

 

 
Rupícola 

Terrícola 
 

Verbenaceae 

Glandularia peruviana (L.) 

Small 
Melindre? Herbáceo  

Lantana camara L. Camará Arbustivo  

Glandularia aristigera (S. 

Moore) Tronc. 
 Herbáceo  
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Figura 13. Opuntia monacantha Haw. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Bromelia antiacantha Bertol. 
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Figura 15. Ilex dumosa Reissek 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B.Sm. 
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Figura 17. Herbertia lahue (Molina) Goldblatt. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Erythrina crista-galli L. 
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Figura 19. Sisyrinchium micranthum Cav. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Leandra australis (Cham.) Cogn. 
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Figura 21. Acianthera sp. 
 

1.3 Flora transicional 

 

1.3.1 Banhados 

Os banhados estão localizados principalmente nos terraços lagunares que 

margeiam a Lagoa Verde e canal São Simão, sendo constituído por vegetação herbácea 

alta, como taboas (Typha domingensis) e juncos (Schoenoplectus californicus) (Figuras 

22, 23, 24 e 25). Esses terraços são formados por depósitos lagunares, constituindo solos 

ricos em umidade e matéria orgânica, razão pela qual boa parte desses ambientes tem sido 

historicamente usados para o cultivo de hortaliças no entorno do estuário, incluindo a Ilha 

dos Marinheiros. Na região da APA ainda persiste algumas propriedades rurais que 

mantém hortas nesses ambientes, com emprego de agrotóxicos. O imenso sistema de 

banhados formados pelos pelas cavas dos cordões litorâneos do Banhado do Maçarico 

(Figura 26) alimenta os arroios Bolaxa, Senandes e Vieira e conectam-se desta forma à 

Lagoa Verde. Como será visto no diagnóstico ambiental, esse banhado vem sendo 

drenado, comprometendo a alimentação dos arroios nos anos de seca acentuada, 

provocando inclusive a interrupção do fluxo d´água e mortalidade maciça de peixes. 

Banhados menores ocorrem também nas pequenas depressões do terreno, 

resultantes do processo de deposição sedimentar em ambientes marinhos de alta energia 

na última fase regressiva do Holoceno.  
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Figura 22. Juncus acutus L. (ao centro). 

 

 

 

 

 

Figura 23. Typha domingensis Pers.  
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Figura 24. Androtrichum giganteum (Kunth) H. Pfeiff. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Juncus capillaceus Lam. 
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Figura 26. Banhado do Maçarico. Rio Grande, RS. 

*Fonte: Paulo Roberto A. Tagliani 

 

1.3.2 Marismas 

As marismas da APA da Lagoa Verde ocorrem no entorno do canal São Simão 

e Lagoa Verde e ocupam uma extensão e 3,57 km2, o que corresponde a 5% da área de 

marismas do estuário da Lagoa dos Patos (Figura 27).  

As espécies presentes nessas marismas são: Spartina alterniflora Loisel., 

Bobolschoenus maritimus (L. Palla), Juncus kraussii Hochst., Juncus acutus e 

Schoenoplectus californicus. 

Figura 27. Marismas no Canal São Simão, Rio Grande, RS.  

*Fonte: Maíra Saüt. 
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2. LIQUENS 

 

Quadro 3. Composição de espécies de líquens 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
REGISTRO 

HURG 

Collemataceae 
Leptogium brebissonii Mont 3934 

Collema Sp.  

Graphidaceae 
Graphis librata C. Knight 3946 

Graphis anfractuosa Eschw.  

Haematommaceae Haematomma babingtonni Massal 
 

 

Monoblastiaceae Anisomeridium sp.  

Parmeliaceae 

Parmotrema sp. Massal 3943 

Usnea concinna Mot. 3945 

Usnea aspera (Eschw.) Wain 3924 

Physciaceae 

Physcia sp. 3925 

Heterodermia sp. Trev. 3930 

Buellia punctata (Hoffm.) Massal 3932 

Heterodermia comosa (Eschw.) 

Folln. E Redón. 
 

Ramalinaceae 

Ramalina puiggarii Mull Arg 3937 

Ramalina anceps Nyl. 3938 

Ramalina sorediosa (B. De Lesd.) 

Landrón 
3940 

Ramalina complanata (SW.) Ach. 3941 

Ramalina celastri (Sprengel) Krog 

E Swinscow 
3942 

Ramalina Sp.  

Teloschistaceae 

Caloplaca homologa (Nyl.) 

Hellbom 
3921 

Teloschistes exilis (Michx.) Wain 3922 

Teloschistes chrysophthalmus (L.) 

Th. Fr. 
3923 

Teloschistes flavicans (SW.) 

Norm. 
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3. FUNGOS 

 

Quadro 4. Composição de espécies de fungos 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 

Hymenochaetaceae 
Phellinus punctatus (Fr.) Pilat Fungo 

Phellinus sp. Fungo 
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4. FAUNA 

 

4.1 Material e métodos 

 

Para a descrição da fauna manteve-se basicamente as informações da primeira 

versão do Plano de Manejo, complementadas com observações de campo coletadas 

durante a execução do presente trabalho de revisão e revisão bibliográfica atualizada.  Na 

primeira versão do Plano de Manejo o diagnóstico da fauna de vertebrados da APA da 

Lagoa Verde foi baseado em levantamentos de dados primários e secundários.  A coleta 

de dados primários ocorreu entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2011, e seguiu métodos 

específicos para cada grupo de fauna, conforme apresentado a seguir.  

A análise da vulnerabilidade das espécies foi atualizada, passando a considerar 

a decreto nº 51.797/2014 do Código de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul que trata 

da Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul. a lista 

mundial de espécies ameaçadas da International Union for Conservation of Nature - 

IUCN (2010) e o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do 

Ministério do Meio Ambiente (2018).  

 

4.1.1 Ictiofauna 

No primeiro Plano de Manejo, o levantamento de dados primários na área da 

Lagoa Verde e adjacências, bem como arroios que deságuam na lagoa foram obtidos a 

partir de oito pontos amostrais. O Quadro 5 indica os pontos de coleta e a caracterização 

do método de amostragem. Para cada ponto amostral foram utilizadas diferentes artes de 

pesca: o puçá, a rede de arrasto do tipo picaré e a rede de espera (baterias de redes de 

diferentes malhas). O uso de métodos combinados minimiza as diferenças de seletividade 

e eficiência de cada método, alcançando uma representação mais precisa da estrutura da 

comunidade de peixes (LUNDBERG; MCDADE, 1990, In: Polar Meio Ambiente, 2011).  
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Quadro 5. Localização dos Pontos de Amostragem – Coordenada UTM - realizados no 

Levantamento Primário para avaliação de Ictiofauna da Área da Lagoa Verde e Entorno, 

com descrição breve da localização e arte de pesca utilizada na amostragem. 

PONTO DE 

COLETA 

COORDENADA 

UTM 22H 
LOCALIZAÇÃO 

ARTE DE 

PESCA 

P1 0388009/6441268 
Ponte sobre Arroio Bolaxa, RS 

734, próximo ao Balneário Cassino 
Puça 

P2 0388925/6444749 
Lagoa Verde, margem esquerda, 

acesso RS 734, KM 10 
Rede 

P3 0392658/6446681 

Arroio Vieira, na lateral da BR 

392, próximo Canal da Lagoa 

Verde/ Canal Simão 

Puça 

P4 0384866/6440194 

Açude localizado na laretal do 

Arroio Senandes, trecho de 

nascente 

Picaré 

P5 0390811/6446392 

Área da ponte da BR 392, sobre 

Canal da Lagoa Verde e Saco da 

Mangueira (Canal São Simão) 

Rede 

P6 03866724/6438861 
Açude localizado na lateral do 

Arroio Bolaxa, trecho de nascente 
Puça 

P7 0388137/6447412 

Arroio Vieira, calha principal 

próximo área de nascente, região 

do Parque Marinha 

Puça 

P8 0389432/6444968 

Lagoa Verde, margem esquerda, 

acesso RS 734, pela estrada 

próximo bairro Boa Vista 

Puça 

 

As amostras coletadas no primeiro Plano de Manejo foram triadas e identificadas 

no Laboratório de Ecologia de Peixes da UNISINOS e encontram-se conservadas em 

solução de álcool 70% e depositados na coleção zoológica da Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA). 

Um total de 31 espécies foram registradas nos trabalhos de campo realizados na 

primeira versão do Plano de Manejo.  Em uma revisão recente realizada por Burns et al. 

(2020) foram citadas 55 espécies exclusivamente de água doce para a APA (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Lista de espécies de peixes dulceaquicolas para a APA da Lagoa Verde.* 

ORDEM/FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

CLUPEIFORMES 

Clupeidae 

Platanichthys platana (Regan, 

1917) 
Sardinha-d'água-doce 

CYPRINIFORMES 

Cyprinidae 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 

1758) 
Carpa 

CHARACIFORMES 

Characidae 

Astyanax lacustris (Lütken, 

1875) 

Lambari-de-rabo-

amarelo-grande 

Charax stenopterus (Cope, 

1894) 

Lambari-martelo 

 

Cheirodon interruptus (Jenyns, 

1842) 
Lambari-de-banhado 

Deuterodon luetkenii 

(Boulenger, 1887) 
Lambari-virgula 
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ORDEM/FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

Diapoma alburnus (Hensel, 

1870) 
Lambari-branco 

Hyphessobrycon boulengeri 

(Eigenmann, 1907) 
Lambari-reticulado 

Hyphessobrycon igneus 

(Miquelarena, Menni, López & 

Casciotta, 1980) 

Lambari-limão 

Hyphessobrycon meridionalis 

(Ringuelet, Miquelarena & 

Menni, 1978) 

Lambari-de-faixa-preta 

 

Hyphessobrycon togoi 

(Miquelarena& López, 2006) 
Lambari-do-estuário 

Mimagoniates inequalis 

(Eigenmann, 1911) 
Lambari-coaxador 

Oligosarcus jenynsii (Günther, 

1864) 
Tambica 

Oligosarcus robustus (Menezes, 

1969) 
Tambicão 

Psalidodon eigenmanniorum 

(Cope, 1894) 

Lambari-de-olho-

vermelho 

 

Psalidodon aff. 

fasciatus(Jenyns, 1842) 

Lambari-de-rabo-

vermelho-grande 

Crenuchidae 

 

Characidium rachovii (Regan, 

1913) 
Aviãozinho-do-banhado 

Curimatidae 

 

Cyphocharax saladensis 

(Meinken, 1933) 
Voguinha-de-banhado 

Cyphocharax voga (Hensel, 

1870) 
Voguinha-de-rio 

Erythrinidae 

 

Hoplias argentinensis (Rosso, 

González-Castro, Bogan, 

Cardoso, Mabragaña, Delpiani 

& Diaz Astorla, 2018) 

Traíra 

GYMNOTIFORMES 

Gymnotidae 

Gymnotus cuia (Craig, 

Malabarba, Crampton & Albert, 

2018) 

Tuvira-tigre-pequena 

 

Hypopomidae 

 

Brachyhypopomus gauderio 

(Giora & Malabarba, 2009) 
Tuvira-de-sela 

Sternopygidae 

 

Eigenmannia trilineata (López 

& Castello, 1966) 

Tuvira-cauda-de-rato 

 

SILURIFORMES 

Callichthyidae 

 

Callichthys callichthys 

(Linnaeus, 1758) 
Tambuatá 

Corydoras longipinnis 

(Knaack, 2007) 
Ferrãozinho-bandeira 

Corydoras paleatus (Jenyns, 

1842) 
Ferrãozinho 

Hoplosternum littorale 

(Hancock, 1828) 
Cascadura 

Loricariidae 

 

Hisonotus taimensis (Buckup, 

1981) 

Cascudinho-narigudo-

do-Taim 

Hypostomus spiniger 

(Hensel,1870) 
Cascudo-áspero 

Loricariichthys anus 

(Valenciennes, 1836) 
Viola 

Rineloricaria longicauda (Reis, 

1983) 
Violinha-de-cauda-longa 

Pseudopimelodidae Microglanis cottoides Bagrinho-malhado 
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ORDEM/FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

 (Boulenger, 1891) 

Heptapteridae 

 

Heptapterus sympterygium 

(Buckup, 1988) 

Jundiá-cobra-pequeno 

 

Pimelodella straminea (Cope, 

1894) 
Mandim-de-rio 

Rhamdia aff. quelen 

(Valenciennes, 1835) 
Jundiá 

Pimelodidae 

 

Parapimelodus nigribarbis 

(Boulenger, 1889) 

Mandim-do-estuário 

 

Pimelodus pintado Azpelicueta, 

(Lundberg & Loureiro, 2008) 
Pintado 

Auchenipteridae 

 

Trachelyopterus lucenai 

(Bertoletti, Pezzi da Silva & 

Pereira, 1995) 

 

GOBIIFORMES 

Eleotridae 

Dormitator maculatus (Bloch, 

1792) 
Dorminhoco 

Gobiidae 

 

Evorthodus lyricus (Girard, 

1858) 
Gobião-lira 

Ctenogobius aff. shufeldti 

(Jordan & Eigenmann, 1887) 

Gobião-de-água-doce 

 

SYNBRANCHIFORMES 

Synbranchidae 

Synbranchus aff. marmoratus 

Bloch, 1785 
Muçum 

CICHLIFORMES 

Cichlidae 

Australoheros acaroides 

(Hensel, 1870) 
Cará 

Cichlasoma portalegrense 

(Hensel, 1870) 

Cará-de-banhado 

 

Crenicichla lepidota (Heckel, 

1840) 
Joaninha 

Geophagus brasiliensis (Quoy 

& Gaimard, 1824) 

Cará-cartola 

 

Gymnogeophagus gymnogenys 

(Hensel, 1870) 

Cará-de-lábio-azul 

 

Gymnogeophagus rhabdotus 

(Hensel, 1870) 
Cará-azul 

CYPRINODONTIFORMES 

Rivulidae 

 

Austrolebias minuano Costa & 

Cheffe, 2001** 

Peixe-anual-das-dunas 

 

Austrolebias aff. wolterstorffi*** 

(Ahl, 1924) 

Peixe-anual-de-

Wolterstorff 

 

Cynopoecilus melanotaenia 

(Regan, 1912) 
Combatente-gaúcho 

Poeciliidae 

 

Cnesterodon decemmaculatus 

(Jenyns, 1842) 

Barrigudinho-de-dez-

máculas 

Phalloceros caudimaculatus  

(Hensel, 1868) 
Barrigudinho 

Phalloptychus iheringii 

(Boulenger, 1889) 
Barrigudinho-de-Ihering 

Poecilia vivipara Bloch & 

Schneider, 1801 

Barrigudinho-do-estuário 

 

Anablepidae 

 
Jenynsia lineata (Jenyns, 1842) Barrigudinho-listrado 

*Fonte: Burns et al. 2020. 

** Em Perigo (Decreto Estadual 51.797 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de 08 de setembro e 1° de 

dezembro de 2014) 
*** Ameaçada de extinção (Decreto Estadual 51.797 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de 08 de 

setembro e 1° de dezembro de 2014) 
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– Descrição dos pontos de amostragem no primeiro Plano de Manejo 

Apresenta-se a seguir a descrição dos pontos de amostragem realizados pela 

empresa Polar Meio Ambiente durante a execução do primeiro Plano de Manejo, e figuras 

para uma melhor ilustração do local de coleta,  

O ponto 1 (Figura 28) localiza-se à montante da Lagoa Verde, e situa-se no 

Arroio Bolaxa, que e é um dos formadores da Lagoa Verde. As nascentes do arroio estão 

dentro dos limites de Rio Grande e neste trecho o arroio já apresenta uma largura entre 

margens de aproximadamente 8 a 10m. A profundidade no local varia de poucos 

centímetros (como no momento da amostragem devido a estiagem) a 150 cm. A 

vegetação marginal não é muito densa, embora já existam alguns espécimes com porte 

arbóreo. 

 

 
Figura 28. Ponto 1 – Arroio Bolaxa, calha principal próximo a ponte da RS 734. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

O ponto 2 (Figura 29) localiza-se no trecho mais à montante da foz da Lagoa 

Verde, na margem esquerda, na altura do km 10 da RS 734. O local já está com 

conformação de lagoa, e não em forma de meandro nem canal, já apresentando pelo 

menos 500m de distância entre margens. O local apresenta fundo é arenoso/lodoso e a 

vegetação é formada principalmente por gramíneas. 
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Figura 29. Ponto 2 – Lagoa Verde na altura do km 10 da RS 734, margem esquerda. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

 

Figura 30. Ponto 3: Arroio Vieira, calha principal próximo a BR 392.  

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

O ponto 3 (Figura 30), é um trecho do Arroio Vieira, às margens da BR 392, 

próximo ao Canal São Simão. O local sofre influência antrópica, visto que recebe material 

orgânico de uma canalização de efluentes domésticos. O ponto apresentava uma 

vegetação típica de área úmida, com touceiras e vegetação pioneira. 

Outro arroio formador da Lagoa Verde, e que também apresenta sua nascente 
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dentro do município de Rio Grande é o Arroio Senandes. Este arroio nasce à montante da 

lagoa, e deságua próximo ao Arroio Bolaxa. Como neste período a região está sofrendo 

com uma seca forte, o Arroio Senandes nos trechos mais à montante estavam 

praticamente secos. Optou-se então por amostrar um açude – Ponto 4, que em época de 

nível hídrico normal, tem conexão com o arroio, e desta forma, a fauna encontrada no 

açude pode fornecer uma prévia das espécies. 

O açude (Figura 31) encontra-se a menos de 30m de onde passa o Arroio 

Senandes, e fica localizado numa área particular. 

 

 

Figura 31. Ponto 4 – Açude localizado na lateral do Arroio Senandes, na área da nascente. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

O ponto 5 (Figura 32) é no local denominado Canal São Simão, onde ocorre a 

conexão da Lagoa Verde com o Saco da Mangueira. O local é um estuário, pois apresenta 

esta ligação com o Saco da Mangueira, que por sua vez, conecta-se ao Canal de Rio 

Grande. Embora o local já esteja com uma inserção continental, a salinidade oriunda do 

mar adentra os canais e chega até a Lagoa Verde. 
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Figura 32. Ponto 5 – Canal São Simão, local de conexão entre a Lagoa Verde e o Saco 

da Mangueira, junto a ponte da BR 392.  

