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RESUMO 

 

O presente estudo visou efetuar levantamento da mastofauna de médio e grande 
porte e discutir medidas relevantes para a conservação da biodiversidade no 
planejamento e licenciamento ambiental em condomínios fechados. Dessa forma a 
pesquisa foi realizada em um condomínio fechado no município de Torres, Rio 
Grande do Sul. A pesquisa dividiu-se em uma análise qualitativa dos documentos 
relacionados à criação do condomínio dentro do processo de licenciamento 
ambiental e uma ampla revisão da literatura a respeito dos condomínios no mundo, 
no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados quantitativos ocorreu 
entre os meses de outubro de 2017 e setembro de 2018. Esse levantamento 
quantitativo foi viabilizado por capturas de vídeos em armadilhas fotográficas, no 
modo filmagem, além de caminhamentos em dois transectos pré-definidos ao longo 
de microcorredores ecológicos criados no processo de licenciamento ambiental e 
por parcelas de areia instaladas nos passadores de fauna no cercamento do 
empreendimento. As armadilhas fotográficas totalizaram 633 registros de 
deslocamento da mastofauna de médio e grande porte, com a ocorrência de 5 
ordens, 9 famílias e 14 espécies. Foram incluídos nesta listagem cães e gatos 
domésticos. Os transectos e parcelas de areia totalizaram 242 registros, com 
apenas dois episódios de avistamento da mastofauna terrestre de médio e grande 
porte. Os dados qualitativos indicaram que os mecanismos de conectividade 
estrutural introduzidos no empreendimento, tais como os passadores de fauna, 
proteção de fragmentos florestais remanescentes na área de estudo com a criação 
de bordas de amortização e a consolidação de microcorredores ecológicos, foram 
medidas unilaterais do órgão ambiental licenciador, cumpridas pela empresa que 
instalou o empreendimento. Dentre as espécies registradas ocorreu o 
acompanhamento da reprodução de Cerdocyon thous e Procyon cancrivorus na 
abrangência da área de estudo, com o registro do deslocamento de dois filhotes de 
Cerdocyon thous e um filhote de Procyon cancrivorus. Avaliando as espécies que se 
deslocaram na área de estudo, quatro delas apresentam um grau de ameaça de 
extinção, sendo elas Leopardus tigrinus, Leopardus geoffroyi, Tamandua 
tetradactyla e Lontra longicaudis. O comportamento geral da mastofauna na 
travessia das galerias foi mais ativo no período da noite, com redução na madrugada 
e retomada de padrão mais efetivo somente no turno da tarde. Esse comportamento 
foi alterado no verão, com nítida perturbação, que pode estar relacionada ao período 
de veraneio. Os dados apontam que as áreas urbanas podem contribuir na 
conservação da biodiversidade, preservando e conservando redutos ambientais que 
possam constituir corredores ecológicos. Contudo, esta verificação não habilita os 
empreendimentos a promover avanços sobre os ambientes naturais e cabe à 
comunidade e gestores das cidades repensarem os rumos do processo de 
urbanização de seus municípios.      
 
 
Palavras-chave: Condomínios fechados. Mastofauna. Biodiversidade. 



ABSTRACT 

 

This research intended to measure the quantity of medium and large size 
mastofauna and discuss diferent and relevant means to biodiversity conservation in 
the planning and environmental licensing in closed condominiums. Therefore, this 
study was implemented in a closed condominium of Torres, a northeastern city in the 
state of Rio Grande do Sul, Brazil.The study was based on two main parts:  the 
qualitative analysis of the documents that created the condominium (taking into 
account the process of environmental licensing) and a wide review of the literature 
regarding condominiums (around the world, in Brazil and in the state of Rio Grande 
do Sul).The collection of quantitative data happened between October 2017 and 
September 2018.This part of the research, that was mainly quantitative, was  
feasible by capturing videos in photographic traps (in the shooting mode) in addition 
to trips in two pre-defined transects along ecological micro corridors created in the 
environmental licensing process and by sand plots installed in the fauna corridors in 
the development. Photographic traps totalized 633 mastofauna displacement records 
from medium to large, with 5 orders, 9 families and 14 species occurring. Domestic 
cats and dogs were included in this list. The transects and plots of sand totalized 242 
records, with only two episodes of sighting of the terrestrial medium and large 
mastofauna.The qualitative data indicated that the structural connectivity 
mechanisms introduced in the condominium, such as the fauna pathways, protection 
of remaining forest fragments in the study area with the creation of damping zones 
and the consolidation of ecological micro corridors, were unilateral measures of the 
environmental agency licensor, properly followed by the company that installed the 
enterprise in the area. Among the recorded species, the reproduction of Cerdocyon 
thous and Procyon cancrivorus was noticed and monitored in the coverage area, with 
the follow up of the displacement of two young Cerdocyon thous pups and one of 
Procyon cancrivorus.Through evaluation of the species that moved in the study area, 
it was plain to see that four of them present a certain degree of threat of extinction, 
such as Leopardus tigrinus and, Leopardus geoffroyi, Tamandua tetradactyla and 
Lontra Longicaudis.The general behavior of the mastofauna in the crossing of the 
galleries was more productive at night, with significant reduction at dawn and 
recapture of a more effective pattern only in the afternoon shift. This behavior has 
meaningly changed in summer period, with a distinct disturbance, which may be 
related to the typical increase of the flow of tourists.The data collection indicate that 
urban areas can contribute to the conservation of biodiversity in preservation areas 
that may constitute ecological corridors. However, the verification work that was done 
in this research doesn’t turn business companies capable to transpose natural 
environments and it is up to the community and city managers to rethink the direction 
of the urbanization process of their counties. 
 

 

Keywords: Gated condommunities. Mammals and biodiversity. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A conservação da biodiversidade consiste em uma temática que envolve 

questões ambientais, sociais e econômicas. Recorrentemente, não consiste em um 

tema discutido dentro do processo de urbanização vinculado ao estabelecimento e 

crescimento das cidades. Somado a isso, temos, no imaginário das pessoas, que 

essa responsabilidade de preservação está depositada apenas sobre as áreas rurais 

de nosso país. 

 O processo de urbanização, historicamente, promoveu avanços constantes 

das estruturas associadas à construção das cidades sobre redutos ambientais de 

grande sensibilidade e valor ecológico.  Em muitos casos, a infraestrutura 

urbanizadora realiza a eliminação ou a segmentação desses últimos e raros locais. 

O processo de urbanização promoveu a interrupção muitas vezes abrupta da 

comunicação entre ambientes naturais, afetando o deslocamento da fauna nativa 

local. Sendo assim, promover um melhor entendimento de ferramentas que possam 

preservar esses fluxos de indivíduos resultaria em um fator muito positivo no 

enfrentamento da perda de biodiversidade e na forma de avaliar esses conceitos 

tradicionais de ocupação do espaço urbano. 