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

O ponto 6 (Figura 33) é um banhado artificial (açude) localizado próximo a 

nascente do Arroio Bolaxa, usado para a dessedentação animal. Próximo a ele, existem 

vários pequenos banhados, todos sem lâmina de água por causa da estiagem.  O local 

apresentava fundo lodoso/arenoso e vegetação tipo juncal em uma das margens. 

 

 

Figura 33. Ponto 6 – Local de amostragem à montante da lagoa Verde, junto à nascente 

do Arroio Bolaxa. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 
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Outro trecho do Arroio Viera, o ponto 7 (Figura 34) foi amostrado nesta 

campanha, na região denominada Parque Marinha. Este local foi escolhido, pois o 

primeiro trecho amostrado era localizado em área com forte antropização. Este ponto 

situava-se próximo as residências, mas em área mais rural, acima da urbanização, sem 

tanta influência de descarte de resíduos líquidos domésticos e resíduos sólidos. 

 

 

Figura 34. Ponto 7 – Arroio Viera, em trecho acima do Parque Marinha. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

O ponto 8 (Figura 35) localiza-se na área central da Lagoa Verde, próximo ao 

início do canal, é um local que apresenta fundo lodoso/arenoso, e muitas gramíneas. À 

montante do ponto a Lagoa Verde apresentava margens largas, e do ponto para baixo, as 

margens já são mais estreitas e já formam uma configuração de meandro. 
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Figura 35. Ponto 8 – calha da Lagoa Verde em local de trecho em forma de meandro. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

4.1.2 Herpetofauna 

 

– Anfíbios 

Os dados primários referentes à fauna de anfíbios realizados na formulação do 

primeiro Plano de Manejo, foram obtidos com base em três métodos de obtenção de 

registros: levantamento por encontros visuais (VES), transecções auditivas (AST) e 

registros ocasionais (RO). 

 

– Levantamento por encontros visuais (visual encounter survey – VES) 

O método consiste em realizar uma busca ativa por desovas, larvas e adultos, 

durante um determinado período de tempo, em todos os microambientes potencialmente 

ocupados pelos anfíbios (CRUMP; SCOTT, 1994). A busca, realizada por dois 

herpetólogos, consistiu na realização de deslocamentos pelas áreas, nas quais eram 

vasculhados corpos d’água e possíveis abrigos (embaixo de troncos, pedras, entulhos, em 

tocas e bromélias). Para o registro visual, foram considerados apenas os animais que não 

se encontravam em atividade de vocalização. Foram realizadas sete buscas diurnas e cinco 

buscas noturnas, perfazendo um esforço amostral total de 31 horas por pessoa (21 horas 

durante o dia e dez horas durante a noite). 
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– Transecções auditivas (audio strip transect – AST) 

Neste método, um trecho pré-definido da área estudada é percorrido e as espécies 

em atividade de vocalização são registradas (ZIMMERMAN, 1994). As transecções 

auditivas foram realizadas predominantemente nas primeiras horas depois do ocaso, 

período no qual a atividade de vocalização dos anuros é mais intensa. As amostragens 

foram direcionadas a diferentes tipos de corpos d’água existentes na região (banhados, 

açudes, arroio Bolaxa e áreas úmidas em geral). Os corpos d’água foram percorridos em 

cada ponto, contabilizando-se os indivíduos em atividade de vocalização, perfazendo um 

esforço amostral total de dez horas. Indivíduos fora de atividade de vocalização no 

período das amostragens foram registrados no método de levantamento por encontros 

visuais (busca ativa). 

 

– Registros ocasionais 

Anfíbios encontrados de outras formas, que não os dois métodos descritos acima, 

foram considerados registros ocasionais, incluindo-se animais visualizados ou em 

atividade de vocalização fora das coordenadas de amostragem, encontrados em estradas, 

locais entre os pontos de levantamento e demais áreas adjacentes. Adicionalmente, foram 

considerados todos os espécimes encontrados nas áreas de influência por membros de 

outras equipes técnicas, quando possível confirmar a identificação da espécie por meio 

de fotografias. 

As coordenadas geográficas dos locais de amostragem foram obtidas através da 

utilização de aparelhos GPS (Global Positioning System), datum SAD69, zona 22 Sul. A 

nomenclatura e a classificação das espécies foram baseadas em Frost (2010) e SBH (2010). 

Com relação às bibliografias referentes ao levantamento dos dados secundários, 

foram utilizados: Braun e Braun (1980), Loebmann e Figueiredo (2004), Loebmann e 

Vieira (2005), Quintela et al. (2007). Além dessas e dos trabalhos realizados pela equipe 

da Polar Meio Ambiente na região, foram levantadas as espécies tombadas na Coleção 

Herpetológica do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (MCP), procedentes do município de Rio Grande, RS. 

 

– Répteis 

Para a amostragem dos dados primários da fauna reptiliana realizadas na 

formulação do primeiro Plano de Manejo foram empregados dois diferentes métodos: 

procura visual (PV) e registro ocasional (RO). 
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– Procura visual 

Adaptado de Martins e Oliveira (1998), o método consiste em realizar buscas 

ativas diurnas e noturnas. No período diurno, foram feitas procuras no maior número 

possível de microhabitats em busca de vestígios (mudas, cascos e carcaças) e animais em 

atividade ou em abrigos em potencial (sob folhas, em tocas, troncos caídos, cupinzeiros, 

madeiras, restos de construção, sob pedra e na margem de corpos d’água). No período 

noturno, foram realizadas procuras ativas ao redor de corpos d’água presentes na região 

de realização do estudo. Todos os locais foram amostrados por dois herpetólogos. Foram 

realizadas sete buscas diurnas e cinco buscas noturnas, perfazendo um esforço amostral 

total de 31 horas por pessoa (21 horas durante o dia e dez horas durante a noite). 

 

– Registros ocasionais 

Foram atribuídos a este método todos os espécimes encontrados de outras 

formas, que não o método de procura visual, incluindo-se animais visualizados fora das 

coordenadas de amostragem, em estradas, locais entre os pontos de levantamento e 

demais áreas adjacentes. Adicionalmente, foram considerados todos os espécimes 

encontrados nas áreas de influência por membros de outras equipes técnicas, quando 

possível confirmar a identificação da espécie por meio de fotografias. 

As coordenadas geográficas dos locais de amostragem (Quadro 7 e Figura 36) 

foram obtidas através da utilização de aparelhos GPS (Global Positioning System), datum 

SAD69, zona 22 Sul. A classificação e nomenclatura dos táxons citados seguem Bérnils 

(2010). Com relação aos dados secundários, além da bibliografia (QUINTELA; 

LOEBMANN; GIANUCA, 2006) e dos trabalhos realizados pela equipe da Polar Meio 

Ambiente na região, foram levantadas as espécies tombadas na Coleção Herpetológica do 

Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (MCP), procedentes do município de Rio Grande, RS. 
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Quadro 7. Localização das coordenadas de amostragem da herpetofauna durante o 

levantamento realizado entre 17 e 20 de janeiro de 2011, nas áreas de influência da APA 

da Lagoa Verde. 
*VES: levantamento por encontros visuais; AST: transecções auditivas. 

LOCAL 
COORDENADA 

(UTM 22 SUL) 
MÉTODO¹ DATA 

TURNO DE 

AMOSTRAGEM 
AMBIENTE 

L1 385562/6437994 AST;VES 17/jan Diurno e noturno 
Campos alagáveis 

(secos) 

L2 

390997/6444092 

a 

390251/6444406 

VE 18/jan Diurno 

Capão de eucalipto, 

campos alagáveis 

(secos) e entulhos 

L3 390223/6447311 AST;VES 18/jan Diurno e noturno 
Campos alagáveis 

(secos), entulhos, açude 

L4 
387884/6440627 

a387595/6440170 
AST²;VES 19/jan Diurno e noturno 

Margens do Arroio 

Bolaxa, áreas de campo 

L5 

387697/6443561 

a 

388079/6444014 

VES 20/jan Diurno 

Capão de eucalipto e 

área de dunas na beira 

da lagoa 

L6 

388094/6447386 

a 

387231/6446866 

VES 20/jan Diurno 

Capão de eucalipto, 

campos alagáveis 

(secos) e entulhos 

L7 391007/6443730 AST;VES 20/jan Noturno 

Pequeno açude ao lado 

de estrada em área 

aberta 

L8 

359575/6444910 

a 

389476/6444796 

AST;VES 17 e 20/jan Diurno e noturno 
Margem da Lagoa 

Verde 
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Figura 36. Localização dos transectos de amostragem da herpetofauna. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

4.1.3 Avifauna 

O trabalho de campo para este grupo faunístico, na preparação do primeiro Plano 

de Manejo, foi realizado durante todos os horários do dia. Contudo, para potencializar o 

esforço amostral e aproveitar os momentos de maior movimentação das aves, deu-se 

preferência ao período da manhã, minutos depois do nascer do sol, e ao entardecer, cerca 

de duas horas antes do pôr do sol. Os dados secundários foram provenientes de 
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bibliografia especializada (VOTTO et al., 2006; DIAS e MAURICIO, 1998; MAURICIO 

e DIAS, 1996; BELTON, 2003), Relatório Anual do Superporto de Rio Grande (2006, 

2007 e 2008) e de estudos realizados pelas equipes da Polar Meio Ambiente em 

empreendimentos próximos à área em questão. O levantamento dos dados primários teve 

amostragens quali e quantitativas, e foram obtidos através dos métodos de pontos de 

escuta, transectos e registros ocasionais, distribuídos ao longo da AII e AID do 

empreendimento. 

 

– Pontos de escuta 

Foram realizados doze pontos de escuta com duração de 10 minutos cada, nos 

quais todos os indivíduos avistados e/ou ouvidos foram contabilizados (BIBBY et al., 

1992). Diferentes ambientes (mata ciliar, campo, áreas úmidas e capoeiras) foram 

aleatoriamente escolhidos para os pontos amostrados, o raio de detecção de cada ponto 

foi ilimitado e a distância maior que 300 metros. Para estimar a abundância das espécies 

contabilizadas nos pontos de escuta, foi utilizado o Índice Pontual de Abundância - IPA 

(SILVA & VIELLIARD, 1990), dividindo-se o número total de contatos, obtidos para 

uma determinada espécie, pelo número total de pontos realizados. Os pontos amostrais 

são listados no Quadro 8. 

 

Quadro 8. Pontos amostrados durante levantamento da avifauna, com sucinta observação 

do ambiente. 

PONTO COORDENADA UTM 22H OBSERVAÇÃO 

1 0390202/6446753 Área úmida/ campo 

2 0390383/6445599 Campo 

3 0390284/6447190 Campo 

4 0390039/6443960 Área úmida / campo 

5 0389005/6443492 
Área úmida / borda de 

mata 

6 0388183/6442340 Área úmida / campo 

7 0391473/6445455 Área úmida 

8 0386449/6440839 Área úmida / campo 

9 0385770/6439950 Área úmida / campo 

10 0385339/6438793 Campo 

11 0388069/6443966 Eucalipto / mata nativa 

12 0384675/6438117 Área úmida / campo 
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– Transectos 

Os transectos foram realizados durante os deslocamentos entre os pontos de 

escuta e em áreas que se mostraram de relevância para os dados ornitológicos. Seu esforço 

foi apenas de caráter qualitativo. 

 

– Registros ocasionais 

Todas as espécies avistadas e/ou ouvidas fora dos pontos amostrais ou transectos 

(atropeladas, durante deslocamento de carro), tanto na AID como na AII foram anotadas 

como registros ocasionais e compiladas em uma lista total de espécies. Optou-se em 

percorrer as estradas próximas ao empreendimento no turno da noite, de carro, para 

registrar possíveis aves com hábitos noturnos. Registros fotográficos ou auditivos 

capturados pelos biólogos responsáveis pelo inventário dos demais grupos faunísticos 

também foram considerados registros ocasionais.  

Para auxiliar na visualização e identificação das aves foram utilizados binóculo 

(zoom 8x40), guias de campo (NAROSKY & YZURIETA, 2006; PERLO, 2009; 

OLMOS, 2009, in: Polar Meio Ambiente, 2011), câmera fotográfica (Panasonic FZ18, 

zoom óptico de 18 vezes) e gravador digital (Sony ICD-PX820). Para identificação dos 

cantos gravados, foi utilizado, como referência, um banco de dados digital. 

A nomenclatura científica e a ordem taxonômica seguem a disposição proposta 

pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2010), os nomes populares e o status 

de ocorrência seguem os propostos por Bencke (2001). A localização dos pontos 

amostrais, juntamente com os transectos, estão apresentados na Figura 37. 
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Figura 37. Localização dos pontos amostrais e transectos de aves adotados na elaboração 

do primeiro Plano de Manejo. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

4.1.4 Mastofauna 

O diagnóstico da mastofauna realizado na preparação do primeiro Plano de 

Manejo foi conduzido em duas etapas: o levantamento de dados primários, cujos registros 

foram obtidos única e exclusivamente durante os cinco dias de amostragem; e o 

levantamento de dados secundários, no qual os registros foram obtidos posteriormente, 

através de revisão bibliográficas e coleções científicas. As metodologias de campo, os 
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critérios aplicados nas revisões e os resultados obtidos são apresentados separadamente. 

De maneira geral, a nomenclatura e a ordenação taxonômica para todas as 

espécies citadas seguem as referências contidas em Wilson & Reeder (2005). As exceções 

são discutidas ao longo dos resultados. Os nomes populares estão listados conforme Silva 

(1994) ou traduzidos de Achaval et al. (2007). Os níveis de ameaça regional seguem as 

listas vermelhas compiladas por Fontana et al. (2003), além da avaliação nacional e global 

classificada de acordo com Chiarello et al. (2008) e IUCN (2010), respectivamente. 

O levantamento de dados primários priorizou o entorno do curso do Arroio 

Bolaxa, a Lagoa Verde e o saco da Mangueira. As técnicas de amostragem detalhadas a 

seguir foram aplicadas de maneira a contemplar a variação de tamanho corpóreo, os 

diferentes hábitos de vida e as preferências de habitat das espécies com ocorrência 

potencial para a região. A representação gráfica do número acumulado de espécies (curva 

de suficiência amostral) é apresentada considerando a diversidade acumulada após o 

quinto dia de amostragem. 

 

Mamíferos de Médio e Grande Porte (>1kg) 

As espécies de mamíferos de médio e grande porte foram registradas por 

determinação indireta, busca ativa (visualização) e armadilhas fotográficas. A seguir, são 

descritos os métodos aplicados: 

 

– Busca por vestígios (determinação indireta):  

O método consistiu no uso de transectos lineares com distância pré-estabelecida 

de 500m entre o ponto inicial e final. Cada percurso foi efetivado durante o dia, 

objetivando a determinação indireta através da busca por pegadas, marcas e padrão de 

mordidas em frutos secos, marcas odoríferas, tocas escavadas, fezes ou contato auditivo 

segundo Oliveira & Cassaro (2005) e Becker & Dalponte (1991). O esforço amostral para 

esta metodologia foi de nove transectos lineares totalizando 4,5km percorridos.Três 

fisionomias foram selecionadas: banhados, representados pelos campos úmidos 

marginais às lagoas e arroios; fragmentos florestais, representados pela mata ciliar 

relictual; e campos secos, representados por áreas atualmente drenadas para agropecuária 

(Quadro 9). 
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Quadro 9. Coordenada inicial/final e fisionomia dominante nos transectos lineares 

percorridos durante o levantamento de dados primários da mastofauna da APA da Lagoa 

Verde. 

TRANSECTO COORDENADAS (UTM 22H) 
FISIONOMIA 

LOCAL 

T1 
Inicio 389410 6445697 

Banhado 
Fim 389842 6445430 

T2 
Inicio 390302 6446609 

Banhado 
Fim 390780 6446445 

T3 
Inicio 389438 6444696 

Banhado 
Fim 389681 6444357 

T4 
Inicio 391268 6444522 

Fragmento florestal 
Fim 391684 6444877 

T5 
Inicio 387029 6442260 

Fragmento florestal 
Fim 387479 6442597 

T6 
Inicio 387881 6441211 

Fragmento florestal 
Fim 388008 6440841 

T7 
Inicio 386022 6441567 

Campo seco 
Fim 386390 6441922 

T8 
Inicio 392829 6442671 

Campo seco 
Fim 392609 6442384 

T9 
Inicio 390854 6444347 

Campo seco 
Fim 390959 6443883 

 

A frequência de ocorrência (FO) é calculada através da presença/ausência de 

registros indiretos das espécies. Considera-se a razão entre o número de transectos em 

que a espécie foi registrada e o total de transectos percorridos. Foram consideradas 

“ocasionais” a espécie com ocorrência em 20% dos transectos; “incomum” entre 21-40%; 

“comum”, entre 41-60%; “abundante”, entre 61-80%; e “frequente”, entre 81-100%. Foi 

aferida a similaridade entre os transectos de acordo com diversidade verificada entre os 

ambientes. Os dados foram analisados pelo programa PAST 1.81 (HAMMER et al., 

2001), através da utilização do coeficiente de afinidade de Jaccard (Cj), com posterior 

análise de agrupamento de Clustering (KREBS, 1994). 

 

– Busca ativa (visualização direta):  

O método principal constituiu em percursos noturnos com auxílio de automóvel, 

visor noturno e farol de milha com capacidade de foco visual de aproximadamente 300m 

(1.000.000 de velas). Os habitats campestres e as bordas de fragmentos florestais foram 

amostrados em percursos abrangendo as rodovias, as estradas vicinais e os acessos locais 

inseridos na área de interesse. O esforço amostral despendido com o método foi de 75km 
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rodados. Os espécimes encontrados atropelados, predados, bem como as visualizações 

ocasionais diurnas obtidas durante os cinco dias em que se permaneceu em campo 

também foram incluídas nesta modalidade. 

 

– Armadilhas fotográficas:  

Sete equipamentos foram instalados em pontos estratégicos como estradas 

abandonadas, trilhos na mata, acessos a corpos d’água e em locais onde se verificou a 

presença de indícios indiretos. Foram utilizadas iscas e atrativos olfativos como abacaxi, 

sardinha e essências de frutas para potencializar a chance de obter registros (Figura 38). 

 
Figura 38. Instalação de armadilha fotográfica em ambiente florestal durante o 

levantamento de dados primários da mastofauna na APA da Lagoa Verde. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

Visando proporcionar o melhor funcionamento e segurança do material, optou-

se por dispor grande parte das armadilhas em ambiente florestal (Quadro 10). O esforço 

amostral total investido para esta metodologia foi de 25 armadilhas/24h. Cada figura 

obtida por espécie, em um intervalo superior à uma hora, foi considerada como um 

registro independente. Desta forma, o índice de captura foi calculado dividindo-se o 

número de espécimes registrados pelo esforço total aplicado. 
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Quadro 10. Coordenadas, fisionomia dominante e esforço amostral despendido com uso 

de armadilhas fotográficas (AF) durante o levantamento de dados primários da 

mastofauna. 

ARMADILHA 

FOTOGRAFICA 

COORDENADAS 

(UTM 22H) 

FISIONOMIA 

LOCAL 
ARMADILHAS/24H 

AF1 390119 6443699 Fragmento florestal 4 

AF2 390154 6443900 Fragmento florestal 4 

AF3 391306 6444591 Fragmento florestal 4 

AF4 391532 6444738 Fragmento florestal 4 

AF5 387839 6441348 Fragmento florestal 3 

AF6 387847 6441085 Fragmento florestal 3 

AF7 389933 6444638 Banhado 3 

 

Estimativas de abundância populacionais de mamíferos de médio e grande porte 

foram obtidas através da adaptação das medidas de MNI (Minimum Number of 

Individuals) (KLEIN & CRUZ-URIBE, 1984; REITZ & WING, 1999). Neste caso, os 

esforços despendidos com métodos de busca ativa (visualização direta) e armadilhas 

figura gráficas permitiram quantificar o número mínimo de indivíduos registrados dentro 

de cada agrupamento específico de maneira segura. O percentual de registros individuais 

foi expresso pela formula: “%MNI= n(100/N)”, na qual “%MNI” é o percentual da 

espécie que se quer calcular, “n” é o número de indivíduos da espécie, e “N” é o número 

total de indivíduos na amostra. 

 

Mamíferos Não-voadores de Pequeno Porte (≤ 1kg) 

As espécies de mamíferos não-voadores de pequeno porte foram registradas 

através de captura com armadilha não-letal, análise de egagrópilos de corujas e encontros 

ocasionais. A seguir são descritos os métodos aplicados: 

 

– Armadilhas não-letais 

A captura de pequenos mamíferos não-voadores foi conduzida com o uso de 

armadilhas modelo Sherman (9x9x24cm), Tomahawk (12x12x30cm) e Leghold (nº1) 

(Figura 39). As armadilhas convencionais modelo Sherman e Tomahawk foram iscadas 

com uma mistura de frutas, pasta de amendoim, milho e essência de baunilha em 
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diferentes proporções. A revisão foi diária e a disposição ocorreu em transectos de 300m 

de extensão, espaçadas por 10m de distância entre cada unidade amostral (sensu VOSS 

& EMMONS, 1996) (Figura 40). 

 

 

Figura 39. Armadilha não-letal modelo Sherman direcionada para um abrigo potencial 

durante o levantamento de dados primários da mastofauna da APA da Lagoa Verde. 

 

 

Figura 40. Modelo Leghold. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

 



 

334 

Devido às exigências ecológicas específicas dos pequenos mamíferos não-

voadores (ordens Didelphimorphia e Rodentia), as armadilhas foram distribuídas 

igualmente em ambientes florestal e campestre (banhado e campo seco), observando o 

estado de conservação e a presença de recursos alimentares no local. O esforço amostral 

total investido para esta metodologia foi de 408 armadilhas/24h (Quadro 11). 

 

Quadro 11. Coordenadas, fisionomia dominante e esforço amostral despendido com uso 

de armadilhas não-letais durante o levantamento de dados primários da mastofauna da 

APA da Lagoa Verde. 

ARMADILHAS COORDENADAS (UTM 22H) FISIONOMIA ARMADILHA/24H 

A1 
Inicio 390547 6444876 

Banhado 136 
Fim 390817 6444716 

A2 
Inicio 391445 6444511 

Fragmento florestal 136 
Fim 391647 6444762 

A3 
Inicio 389419 6442038 

Campo seco 136 
Fim 389314 6441754 

 

O índice de captura foi calculado dividindo-se o número de espécimes 

capturados pelo esforço total. Diferenças significativas relacionadas aos resultados 

obtidos entre os ambientes amostrados serão testadas através do teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, teste-H (ZAR, 1999). Será verificada a diversidade entre os  

ambientes amostrados através da aplicação do índice ecológico de Shannon-Wiener 

(SHANNON, 1948). 

De maneira adicional foi aplicado um esforço direcionado para roedores 

fossoriais. Foram utilizadas duas armadilhas modelo Leghold dispostas no interior de 

galerias subterrâneas em A3 visando confirmar por, meios diretos, as espécies de tuco-

tuco (Ctenomys spp.) com ocorrência para a área de interesse. O método totalizou um 

esforço amostral de duas armadilhas/hora. 

 

– Análise de egagrópilos de coruja 

Inventários de pequenos mamíferos complementados com a análise de 

egagrópilos de aves de rapina são amplamente discutidos em Bonvicino & Bezerra 

(2003), Escarlate-Tavares & Pessoa (2005) e Scheibler & Christoff (2007). O material 

em questão é proveniente da coruja-do-campo (Athene cunicularia) e coruja-de-igreja 

(Tyto alba) (sensu BENCKE, 2001). As egagrópilas e demais fragmentos de presas não 

ingeridas foram coletadas e analisadas em laboratório. A identificação das espécies 
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ocorreu por comparação dos fragmentos (crânios, mandíbulas, séries molares) 

encontrados com o material ósseo colecionado pelo Museu de Ciências Naturais da 

Universidade Luterana do Brasil (MCNU) (Figura 41).  

 

 
Figura 41. Egagrópilas e fragmentos de presas não-ingeridas pela coruja-do-campo 

(Athene cunicularia) encontrados na APA da Lagoa Verde.  

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

– Encontros ocasionais 

Foram considerados os registros aleatórios de pequenos mamíferos não-

voadores obtidos durante os deslocamentos na área de trabalho. Este método contempla 

encontros visuais e capturas manuais, encontro de carcaças e eventuais dados indiretos 

que possibilitem registrar as espécies (e.g. marcas de predação, tocas, ninhos e pegadas). 

A combinação dos três métodos citados permite estimar a abundância dos 

pequenos mamíferos não-voadores. A abundância relativa é expressa pela formula: 

%Spi= n(100/N), na qual %Spi é o percentual da espécie que se quer calcular, n é o 

número de organismos da espécie, e N é o número total de organismos na amostra. A 

única exceção aplica-se para espécies identificadas exclusivamente por determinação 

indireta, visto a impossibilidade de quantificar os indivíduos. 
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Mamíferos Voadores (Quirópteros) 

As espécies de mamíferos voadores (quirópteros) foram registradas através de 

captura com redes de neblina e busca colônias (indícios da presença ou visualização). A 

seguir, são descritos os métodos aplicados: 

 

– Redes de neblina:  

Para os quirópteros, foram armadas redes de neblina (12x2,5m) com malha de 

20mm, a partir de 0,5m do solo e sustentadas por hastes de alumínio a altura máxima de 

quatro metros. As redes permaneceram abertas a partir do entardecer e fechadas em 

horários variados, já que o sucesso fica diretamente relacionado às condições climáticas 

durante os eventos de amostragem (PACHECO, 2005). O esforço de captura, 

contabilizado a partir do método descrito por Straube & Bianconi (2002), foi de 1620m².h. 

aplicados em fragmentos florestais (Quadro 12). 

 

Quadro 12. Coordenadas, fisionomia dominante e esforço amostral despendido com 

redes de neblina durante o levantamento de dados primários da mastofauna da APA da 

Lagoa Verde. 

ARMADILHAS COORDENADAS (UTM 22H) FISIONOMIA ARMADILHA/24H 

A1 
Inicio 390547 6444876 

Banhado 136 
Fim 390817 6444716 

A2 
Inicio 391445 6444511 

Fragmento florestal 136 
Fim 391647 6444762 

A3 
Inicio 389419 6442038 

Campo seco 136 
Fim 389314 6441754 

 

– Busca por colônias 

Visando otimizar a coleta de dados diante de fatores climáticos adversos, foi 

necessária a execução de métodos alternativos como busca por colônias. A busca de 

morcegos em abrigos ocorreu a partir de vistorias em habitações humanas, estrebarias, 

galpões, pontes, tubulações, ocos de árvores, frestas em rochas e em qualquer outra 

estrutura que pudesse servir de abrigo para os morcegos. A vistoria consistia tanto na 

busca dos exemplares quanto na verificação de qualquer indício de sua presença 

(Figura 42). Os resultados são apresentados separadamente a partir da quantificação das 

espécies capturadas com redes de neblina e da qualificação das colônias encontradas. 
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Figura 42. Fezes de quirópteros localizadas em habitação humana durante o 

levantamento da mastofauna na APA da Lagoa Verde. 

 

Dados Secundários 

As espécies não registradas a partir do levantamento de dados primários, foram 

incluídas, principalmente, a partir do levantamento de material testemunho disponível em 

coleções de referência regionais: Universidade Luterana do Brasil (ULBRA-Canoas) e 

Fundação Zoo-botânica do Rio Grande do Sul (FZB-RS). Espécies não encontradas em 

museus, mas citadas em relatórios técnicos ou bibliografia científica foram adicionadas 

de maneira complementar. Dados históricos não foram incluídos, sendo consideradas 

apenas as espécies cujos dados de coleta ou documentação remetam aos últimos 50 anos, 

excluindo assim a possibilidade de considerar espécies localmente extintas (FONTANA 

et al., 2003). 

A listagem secundária considera as espécies coletadas ou documentadas para a 

APA da Lagoa verde como espécie de ocorrência confirmada. Em contraponto, a grande 

mobilidade e distribuição geográfica dos integrantes da classe Mammalia impõe a 

necessidade de investigação em grandes áreas, sendo necessário extrapolar por vezes os 

limites da área de interesse para a realização de um diagnóstico consistente. Deste modo, 

as espécies citadas para o município de Rio Grande serão consideradas como espécies de 

ocorrência potencial para a APA da Lagoa Verde. 
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4.2. Resultados e Discussão 

 

4.2.1. Ictiofauna 

Considerando a fauna de peixes destes sistemas hidrográficos em conjunto, há 

no Rio Grande do Sul 262 espécies de água doce descritas, além de pouco mais de 60 

espécies já conhecidas, porém ainda não descritas (REIS et al., 2003). Para o sistema da 

Laguna dos Patos em particular, são conhecidas 121 espécies de peixes de água doce, ao 

passo que os sistemas do rio Uruguai e do rio Tramandaí possuem, respectivamente, 202 

e 79 espécies registradas (REIS et al., 2003). Estes números provavelmente sofrerão 

alterações, pois é previsível que novas espécies venham a ser descobertas à medida que 

os estudos sistemáticos e a abrangência geográfica dos inventários se ampliem. Nas águas 

interiores do Rio Grande do Sul existem pelo menos 28 espécies de peixes ameaçadas de 

extinção ou sobre explotadas (MARQUES et al., 2002; Instrução Normativa 05/2004 do 

Ministério do Meio Ambiente). 

A APA da Lagoa Verde liga-se ao Saco da Mangueira, que por sua vez conecta-

se ao Canal do estuário que deságua no mar. Desta forma, embora a Lagoa Verde seja um 

ambiente aquático dulceaquícola, eventualmente pode receber influência marinha 

tornando a água salobra. 

Durante o período de coleta, foram registrado 347 indivíduos, distribuídos em 

28 espécies de 6 ordens e 13 famílias. A listagem apresentada no Quadro 13, mostra as 

espécies e sua respectiva abundância para este levantamento. Cabe salientar que das 28 

espécies citadas, 3 espécies são espécies estuarinas-dependentes, neste caso são marinhas 

que visitam o ambiente estuarino. 

 

Quadro 13. Lista das espécies e número de exemplares amostrados nos pontos de coleta 

estabelecidos para o inventário da ictiofauna na APA da Lagoa Verde e seu entorno 

durante os trabalhos do primeiro plano de manejo.2 

ORDEM/ FAMÍLIA/ ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
ABUNDÂNCIA 

CHARACIFORMES   

Characidae   

Astyanax fasciatus Lambari 17 

Astyanas jacuhiensis Lambari 2 

                                                 
2 Foram encontrados dois registros de Austrolebias minuano. Essa espécie consta na Lista das Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul desde 2002, sob o status de “vulnerável” (Decreto Estadual 41.672 do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de 11 de junho de 2002). Na última avaliação regional e nacional, a espécie 

passou para categoria “em perigo” (Portaria 445 do Ministério do Meio Ambiente e do Decreto Estadual 51.797 do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de 08 de setembro e 1° de dezembro de 2014) (BURNS,et.al. 2020). 
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ORDEM/ FAMÍLIA/ ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
ABUNDÂNCIA 

Astyanax sp. Lambari 19 

Astyanax sp. 1 Lambari 2 

Cyanocharax sp. Tetra 1 

Hyphessobrycon bifasciatus Lambari 4 

Oligosarcus jenynsii 
Peixe-

cachorro/Branca 
5 

Crenuchidae   

Characidium rachovii Canivete 20 

Erythrindae   

Hoplias lacerdae Trairão 1 

Hoplias malabaricus Traíra 4 

SILURIFORMES   

Callichthyidae   

Corydoras paleatus Limpa fundo 17 

Hoplosternum littorale Tamboatá 7 

Heptapteridae   

Rhamdia aff. Quelen Jundiá 2 

Loricariidae   

Hisonotus sp Cascudinho 1 

Rineloricaria sp Violinha 1 

Pseudopimelodidae   

Microglanis cottoides Cascudo 2 

CYPRINODONTIFORMES   

Poeciliidae   

Jenynsia multidentata Barrigudinho > 80 

Poeciliia vivípara Barrigudinho 7 

Phalloceros caudimaculatus Barrigudinho > 50 

PERCIFORMES   

Cichlidae   

Australoheros sp Cará 40 

Australoheros facetum Cará 64 

Crenicichla lepidota Joana 1 

Gymnogeophagus gymongenys Cará 3 

Cichlasoma sp Cará 1 

Mugilidae   

Mugil platanus  8 

Sciaenidae   

Micropogonias furnieri Corvina 1 

CLUPEIFORMES   

Engraulidae   

Lycengraulis grossidens Sardinha 1 

SYNBRANCHIFORMES   

Synbranchidae   

Synbranchus marmoratus Muçum 1 
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Quanto a distribuição das espécies e abundância por ponto de amostragem, o 

gráfico da Figura 43 indica que o ponto 5 foi o que apresentou maior riqueza (n=11), e o 

ponto 6 apresentou maior abundância (n=116). Cabe salientar que o ponto 5 é o Canal 

São Simão, que apresenta a conexão da Lagoa Verde com o Saco da Mangueira, e 

portanto, um trecho com diferentes níveis de salinidade na água, além de uma 

conformação de meandro com reentrâncias, e trechos mais abertos, possibilitando que 

uma maior quantidade de espécies que vivam nas diferentes formações, ocorram. 

 

Figura 43. Número total de indivíduos (N) por ponto, e número total de espécies (riqueza) 

por ponto amostrado durante o levantamento da ictiofauna na APA da Lagoa Verde. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

No ponto 5 foi onde ocorreu a maior quantidade de espécies marinhas 

registradas, como por exemplo a tainha – Mugil platanus Günther 1880 (Figura 44), a 

sardinha – Lycengraulis grossidens Agassiz 1829 (Figura 45) e a corvina – 

Micropogonias furnieri Quoy & Gaimard 1825 (Figura 46), consideradas estuarino-

dependentes. No ponto 2, margem esquerda da Lagoa Verde, a tainha também foi 

capturada, após forte refluxo sofrido durante a noite. 
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Figura 44. Mugil platanus registrada no Canal São Simão e na Lagoa Verde. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Lycengraulis grossidens registrado no Canal São Simão. 
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Figura 46. Micropogonias furnieri registrada no Canal São Simão. 

 

Já o ponto 6 – açude foi o que apresentou maior abundância, no entanto esse 

valor está associado a forte presença de Jenynsia multidentata Jenyns, 1842, que 

apresentou um resultado de mais de 70 espécimes capturados (Figura 47) O barrigudinho, 

como é conhecido popularmente no Brasil é uma espécie eurihalina, secundária de água 

doce, ocorrendo em corpos de água doce e estuarinos, e pode ser considerado um dos 

componentes dominantes da associação de peixes de zonas rasas (< 2 m) do estuário da 

Lagoa dos Patos, que juntamente com os peixes-rei, juvenis de tainhas e clupeídeos 

contribuem com mais 90% do total capturado com rede de arrasto de praia (VIEIRA et 

al. 1998). 

Esta espécie foi capturada no açude adjacente ao Arroio Bolaxa, e nos pontos de 

amostragens da Lagoa Verde, sendo que nestes locais, apresentavam maior comprimento. 
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Figura 47. Jenynsia multidentata registrada em diversos pontos de amostragens da APA 

da Lagoa Verde. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

No ponto 4 foi obtida a segunda maior abundância (n=76), com registros 

elevados de Australoheros facetus (Figura 48), um ciclídeo conhecido popularmente por 

Acará camaleão, distribui-se nas drenagens da Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai, 

podendo chegar até a bacia do Paraná. 

 

 

Figura 48. Australoheros facetus (Cichlasoma facetum) – Acará camaleão capturado nos 

pontos 4, 6 e 7. 
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Os arroios amostrados, que apresentaram pouca correnteza, tiveram registro de 

Siluriformes, como o caso do Hisonotus sp. (Microglanis cottoides (Figura 49), 

Rineloricaria sp., e ainda presença de algumas espécies de fundo que utilizam tanto 

ambientes lênticos como lóticos, como o caso da Corydoras paleatus (Figura 50) e do 

Hoplosternum littorale (Figura 51). 