 Neste contexto, os condomínios horizontais de terrenos ou casas são 

elementos que, nas duas últimas décadas, passaram a compor a paisagem do litoral 

norte do Rio Grande do Sul (Litoral Norte-RS). Constituem-se em ocupações com 

empreendimentos simbolizados por forte apelo na concepção de luxo e grande 

impacto de infraestrutura. Esses locais apresentam pórticos imponentes e muros 

que são um cartão de visita a sua proposta de segurança e proteção. Por outro lado, 

tais empreendimentos, muitas vezes, não apresentam nenhuma sustentabilidade 

ambiental. 

 

1.1  CONDOMÍNIOS E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

Na literatura sobre condomínios fechados dentro de estruturação baseada em 

cercamentos sólidos e protegidos, destacam-se discussões voltadas para os 

seguintes aspectos: conflitos sociais com o entorno (MOURA, 2008); 

representatividade dentro de um sistema de mercado e econômico (COSTA, 2010); 

mudanças na configuração da estrutura urbana (BERGAMASCHI, 2014); gestão do 
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empreendimento quando ocupado pelos futuros moradores (MEDVEDOVSKI, 2006);  

recentemente, as estratégias no planejamento da paisagem e sua qualidade 

ambiental (VALASKI, 2008);  e  a correlação com as  ecovilas e  sua proposta de 

sustentabilidade (CUNHA, 2010).  

 Poucas são as pesquisas que abordam o papel dos condomínios e 

loteamentos fechados para a conservação da biodiversidade. Nas estratégias de 

marketing, na maioria dos casos, são destacados como condomínios ecológicos, em 

que há maior preocupação com aspectos que envolvem a construção do 

empreendimento, além de apresentarem filosofia alternativa ou de minimização de 

conflitos sociais. (ABDULLAH, 2017; SILVA 2017; WEBER, 2016; DESCHAMPS 

2017; LAWRENCE, 2018; WANIE, 2018). 

 A conservação da biodiversidade consiste em tema muito controverso e 

polêmico, tendo em vista a proposta dos condomínios fechados presentes no Litoral 

Norte-RS (STROHAECKER, 2007). Em sua concepção, Esta proposta consiste em 

“enclave fortificado” para a proteção dos que vivem nesse local. Entretanto, a 

biodiversidade necessita de um grau de permeabilidade, de fluxos e de 

conectividade com o entorno. Essa necessidade é oposta aos mecanismos de 

funcionamento de um condomínio totalmente fortificado. 

A matriz urbana é um elemento de elevado poder de fragmentação, e Fahrig 

(2003) converge este conceito aos aplicados por muitos condomínios, que acabam 

por transformar um habitat contínuo em manchas de habitat. Estes variam em 

tamanho e forma, mas acabam por segmentar elementos naturais da paisagem 

(BRACK, 2006) e, em alguns momentos, encarcerando-os dentro de seus muros 

(SILVA, 2017). 

 Em estudo, Parfitt (2016) descreve que estes empreendimentos destinados à 

classe média/alta se caracterizam como núcleos de ocupação e, dessa forma, 

interferem na dinâmica social da cidade onde estão inseridos.  Paradoxalmente, são 

promotores de zonas de preservação de um ambiente natural urbano, mas que 

também geram uma grande pressão sobre as mesmas áreas. 

 

1.2  CORREDORES ECOLÓGICOS 

 

Os corredores ecológicos possuem uma função ambiental importante dentro 

da conservação da biodiversidade, tendo em vista que a fragmentação de habitats  é 
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uma das mais citadas causas de extinção das espécies e da perda da diversidade 

biológica (FAHRIG, 2003; D’EON, 2002; HESS, 2001; RIBEIRO, 2009). A matriz 

consolidada pela urbanização e a própria proposta deste tipo de empreendimento 

determinam a necessidade da preservação dos fragmentos naturais remanescentes, 

bem como a manutenção da sua conexão.   

Segundo Muchailh (2010), a avaliação da efetividade da implantação de 

corredores (conectividade funcional), somente pode ser aferida em trabalhos de 

ecologia populacional e fluxo gênico entre fragmentos, dentre outros métodos 

específicos que possam mensurar, de acordo com a sensibilidade de cada espécie 

alvo. 

Em muitos casos, a amplitude e a escala de um corredor sofre  

questionamentos quanto à sua efetividade, custo e objetivo dentro da conservação 

da flora e fauna.  Herrmann et al. (2003) utilizaram ferramentas GIS para uma matriz 

rural e propõem que corredores ecológicos em nível regional seriam ideais dentro da 

proposta de otimização dos recursos. Já os projetados dentro de uma escala local 

não se justificariam pelos seus resultados limitados ou até, em certo ponto, 

contestados.  

Didham et al.(2012) destaca que uma abordagem em pequena escala não se 

torna útil, ao menos que seja disposto em um quadro maior de mudanças temporais 

na escala da paisagem. Essa abordagem pode ser entendida na proposta de Santos 

(2018), que trata da necessidade de que ocorram movimentos em uma paisagem 

(Taylor, 1993), pois os organismos dentro de suas movimentações propiciam 

encontros biológicos. Essa interação entre indivíduos pode ser ampliada e afetar as 

populações, as comunidades e integrar ecossistemas. Haddad (2015) converge para 

a necessidade de aproximação entre os indivíduos, eleva o processo de 

fragmentação das paisagens e o comprometimento dos serviços ecossistêmicos, 

que podem não somente ser diminuídos, mas eliminados. 

A eliminação de fragmentos florestais ou a redução desses locais podem 

afetar a capacidade de mobilidade dos indivíduos. Pereira (2017) define que essa 

perda de mobilidade pode gerar perturbações na conectividade local, com efeitos 

que são percebidos na conectividade global. Haddad (2015) destaca que a 

persistência da fragmentação pode ser ao longo do tempo um evento degradante 

sobre a biodiversidade e o ecossistema.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 Realizar levantamento da mastofauna de médio e grande porte e discutir 

medidas relevantes para a conservação da biodiversidade no planejamento e 

licenciamento ambiental em condomínios fechados. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa poderá conduzir a respostas de outros 

questionamentos vinculados ao objetivo geral do projeto, com os seguintes 

desdobramentos:  

 

I) Realizar levantamento da literatura pertinente aos condomínios ecológicos no 

Brasil e no mundo. 

II) Verificar quais são as espécies da mastofauna mantidas nos redutos florestais 

do empreendimento em análise; 

III) Investigar o status atual do fluxo da fauna nos microcorredores ecológicos e o 

seu padrão de deslocamento; 

IV) Avaliar a eficácia dos mecanismos introduzidos no licenciamento ambiental de 

um condomínio residencial, para a criação de microcorredores ecológicos; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 O presente estudo foi realizado em um condomínio fechado de terreno 

localizado no município de Torres, no Litoral Norte-RS (figura 1).  