 

 

Figura 49. Hisonotus sp. registrado na calha principal do Arroio Bolaxa, trecho que passa 

pela RS 734. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

 

Figura 50. Microglanis cottoides registrado no Arroio Vieira, à montante da área do 

Parque Marinha. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 
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Figura 51. Hoplosternum littorale, popularmente chamado de Tamboatá, registrado no 

ponto 4 – açude próximo ao Arroio Senandes. 

 

– Considerações sobre a Lagoa Verde 

 

A Lagoa Verde é um sistema dulceaquicola com influência marinha, por este 

motivo, seu canal de acesso pode ser considerado como integrante do estuário da Lagoa 

dos Patos, fato comprovado pela presença de marismas nas suas margens 

(MARANGONI, 2009) e ocorrência de espécies tipicamente estuarinas como o siri 

(Callicnetes sapidus) e camarão (Penaus paulensis) cuja ocorrência é de conhecimento 

público.  Estuários são considerados sistemas semifechados, com conexão entre as águas 

doces e marinhas tornando o local rico em nutrientes e condições peculiares, que os 

colocam entre os ecossistemas mais produtivos do globo. 

A conexão da Lagoa Verde à enseada Saco da Mangueira permite que, em 

determinadas condições de entrada de água marinha no estuário e baixa vazão nos arroios 

contribuintes - o que ocorre tipicamente no verão -  haja penetração de água salobra na 

Lagoa Verde. Com isso, algumas espécies tipicamente estuarinas alcançam a Lagoa 

Verde, tal como foi comprovado nas coletas realizadas na preparação do primeiro Plano 

de Manejo, quando foram capturados exemplares de sardinhas (Lycengraulis grossidens, 

tainhas (Mugil platanus) e corvina (Micropogonias furnieri).  

Nessas ocasiões aos arroios chegam a inverter o fluxo hídrico, tal como 

verificado na campanha de campo realizada na presente revisão do Plano de Manejo, no 

verão de 2020. 
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No entanto há uma total carência de informações científicas sobre processos 

ecológicos da Lagoa Verde e canal São Simão, e sobre sua importância como criadouro 

de espécies de interesse comercial e mesmo carência de dados sobre a pesca de camarão 

nessa lagoa, que atualmente parece ser bastante incipiente. 

 

Quadro 14. Espécies de anfíbios registradas, através de dados primários e secundários, 

nas áreas de influência da APA da Lagoa Verde.3 
*RA: registro auditivo; RV: registro visual; RO: registro ocasional; RB: referências bibliográficas; CC: coleção 

científica. Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011.  

TAXA 
NOME 

POPULAR 

DADOS PRIMÁRIOS 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 

TIPO DE REGISTRO TIPO DE REGISTRO 

ORDEM ANURA    

Bufonidae    

Melanophryniscus dorsalis4 

Sapo-de-

barriga-

vermelha 

 RB 

Rhinella achavali Sapu-cururu  RB 

Rhinella arenarum 
Sapo-da-

areia 
 RB 

Rhinella dorbignyi 
Sapinho-de-

jardim 
RV RB 

Ceratophryidae    

Ceratophrys ornata5 
Intanha, 

Untanha 
 RB 

Cycloramphidae    

Odontophrynus americanus 
Sapo-boi-

mocho 
 RB 

Odontophrynus maisuma 
Sapinho-da-

enchente 
 RB 

Hylidae    

Dendropsophus minutus 
Perereca-

rajada 
RA, RV RB 

Dendropsophus sanborni Pererequinha RA RB, CC 

Hypsiboas pulchellus6 
Perereca-do-

banhado 
RV RB, CC 

Pseudis minuta Rã-boiadora RA, RV, RO RB, CC 

Scinax fuscovarius7 
Perereca-de-

banheiro 
 RB, CC 

Scinax granulatus 
Perereca-de-

gravatá 
 RB, CC 

Scinax squalirostris 
Perereca-

nariguda 
RA,RV RB, CC 

Leiuperidae    

Physalaemus biligonigerus Rã-chorona  RB 

                                                 
3 O primeiro Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde considerou a Ilha dos Marinheiros como Área de Influência da 

APA.  
4 Espécie ameaçada de extinção de ocorrência citada apenas para a Ilha dos Marinheiros. 
5 Espécie ameaçada de extinção, sendo citada apenas para o Taim em registro de 30 anos atrás. 
6 Atualmente: Boana pulchella. 
7 A identificação correta é Scinax granulatus. 
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TAXA 
NOME 

POPULAR 

DADOS PRIMÁRIOS 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 

TIPO DE REGISTRO TIPO DE REGISTRO 

Physalaemus cuvieri8 Rã-cachorro  RB 

Physalaemus gracilis Rã-chorona RV, RO RB, CC 

Physalaemus henselii Rãzinha  RB 

Pseudopaludicola falcipes 
Rãzinha-da-

lagoa 
RA RB 

    

Leptodactylidae    

Leptodactylus gracilis Rã-listrada RA, RO RB 

Leptodactylus latinasus Rã-piadora  RB 

Leptodactylus latrans 

Rã-

manteiga, 

Rã-crioula 

RV, RO RB, CC 

Microhylidae    

Elachistocleis bicolor 
Sapinho-

guarda 
 RB 

ORDEM CAUDATA    

Gymnophiona    

Chthonerpeton indistinctum 
Cobra-de-

duas-cabeças 
RV CC 

 

4.2.2. Herpetofauna 

 

– Anfíbios 

Durante a campanha de diagnóstico da fauna de anfíbios, foram registradas 11 

espécies, pertencentes a cinco famílias diferentes: Bufonidae (01), Hylidae (05), 

Leiuperidae (02), Leptodactylidae (02), e Gymnophiona (01) (Quadro 14). Dentre estas 

espécies, 08 foram registradas durante os levantamentos por encontros visuais, 06 nas 

transecções auditivas e 03 nos registros ocasionais. A curva de suficiência amostral, 

baseada no levantamento de dados primários, não estabilizou (Figura 52), demonstrando 

que novas espécies poderiam ser registradas na área com a continuidade das amostragens. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Provavelmente o registro dessa espécie foi um equívoco. Não há registros para a mesma no município. 
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Figura 52. Curva de suficiência amostral da fauna de anfíbios da área de influência da 

APA da Lagoa Verde.  

 

Das oito espécies de anfíbios registradas nos levantamentos por encontros 

visuais, quatro foram exclusivamente através deste método. A maioria dos indivíduos foi 

encontrada durante a noite (em deslocamento ou postura de salto) em volta dos corpos 

‘água amostrados. Também foram encontrados alguns indivíduos em repouso durante o 

dia, escondidos embaixo de troncos, entulhos e gravatás. No total, foram 66 encontros 

(Quadro 15), e a espécie mais abundante e frequente na área foi a rã-crioula Leptodactylus 

latrans (Figura 53), com 46 registros visuais distribuídos em cinco pontos de amostragem 

diferentes. 
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Quadro 15. Espécies de anfíbios e respectivas abundâncias registradas nos 

levantamentos por encontros visuais realizados durante diagnóstico da fauna, na área de 

influência da APA da Lagoa Verde. 

ESPÉCIE 

LEVANTAMENTOS POR ENCONTROS 

VISUAIS TOTAL 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

Chthonerpeton 

indistinctum 
        1 

Dendropsophus minutus         1 

Hypsiboas pulchellus         9 

Leptodactylus latrans    0    0 46 

Physalaemus gracilis         5 

Pseudis minuta         2 

Rhinella dorbignyi         1 

Scinax squalirostris         1 

TOTAL 3   8    0 66 

 

 

 

 

Figura 53. Rã-crioula, Leptodactylus latrans, registrada nas áreas de influência da APA 

da Lagoa Verde. 

 

Através do método de transecções auditivas, foram registradas seis espécies 

(Quadro 16), sendo duas exclusivamente através desse método. No total, foram 

encontrados apenas 16 indivíduos em atividade vocalização. A espécie mais abundante e 

frequente foi a rã-listrada Leptodactylus gracilis, com cinco indivíduos distribuídos em 

dois pontos de amostragem. Nos registros ocasionais foram registradas três espécies 

(Quadro 17), todas também registradas através dos outros dois métodos. 
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Quadro 16. Espécies de anfíbios e respectivas abundâncias registradas nas transecções 

auditivas realizadas na área de influência da APA da Lagoa Verde. 

ESPÉCIE 
TRANSECÇÕES AUDITIVAS 

TOTAL 
L1 L3 L4 L7 L8 

Dendropsophus minutus 0 0 1 0 0 1 

Dendropsophus sanborni 0 0 1 0 0 1 

Leptodactylus gracilis 4 0 1 0 0 5 

Pseudis minuta 0 1 0 0 0 1 

Pseudopaludicola falcipes 0 0 0 7 0 7 

Scinax squalirostris 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 4 1 4 7 0 16 

 

Quadro 17. Espécies de anfíbios encontradas nos registros ocasionais, respectivos tipos 

de registro e abundâncias, coordenadas geográficas e localização no mapa na área de 

influência da APA da Lagoa Verde. 

*RA: registro auditivo. 

ESPÉCIE 
TIPO DE REGISTRO 

(N° INDIVÍDUOS) 
DATA 

COORDENADA 

(22 SUL) 
(MAPA) 

Leptodactylus latrans Atropelado (1) 18/jan 387904/6441212 P1 

Leptodactylus gracilis RA (1) 18/jan 389111/6445193 P2 

Psudis minuta RA (1) 18/jan 389096/6445491 P3 

Leptodactylus gracilis RA (5) 20/jan 389734/6438838 P4 

 

Com base nos dados primários e secundários, obteve-se a um total de 24 espécies 

de anfíbios para a região (Quadro 18). Foram registrados representantes de uma família 

da Ordem Caudata (um gênero e uma espécie) e oito famílias da Ordem Anura 

(12 gêneros e 23 espécies). Até o momento, a família que apresenta maior riqueza na 

região é Hylidae, com sete espécies, representando 29% do total, seguida por Leiuperidae 

(cinco espécies, 21%) (Figura 54). Com exceção das espécies ameaçadas (citadas a 

seguir), de forma geral, pode-se dizer que as espécies registradas até o momento são 

bastante comuns, abundantes e apresentam ampla distribuição geográfica. As 24 espécies 

registradas na região representam cerca de 25% da riqueza de anfíbios do Rio Grande do 

Sul, o qual apresenta 94 espécies (HERPETOLOGIA UFRGS, 2010). 
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Quadro 18. Lista de anfíbios registrados para o município. 

TAXA NOME POPULAR 

DADOS 

PRIMÁRIOS 

DADOS 

SECUNDÁRIOS 

TIPO DE 

REGISTRO 

TIPO DE 

REGISTRO 

ORDEM ANURA    

Bufonidae    

Melanophryniscus dorsalis Sapo-de-barriga-vermelha  RB 

Rhinella achavali Sapu-cururu  RB 

Rhinella arenarum Sapo-da-areia  RB 

Rhinella dorbignyi Sapinho-de-jardim RV RB 

Ceratophryidae    

Ceratophrys ornata Intanha, Untanha  RB 

Cycloramphidae    

Odontophrynus americanus Sapo-boi-mocho  RB 

Odontophrynus maisuma Sapinho-da-enchente  RB 

Hylidae    

Dendropsophus minutus Perereca-rajada RA, RV RB 

Dendropsophus sanborni Pererequinha RA RB, CC 

Hypsiboas pulchellus Perereca-do-banhado RV RB, CC 

Pseudis minuta Rã-boiadora RA, RV, RO RB, CC 

Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro  RB, CC 

Scinax granulatus Perereca-de-gravatá  RB, CC 

Scinax squalirostris Perereca-nariguda RA, RV RB, CC 

Leiuperidae    

Physalaemus biligonigerus Rã-chorona  RB 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro  RB 

Physalaemus gracilis Rã-chorona RV, RO RB, CC 

Physalaemus henselii Rãzinha  RB 

Pseudopaludicola falcipes Rãzinha-da-lagoa RA RB 

Leptodactylidae    

Leptodactylus gracilis Rã-listrada RA, RO RB 

Leptodactylus latinasus Rã-piadora  RB 

Leptodactylus latrans Rã-manteiga, Rã-crioula RV, RO RB, CC 

Microhylidae    

Elachistocleis bicolor Sapinho-guarda  RB 

ORDEM CAUDATA    

Gymnophiona    

Chthonerpeton indistinctum Cobra-de-duas-cabeças RV CC 
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Figura 54. Riqueza das famílias de anfíbios registradas através de dados primários e 

secundários na área de influência da APA da Lagoa Verde, Rio Grande, RS. 

 

– Répteis 

Durante os dias de amostragem da campanha de diagnóstico de fauna, foram 

registradas 16 espécies de répteis (Quadro 19), pertencentes a sete famílias diferentes: 

Emydidae (01), Chelidae (02), Alligatoridae (01), Gekkonidae (01), Teiidae (01), 

Anguidae (01), e Dipsadidae (09). A curva de suficiência amostral não apresentou uma 

tendência à estabilização (Figura 55), indicando que, com a continuidade das amostragens 

na região, outras espécies poderiam ser registradas. Estudos de comunidades 

herpetofaunísticas em diferentes ecorregiões brasileiras têm demonstrado que a riqueza 

de espécies de uma determinada área tende a aumentar com o aumento do esforço 

amostral. 

 

Quadro 19. Espécies de répteis registradas, através de dados primários e secundários, nas 

áreas de influência da APA da Lagoa Verde.  
* RV: registro visual; RO: registro ocasional; RB: referências bibliográficas; CC: coleção científica. 

TAXA NOME POPULAR 
DADOS PRIMÁRIOS/ 

TIPO DE REGISTRO 

DADOS 

SECUNDÁRIOS/ 

TIPO DE 

REGISTRO 

TESTUDINES    

Emydidae    

Trachemys dorbigni Tigre-d'água RV, RO RB 

Trachemys scripta 
Tartaruga-de-orelha-

vermelha 
 RB 
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TAXA NOME POPULAR 
DADOS PRIMÁRIOS/ 

TIPO DE REGISTRO 

DADOS 

SECUNDÁRIOS/ 

TIPO DE 

REGISTRO 

Chelidae    

Acanthochelys spixii Cágado-preto  RB,CC 

Hydromedusa tectifera 
Cágado-pescoço-de-

cobra 
RV RB 

Phrynops hilarii Cágado-de-barbicha RV, RO RB 

CROCODILIA    

Alligatoridae    

Caiman latirostris 
Jacaré-do-papo-

amarelo 
RV RB 

SAURIA    

Gekkonidae    

Hemidactylus mabouia Lagartixa-de-parede RV, RO RB 

Liolaemidae    

Liolaemus occipitalis Lagartixa-das-dunas  RB 

Gymnophthalmiae    

Cercosaura schreibersii Lagratixa-comum  RB 

Teiidae    

Teius oculatus Teiú-verde  RB 

Tupinambis merianae9 
Lagarto-do-papo-

amarelo 
RV, RO RB 

Scincidae    

Mabuya dorsivittata10 Lagartixa, papa-vento  RB 

Anguidae    

Ophiodes striatus Cobra-de-vidro-verde RO RB 

Ophiodes vertebralis11 
Cobra-de-vidro-

dourada 
 RB 

AMPHISBAENIA    

Amphisbaenidae    

Amphisbaena trachura Cobra-cega-comum  RB,CC 

SERPENTES    

Dipsadidae    

Boiruna maculata Muçurana-comum  RB 

Clelia rustica12 Muçurana  CC 

Helicops infrataeniatus Cobra-d'àgua RO RB, CC 

Liophis anomalus Jararaquinha-d'água RO RB, CC 

Liophis flavifrenatus Corredeira-listrada RV, RO RB 

Liophis jaegeri13 Cobra-d'água-verde RV,RO RB,CC 

Liophis poecilogyrus14 Cobra-verde RV,RO RB,CC 

                                                 
9 Atualmente: Salvatos merianae. 
10 Atualmente: Aspronema dorsivittatum. 
11 Provável equívoco. Não há registros dessa espécie para o município. 
12 Atualmente: Paraphimophis rusticus. 
13 Atualmente: Erythrolamprus jaegeri. 
14 Atualmente: Erythrolamprus poecilogyrus.  
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TAXA NOME POPULAR 
DADOS PRIMÁRIOS/ 

TIPO DE REGISTRO 

DADOS 

SECUNDÁRIOS/ 

TIPO DE 

REGISTRO 

Liophis semiaureus15 Cobra-lisa  RB,CC 

Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral  RB 

Phalotris lemniscatus Cabeça-preta  RB,CC 

Philodryas aestiva Cobra-cipó-carenada RV,RO RB,CC 

Philodryas patagoniensis Papa-pinto RV,RO RB,CC 

Psomophis obtusus 
Corredeira-do-

banhado 
 RB,CC 

Sibynomorphus 

ventrimaculatus16 
Dormideira-comum  RB 

Taeniophallus 

poecilopogon 

Corredeira-de-

barriga-vermelha 
 RB,CC 

Thamnodynastes 

hypoconia 
Corredeira RV, RO RB, CC 

Tomodon dorsatus Cobra-espada  RB 

Xenodon dorbignyi Narriguda-grande RO RB, CC 

Viperidae    

Rhinocerophis alternatus17 Cruzeira, Urutu  RB, CC 

Bothropoides pubescens Jararaca-pintada  RB, CC 

 

 
Figura 55. Curva de suficiência amostral da fauna de répteis da área de influência da 

APA da Lagoa Verde. 
 

 

 

                                                 
15 Atualmente: Erythrolamprus semiaureus. 
16 Atualmente: Dipsas  ventrimaculatus . 
17 Atualmente: Bothrops alternatus  
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Através do método de procura visual foram obtidos 22 registros, referentes a 12 

espécies (Quadro 20). Duas espécies foram registradas exclusivamente através deste 

método: o cágado-de-pescoço-de-cobra Hydromedusa tectifera (Figura 56) e o jacaré-do-

papo-amarelo Caiman latirostris (Figura 57). A espécie mais abundante foi a tartaruga 

tigre d-água, Trachemys dorbigni (Figura 58), com seis encontros. 

Nos registros ocasionais (Quadro 21), foram encontrados 26 

indivíduos/vestígios. Estes registros constiruiram-se, principalmente, de animais 

encontrados atropelados nas vias de acesso próximas à APA da Lagoa verde (14 

indivíduos), como ocorreu com a corredeira-listrada Liophis flavifrenatus. A espécie que 

obteve maior registro de atropelamentos foi o lagarto-do-papo-amarelo Tupinambis 

merianae (cinco indivíduos atropelados). 

 

Quadro 20. Espécies de répteis e respectivas abundâncias registradas nas procuras 

visuais realizadas durante diagnóstico da fauna, na área de influência da APA da Lagoa 

Verde. 

TAXA NOME POPULAR 

DADOS PRIMÁRIOS 

 

DADOS 

SECUNDÁRIOS 

 

TIPO DE REGISTRO TIPO DE REGISTRO 

TESTUDINES    

Emydidae    

Trachemys dorbigni Tigre-d'água RV, RO RB 

Trachemys scripta 
Tartaruga-de-orelha-

vermelha 
 RB 

Chelidae    

Acanthochelys spixii Cágado-preto  RB,CC 

Hydromedusa tectifera 
Cágado-pescoço-de-

cobra 
RV RB 

Phrynops hilarii Cágado-de-barbicha RV, RO RB 

CROCODILIA    

Alligatoridae    

Caiman latirostris 
Jacaré-do-papo-

amarelo 
RV RB 

SAURIA    

Gekkonidae    

Hemidactylus mabouia Lagartixa-de-parede RV, RO RB 

Liolaemidae    

Liolaemus occipitalis Lagartixa-das-dunas  RB 

Gymnophthalmiae    

Cercosaura schreibersii Lagratixa-comum  RB 

Teiidae    

Teius oculatus Teiú-verde  RB 

Tupinambis merianae 
Lagarto-do-papo-

amarelo 
RV, RO RB 

Scincidae    
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TAXA NOME POPULAR 

DADOS PRIMÁRIOS 

 

DADOS 

SECUNDÁRIOS 

 

TIPO DE REGISTRO TIPO DE REGISTRO 

Mabuya dorsivittata Lagartixa, papa-vento  RB 

Anguidae    

Ophiodes striatus Cobra-de-vidro-verde RO RB 

Ophiodes vertebralis 
Cobra-de-vidro-

dourada 
 RB 

AMPHISBAENIA    

Amphisbaenidae    

Amphisbaena trachura Cobra-cega-comum  RB,CC 

SERPENTES    

Dipsadidae    

Boiruna maculata Muçurana-comum  RB 

Clelia rustica Muçurana  CC 

Helicops infrataeniatus Cobra-d'àgua RO RB, CC 

Liophis anomalus Jararaquinha-d'água RO RB, CC 

Liophis flavifrenatus Corredeira-listrada RV, RO RB 

Liophis jaegeri Cobra-d'água-verde RV,RO RB,CC 

Liophis poecilogyrus Cobra-verde RV,RO RB,CC 

Liophis semiaureus Cobra-lisa  RB,CC 

Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral  RB 

Phalotris lemniscatus Cabeça-preta  RB,CC 

Philodryas aestiva Cobra-cipó-carenada RV,RO RB,CC 

Philodryas patagoniensis Papa-pinto RV,RO RB,CC 

Psomophis obtusus 
Corredeira-do-

banhado 
 RB,CC 

Sibynomorphus 

ventrimaculatus 
Dormideira-comum  RB 

Taeniophallus 

poecilopogon 

Corredeira-de-

barriga-vermelha 
 RB,CC 

Thamnodynastes 

hypoconia 
Corredeira RV, RO RB, CC 

Tomodon dorsatus Cobra-espada  RB 

Xenodon dorbignyi Narriguda-grande RO RB, CC 

Viperidae    

Rhinocerophis alternatus Cruzeira, Urutu  RB, CC 

Bothropoides pubescens Jararaca-pintada  RB, CC 
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Figura 56. Casco do cágado-de-pescoço-de-cobra, Hydromedusa tectifera, registrado nas 

áreas de influência da APA da Lagoa Verde. 

*Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011. 

 

 

 

 

 

Figura 57. Jacaré-do-papo-amarelo, Caiman latirostris, registrado no Arroio Bolaxa.  

*Fonte: Marcelo Okamoto. 
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Figura 58. Tigre d’água, Trachemys dorbigni, registrada nas áreas de influência da APA 

da Lagoa Verde. 

 

Quadro 21. Espécies de répteis encontradas nos registros ocasionais, respectivos tipos de 

registro e abundâncias, coordenadas geográficas e localização no mapa na área de 

influência da APA da Lagoa Verde. 

ESPÉCIE 

TIPO DE 

REGISTRO 

(N° DE 

INDIVÍDUOS) 

DATA 
COORDENADA 

(22 SUL) 
PONTO 

Helicops infrataeniatus Registro visual (1) 17/jan 387412/6439434 P5 

Liophis poecilogyrus Atropelada (1) 17/jan 389231/6441412 P6 

Philodryas 

patagoniensis 
Atropelada (1) 17/jan 383693/6438832 P7 

Hemidactylus mabouia Registro visual (2) 17/jan 389512/6438612 P8 

Philodryas aestiva Atropelada (1) 18/jan 390394/6447238 P9 

Liophis jaegueri Atropelada (1) 18/jan 387904/6441212 P1 

Tupinambis merianae Atropelado (1) 18/jan 387904/6441212 P1 

Xenodon dorbignyi Atropelado (1) 18/jan 389936/6447367 P10 

Tupinambis merianae Atropelado (1) 18/jan 389936/6447367 P10 

Liophis flavifrenatus Atropelada (1) 18/jan 389936/6447367 P10 

Tupinambis merianae Registro visual (1) 18/jan 390697/6446503 P11 

Tupinambis merianae Atropelado (1) 18/jan 387822/6444116 P12 

Tupinambis merianae Atropelado (1) 18/jan 390144/6443984 P13 

Tupinambis merianae Atropelado (1) 18/jan 389408/ 6445730 P14 

Philodryas Em estrada (1) 18/jan 389408/ 6445730 P14 
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ESPÉCIE 

TIPO DE 

REGISTRO 

(N° DE 

INDIVÍDUOS) 

DATA 
COORDENADA 

(22 SUL) 
PONTO 

patagoniensis 

Liophis anomalus Atropelada (1) 18/jan 391632/6443298 P15 

Phrynops hilarii Casco (1) 18/jan 388925/6444749 P16 

Tupinambis merianae Registro visual (1) 19/jan 387865/6441122 P17 

Tupinambis merianae Registro visual (1) 19/jan 387259/6440336 P18 

Tupinambis merianae Muda (1) 19/jan 389448/6445182 P19 

Philodryas 

patagoniensis 
Registro visual (1) 19/jan 386302/6438148 P20 

Trachemys dorbigni Casco (1) 19/jan 385196/6439145 P21 

Trachemys dorbigni Casco (2) 19/jan 390479/6444149 P22 

Philodryas 

patagoniensis 
Atropelada (1) 19/jan 387904/6441212 P1 

Thamnodynastes 

hypoconia 
Atropelada (1) 20/jan 389950/6442580 P23 

Ophiodes striatus Registro visual (1) 21/jan 392117/6442932 P24 

 

Considerando tanto os dados primários quanto os secundários, obteve-se uma 

riqueza total de 35 espécies de répteis para a região. Serpentes foi o grupo mais 

representativo com 20 espécies registradas (57% do total registrado), seguido de Sauria 

com oito espécies (23%) e Testudines com três espécies (14%) (Figura 59). Entre as 

Serpentes, Dipsadidae foi a família com o maior número de representantes, com 18 

espécies registradas. As outras duas espécies de serpentes encontradas pertecencem à 

família Viperidae. 

As 35 espécies registradas na região representam quase 30% da riqueza de 

répteis do Rio Grande do Sul, o qual apresenta 118 espécies (HERPETOLOGIA UFRGS, 

2010). Algumas dessas apresentam algum grau de interesse, como ameaça de extinção, 

interesse médico, entre outros, que serão abordados no item correspondente do presente 

plano de manejo. 
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Figura 59. Riqueza dos grupos de répteis registrados através de dados primários e 

secundários na área de influência da APA da Lagoa Verde. 

 

4.2.3 Avifauna 

As aves do Rio Grande do Sul apresentam ampla diversidade. Sua distribuição 

resulta da variabilidade natural dos habitats proporcionados pela sua situação geográfica 

dentro da zona de transição entre as florestas brasileiras e os campos característicos da 

região sul do país. Segundo Glayson Bencke (comentário pessoal), existem 657 espécies 

de aves já registradas para o estado do Rio Grande do Sul, que somam mais de um terço 

de todas as espécies conhecidas no Brasil. 

Durante a campanha realizada para o levantamento dos dados primários da 

avifauna (primeiro Plano de Manejo) nas áreas de influência da APA da Lagoa Verde, 

foram observadas 124 espécies, distribuídas em 44 famílias.  

Oito famílias (18%) tiveram destaque com relação ao maior número de espécies, 

são elas Tyrannidae (13 espécies), Emberizidae (9 espécies), Icteridae, Ardeidae e 

Furnariidae (7 espécies); Columbidae (6 espécies) e Anatidae e Rallidae (5 espécies), que 

juntas somam cerca 47% do total de espécies observadas (Figura 60). A família 

Tyrannidae, que apresentou o maior número de espécies durante o levantamento, é a 

maior família de aves do hemisfério ocidental (SICK, 1997).  
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Figura 60. Representação gráfica da distribuição de espécies por famílias (dados 

primários). 

 

O levantamento de dados primários efetuado na primeira versão do Plano de 

Manejo não agregou nenhuma espécie diferente das já amostradas na APA da Lagoa 

Verde e suas áreas limítrofes. Contudo contribuiu para confirmação de espécies 

importantes na área. 

Entre as espécies observadas, em campo, nove são residentes de primavera/verão 

- migratório e nidificam no Estado, cinco são visitantes migratórios vindo do Hemisfério 

Norte, uma é visitante migratório vindo do Cone Sul do Continente e as demais espécies 

são residentes no Estado (BENCKE, 2001). Hymenops perspicillatus (a espécie visitante 

do Cone Sul) é considerada residente o ano todo no Estado por Belton (2003), no entanto, 

o mesmo autor afirma haver um aumento significativo no número de espécimes durante 

o outono e inverno. 

Algumas espécies tiveram suas abundâncias destacadas em relação às demais 

nos pontos de escuta, apresentando o IPA próximo a 1. Seis delas são residentes e 

abundantes em todo o Estado – Vanellus chilensis, Myiopsitta monachus, Furnarius 

rufus, Troglodytes musculus, Zonotrichia capensis e Sicalis luteola, (BELTON, 2003), 

habitando, preferencialmente, áreas campestres. Progne tapera é um exemplar migratório 

abundante na maior parte do Estado. 

A heterogeneidade de ambientes ocupados pelas aves no presente levantamento, 

apresentado na Figura 61, é a clara evidência da diversidade local. A área campestre 
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forma a matriz predominante da fitofisionomia, seguida pelos banhados e demais áreas 

úmidas. Alguns poucos capões nativos formam os ambientes florestais. Cerca de 42% das 

aves avistadas durante os trabalhos de campo possuem suas vidas relacionadas a 

ambientes mais úmidos, relevando a importância dessas áreas. 

 

 
Figura 61. Ambientes ocupados pelas aves na área de influência da APA da Lagoa Verde 

(dados primários). 

 

A curva de suficiência amostral mostrou uma tendência ao aumento do número 

de espécies (Figura 62). De acordo com trabalhos feitos próximo e/ou na área de 

influência da APA, apresentados como dados secundários, o número total de espécies que 

podem se beneficiar com o ambiente da APA chega a 223 espécies. 

 

 
Figura 62. Curva de suficiência amostral durante o inventário da avifauna na APA da 

Lagoa Verde. 
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A junção dos dados primários e secundários totalizou 223 espécies de aves para 

a região da APA da Lagoa Verde, representando mais de um terço das aves presentes no 

Estado. Desse total, cerca de cinquenta por cento são aves que habitam áreas úmidas, e 

para isso, necessitam da manutenção das mesmas (Figura 63). 

 

 
Figura 63. Ambientes ocupados pelas aves na área de influência da APA da Lagoa Verde 

(dados primários e secundários). 

 

O número de espécies endêmicas é aparentemente baixo (Quadro 22), no 

entanto, as cinco espécies endêmicas de áreas campestres representam mais de setenta 

por cento das espécies endêmicas de campo do Rio Grande do Sul. Os registros de 

espécies endêmicas de mata atlântica numa região campestre consistem em espécies com 

maior plasticidade ecológica, tendo os seus limites de distribuição um pouco além dos 

limites fitofisionômicos. 

Dias e Maurício (1998) destacaram, em suas conclusões, a importância da 

conservação da região da APA da Lagoa Verde para a avifauna. Citam o destaque a nível 

internacional da área, visto que foi o único local com registro regular de Larus atlanticus 

e também por representar um importante habitat para aves migratórias, vindas do 

hemisfério norte e regiões mais austrais da América do Sul. 

O Programa de Áreas Importantes para a Conservação das Aves (Important Birds 

Areas – IBAs) da BirdLife International é uma iniciativa global que visa a identificar e 

proteger uma rede mundial de áreas críticas para a conservação das aves. No Rio Grande 
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do Sul doze IBAs foram sugeridas (Figura 64) e a APA está situada na “RS09 - Estuário 

da Laguna dos Patos” (BENCKE et al., 2006). Para serem consideradas IBAs espécies 

ameaçadas de extinção, com distribuição restrita, seja de algum bioma ou de espécies 

congregantes, devem ser registradas no ambiente. A IBA em questão possui registro 

confirmado de espécies ameaçadas, congregantes e em alguns anos pode registrar 

concentrações correspondentes a grande parte da população de Cygnus melancoryphus 

(cisne-de-pescoço-preto) do Estado (BENCKE et al., 2006). 

 

Quadro 22. Espécies de aves registradas durante o levantamento de dados primários e 

secundários nas áreas de influência da APA da Lagoa Verde. 
*Legenda: Status de Ocorrência: Residente anual (R); Residente de primavera/verão migratório, nidifica no RS (M); 

Visitante migratório vindo do Cone Sul do Continente (S); Visitante migratório vindo do Hemisfério Norte (N); 

Visitante pelágico vindo do Hemisfério Sul (P); Visitante pelágico vindo do Hemisfério Norte (PN); Status 

desconhecido (D); Vagante (V); Status assumido mas não confirmado (#);(End. C) - Endêmico de Campo; (End. MA) 

- Endêmico de Mata Atlântica.  Habitat: (F) - Floresta; (B) - Borda; (C) - Campo; (A) - Áreas Úmidas; (AE) – Aéreo. 

IPA – Índice Pontual de Abundância.  Fonte: Polar, 2011. 

ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 

STATUS 

IUCN 

STATUS 

BRASIL 

STATUS 

RS 
OCORR. HABITAT 

RHEIFORMES       

Rheidae       

Rhea americana Ema NT LC LC R C 

TINAMIFORMES       

Tinamidae       

Nothura maculosa Codorna-amarela LC LC LC R C,D,E 

ANSERIFORMES       

Anhimidae       

Chauna torquata Tachã LC LC LC R B,C,E 

Anatidae       

Dendrocygna bicolor 
Marreca-

caneleira 
LC LC LC R B,C,L 

Dendrocygna viduata Irerê LC LC LC R B,C,E,L 

Dendrocygna autumnalis Marreca-cabocla LC LC NA R B,C,E,L 

Cygnus melancoryphus 
Cisne-de-

pescoço-preto 
LC LC LC R B,E,L 

Coscoroba coscoroba Capororoca LC LC LC R B,C,E,L 

Callonetta leucophrys 
Marreca-de-

coleira 
LC LC LC R B,C,E,L 

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho LC LC LC R B,C,D,E,L 

Anas flavirostris 
Marreca-

pardinha 
LC LC LC R B,C,D,E,L 

Anas geórgica Marreca-parda LC LC LC R B,C,D,E,L 

Anas versicolor Marreca-cricri LC LC LC R B,C,D,E,L 

Anas cyanoptera 
Marreca-
colorada 

LC NA NA R B,C,E,L 

Anas platalea 
Marreca-

colhereira 
LC NA NA R B,C,E,L 

Netta peposaca Marrecão LC LC LC R B,C,E,L 

Heteronetta atricapilla 
Marreca-de-

cabeça-preta 
LC LC LC R B,C,E,L 
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ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
STATUS 

IUCN 
STATUS 
BRASIL 

STATUS 
RS 

OCORR. HABITAT 

Nomonyx dominicus 
Marreca-de-bico-

roxo 
LC LC LC R B,C,L, 

Oxyura vittata 
Marreca-rabo-de-

espinho 
LC NA NA S B,L 

GALLIFORMES       

Cracidae       

Penelope obscura jacuaçu LC LC LC R B,M 

PODICIPEDIFORMES       

Podicipedidae       

Rollandia rolland 
Mergulhão-de-

orelha-branca 
LC LC LC R B,E,L 

Podilymbus podiceps 
Mergulhão-

caçador 
LC LC LC R B,E,L 

Podicephorus major 
Mergulhão-

grande 
LC LC LC R AC,B,E,L 

PHOENICOPTERIFORMES       

Phoenicopteridae       

Phoenicopterus chilensis 
Flamingo-

chileno 
NT NA NA S B,E,L,P 

Phoenicoparrus andinus 
Flamingo-dos-

andes 
VU NA NA V E,P 

SPHENISCIFORMES       

Spheniscidae       

Aptenodytes patagonicus Pinguim-rei LC NA NA V P 

Spheniscus magellanicus 
Pinguim-de-

magalhães 
NT NT NT SA AC,P 

Eudyptes chrysocome 
Pinguim-de-

penacho-amarelo 
VU NA NA V P 

PROCELLARIIFORMES       

Diomedeidae       

Phoebetria fusca Piau-preto EN NA EN SA AO 

Thalassarche chlororhynchos 
Albatroz-de-
nariz-amarelo 

EN EN EN TG AC,AO 

Thalassarche melanophris 
Albatroz-de-

sobrancelha 
LC EN NT SA AC,AO 

Thalassarche chrysostoma 
Albatroz-de-
cabeça-cinza 

EN NA NA V AO 

Thalassarche steadi 
Albatroz-de-

testa-branca 
NT NA NA O AO 

Diomedea epomophora Albatroz-real VU EN EN O AO 

Diomedea sanfordi 
Albatroz-real-do-

norte 
EN EN EN O AO 

Diomedea exulans Albatroz-gigante VU CR EN SA AO 

Diomedea dabbenena 
Albatroz-de-

tristão 
CR CR CR TG AO 

Procellariidae       

Macronectes giganteus Petrel-gigante LC LC LC SA AC,AO 

Macronectes halli 
Petrel-gigante-

do-norte 
LC LC DD SA AC,AO 

Fulmarus glacialoides 
Pardelão-
prateado 

LC LC LC SA AO 

Daption capense Pomba-do-cabo LC LC LC SA AO 

Pterodroma mollis Grazina-mole LC NA LC TG AO 

Pterodroma incerta 
Grazina-de-

barriga-branca 
EN EN EN TG AO 

Pterodroma arminjoniana 
Grazina-de-

Trindade 
VU CR NA T AO 
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ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
STATUS 