Torres é o município mais extremo ao norte do Litoral Norte-RS, tendo como 

limitador com o estado de Santa Catarina o Rio Mampituba. O município possui uma 

extensão de 160,565 Km2 (IBGE, 2010). 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 
  

 
Fonte: Autor (2018). 
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 Os municípios do Litoral Norte-RS apresentam, como característica marcante, 

uma sazonalidade quanto à ocupação do seu território. Nesses locais, nos meses de 

verão, ocorre uma verdadeira explosão demográfica (gráfico 1), conforme  dados do 

relatório de estimativas para a população flutuante do Litoral Norte-RS apresentado 

pela Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul (FEE/RS) 

em 2016. 

 
Gráfico 1 – População estimada nos municípios investigados pelo relatório da 

FEE/RS quanto a flutuação da população no veraneio 

 
Fonte: FEE/RS (2016). 

 

 O Natal consiste na data que marca o início desse período de explosão 

populacional no Litoral Norte-RS. O ápice das festividades acontece na virada do 

ano e esse fluxo se estende até o carnaval, quando inicia um processo de declínio 

populacional. O final desse ciclo ocorre no feriado da Páscoa. 

 Essa flutuação na população é tópico importante quando analisada a 

ocupação de empreendimento voltado para o uso residencial. Isso porque os 

condomínios, a cada ano, atraem mais pessoas para casas de veraneio (BORGES, 

2017). 

 O município de Torres aporta quatro unidades de conservação. Em nível 

federal, temos a Ilha dos Lobos (figura 1), a qual consiste em um Refúgio de Vida 

Silvestre, que contempla o bioma Marinho Costeiro com uma área de 142,39 

hectares, criada no ano de 2005 (ICMBIO, 2018). Em nível estadual, existe também 

a unidade de conservação do Parque Estadual de Itapeva (PEVA), com 1.000 

hectares, que abriga ambientes de dunas, vegetação de restinga, campos secos e 
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alagados, banhados e turfeiras e Mata Paludosa (floresta formada sobre solos 

bastante úmidos). O PEVA (figura 1) foi criado por decreto estadual no ano de 2002 

(SEUC, 2018). 

O Município de Torres possui também uma unidade de conservação 

municipal,  que consiste na APA (Área de proteção Ambiental) da Lagoa da Itapeva, 

que foi criada por mecanismos de compensação ambiental como forma de mediar os 

impactos da criação do Aeroporto Regional do Litoral Norte. A APA da Lagoa da 

Itapeva foi criada pela lei municipal N° 3.372/99, e possui uma área de 436,99 ha e 

contempla a margem leste da Lagoa da Itapeva nas proximidades do Aeroporto 

(SEUC, 2018). 

Além das unidades de conservação citadas acima, ocorre também no 

município de Torres uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), que é 

descrita em sua portaria de criação nº 52/2012-IBAMA, em uma área de proteção 

com 9,95 hectares denominada de RPPN recanto do Robalo (figura 1), de 

propriedade de João Carlos Haerter (SIMRPPN, 2019). Esta Reserva particular 

possui um especial interesse para a área de estudo, pois protege uma porção das 

margens do rio Mampituba, que dentro da área urbana de Torres recebe uma 

elevada pressão quanto ao processo de urbanização. 

Quanto ao empreendimento, as unidades de conservação mais próximas da 

área de estudo são em primeiro plano a RPPN Recanto do Robalo, que representa 

todas as formações florestais que projetam uma ligação com o Rio Mampituba, 

posteriormente o Parque Estadual da Itapeva. A APA da Lagoa da Itapeva consiste 

na UC mais distante da área de estudo, mas com uma certa proximidade do Parque 

Estadual da Itapeva, contudo ocorre a presença RS 389 (Estrada do Mar) como  

elemento fragmentador entre estas duas unidades de conservação. 

A Revis Ilha dos Lobos apresenta uma elevada importância para a fauna 

marinha, contudo a sua contribuição para a mastofauna terrestre de médio e grande 

porte está consolidada pela presença do escritório do ICMbio no município de 

Torres, que dentro dos procedimentos de licenciamento ambiental também 

contribuem na análise documental e na emissão da anuência, bem como de apontar 

eventuais restrições ao processo ou a própria natureza do empreendimento. 

O condomínio em estudo aporta, dentro de seus limites, fragmentos florestais 

característicos da Mata Atlântica, com uma vegetação predominante de Floresta 

Ombrófila Densa (IBGE, 2012), solo classificado pelo como HAQHa. Este é 
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composto por areias quartzosas hidromórficas álicas, relevo plano e areias 

quartzosas marinhas de relevo suave, ondulado ao longo da faixa de praia. Na 

direção da encosta do planalto, tem um solo classificado como GHe3, ou Gleissolo 

húmico eutrófico e distrófico chernozênico de textura argilosa e areias quartzosas 

hidromórficas álicas. O clima para a região é definido como subtropical (Cfa) do 

sistema de Köeppen, que apresenta as estações com o verão e o inverno muito 

característicos (gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Média histórica da temperatura ao longo do ano em Torres/RS 

 

Fonte: Autor modificado de Inmet (2018). 

 

 

3.2 LOCAL DE AMOSTRAGEM 

 

As amostragens foram realizadas em áreas de grande expectativa de 

movimentação da mastofauna, e que correspondem aos locais destinados aos 

passadores de fauna e “corredores ecológicos”. Dentro da proposta do licenciamento 

ambiental do empreendimento, esses corredores possuem uma escala na paisagem 

em nível local com a função de ligar os fragmentos florestais localizados na gleba. 

 Os corredores ecológicos, no empreendimento, possuem estruturas que 

permitem fluxos entre esses redutos e nos pontos de permeabilidade, que 

correspondem aos passadores de fauna no cercamento. Dessa forma, permitem o 

contato da fauna com as áreas externas ao empreendimento. 

O conceito de corredor ecológico é empregado em diversas escalas 

(FORMAN & GODRON, 1986). Para este trabalho, as dimensões desta proposta de 

Verão 

Inverno 
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conectividade foram definidas como microcorredores ecológicos, devido a sua 

restrita escala. Esses pequenos “elos” podem permitir que unidades menores da 

paisagem estejam conectadas (TAYLOR, 1993), dentro de uma proposta maior e 

que no contexto de uma paisagem urbana eles possam acrescentar caminhos para 

o fluxo de indivíduos, de genes e da biodiversidade local e regional. 