IUCN 
STATUS 
BRASIL 

STATUS 
RS 

OCORR. HABITAT 

Pterodroma macroptera 
Grazina-de-cara-

cinza 
LC NA NA V AO 

Procellaria aequinoctialis Pardela-preta VU VU VU SA AC,AO 

Procellaria conspicillata 
Pardela-de-

óculos 
VU VU VU TG AO 

Procellaria cinera Pardela-cinza NT NA NA V AO 

Calonectris borealis Bobo-grande LC LC LC AN AO 

Calonectris edwardsii 
Bobo-de-cabo-

verde 
NT NT NT AN AO 

Ardenna gravis 
Bobo-grande-de-

sobre-branco 
LC LC LC TG AO 

Ardenna griseas Bobo-escuro NT LC NA SA AO 

Puffinus puffinus Bobo-pequeno LC LC LC AN AO 

Pachyptila desolata Faigão-rola LC LC LC SA AO 

Pachyptila belcheri 
Faigão-de-bico-

fino 
LC LC LC SA AO 

Pachyptila vitatta 
Faigão-de-bico-

largo 
LC LC LC SA AO 

Halobaena caerulea Petrel-azul LC LC NA SA AO 

Hydrobatidae       

Oceanites oceanicus Alma-de-mestre LC LC LC SA AO 

Fregetta tropica 
Painho-de-

barriga-preta 
LC LC NA SA AO 

Fregetta grallaria 
Painho-de-

barriga-branca 
LC LC NA SA AO 

Pelecanoididae       

Pelecanoides magellani 
Petrel-

mergulhador 
LC NA NA SA V 

CICONIIFORMES       

Ciconiidae       

Ciconia maguari Maguari LC LC LC R B,C,D,E,L,P 

Jabiru mycteria Tuiuiú LC LC NA V B,L 

Mycteria americana Cabeça-seca LC LC LC S B,C,E,L,P 

SULIFORMES       

Fregatidae       

Fregata magnificens Tesourão LC LC NA R AC,AO 

Phalacrocoracidae       

Nannopterum brasilianus Biguá LC LC LC R AC,B,E,L,P 

PELECANIFORMES       

Ardeidae       

Tigrisoma lineatum Socó-boi LC LC LC R B,E,L,M 

Botaurus pinnatus Socó-boi-baio LC LC LC R B,E,L,M 

Ixobrychus involucris Socoí-amarelo LC LC LC R B,E,L,M 

Nycticorax nycticorax Savacu LC LC LC R B,C,E,L,M,P 

Nyctanassa violácea Savacu-de-coroa LC LC NA R E 

Butorides striata Socozinho LC LC LC IT B,C,D,E,L,M 

Bubulcus íbis Garça-vaqueira LC LC LC R B,C,E 

Ardea cocoi Garça-moura LC LC LC R B,C,D,E,L,M,P 
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Ardea alba 
Garça-branca-

grande 
LC LC LC R B,C,D,E,L,M,P 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira LC LC LC R B,C,D,E,L,M 

Egretta thula 
Garça-branca-

pequena 
LC LC LC R B,C,D,E,L,M,P 

Egretta caerulea Garça-azul LC LC NA R B,E 

Threskiornithidae       

Plegadis chihi Caraúna LC LC LC R B,C,E,L 

Phimosus infuscatus Tapicuru LC LC LC R B,C,E,L 

Theristicus caerulescens Curicaca-real LC LC LC R B,C,L 

Platalea ajaja Colhereiro LC LC LC R B,C,E,L 

CATHARTIFORMES       

Cathartidae       

Cathartes aura 
Urubu-de-

cabeça-vermelha 
LC LC LC R C,E,M 

Cathartes burrovianus 
Urubu-de-

cabeça-amarela 
LC LC LC R C,M 

Coragyps atratus 
Urubu-de-

cabeça-preta 
LC LC LC R C,E,M 

ACCIPITRIFORMES       

Pandionidae       

Pandion haliaetus Águia-pescadora LC LC NA N E,L 

Accipitridae       

Elanus leucurus Gavião-peneira LC LC LC V C,M 

Circus cinereus Gavião-cinza LC VU VU R C,B,D,E 

Circus buffoni 
Gavião-do-

banhado 
LC LC LC R C,B,D,E,M 

Rostrhamus sociabilis 
Gavião-

caramujeiro 
LC LC LC IT C,B,E 

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo LC LC LC R C,B,D,M 

Urubitinga urubitinga Gavião-preto LC LC LC R C,M 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó LC LC LC R C,D,M 

Parabuteo unicinctus 
Gavião-asa-de-

telha 
LC LC NA V C,M 

Geranoaetus albicaudatus 
Gavião-de-rabo-

branco 
LC LC LC V C,M 

Buteo brachyurus 
Gavião-de-
cauda-curta 

LC LC LC V C,M 

Buteo swainsoni 
Gavião-papa-

gafanhoto 
LC LC NA V C,M 

GRUIFORMES       

Aramidae       

Aramus guaraúna Carão LC LC LC R C,B,D,M 

Rallidae       

Aramides ypecaha Saracuruçu LC LC LC R C,B,E,M 

Aramides cajaneus 
Saracura-três-

potes 
LC LC LC R C,B,E,M 

Laterallus melanophaius Sanã-parda LC LC LC R B,E,M 

Laterallus leucopyrrhus Sanã-vermelha LC LC LC R B,E,M 

Porzana spiloptera Sanã-cinza VU EN EN R B,E 

Pardirallus maculatus Saracura-carijó LC LC LC IT B,E 
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Pardirallus sanguinolentus 
Saracura-do-

banhado 
LC LC LC R B,D,E 

Gallinula galeata 
Frango-d’água-

comum 
LC LC LC R B,C,E,L 

Porphyriops melanops 
Frango-d’água-

carijó 
LC LC LC R B,C,D,E,L 

Fulica armillata 
Carqueja-de-

bico-manchado 
LC LC LC R B,C,D,E,L 

Fulica rufifrons 
Carqueja-de-

escudo-vermelho 
LC LC LC R B,C,D,E,L 

Fulica leucoptera 
Carqueja-de-

bico-amarelo 
LC LC LC R B,C,D,E,L 

CHARADRIIFORMES       

Charadriidae       

Vanellus chilensis Quero-quero LC LC LC R B,C,D,E,L,P 

Pluvialis dominica Batuiruçu LC DD LC N B,C,E,L,P 

Pluvialis squatarola 
Batuiruçu-de-

axila-preta 
LC LC LC N B,C,E,L,P 

Charadrius semipalmatus Batuíra-de-bando LC LC LC N B,E,P 

Charadrius collaris 
Batuíra-de-

coleira 
LC LC LC R E,D,P 

Charadrius falklandicus 
Batuíra-de-

coleira-dupla 
LC LC NT S E,P 

Charadrius modestus 
Batuíra-de-peito-

tijolo 
LC LC LC S B,E,P 

Oreopholus ruficollis 
Batuíra-de-papo-

ferrugíneo 
LC LC LC V B,C 

Haematopodidae       

Haematopus palliatus Piru-piru LC LC LC R D,E,P 

Recurvirostridae       

Himantopus melanurus 
Pernilongo-de-
costas-brancas 

LC LC LC R B,C,D,E,L,P 

Chionidae       

Chionis albus Pomba-antártica LC NA NA V AC,P 

Scolopacidae       

Gallinago paraguaiae Narceja LC LC LC R B,C,E,M 

Limosa haemastica 
Maçarico-de-
bico-virado 

LC LC LC N E,P 

Numenius hudsonicus 
Maçarico-de-

bico-torto 
LC NT NA N E,P 

Actitis macularius 
Maçarico-

pintado 
LC LC LC N E,P 

Tringa solitária 
Maçarico-

solitário 
LC LC LC N E,P 

Tringa melanoleuca 

Maçarico-

grande-de-perna-

amarela 

LC LC LC N B,C,E,L,P 

Tringa semipalmata 
Maçarico-de-asa-

branca 
LC LC NA N E,P 

Tringa flavipes 
Maçarico-de-

perna-amarela 
LC LC LC N B,C,E,L,P 

Arenaria interpres Vira-pedras LC NT LC N E,P 

Calidris canutus 
Maçarico-de-

papo-vermelho 
NT CR EN N E,L,P 

Calidris alba Maçarico-branco LC LC LC N E,P 

Calidris pusilla 
Maçarico-

rasteirinho 
NT EN NA N E,P 

Calidris fuscicollis 
Maçarico-de-
sobre-branco 

LC LC LC N E,L,P 

Calidris bairdii 
Maçarico-de-

bico-fino 
LC NA NA N E,P 
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Calidris melanotos 
Maçarico-de-

colete 
LC LC LC N E,L,P 

Calidris himantopus 
Maçarico-

pernilongo 
LC LC LC N E,L,P 

Calidris subruficollis 
Maçarico-

acanelado 
NT VU NT N E,L,P 

Phalaropus tricolor Pisa-n’água LC DD LC N E,P 

Thinocoridae       

Thinocorus rumicivorus 
Agachadeira-

mirim 
LC NA NA V C 

Jacanidae       

Jacana jacana Jaçanã LC LC LC R B,C,D,E,L,M 

Rostratulidae       

Nycticryphes semicollaris 
Narceja-de-bico-

torto 
LC DD LC R B,C,E,L 

Stercorariidae       

Stercorarius chilensis 
Mandrião-

chileno 
LC NA NA S AC,AO,E,P 

Stercorarius maccormicki Mandrião-do-sul LC LC NA SA AC,AO,P 

Stercorarius antarcticus 
Mandrião-
antártico 

LC LC LC SA AC,AO,E,P 

Stercorarius parasiticus 
Mandrião-

parasítico 
LC LC LC N AC,AO,E,P 

Stercorarius pomarinus 
Mandrião-
pomarino 

LC LC LC N AC,AO,E,P 

Stercorarius longicaudus 
Mandrião-de-

cauda-comprida 
LC LC LC N AC,AO,E,P 

Laridae       

Xema sabini 
Gaivota-de-

sabini 
LC NA NA V AC,AO,P 

Chroicocephalus maculipennis 
Gaivota-maria-

velha 
LC LC LC R AC,B,C,E,L,P 

Chroicocephalus cirrocephalus 
Gaivota-de-

cabeça-cinza 
LC LC LC R AC,B,E,L,P 

Leucophaeus pipixcan 
Gaivota-de-

franklin 
LC NA NA V AC,AO,P 

Larus atlanticus 
Gaivota-de-rabo-

preto 
NT NA NA S AC,E,P 

Larus dominicanus Gaivotão LC LC LC S AC,E,L,P 

Sternidae       

Anous stolidus 
Trinta-réis-

escuro 
LC LC NA V AC,AO 

Sternula superciliaris 
Trinta-réis-

pequeno 
LC LC LC R AC,B,E,L,P 

Phaetusa simplex 
Trinta-réis-

grande 
LC LC LC R AC,B,E,L,P 

Gelochelidon nilótica 
Trinta-réis-de-

bico-preto 
LC LC DD R AC,E,P 

Chlidonias niger Trinta-réis-negro LC NA NA V AC,AO,P 

Sterna hirundo Trinta-réis-boreal LC LC LC N AC,E,L,P 

Sterna hirundinacea 
Trinta-réis-de-

bico-vermelho 
LC VU LC S AC,B,E,L,P 

Sterna paradisaea Trinta-réis-ártico LC LC LC N AC,AO,P 

Sterna vittata 
Trinta-réis-

antártico 
LC NA NA V AC,E,P 

Sterna trudeaui 
Trinta-réis-de-
coroa-branca 

LC LC LC R AC,B,E,L,P 

Thalasseus acuflavidus 
Trinta-réis-de-

bando 
LC LC VU S AC,B,E,L,P 

Thalasseus maximus Trinta-réis-real LC EN EN S AC,B,E,L,P 
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Rynchopidae       

Rynchops niger Talha-mar LC LC LC R AC,B,E,L,P 

COLUMBIFORMES       

Columbidae       

Columbina talpacoti Rolinha LC LC LC R C,E,M 

Columbina picui Rolinha-picuí LC LC LC R C,E,M 

Columba livia 
Pombo-

doméstico 
LC LC LC R C,B,E,M,P 

Patagioenas picazuro 
Pomba-asa-

branca 
LC LC LC R C,B,E,M 

Patagioenas maculosa 
Pomba-do-

orvalho 
LC LC LC R C,M 

Zenaida auriculata Avoante LC LC LC R C,B,E,M 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu LC LC LC R C,B,E,M 

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira LC LC LC R C,B,E,M 

CUCULIFORMES       

Cuculidae       

Micrococcyx cinereus 
Papa-lagarta-

cinzento 
LC LC LC IT C,M 

Piaya cayana Alma-de-gato LC LC LC R M 

Coccyzus melacoryphus 
Papa-lagarta-

acanelado 
LC LC LC IT C,E,M 

Coccyzus americanus 
Para-lagarta-de-

asa-vermelha 
LC LC LC IT C,M 

Crotophaga ani Anu-preto LC LC LC R C,E,M 

Guira guira Anu-branco LC LC LC R C,D,E,M 

Tapera naevia Saci LC LC LC R C,E,M 

STRIGIFORMES       

Tytonidae       

Tyto furcata Suindara LC LC LC R C,B,M 

Strigidae       

Megascops choliba 
Corujinha-do-

mato 
LC LC LC R M 

Bubo virginianus Jacurutu LC LC LC R C,B,E,M 

Athene cunicularia 
Coruja-

buraqueira 
LC LC LC R C,D,E 

Asio clamator Coruja-orelhuda LC LC LC R C,B,E,M 

Asio flammeus 
Mocho-dos-

banhados 
LC LC NT R C,B,E,M 

CAPRIMULGIFORMES       

Caprimulgidae       

Hydropsalis parvula Bacurau-chintã LC LC LC V C,E 

Hydropsalis torquata Bacurau-tesoura LC LC LC IT C 

Podager nacunda Corucão LC LC LC IT C,E 

Chordeiles minor 
Bacurau-norte-

americano 
LC LC LC R C 

Nyctidromus albicollis Bacurau LC LC LC R C 

APODIFORMES       

Trochilidae       
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Eupetomena macroura 
Beija-flor-

tesoura 
LC LC NA R M 

Florisuga fusca Beija-flor-preto LC LC LC R M 

Anthracothorax nigricollis 
Beija-flor-de-

veste-preta 
LC LC LC R M 

Stephanoxis loddigesii 
Beija-flor-de-

topete-azul 
LC NA NA R M 

Chlorostilbon lucidus 
Besourinho-de-
bico-vermelho 

LC LC LC IT E,M 

Hylocharis chrysura 
Beija-flor-

dourado 
LC LC LC R E,M 

Leucochloris albicollis 
Beija-flor-de-
papo-branco 

LC LC LC R M 

CORACIIFORMES       

Alcedinidae       

Megaceryle torquata 
Martim-

pescador-grande 
LC LC LC R B,C,E,L,M 

Chloroceryle amazona 
Martim-

pescador-verde 
LC LC LC R B,C,E,L,M 

Chloroceryle americana 

Martim-

pescador-
pequeno 

LC LC LC R B,C,E,L,M 

PICIFORMES       

Picidae       

Melanerpes candidus Pica-pau-branco LC LC LC R C,M 

Veniliornis spilogaster 
Picapauzinho-

verde-carijó 
LC LC LC R C,E,M 

Colaptes melanochloros 
Pica-pau-verde-

barrado 
LC LC LC R C,D,E,M 

Colaptes campestris 
pica-pau-do-

campo 
LC LC LC R C,D,E,M 

FALCONIFORMES       

Falconidae       

Caracara plancus Carcará LC LC LC R B,C,D,E,M,P 

Milvago chimachima Carrapateiro LC LC LC R B,C,D,E,M,P 

Milvago chimango Chimango LC LC LC R B,C,D,E,M,P 

Falco sparverius Quiriquiri LC LC LC R B,C,D,M 

Falco femoralis Falcão-de-coleira LC LC LC R B,C,M 

Falco Peregrinus Falcão-peregrino LC LC LC N B,C,E,M 

PSITTACIFORMES       

Psittacidae       

Myiopsitta monachus Caturrita LC LC LC R C,B,D,E,M 

PASSERIFORMES       

Thamnophilidae       

Thamnophilus ruficapillus 
Choca-de-

chapéu-vermelho 
LC LC LC R E,M 

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata LC LC LC R E,M 

Rhinocryptidae       

Scytalopus iraiensis 
Macuquinho-da-

várzea 
EN EN EN R B,M 

Scleruridae       

Geositta cunicularia Curriqueiro LC LC LC R D,E 

Furnariidae       



 