  

3.2.1 Fragmentos florestais 

 

O empreendimento dentro dos seus limites comporta pequenos fragmentos 

florestais variando de 0,2 hectares até 24 hectares (figuras 2 e 3), que, dentro da 

proposta de instalação da infraestrutura do condomínio, consolidaram uma matriz 

urbana que segmenta estes redutos. Assim, mantém-se, no limite oeste da gleba, a 

Área de Preservação Permanente (APP) da Sanga dos Olhos d’água, o fragmento 

florestal M6 e o Paleocanal, que consiste em um meandro abandonado do rio 

Mampituba.  Na porção oeste, encontram-se os fragmentos florestais M1, M2, M3 e 

M4. 

Os fragmentos florestais denominados de M1 e M2 são partes de uma 

unidade maior (pontilhado cinza na figura 3), que contempla uma área de 14,88 

hectares. Todavia, a delimitação do território de abrangência do empreendimento 

destaca, curiosamente, que duas partes deste grande fragmento ficam separadas no 

desenho do empreendimento, mas ligadas fisicamente (figura 3). 

Os fragmentos florestais M1, M2, M3 e M4 formam o microcorredor ecológico 

A; e o fragmento M6, a mata ciliar da Sanga Olhos d’água; e o Paleocanal, o 

microcorredor ecológico B. 

A figura 2 destaca a localização dos fragmentos no ano de 2009, que 

corresponde ao período de licenciamento ambiental prévio à instalação do 

empreendimento, sendo perceptível que as formações arbóreas estavam localizadas 

com maior representatividade no limite oeste da gleba e de forma muito incipiente na 

divisa leste. O arranjo do terreno é coerente com os registros de que a área 

remotamente era utilizada para o plantio de arroz e posteriormente para a criação de 

animais.  
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Figura 2 – Localização e perspectiva dos fragmentos no ano de 2009 
 

 
Fonte: Autor modificado de Google Earth (2018). 

 

Como comparativo, a figura 3 destaca, para o ano de 2018, que os 

fragmentos florestais foram mantidos após a instalação do empreendimento, sendo 

possível verificar um acréscimo na área dos fragmentos florestas neste intervalo de 

tempo entre 2009 e 2018. 

 

Figura 3 – Localização e perspectiva dos fragmentos no ano de 2018 

 
Fonte: Autor modificado de Google Earth (2018). 
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3.2.1.1 Fragmentos Florestais M1 e M2 

 

Os fragmentos florestais M1 e M2 (Figuras 4 e 5), como informado 

anteriormente, formam uma única unidade florestal. No entanto, no território ocupado 

pelo condomínio M1 possui comunicação com as áreas externas do 

empreendimento no sentido norte, ou seja, na direção do rio Mampituba e não 

possui cercamento ou muros nesta porção do terreno. A porção deste grande 

fragmento denominada de M2 possui uma comunicação importante com o fragmento 

M3. 

Este reduto florestal apresenta características e fitofisionomia que o 

promovem dentro de parâmetros de classificação balizadas pela resolução 

CONAMA 33/94, como uma formação florestal Primária. 

O fragmento M2 representa uma pequena porção do grande fragmento 

florestal, que incide sobre os limites do condomínio, com uma área total de 0,98 

hectares.  Nessa divisa do empreendimento, não existe cercamento, dessa forma, 

mantém a unidade do grande fragmento florestal a que M1 e M2 pertencem. 

Avaliando a composição da borda do fragmento M2, na figura 4, verifica-se 

um estrado arbustivo predominante, com a presença de exemplares arbóreos, 

inclusive com os registros de espécie exótica, que é representada pelo Pinus sp.  

 

Figura 4 – Vista sentido sul-norte dos Fragmentos M2-M1 no ano de 2013 
 

 
Fonte: Relatório Supervisão Ambiental (2013). 
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Comparando-se essa imagem com a figura 5, verifica-se que a borda de 

proteção do fragmento avançou dentro da sua sucessão ecológica, de um estrato 

arbustivo para um arbóreo, que atualmente está em um estágio inicial no processo 

de regeneração. 

 

Figura 5 – Vista sentido sul-norte dos fragmentos M2-M1 no ano de 2018, com um 
predomínio do estrato arbóreo nativa na sua borda de proteção 

 

 
Fonte: Relatório Supervisão Ambiental (2013). 

 

 

 

3.2.1.2 Fragmento Florestal M3 

 

O fragmento florestal M3 (Figura 6) consiste em uma formação insular dentro 

do empreendimento, pois suas possíveis conexões com M2 foram, há muito tempo, 

eliminadas.  Essas interferências consistem em um fragmento florestal com 

características de sucessão secundária em estágio avançado, por ter sido mantida 

parte das características de M2.  
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Figura 6 – Vista sentido leste-oeste do Fragmento M3 no ano de 2013 

 

 
Fonte: Relatório Supervisão Ambiental (2013). 
 
 

O isolamento das bordas dos fragmentos florestais M1, M2 e M3 promoveu 

maior desenvolvimento do estrato arbóreo, a partir de 2013.  Assim, o estrato 

arbustivo, que era predominante nesta borda protetiva, foi totalmente ocupado por 

jovens exemplares arbóreos de vigoroso e pujante desenvolvimento. A borda de M3 

apresentava até 2m de altura, em 2013, e uma altura média no estrato arbustivo de 

0,80 a 1,50m. Atualmente, os exemplares arbóreos superam os 4m de altura (Figura 

7). 

Figura 7 – Aspecto da borda do fragmento M3 no ano de 2018 
 

 
Fonte: Autor (2018). 
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3.2.1.3 Fragmento Florestal M4 

 

Dentro do alinhamento do microcorredor ecológico A, que fica a oeste da 

gleba, o fragmento florestal M4 (Figuras 8 e 9) consiste no reduto que faz limite com 

a formação florestal presente na área lindeira.  Dentro das projeções, isso indica que 

toda essa porção do terreno era um grande e único reduto florestal desde a 

localização de M1. Esse local consiste em uma área de sucessão secundária em 

estágio médio de regeneração, apresentando características palustres, como a mata 

lindeira. 

 
Figura 8 – Vista sentido norte-sul do Fragmento M4, com um destaque na sua 

pequena área de abrangência e as setas indicando os seus limites 

 
Fonte: Relatório supervisão ambiental (2013). 

 
 

Figura 9 – Vista sentido Oeste-leste do fragmento M4 

 
Fonte: Autor (2018). 
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A borda de proteção de M4 recebeu plantios arbóreos, diferente dos 

fragmentos florestais M1, M2 e M3, que tiveram apenas o seu isolamento como 

proposta de proteção. Contudo, mesmo com essa intervenção de inserção de mudas 

nativas, as alterações ocorridas no terreno ainda destacam um predomínio no 

estrato arbustivo em relação ao arbóreo.  

O fragmento M5 (figura 2) consistia em uma formação arbórea composta 

basicamente por espécies exóticas vinculadas à sede da propriedade, com 

predomínio de frutíferas, como Abacate, Limão, Laranja, Nespeiras; este fragmento 

foi suprimido para a instalação do pórtico auxiliar do empreendimento. 