372 

ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
STATUS 

IUCN 
STATUS 
BRASIL 

STATUS 
RS 

OCORR. HABITAT 

Cinclodes fuscus 
Pedreiro-dos-

andes 
LC LC LC S C,D,E,P 

Furnarius rufus João-de-barro LC LC LC R C,B,D,E,M 

Limnornis curvirostris João-de-palha LC LC NT R B,E,M 

Phleocryptes melanops Bate-bico LC LC LC R B,D,E,M 

Syndactyla rufosuperciliata Trepador-quiete LC LC LC R E,M 

Spartonoica maluroides Boininha NT LC LC R B,C,D,E 

Phacellodomus striaticollis Tio-tio LC LC LC R B,D,E,M 

Phacellodomus ferrugineigula 
João-botina-de-

brejo 
LC LC LC R B,E,M 

Anumbius annumbi Cochicho LC LC LC R C,B,D,E,M 

Schoeniophylax phryganophilus Bichoita LC LC LC R C,M 

Certhiaxis cinnamomeus Curutié LC LC LC R B,M 

Synallaxis frontalis Petrim LC LC LC R E,M 

Synallaxis ruficapilla Pichororé LC LC LC R M 

Synallaxis cinerascens Pi-puí LC LC LC R M 

Synallaxis spixi João-teneném LC LC LC R D,E,M 

Asthenes hudsoni João-platino NT VU VU R C 

Limnoctites rectirostris 
Arredio-do-

gravatá 
NT NT NT R B,M 

Cranioleuca sulphurifera 
Arredio-de-papo-

manchado 
LC NT NT R B,E,M 

Cranioleuca pyrrhophia Arredio LC LC LC R M 

Cranioleuca obsoleta Arredio-oliváceo LC LC LC R E,M 

Tityridae       

Pachyramphus viridis Caneleiro-verde LC LC LC R C,M 

Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto LC LC LC R C,M 

Cotingidae       

Phytotoma rutila Corta-ramos LC NA NA R M 

Tachurisidae       

Tachuris rubrigastra Papa-piri LC LC LC R E,B 

Rhynchocyclidae       

Phylloscartes ventralis 
Borboletinha-do-

mato 
LC LC LC R E,M 

Poecilotriccus plumbeiceps Tororó LC LC LC R M 

Tyrannidae       

Agriornis murinus Gauchinho LC NA NA V C 

Camptostoma obsoletum Risadinha LC LC LC R E,M 

Elaenia flavogaster 
Guaracava-de-

barriga-amarela 
LC LC LC R E,M 

Elaenia parvirostris 
Guaracava-de-

bico-curto 
LC LC LC IT E,M 

Elaenia mesoleuca Tuque LC LC LC IT M 

Elaenia obscura Tucão LC LC LC R E,M 

Pseudocolopteryx sclateri Tricolino LC LC LC R B,E 

Pseudocolopteryx flaviventris 
Amarelinho-do-

junco 
LC LC LC R B,E 

Serpophaga nigricans João-pobre LC LC LC R B,E,M 
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Serpophaga subcristata Alegrinho LC LC LC R E,M 

Serpophaga griseicapilla 
Alegrinho-

trinador 
LC LC LC R B,M 

Myiarchus swainsoni Irré LC LC LC IT M 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi LC LC LC R B,C,D,E,M 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro LC LC LC R B,C,D,M 

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado LC LC LC IT M 

Tyrannus melancholicus Suiriri LC LC LC IT B,C,D,E,M 

Tyrannus savana Tesourinha LC LC LC IT B,C,D,E,M 

Empidonomus varius Peitica LC LC LC IT M 

Myiophobus fasciatus Filipe LC LC LC IT E,M 

Pyrocephalus rubinus Príncipe LC LC LC IT C,E,M 

Arundinicola leucocephala Freirinha LC LC LC R B,C,M 

Lathrotriccus euleri Enferrujado LC LC LC IT M 

Lessonia rufa Colegial LC LC LC S C,D,E,P 

Knipolegus cyanirostris 
Maria-preta-de-

bico-azulado 
LC LC LC R E,M 

Hymenops perspicillatus 
Viuvinha-de-

óculos 
LC LC LC R C,D,E,M 

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno LC LC LC R C,D,E,M 

Vireo olivaceus Juruviara LC LC LC R M 

Muscisaxicola maclovianus 
Gaúcha-de-cara-

suja 
LC NA NA R C 

Xolmis cinereus Primavera LC LC LC R C,M 

Xolmis irupero Noivinha LC LC LC R C,B,D,E,M 

Xolmis dominicanus 
Noivinha-de-

rabo-preto 
VU VU VU R C,B,E 

Vireonidae       

Cyclarhis gujanensis Pitiguari LC LC LC R E,M 

Hirundinidae       

Pygochelidon cyanoleuca 
Andorinha-

pequena-de-casa 
LC LC LC R C,B,D,E,M 

Alopochelidon fucata 
Andorinha-

morena 
LC LC LC R C,B,D,E,M 

Stelgidopteryx ruficollis 
Andorinha-
serradora 

LC LC LC IT C,B,D,E,M 

Progne tapera 
Andorinha-do-

campo 
LC LC LC IT C,B,D,E,M 

Progne chalybea 

Andorinha-
doméstica-

grande 

LC LC LC IT C,B,D,E,M 

Tachycineta leucorrhoa 
Andorinha-de-
sobre-branco 

LC LC LC R C,B,D,E,M 

Tachycineta leucopyga 
Andorinha-

chilena 
LC LC LC S C,B,D,E,M 

Riparia riparia 
Andorinha-do-

barranco 
LC LC LC N C,B,D,E,M 

Hirundo rustica 
Andorinha-de-

bando 
LC LC LC N C,B,D,E,M 

Troglodytidae       

Troglodytes musculus Corruíra LC LC LC R C,B,D,E,M 

Cistothorus platensis 
Corruíra-do-

campo 
LC LC NT R C,D,E 

Polioptilidae       
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Polioptila dumicola 
Balança-rabo-de-

máscara 
LC LC LC R E,M 

Turdidae       

Turdus leucomelas Sabiá-barranco LC LC LC R C,M 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira LC LC LC R C,E,M 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca LC LC LC R C,D,E,M 

Turdus albicollis Sabiá-coleira LC LC LC R E,M 

Mimidae       

Mimus saturninus Sabiá-do-campo LC LC LC R C,D,E,M 

Mimus triurus 
Calhandra-de-

três-rabos 
LC LC LC R C,M 

Motacillidae       

Anthus lutescens 
Caminheiro-

zumbidor 
LC LC LC R C,D,E 

Anthus furcatus 
Caminheiro-de-

unha-curta 
LC LC LC R C,D 

Anthus correndera 
Caminheiro-de-

espora 
LC LC LC R C,D,E 

Anthus nattereri 
Caminheiro-

grande 
VU VU VU R C,D 

Anthus hellmayri 

Caminheiro-de-

barriga-
acanelada 

LC LC LC R C,D,E 

Passerellidae       

Zonotrichia capensis Tico-tico LC LC LC R C,D,E,M 

Ammodramus humeralis 
Tico-tico-do-

campo 
LC LC LC R C,D,E,M 

Parulidae  LC LC LC   

Setophaga pitiayumi Mariquita LC LC LC R B,E,M 

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra LC LC LC R B,E,M 

Basileuterus culicivorus Pula-pula LC LC LC R E,M 

Myiothlypis leucoblephara 
Pula-pula-

assobiador 
LC LC LC R B,E,M 

Icteridae       

Icterus pyrrhopterus Encontro LC LC LC R E,M 

Amblyramphus holosericeus 
Cardeal-do-

banhado 
LC LC LC R B,C,E 

Agelasticus thilius Sargento LC LC LC R B,C,E 

Chrysomus ruficapillus Garibaldi LC LC LC R B,C,E 

Xanthopsar flavus Veste-amarela VU VU VU R B,C 

Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo LC LC LC R B,C 

Pseudoleistes virescens Dragão LC LC LC R B,C,D,E 

Agelaioides badius Asa-de-telha LC LC LC R B,C,E 

Molothrus rufoaxillaris Chupim-azeviche LC LC LC R B,C,E 

Molothrus bonariensis Chupim LC LC LC R B,C,D,E 

Sturnella superciliaris 
Polícia-inglesa-

do-sul 
LC LC LC R B,C,D,E 

Thraupidae       

Pipraeidea melanonota Saíra-viúva LC LC LC R M 

Pipraeidea bonariensis 
Sanhaçu-papa-

laranja 
LC LC LC R C,E,M 
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ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
STATUS 

IUCN 
STATUS 
BRASIL 

STATUS 
RS 

OCORR. HABITAT 

Stephanophorus diadematus Sanhaçu-frade LC LC LC R E,M 

Paroaria coronata Cardeal LC LC LC R E,C,M 

Tangara sayaca 
Sanhaçu-
cinzento 

LC LC LC R E,M 

Tangara palmarum 
Sanhaçu-do-

coqueiro 
LC LC LC R M 

Tangara preciosa Saíra-preciosa LC LC LC R M 

Conirostrum speciosum 
Figuinha-de-

rabo-castanho 
LC LC LC V M 

Sicalis flaveola Canário-da-terra LC LC LC R C,B,D,E 

Sicalis luteola Tipio LC LC LC R C,B,D,E 

Hemithraupis guira 
Saíra-de-papo-

preto 
LC LC LC V M 

Volatinia jacarina Tiziu LC LC LC R C,M 

Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei LC LC LC R E,M 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto LC LC LC R M 

Coereba flaveola Cambacica LC LC LC R E,M 

Sporophila lineola Bigodinho LC LC NA R C 

Sporophila collaris Coleiro-do-brejo LC LC NT R C,E 

Sporophila caerulescens Coleirinho LC LC LC IT C,E 

Sporophila ruficollis 
Caboclinho-de-

papo-escuro 
NT VU VU V C 

Sporophila palustris 
Caboclinho-de-

papo-branco 
EN VU VU R C 

Sporophila angolensis Curió LC LC EN V C 

Embernagra platensis 
Sabiá-do-

banhado 
LC LC LC R C,B,D,E 

Emberizoides herbicola 
Canário-do-

campo 
LC LC LC R C,B 

Emberezoides ypiranganus Canário-do-brejo LC LC LC R C,B 

Saltator similis Trinca-ferro LC LC LC R M 

Saltator aurantiirostris Bico-duro LC LC LC R M 

Poospiza nigrorufa Quem-te-vestiu LC LC LC R C,E,M 

Microspingus cabanisi Quete-do-sul LC LC LC R M 

Donacospiza albifrons 
Tico-tico-do-

banhado 
LC LC LC R E,M 

Rhopospina fruticeti 
Canário-andino-

negro 
LC NA NA V C 

Cardinalidae       

Piranga flava Sanhaçu-de-fogo LC LC LC R M 

Cyanoloxia glaucocaerulea Azulinho LC LC LC R B,M 

Cyanoloxia brissinii Azulão LC LC LC R B,M 

Fringillidae       

Spinus magellanicus Pintassilgo LC LC LC R B,E,M 

Euphonia chlorotica Fim-fim LC LC LC R E,M 

Estrildidae       

Estrilda astrild Bico-de-lacre LC NA NA R E,C 

Passeridae       

Passer domesticus Pardal LC NA NA R C,D,E,M 
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Figura 64. Áreas importantes para conservação das aves no Rio Grande do Sul.  

*Fonte: Projeto Biodiversidade RS. http://www.biodiversidade.rs.gov.br/arquivos/mapa_iba.jpg. 

 

4.2.4 Mastofauna 

Os trabalhos de campo realizados por ocasião da preparação do primeiro Plano 

de Manejo, resultou em uma lista com 29 espécies de mamíferos. Esse levantamento foi 

efetuado em cinco dias de campo. Três espécies são consideradas de interesse 

conservacionista: uma ameaçada de extinção e duas deficientes em dados segundo as 

listas vermelhas analisadas (FONTANA et al., 2003; CHIARELLO et al., 2008; IUCN, 

2010). Cinco espécies são alóctones a fauna brasileira (Quadro 23). 

 

Quadro 23. Lista das espécies de mamíferos registrados durante o levantamento de dados 

primários da mastofauna da APA da Lagoa Verde.  
*Legenda: Formas de registro: Vis= busca ativa/visualização; Ves= busca por vestígios (determinação indireta); Cap= 

captura em armadilha não letal; Eg= egagrópilos; Red= captura em rede de neblina; Col= busca por colônias. 
Determinação de acordo com VOSS et al. (2002). 

TAXON NOME VERNÁCULO 
MÉTODO DE 

REGISTRO 

DIDELPHIMORPHIA   

Didelphidae   

Cryptonanus guahybae Cuica Eg 

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca Vis-Ras 

Lutreolina crassicaudata Cuica-da-cauda-grossa Cap 

CINGULATA   

Dasypodidae   

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Vis-Ves 
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TAXON NOME VERNÁCULO 
MÉTODO DE 

REGISTRO 

Dasypus hybridus Tatu-mulita Vis-Ves 

RODENTIA   

Cricetidae   

Calomys laucha Camundongo Eg 

Deltamys kempi Rato-do-chão Cap-Eg 

Holochilus brasiliensis Rato-do-junco Eg 

Oligoryzomys nigripes Camundongo-do-mato Cap 

Oligoryzomys flavescens Camundongo-do-campo Eg 

Oxymycterus nasutus Rato-focinhudo Cap-Eg 

Scapteromys tumidus Rato-d'água Cap 

Muridae   

Rattus norvergicus Ratazana Vis 

Rattus rattus Rato-das-casas Eg 

Mus musculus Camundongo-doméstico Cap-Eg 

Ctenomydae   

Ctenomys torquatus Tuco-tuco Cap-Vis-Ves-Eg 

Caviidae   

Cavia magna Preá Vis-Ves 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara Vis 

Myocastoridae   

Myocastor coypus Ratão-do-banhado Vis-Eg 

CHIROPTERA   

Molossidae   

Tadarida brasiliensis Morcego-das-casas Cap-Col 

Molossus molossus 
Morcego-da-cauda-

grossa 
Cap-Col 

Vespertilionidae   

Myotis nigricans Morcego-borboleta Cap-Col 

LAGOMORPHA   

Leporidae   

Lepus europaeus Lebre Vis-Ves 

CARNIVORA   

Canidae   

Cerdocyon thous Graxaim-do-mato Ves-Fot 

Mustelidae   

Galictis cuja Furão Ves 

Lontra longicaudis Lontra Ves 

Mephitidae   

Conepatus chinga Zorrilho Vis-Ves 

Procyonidae   

Procyon cancrivorus Mão-pelada Ves-Fot 

ARTIODACTYLA   

Suidae   

Sus scrofa Porco-mateiro Ves-Fot 
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O primeiro Plano de Manejo aponta que apesar das as alterações provocadas pela 

ação humana, a APA da Lagoa Verde ainda abriga uma rica fauna de mamíferos, 

constituindo-se em um reduto valioso para diversas espécies. Embora na presente revisão 

não teha sido realizada amostragens quantitativas, foi possível avistar algumas espécies 

de mamíferos de médio e grande porte com lontra e capivaras ocupando o Parque Urbano 

do Bolaxa e o Arroio Senandes (Figura 65 e 66). 

 

 
Figura 65. Capivaras no Arroio Bolaxa. 

*Fonte: Marcelo Okamoto. 

 

 
Figura 66. Lontra na Lagoa Verde.  

*Fonte: Maíra Saüt 
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Apresenta-se a seguir os resultados dos levantamentos de mastofauna realizados 

no primeiro Plano de Manejo e mantidos na presente revisão. 

 

– Mamíferos de Médio e Grande Porte (>1kg) 

Foram registrados 12 espécies de mamíferos de médio e grande porte na APA. 

A frequência de ocorrência de registros indiretos foi muito baixa, apesar do esforço 

amostral empregado (Quadro 24). Ao analisarmos os resultados de forma conjunta, 

verificamos que a frequência máxima de 34% reflete a ocorrência “ocasional” ou 

“incomum” de encontros de fezes, tocas, pegadas e demais indícios indiretos da presença 

das espécies nos transectos. 

 

Quadro 24. Frequência de ocorrência (FO%) das espécies de mamíferos registrados em 

transectos lineares durante o levantamento de dados primários da mastofauna da APA da 

Lagoa Verde. 
*Legenda: Tx(B): Transectos realizados em banhado; Tx(C): Transectos realizados em campo seco; Tx(F): Transectos 

realizados em fragmento florestal; n: valor absoluto; %: porcentagem. 

ESPECIE 

TRANSECTO LINEAR 
FO 

(%) 
STATUS 

T1 

(B) 

T2 

(B) 

T3 

(B) 

T4 

(F) 

T5 

(F) 

T6 

(F) 

T7 

(C) 

T8 

(C) 

T9 

(C) 

Didelphis albiventris          4 Incomum 

Dasypus novemcinctus          1 Ocasional 

Dasypus hybridus          1 Ocasional 

Hydrochoerus 

hydrochaeris 
         1 Ocasional 

Myocastor coypus          1 Ocasional 

Lepus europaeus          4 Incomum 

Cerdocyon thous          2 Ocasional 

Galictis cuja          1 Ocasional 

Lontra longicaudis          4 Incomum 

Conepatus chinga          1 Ocasional 

Procyon cancrivorus          2 Ocasional 

Sus scrofa          1 Ocasional 

Riqueza por transecto 

(n) 
          - 

Riqueza por transecto 

(%) 
2   4   4  6  - 

 

A média de espécies verificadas por transecto foi de 2,2 ± 0,54 SE. No entanto, 

destacamos o T1 em banhado; o T4 em fragmento florestal e o T7 em ambiente campestre 
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como detentores da maior diversidade registrada. A dissimilaridade entre estes três 

transectos e entre os demais é clara ao verificarmos a análise de agrupamento (Clustering) 

(Figura 67). Os três transectos em questão apresentaram registros exclusivos do ratão-do-

banhado (Myocastor coypus) e da capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) em T1; do 

porco-mateiro (Sus scrofa) em T4; e do furão (Galictis cuja), do zorrilho (Conepatus 

chinga) e dos tatus (Dasypus spp) em T7. 

Ao analisarmos os transectos separadamente, levando em consideração o 

ambiente amostrado, é possível verificar que a lontra (Lontra longicaudis), o gambá-de-

orelha-branca (Didelphis albiventris) e a Lebre (Lepus europaeus) apresentaram 100% 

de ocorrência exclusiva aos transectos realizados em banhado, fragmento florestal e 

campo seco, respectivamente. Este fato demonstra certa especialidade em relação ao uso 

dos habitats locais por estas espécies. 

 

 
Figura 67. Similaridade e coeficiente de afinidade de Jaccard (Cj) com posterior análise 

de agrupamento (Clustering) entre os transectos realizados nos diferentes ambientes 

durante o levantamento de dados primários da mastofauna da APA da Lagoa Verde.  
*Tx(F): Transectos realizados em fragmento florestal; Tx(C): Transectos realizados em campo seco; Tx(B): Transectos 

realizados em banhado. 

 

Os transectos não-lineares realizados a noite não foram efetivos para detecção 

de mamíferos de médio e grande porte. Todas as visualizações ocorreram de maneira 

ocasional (n= 16), ocorrendo durante a realização de outras metodologias (L. europaeus, 

n= 1), decorrentes de atropelamentos (D. albiventris, n=7; M. coypus, n=1; Leuropaeus, 

n= 1; D. novemcinctus, n=1; C. chinga, n=1) ou morte diversa (D. novemcinctus, n=1; 
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H. hydrochaeris, n=1; M. coypus, n=2). Os registros fotográficos corresponderam a um 

índice de captura de 44%. Ocorreram apenas em AF-3 e AF-4, possibilitando a detecção 

do graxaim-do-mato (C. thous, n= 8) (Figura 68), do mão-pelada (P. cancrivorus, n= 1) 

e do porco-mateiro (S. scrofa, n= 2). A combinação deste método com os registros visuais 

obtidos permitiram contabilizar de maneira segura 27 espécimes de mamíferos de médio 

e grande porte. Desta forma destacamos o graxaim-do-mato (Cerdocyon thous) 

(Figura 69) e o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) com 29,6% e 25,9% dos 

registros, respectivamente. 

 

 
Figura 68. Graxaim-do-mato (Cerdocyon thous). 
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Figura 69. Mão-pelada (Procyon cancrivorus). 

 

– Mamíferos Não-voadores de Pequeno Porte (≤ 1kg) 

Durante o levantamento de dados primários foram registradas 14 espécies de 

mamíferos não-voadores de pequeno porte, representando 48,27% da riqueza total 

verificada em campo. Apesar da ausência de registros de espécies ameaçadas, destacamos 

que o conhecimento geral em relação aos pequenos mamíferos no RS é considerado 

incipiente e necessita de maiores investigações de cunho ecológico, genético e sistemático 

(CHRISTOFF, 2003). Em geral, os pequenos roedores e marsupiais são espécies mais 

vulneráveis às alterações ambientais, atuando como bioindicadores de áreas naturais e 

servindo como excelentes objetos de estudo para investigação de padrões e processos 

ecológicos devido à baixa capacidade de dispersão e à resposta rápida às alterações 

ambientais (PARDINI & UMETSU, 2006). Adicionalmente, contribuem ecologicamente 

para os ambientes no que habitam, interagindo nos processos de dispersão de sementes, 

polinização, predação e herbivoria (CASELLA & CÁCERES, 2006). 

O uso de armadilhas convencionais modelo Sherman e Tomahawk resultou no 

sucesso de captura total de 5,14%. Este índice certamente condiz com a falta de recursos 

decorrente do período sazonal. Amostragens de inverno ou primavera poderiam 

aproximar o índice total ao índice verificado em A1 (12%). Neste local, as armadilhas 

foram dispostas entre o banhado e o aterro construído para sustentar a via férrea. A 

concentração de umidade, abrigo e alimento (soja, arroz e trigo) proveniente dos 

carregamentos ferroviários, aliado a ausência de gado, torna as condições do hábitat 
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diferenciadas em relação ao observado em A2 e A3 (Quadro 25). O índice de diversidade 

de Shannon-Wiener em A1 foi de 1,05, representado pelas capturas exclusivas do rato-

do-chão (Deltamys kempi), rato-d’água (Scapteromys tumidus – Figura 70) e 

camundongo-doméstico (Mus musculus), o roedor mais capturado com o método. 

 

 

Figura 70. Rato-d’água (Scapteromys tumidus) capturado com armadilha Tomahawk 

durante o levantamento de dados primários da mastofauna da APA da Lagoa Verde. 

 

O interior do fragmento florestal representado por A2 apresentava ausência de 

sub-bosque, estando claramente impactado pela ação de bovinos e porcos-mateiros (Sus 

scrofa). Deste modo, as capturas neste ambiente ocorreram nas armadilhas dispostas nas 

bordas O índice de diversidade de Shannon-Wiener em A2 foi de 1,04, representado pelas 

capturas exclusivas da cuíca-da-cauda-grossa (Lutreolina crassicaudata) e do 

camundongo-do-mato (Oligoryzomys nigripes). 

As amostragens em campo seco (A3) não foram produtivas. Até mesmo os 

canais de drenagem estavam secos em decorrência da estiagem de verão. No entanto, a 

avaliação estatística das capturas nos três pontos não é suficiente para diferir 

significativamente entre os ambientes (H= 4,44; p= 0,1), sobretudo devido ao baixo 

sucesso de capturas. 

A análise de egagrópilos de coruja possibilitou a análise de 44 espécimes 

predados por coruja-do-campo (Athene cunicularia) e quatro espécimes predados pela 

coruja-de-igreja (Tyto alba). Este material forneceu o registro exclusivo da cuíca 

(Cryptonanus guahybae), do camundongo (Calomys laucha), do camundongo-do-campo 
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(Oligoryzomys flavescens), do rato-do-junco (Holochilus brasiliensis) e do rato-das-casas 

(Rattus rattus). Neste caso destacamos também a grande representatividade do rato-do-

junco (Holochilus brasiliensis), na comunidade de pequenos mamíferos não-voadores 

inventariada. 

 

Quadro 25. Espécies de pequenos mamíferos não-voadores registrados através de 

captura com armadilha não-letal, da análise de egagrópilas de coruja e encontros 

ocasionais durante o levantamento de dados primários da mastofauna da APA da Lagoa 

Verde.  
*Legenda: n= frequência absoluta; A= transecto; Ves= vestígio; Vis= visual. *Registros indiretos e não quantificados. 

 

TAXON 

ARMADILHAS EGAGRÓPILAS OCASIONAL TOTAL 

SHERMAN LEG TOMAHAWK HOLD 

A. CUNICULARIA T. ALBA VES* VIS (n) (%) 
A1 A2 A3 A3 

Cryptonanus 

guahybae 
- - - - 1 - - - 1 0,6 

Lutreolina 

crassicaudata 
- 1 - - - - - - 1 0,6 

Calomys 

laucha 
- - - - 2 1 - - 3 1,9 

Deltamys 

kempi 
1 - - - 2 - - - 3 1,9 

Holochilus 

brasiliensis 
- - - - 18 1 - - 19 11,58 

Oligoryzomys 

nigripes 
- 2 - - - - - - 2 1,2 

Oligoryzomys 

flavescens 
- - - - 1 - - - 1 0,6 

Oxymycterus 

nasutus 
2 2 - - 2 1 - - 7 4,2 

Scapteromys 

tumidus 
3 - - - - - - - 3 1,9 

Rattus 

norvergicus 
- - - - - - - 89 89 54,26 

Rattus rattus - - - - - 1 - - 1 0,6 

Mus 

musculus 
10 - - - 12 - - - 22 13,41 

Ctenomys 

torquatus 
- - - 2 6 - x 2 10 6,09 

Cavia magna - - - - - - x 2 2 1,2 

Total (n) 16 5 0 2 44 4 - 93 164 100 

Sucesso de 

captura (%) 
12 4 0        

Sucesso de 

captura (%) 
 5,14         

 

Registros ocasionais obtidos durante a metodologia de busca ativa para 

mamíferos de médio e grande porte (primeiro Plano de Manejo) resultaram no 

avistamento de 89 ratazanas (Rattus norvergicus). Todos os indivíduos foram 

visualizados as margens da estrada do Porto, em trecho de apenas 1km entre 22H 395103/ 

6446714 e 22H 395170/6445998. A vistoria do local possibilitou verificar o uso dos 

taludes da rodovia como abrigo e a utilização de soja, trigo e arroz proveniente dos 

carregamentos ao Porto de Rio Grande como recurso alimentar. 

O tuco-tuco (Ctenomys torquatus) foi confirmado através da captura de dois 
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espécimes em armadilhas leghold, dois registros de atropelamento nas rodovias e acessos 

locais e seis predações por coruja-do-campo. Seus abrigos foram constantemente 

localizados nas áreas livres de alagamento ao longo de toda a área de interesse. Taludes 

de estradas, campos drenados, bordas de fragmentos florestais, pátios de residência ou 

em qualquer área campestre arenosa e com pouca vegetação é possível identificar os dutos 

e galerias atribuídas à espécie (Figuras 71 e 72). Apesar de não constar nas listas 

vermelhas oficiais, Fernandes et al. (2007) considera o atual nível de conhecimento sobre 

a espécie suficiente para aferir a vulnerabilidade do gênero no Brasil. Alterações no solo 

tem consequências negativas consideráveis para manutenção das populações deste roedor 

(CANEVARI & BALBOA, 2003). Ademais, a espécie é combatida por ser considerada 

praga agrícola, situação confirmada na metade sul do Estado em Peters et al. (no prelo). 

Estes fatos justificam a necessidade de áreas de proteção que contemplem campos nativos 

e demais habitats favoráveis aos ctenomídeos. Os pequenos marsupiais compreendem um 

grupo de mamíferos cujo conhecimento ecológico e taxonômico é atualmente precário. 

 

 
Figura 71. Tuqueiras localizadas em talude de rodovia BR 392. 
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Figura 72. Tuco-tuco (Ctenomys torquatus) capturado em armadilha Leghold durante o 

levantamento da mastofauna da APA na Lagoa Verde. 
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Lithreae brasiliensis.  

Fonte:http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=15 

 

 

 

 

Schinus polygamus (Cav). Cabrera.  

Fonte http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=345 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=15
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393 

 

Schinus terebinthifolia Raddi.  

Fonte: htp://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=239 

 

 

 

 

Centella asiatica 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7462 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=239
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=239
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7462


 

394 

 

Eryngium elegans 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5224 

 

 

 

 

Eryngium nudicaule 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7099 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5224
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Eryngium pandanifolium  

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4524
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Eryngium horridum Malme  

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4853 
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Ilex dumosa 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3677 

 

 

Pistia stratiotes 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=10316 (aquática). 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3677
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=10316
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Zantedeschia aethiopica 

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Zantedeschia_aethiopica (aquática) 

 

 

 

 

Hydrocotyle bonariensis 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3998 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zantedeschia_aethiopica
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Syagrus romanzoffianum 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=6071 
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Achyrocline satureoides 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4862 
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Baccharis angusticeps  

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=10732 

 

 

 

 

Gamochaeta americana 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8810 
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Hypochaeris albiflora 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=16832 

 

 

 

 

Paspalum dilatatum 

Fonte: https://www.agrolink.com.br/problemas/capim-melado_108.html 
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Paspalum notatum 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5122 
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Senecio heterotrichius 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4058 

 

 

 

 

Sommerfeltia spinulosa 

Fonte: http://ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7760 
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Aechmea sp 

Fonte: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aechmea_distichantha 
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Bromelia antiacantha  

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=1068 
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Tillandsia aeranthos 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7052 

 

 

 

 

Tillandsia geminiflora 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4064 
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Tillandsia usneoides 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8430 

 

 

Vriesea sp. 

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vriesea 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8430
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vriesea
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Begonia patula 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=18469 
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Cereus hildmannianus 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=290 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=290


 

411 

 

Opuntia monoacantha 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7408 

 

 

 

Cardionema ramosíssima 

Fonte: https://www.earth.com/earthpedia/plant/de/cardionema-ramosissima/ 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7408
https://www.earth.com/earthpedia/plant/de/cardionema-ramosissima/
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Bulbostylis capilaris 

Fonte: https://www.agrolink.com.br/problemas/alecrim-da-praia_2582.html 

 

 

Fimbristylis dichotoma 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7011 

https://www.agrolink.com.br/problemas/alecrim-da-praia_2582.html
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7011
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Drosera brevifolia 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5602 

 

 

 

 

Equisetum giganteum 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=17469 
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Erytroxylum argentinum 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=585 

 

 

 

 

Sapium glandulosum 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=537 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=585
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Euphorbia papillosa 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=2060 

 

 

 

 

Sebastiana brasiliensis 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=766 

 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=2060
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Sebastiana commersoniana 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=568 

 

 

 

 

Acacia longifolia 

 Fonte: https://jb.utad.pt/especie/Acacia_longifolia#imagem-6516 

 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=568
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Desmodium adscendens 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=6772 

 

 

Desmodium icanum 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5141 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=6772
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5141
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Erythrina crista-galli 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

 

 

Macroptilium gibbosifolium 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8351

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8351
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Stylosanthes leiocarpa Vogel 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=11752 

 

 

Vigna luteola 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=16917 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=11752
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=16917
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Herbertia lahue 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7422 

 

 

 

 

Sisyrinchium micranthum 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4276 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7422
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4276
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Hyptis brevipes Poit 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=17596 

 

 

 

 

Ocotea pulchella 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3834 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=17596
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3834
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Leandra australis 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8340 

 

 

 

 

Ficus cestrifolia 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=1295 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8340
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=1295
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Ficus luschnathiana 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=13104 

 

 

 

 

Eugenia uniflora 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=147 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=13104
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=147
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Myrcia sp. 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3540 

 

 

 

Myrcianthes cisplatensis 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3146 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3540
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3146
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Guapira opposita 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=3963 

 

 

 

 

Ludwigia sp 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=12686 
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Acianthera sp.  

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=15822 
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Cattleya intermedia 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=15392 
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Bacopa monnieri 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5368 

 

 

 

Plantago tomentosa 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7209 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5368
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Axonopus affinis 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Axonopus_fissifolius 

 

 

Briza minor 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Briza_minor 

https://en.wikipedia.org/wiki/Axonopus_fissifolius
https://en.wikipedia.org/wiki/Briza_minor
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Cynodon dactylon 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=18931 

 

 

Ischaemum minus 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=1816 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=18931
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=1816
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Sporobolus indicus 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8749 

 

 

Stenotaphrum secundatum 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Grama_Sto._Agostinho 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8749
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grama_Sto._Agostinho
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Polygala paniculata 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=15922 

 

 

 

 

Myrsine laetevirens 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4550 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=15922
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4550
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Myrsine parvifolia 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=18072 

 

 

 

Margyricarpus Pinnatus 

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Margyricarpus_pinnatus 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=18072
https://es.wikipedia.org/wiki/Margyricarpus_pinnatus


 

434 

 

Richardia brasiliensis 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7756 

 

 

 

Richardia humistrata 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/macleaygrassman/16420834719 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7756
https://www.flickr.com/photos/macleaygrassman/16420834719
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Casearia sylvestris 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=1825 

 

 

 

Salix humboldtiana 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=2231 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=1825
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=2231
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Salvinia auriculata 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=13239 

 

 

 

Allophylus edulis 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=100 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=13239
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=100
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Allophylus guaraniticus 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=261 

 

 

 

Petunia integrifolia 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5586 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=261
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=5586
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Solanum sisymbriifolium 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7088 

 

 

 

Glandularia aristigera 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7896 

 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7088
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=7896
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Glandularia peruviana 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8444 

 

 

Lantana câmara 

Fonte: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=13860 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8444
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=13860
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2. FAUNA 
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2.1 Peixes 

 

 

Australoheros facetus 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

 

Corydoras paleatus 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 
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Mugil platanus 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

 

 

Hoplosternum littorale 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 
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Jenynsia multidentata 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

 

 

Lycengraulis grossidens 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 
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Micropogonias furnieri 

Fonte: Polar Meio Ambiente 
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2.2 Répteis 

 

 

Hemidactylus mabouia 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839 

Fonte: Wa Ching, 2020 
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Caiman latirostris 

Fonte: Marcelo Okamato 2020 

 

 

 

 

Tupinambis merianae 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 
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2.3 Anfíbios 

 

 

Leptodactylus latrans 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 
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2.4 Aves 

 

 

Melanerpes candidus 

Fonte: Marcelo Okamato 2020 

 

 

Leptotila verreauxi 

Fonte: Marcelo Okamato 2020 
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Synallaxis spixi 

Fonte: Marcelo Okamato 2020 

 

 

 

Knipolegus cyanirostris 

Fonte: Marcelo Okamato 2020 
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Callonetta leucophrys (macho) 

Fonte: Marcelo Okamato 2020 

 

 

 

Callonetta leucophrys (fêmea) 

Fonte: Marcelo Okamato 2020 
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Anas versicolor 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

Aramus gurauna 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Ardea alba 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

Ardea cocoi 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Bubo virginianus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

Bubulcus ibis 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Butorides striata 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

Callonetta leucophrys 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Caracara plancus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Certhiaxis cinnamomeus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Chauna torquata 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Coscoroba coscoroba 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Egretta caerulea 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Fulica leucoptera 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Gallinago paraguaiae 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Geothlypis aequinoctialis 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Guira guira 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

Heterospizias meridionalis 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 



 

460 

 

Hymenops perspicillatus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

Laterallus melanophaius 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Myiopsitta monachus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Paroaria coronata 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Phacellodomus striaticollis 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Phleocryptes melanops 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Piaya cayana 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Pipraeidea bonariensis 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Pitangus sulphuratus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Platalea ajaja 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Podilymbus podiceps 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Polioptila dumicola 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Pseudoleistes virescens 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

Pyrocephalus rubinus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Rollandia rolland 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

Sporophila caerulescens 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Stelgidopteryx ruficollis 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Stephanophorus diadematus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Theristicus caerulescens 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

 

Tigrisoma lineatum 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Urubitinga urubitinga 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 

 

 

 

Vanellus chilensis 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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Xolmis dominicanus 

Fonte: Carlos Eduardo Soares 
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2.5 Mamíferos 
 

 

Molossus molossus 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

Myotis nigricans 

Fonte:Polar Meio Ambiente, 2011 
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Oligoryzomys nigripes 

Fonte:Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

 

 

 

Lutra longicauda 

Fonte: Maíra Saüd 
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Oxymycterus nasutus 

Fonte:Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

 

Procyon cancrivorus 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 
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Hydrochoerus hydrochaeris 

Fonte:Marcelo Okamoto 

 

 

 

Scapteromys tumidus 

Fonte:Polar Meio Ambiente, 2011 
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Ctenomys torquatus 

Fonte:Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 

 

Sus scrofa 

Fonte: Polar Meio Ambiente, 2011 

 

 



 

477 

 

Lycalopex gymnocercus 

Fonte: Marcelo Burns 

 

 

 

Cavia aperea 

Fonte: Marcelo Okamato 2020 
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