 

 

 

 

3.2.1.4 Fragmento Florestal M6 

 

O fragmento florestal M6 (Figuras 10 e 11) localiza-se no microcorredor B na 

porção leste do empreendimento, com uma composição muito homogênea de 

maricás (Mimosa bimucronata). Esta é uma sucessão secundária em estágio inicial, 

tendo o estrato arbustivo ainda muito presente na cobertura do solo. 

 

Figura 10 – Fragmento M6 

 
Fonte: Relatório supervisão ambiental (2013). 
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Figura 11 – Fragmento M6 com uma evolução maior na ocupação do terreno por 
parte dos maricás (Mimosa bimucronata). 

 
Fonte: Autor (2018) 
 

 

3.2.1.5 Mata ciliar Sanga Olhos d’água 

 

A mata ciliar da Sanga Olhos d’água (Figura 12 e 13) é formada 

predominantemente por exemplares de maricá (Mimosa bimucronata), com uma 

configuração muito semelhante a M6. 

No processo de plantio de mudas arbóreas, como forma de consolidar a faixa 

da área de preservação permanente de 30 metros, algumas espécies foram 

inseridas, com o predomínio de espécies pioneiras, principalmente exemplares de 

maricá (Mimosa bimucronata), aroeira (Schinus terebinthifolius) e Araçá (Psidium 

catlleianum). 

 

Figura 12 – Área de Preservação Permanente da Sanga Olhos d’água e sua mata 
ciliar ao fundo constituída basicamente por exemplares de maricá (Mimosa 

bimucronata) 

 
Fonte: Relatório supervisão ambiental (2013). 
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Figura 13 – Placa indicando o limite da APP instalada no ano de 2013 e a evolução 
do estrato arbóreo nesta parte do terreno 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Um aspecto quanto à configuração da vegetação na área de estudo consiste 

no incremento das bordas de proteção e na consolidação das áreas de preservação 

permanente. Esses são elementos que, além de proteger os redutos florestais, 

promoveram a ampliação da área de proteção como um todo, conforme destacado 

na tabela 1. 

 

3.2.1.6 Paleocanal – Meandro abandonado do rio Mampituba 

 

A área definida dentro do licenciamento ambiental como Paleocanal consiste 

em um meandro abandonado do Rio Mampituba. Devido a sua desconexão do curso 

d’água, um processo de sucessão ecológica atualmente caracteriza esta faixa do 

terreno como banhado, com predomínio de macrófitas aquáticas e um ponto 

importante de permeabilidade com as áreas localizadas ao norte do condomínio. 

 

3.2.1.7 Área dos fragmentos e bordas de proteção 

 

O licenciamento ambiental define as áreas a serem protegidas, sejam elas 

APP ou fragmentos florestais de relevante importância ambiental. No entanto, o 

processo não destaca somente esse registro, como também indicam a necessidade 

da criação de bordas de proteção no entorno desses redutos florestais (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Área dos fragmentos e das bordas protetivas 
 

Fragmento Florestal Área do Fragmento Área da Borda Área Total Acréscimo 

M1 24.857,25 7.433,40 32.290,65 29,90% 

M2 9.824,70 10.571,30 20.396,00 107,60% 

M3 3.356,84 10.583,26 13.940,10 315,27% 

M4 1.951,16 5.206,35 7.157,51 266,83% 

M6 4.425,12 9.947,29 14.372,41 224,79% 

APP  Sanga Olhos d’água 0 14.050,00 14.050,00 100,00% 

APP Paleocanal 14.946,42 20.594,15 35.540,57 137,79% 

Total 59.361,49 78.385,75 137.747,24 132,05 % 

Fonte: Planta urbanística Reserva das Águas (2012). 

 

Os dados apresentados na tabela 1 destacam a magnitude do incremento das 

bordas protetivas. Nos redutos florestais, em sua maior parte, a área da borda é 

maior do que a área do próprio fragmento florestal.  No tocante à área de 

preservação permanente à Sanga Olhos d’água, a sua consolidação e proteção 

pode ser entendida como uma área ambiental acrescida em 100%, pois o histórico 

da região remonta uma ocupação urbana consistente ao longo da própria margem 

do rio Mampituba. 

A criação das bordas de amortização nos fragmentos florestais também 

ampliou a conectividade entre eles, pois, antes da consolidação desses elementos 

de proteção, as distâncias entre os fragmentos eram maiores. Além disso, havia a 

presença de elementos que acentuavam ainda mais a fragmentação, que consistiam 

nos valos de drenagem que são comuns às lavouras de arroz. 

O comparativo pode ser claramente verificado na observação da figura 14, 

que destaca distâncias de 97,28 metros entre as bordas dos fragmentos florestais 

M2 e M3 no ano de 2013. Nessas áreas, constam, além dessa considerável 

distância entre os fragmentos florestais, também três valos de drenagem, cortando o 

terreno no sentido de bloqueio do fluxo da fauna. 

Para animais de maior porte, esses valos não representavam maiores 

problemas de travessia, mas para indivíduos jovens e de menor porte, como furões, 

ouriço-cacheiro e tatus, o nível de água nos valos poderia intimidar a passagem do 

animal ou até mesmo limitar a sua travessia devido aos riscos inerentes a esse 

procedimento. No período de coleta de dados, as bordas em M2 e M3 estavam 

consolidadas e as galerias para a travessia dos animais, instaladas. A distância 
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entre a borda dos fragmentos M2 e M3 que antes era de 97,28 metros passou a ser 

de 35,69 metros na área onde a galeria 2 está instalada.  

 Como evidenciado, as distâncias foram encurtadas pela borda de proteção 

nos fragmentos florestais, contudo, comparando as figuras 14 e 15, é pertinente 

observar que uma estrutura fragmentadora foi instalada no local, que consiste na rua 

interna do condomínio que segmenta os fragmentos. Entretanto, as estruturas 

construídas sob esta rua, que consistem nas galeiras para passagem da fauna, são 

instrumentos de conectividade estrutural que têm a função de minimizar estes 

elementos de fragmentação de uma paisagem.  

 

Figura 14 – Distância entre os fragmentos florestais M2-M3 em 2013 

 
Fonte: Autor modificado de histórico de imagens Google Earth (2018). 

 
 

Figura 15 – Distância entre os fragmentos florestais M2-M3 em 2018 

 
Fonte: Autor modificado de Google Earth (2018). 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

 O desenho metodológico adotado para a pesquisa é estruturado em um 

método misto, com a pesquisa quantitativa voltada para a coleta de dados em 

campo junto à mastofauna. Foram levantados dados secundários vinculados ao 

método qualitativo na análise documental para a compreensão do processo de 

construção do condomínio, somados a uma ampla revisão bibliográfica no tocante 

aos condomínios “ecológicos” no Brasil e no mundo. 

 

 

 

3.3.1 Método qualitativo 

 

Os dados qualitativos foram obtidos de fontes secundárias referentes aos 

documentos relacionados ao licenciamento ambiental do condomínio objeto do 

presente estudo de caso e de uma revisão bibliográfica quanto ao tema. 

 

 

3.3.1.1 Revisão documental 

 

 A revisão documental se fez necessária quando que se busca avaliar o 

empreendimento como um “condomínio ecológico” e a sua eficácia para a 

conservação da biodiversidade. 

 Este procedimento foi realizado nos documentos que balizaram o 

licenciamento ambiental, ou seja, os estudos para obtenção da licença prévia e de 

instalação. Além dos estudos ambientais, as próprias licenças, tanto a prévia como 

de instalação e os relatórios de supervisão ambiental, são fontes de dados que 

contemplam o histórico do condomínio desde a sua origem. 

 A análise desses documentos ofertou uma reconstituição do território antes do 

licenciamento do empreendimento. Também permitiram a avaliação ambiental no 

momento do licenciamento e o posicionamento tanto do empreendedor como do 

órgão ambiental em relação a estas informações e as ações dos empresários para o 

estabelecimento do condomínio. 
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3.3.1.2 Revisão bibliográfica 

 

 A revisão bibliográfica quanto ao modelo de condomínios com uma 

perspectiva “ecológica” dentro dos conceitos de sustentabilidade e conservação de 

biodiversidade foi realizada tanto em condomínios ocorrentes no Brasil como no 

Mundo. 

 A busca de dados quanto ao padrão de ocupação do território por esse 

modelo de urbanização serviu de parâmetro quanto a sua posição dentro de um 

conceito descrito como “ecológico”. Dessa forma, estabeleceu-se um paralelo com 

as propostas atuais de ocupação do território e dos preceitos de conservação e 

preservação ambiental. A busca foi realizada nas bases de dados do Scielo, 

SIBiUSP, BIBENG-UFRGS, Lilacs e pelo localizador Google acadêmico. As palavras 

chaves para a busca foram condomínio fechado, condomínio ecológico, condomínio 

e a conservação da biodiversidade e Gated communities. 

 

 

3.3.2 Método quantitativo 

 

Para a coleta de dados, foram utilizadas três técnicas de amostragem 

distintas, com instalação de armadilhas fotográficas em duas galerias, com finalidade 

de passador de fauna, ligando dois redutos florestais. Somado a essa técnica, foram 

delimitados dois transectos, com um percurso definido e representativo dentro das 

áreas descritas, como corredores de biodiversidade e a construção de parcelas de 

areia nos passadores de fauna localizados no cercamento do empreendimento.  

Os dados coletados em campo foram restritos à mastofauna de médio e 

grande porte, conforme Chiarello (2000). O autor considerou espécies com peso 

corpóreo igual ou superior a um quilo como mamífero de médio porte. Já Carbone et 

al. (1999) definem espécies de grande porte como aquelas com peso corpóreo 

superior a 20 kg. 

A frequência de amostragem adotada foi quinzenal, para os três métodos de 

amostragem, sendo iniciadas no mês de outubro de 2017 e concluídas em setembro 

de 2018. Assim, foi possível cobrir todas as estações do ano. Os dados coletados 
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em campo além de serem trabalhados com os valores absolutos e frequências, os 

grupos de dados foram submetidos ao teste de qui-quadrado (SIEGEL,1956).  

A unidade amostral para o presente trabalho consiste nos registros coletados 

no mês, tanto nas armadilhas fotográficas, transectos e nas parcelas de areia. 

Como forma de verificar o comportamento da fauna ao longo das estações do 

ano, os dados foram agrupados dentro do trimestre correspondente à primavera 

(outubro, novembro e dezembro), verão (janeiro, fevereiro e março), outono (abril, 

maio e junho) e inverno (julho, agosto e setembro). 

 

 

3.3.2.1 Armadilhas fotográficas 

 

O uso de armadilhas fotográficas no levantamento de dados da mastofauna 

consiste em uma ferramenta que possibilita uma proposta menos invasiva do que a 

proposta de armadilhas de captura. O uso das armadilhas fotográficas permite 

acessar espécies que apresentam comportamentos crepusculares, crípticos e dentro 

de sua condição natural de movimentação. 

Rowcliffe e Carbone (2008) descreve, em seus comentários, a utilização de 

armadilhas fotográficas como importante ferramenta nos estudos de conservação e 

ecologia. Glen et al. (2013),  em sua pesquisa com pequenos mamíferos 

australianos, descreve que a utilização de armadilhas fotográficas consiste em um 

método muito eficiente e acessível para detecção e monitoramento da fauna de 

mamíferos. Clevenger (2009), dentro do projeto de passadores de fauna no parque 

nacional de Banff, no Canadá , descreve o uso de armadilhas fotográficas como uma 

das ferramentas mais consistentes quando analisada a utilização de métodos não-

invasivos de investigação e monitoramento da vida selvagem.  Ao serem utilizadas 

em passadores de fauna, elas desempenham um papel importante na coleta de 

dados da biodiversidade. 

Giman (2007) destaca que o método tem uma ampla aplicabilidade dos 

estoques de espécies, estudos de presença-ausência, inquéritos à população de 

espécies individualmente reconhecíveis; e que as câmeras automáticas podem 

fornecer vigilância de um local durante um período de 1-2 meses e resolver 

problemas associados aos métodos tradicionais para a monitorimento de mamíferos 

das florestas tropicais. Carbone et al. (2001) sugeriram um mínimo de 1000 
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armadilhas/dias para  obter as informações completas sobre a diversidade e 

estimativa de população para determinadas espécies de mamíferos crípticos. 

Contudo, Srbe-karaujo & Chiarello (2007) sugerem um esforço amostral de 250 

armadilhas/dias como satisfatório para um levantamento. 

Atualmente, a utilização de equipamentos definidos como “camera-trap”, ou 

armadilhas fotográficas, apresentam recursos de filmagens e fotografias em alta 

resolução, com registro preciso do horário da movimentação e uma grande 

autonomia em campo, que permite uma menor interação com o ambiente e assim 

um menor grau de interferência. Dessa forma, pode-se manter um padrão de 

movimentação da fauna nativa o mais próximo do realizado em suas rotinas diárias. 

 O método de coleta de dados utilizando armadilhas fotográficas foi realizado 

nas duas galerias que interligam os fragmentos florestais M2 e M3 (Figuras 16 e 17). 

Foram dispostas uma armadilha fotográfica para cada galeria, ambos equipamentos 

da Marca Bushnell, modelo Trophy Cam, com programação para gravação de vídeos 

de 30 segundos, com uma sensibilidade descrita como alta e intervalos de gravação 

também de  30 segundos. A escolha por gravações de pequenos filmes consiste em 

um melhor detalhamento do comportamento do animal na realização da travessia 

por essas galerias. 

O sucesso amostral para as armadilhas fotográficas foi calculado, tomando o 

número de registros independentes dividido pelo esforço amostral em armadilhas/dia 

e multiplicado por 100, para assim ser expresso em percentual (SRBEK-ARAUJO & 

CHIARELLO, 2005). 

As galerias possuem uma medida de 1,5 x 1,5 metros, permitindo a livre 

passagem de mamíferos de médio e grande porte.  A galeria 1 apresenta uma 

extensão de 48 metros e a armadilha fotográfica foi fixada na abertura do Fragmento 

M2 e direcionada para o fragmento M3. Já a galeria 2, com uma extensão de 35,69 

metros, apresenta a armadilha fixada na abertura da galeria no fragmento M3 e 

direcionada para o fragmento M2. A distância entre estas duas galerias é de 73 

metros medidos no eixo da rua interna do condomínio que passa sobre estes 

passadores de fauna.  

 

 

 

 



 

 

40 
 

Figura 16 – Localização das galerias em relação aos fragmentos M2 e M3 
 

 
Fonte: Autor modificado de Google Earth (2018). 

 

Os dois equipamentos foram instalados nos passadores de fauna sem a  

utilização de iscas como atrativo para a mastofauna. 

As armadilhas foram mantidas em funcionamento por 24 horas/dia 

ininterruptamente por um ano, com a coleta de dados a cada duas semanas, além 

da verificação do funcionamento e avaliação quanto à necessidade de manutenção 

no equipamento. 

 

Figura 17 – Localização da armadilha fotográfica na galeria 1 (seta) 

 
Fonte: autor (2017). 
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Os horários dos registros foram divididos em quatro turnos dentro de um dia.  

A madrugada compreendida o horário entre 0h01 e 6h. A manhã, das 6h01 até as 

12h. O turno da tarde, das 12h01 até as 18h.  A noite, a partir das 18h01 até a meia-

noite. 

O equipamento foi programado para a gravação dos registros, tendo como 

parâmetro o fuso horário UTC-3. Não foi aplicado a ele horário de verão ao longo do 

período de registro das capturadas de vídeos. 

 

 

3.3.2.2 Parcelas de Areia 

 

 As parcelas de areia de 0,50m x 0,50m foram instaladas como descrito por 

Pardini (2004), e estabelecidas nos passadores de fauna presentes no 

empreendimento (Figura 18). As parcelas de areia foram vistoriadas quinzenalmente 

na mesma ocasião em que os transectos foram percorridos. 

Os passadores instalados no cercamento do empreendimento apresentam 

0,50 m x 0,50 m de vão de passagem para a fauna, o que permite a passagem de 

animais de médio e grande porte, e são dispostos ao longo da Sanga Olhos Dágua, 

fragmento florestal M6 e M4, conforme ilustra a figura 18. 

 
 

Figura 18 – Parcela de areia instalada no passador de fauna junto ao cercamento do 
empreendimento 

 
Fonte: autor (2017). 
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3.3.2.3 Transectos 

 

Os dois transectos foram estabelecidos dentro dos limites da área descrita no 

licenciamento ambiental como microcorredor ecológico A e B (Figura 19). 

O transecto A apresenta um percurso de 624 metros, que contempla uma 

área entre o fragmento florestal M2 e o limite do empreendimento nos fundos do 

fragmento florestal M4. O procedimento de coleta de dados consiste em uma 

varredura, procurando, principalmente, por vestígios indiretos da presença da fauna, 

tais como pegadas, fezes, tocas, rastros, odores e demais vestígios que indiquem a 

presença da mastofauna. Além disso, a possibilidade de registros diretos, devido às 

características crepusculares e crípticas da mastofauna, pode apresentar uma baixa 

produtividade. 

O transecto B contempla uma extensão de 525 metros e percorre parte da 

porção leste do empreendimento.  Ele foi instituído dentro do microcorredor 

ecológico B ao longo de uma mata ciliar de maricás (Mimosa bimucronata) e da 

Sanga Olhos d’água que deságua no rio Mampituba e nas proximidades de uma 

área urbanizada muito próxima ao cercamento do empreendimento. 

A amostragem em cada caminhamento pelo transecto foi registrada em uma 

planilha de campo que contemplava os dados quanto às condições climáticas no dia 

de realização da amostragem, tipo do registro (pegadas, fezes, avistamento, etc.), 

horário, identificação das espécies quando possível, numeração do registro 

fotográfico do evento e a sua localização dentro do transecto. Os rastros e pegadas 

foram identificados segundo Becker e Dalponte (1991). 

Em conjunto com o processo de caminhamento nos transectos, foi realizada a 

revisão das parcelas de areia estabelecidas junto ao cercamento do 

empreendimento, com registros na planilha de campo (ANEXO A) de forma a 

estabelecer quais dados foram coletados nos transectos e as amostragens nas 

parcelas de areia. 
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Figura 19 – Transectos delimitados dentro dos microcorredores ecológicos presentes 
no empreendimento e a disposição das parcelas de areia 

 

 

Fonte: Autor modificado de Google Earth (2018). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DADOS QUALITATIVOS 

 

  Os dados a serem apresentados na avaliação qualitativa são 

constituídos de duas fontes. A primeira, de documentos presentes no rito do 

licenciamento, que consiste nos projetos das consultorias ambientais e nas 

licenças emitidas pelo órgão ambiental. A segunda tratada revisão da 

bibliografia quanto ao tema condomínios ecológicos e a conservação da 

biodiversidade, como forma de contextualizar o presente estudo de caso com a 

evolução desta temática no país e no mundo. 

 

4.1.1 Revisão documental 

   

Esta revisão foi realizada a partir de uma avaliação documental quanto 

ao licenciamento ambiental do condomínio fechado Reserva das Águas – 

Torres/RS, que contemplou os laudos ambientais apresentados ao órgão 

ambiental nas etapas de solicitação, tanto de licença prévia como de instalação 

e as respectivas licenças ambientais obtidas. 

A consolidação de uma área para fins de parcelamento de solo passa 

necessariamente pelo procedimento de licenciamento ambiental, sendo este 

conduzido pelo ente federativo (município ou estado) dentro das competências 

definidas pela Lei complementar n.º 140, do ano de 2011.  

O processo de licenciamento ambiental do empreendimento iniciou-se 

no ano de 2009, para uma área de 48 hectares, sendo conduzido pela FEPAM 

(Fundação Estadual de Proteção Ambiental).  

O ritual definido pela Resolução CONAMA 237/97 quanto à hierarquia do 

licenciamento (Figura 20) para a instalação de empreendimentos 

potencialmente poluidores, que geram alterações ou utilizadores de recursos 

naturais, define inicialmente a solicitação de uma licença prévia (LP), para 

prospecção de dados que consolidem uma base para o licenciamento. Outro 

aspecto consiste que esta gama de informações promoveu para a licença 

prévia os projetos ambientais, de engenharia de demais estudos e documentos 

para que seja alcançada a licença de instalação (LI). 
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Figura 20 – Fluxograma apresentando as etapas de solicitação e obtenção das 
licenças ambientais para o condomínio. 

 
Fonte: autor (2019). 

 

Os estudos para a obtenção da LP são definidos como os que irão 

nortear as tomadas de decisão do órgão ambiental, em que a equipe técnica 

licenciadora terá condições de solicitar as medidas preventivas e mitigadoras 

quanto aos impactos ao meio ambiente na instalação e funcionamento do 

empreendimento. 
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Como forma de regrar as solicitações de licenciamento para 

parcelamento do solo, a FEPAM possuía, dentro do seu portal, uma área 

destinada para o licenciamento ambiental, com formulários e termos de 

referência que apresentam as listagens de documentos e estudos a serem 

apresentados para a obtenção da licença prévia. 

Atualmente, o sistema online de licenciamento ambiental (SOL) promove 

a abertura de um processo totalmente virtual, mas com as mesmas 

prerrogativas dentro das condicionantes previstas na Resolução CONAMA 

237/97. 

Os estudos solicitados para parcelamento de solo para o 

empreendimento iniciaram em 2009. No tocante ao meio biótico que relaciona 

basicamente os dados dos laudos de cobertura vegetal e laudo de fauna, os 

formulários da época não definiam de forma clara um período amostral e a 

descrição de como a metodologia adotada para a coleta de dados apresentou 

sua suficiência amostral. 

O sistema SOL atualmente apresenta um roteiro disponível para 

consulta e destaca a necessidade de um melhor detalhamento da metodologia 

a ser empregada nestes laudos e sua suficiência amostral.  Nesse sentido, é 

importante ressaltar que praticamente todos os municípios que realizam o 

licenciamento dentro de suas competências para o parcelamento do solo 

adotam os parâmetros da FEPAM como uma referência para os licenciamentos 

municipais. 

Dentro da análise dos documentos e estudos para obtenção da licença 

prévia para o empreendimento, os estudos de LP foram conduzidos por uma 

empresa de Consultoria Ambiental (Norine Soluções Ambientais). Esta 

empresa, dentro da sua coleta de dados para a mastofauna, apresentou 

informações que são pertinentes para o entendimento de um processo que é 

comum a muitos processos de licenciamento ambiental. 

 

A mastofauna foi estudada através de observações diurnas e 
noturnas ao longo da área de interesse registrando-se evidências 
diretas (visualizações e vocalizações) e indiretas (fezes, rastros, 
peles e ossadas), durante os dias de 29 e 30 de junho e 01 de julho 
do presente ano (NORINE, 2009). 
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O esforço amostral apresentado nos estudos de Norine (2009) é reflexo 

de um lapso dos primeiros termos de referência quanto ao parcelamento de 

solo. Este consiste na falta de uma padronização dentro do período de coleta 

de dados, que, para a mastofauna, foi resumida a três dias de observações em 

uma única estação do ano. 

A escassa informação coletada em campo gera uma expectativa muito 

baixa quanto à importância tanto da presença da mastofauna como dos demais 

elementos da fauna nativa, o que diminui a relevância ambiental da área de 

estudo. 

A fauna existente na área do município de Torres é relativamente 
pouco numerosa e pobre em diversidade. Verificou-se uma baixa 
representatividade de espécies (NORINE, 2009). 

 

A afirmação dos estudos sobre a região no entorno do empreendimento, 

mesmo estando dentro do bioma de maior diversidade do país, é pobre e 

limitada a poucas espécies. Assim, contribui para uma baixa expectativa 

quanto ao uso da área para a fauna nativa. 

A figura 20 foi extraída dos estudos de Norine (2009) e define para a 

mastofauna nativa local de médio e grande porte apenas para duas espécies, 

sendo que estas foram indicadas por moradores. 

 

Figura 21  – Dados da mastofauna nos estudos para obtenção da licença 
prévia 

 
Fonte: Norine (2009). 

 

A escassez de informações relacionadas à fauna nativa e das 

considerações quanto à presença de elementos mais significativos 

representativos ou aqueles listados como ameaçados de extinção são 

ignorados pela fragilidade dos dados coletados em campo. 
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Não foi registrada, na futura área de implantação do 
empreendimento, espécie ameaçada de extinção, segundo o Decreto 
Estadual N º 41.672, de 11 de junho de 2002 (NORINE, 2009). 

 

Ao final do restrito capítulo sobre a mastofauna, a conclusão descreve 

motivos que levaram à baixa riqueza de espécies da mastofauna na área de 

estudo. Nesse levantamento, destaca-se a ausência total de carnívoros no 

local. 

 

Os mamíferos, por apresentarem maior biomassa, necessitam de 
maiores espaços para sobreviver. A fragmentação da vegetação na 
região, resultantes da urbanização, limitou a ocorrência de 
praticamente todas as espécies maiores e mais exigentes quanto à 
qualidade ambiental. Isto se reflete, por exemplo, na total ausência de 
carnívoros no local, inclusive dos mais facilmente adaptáveis aos 
ambientes modificados, ou de qualquer espécie de grande porte 
(NORINE, 2009). 

 

Outro aspecto muito temerário consiste no levantamento de dados para 

fim de caracterização da vegetação presente na área de estudo, indicando que 

os fragmentos florestais não apresentavam propriedades, como corredores 

ecológicos. 

 

Observou-se ainda que mesmo a M1 e M2 formarem uma extensa 
mancha vegetal e de porte significativo, não configura corredor 
ecológico, encontrando-se isoladas entre extensas áreas 
desmatadas, utilizadas para atividades agropecuárias e abertura de 
estradas (NORINE, 2010). 

 

Contudo, o próprio estudo na mesma página e nos itens G e H 

determina, na classificação do estágio sucessional, que o fragmento florestal 

apresenta grande diversidade biológica e fisionomia semelhante à vegetação 

Primária.  

 A apresentação do projeto de licenciamento ambiental culminou, após  

trâmites processuais, na geração da licença prévia nº 204/2010-DL, que 

contemplava, além de suas condicionantes e restrições, os projetos ambientais 

necessários para a obtenção da licença de instalação. 

Um dos itens das condicionantes da licença, que é mais impactante para 

a fauna nativa, consiste no item 3.2, que determina a preservação dos redutos 

florestais e a formação de um “corredor ecológico”. Este, de certa forma, é 

ampliado pelo item 3.7, que agrega um valor ambiental para tais áreas ao 
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instituir de uma área de amortização no entorno dos redutos florestais de 30 

metros, com função de minimizar os efeitos de borda. 

 

3.2- Deverá ser integralmente preservada as Manchas de Vegetação 
nativa M1, M2 e M3 localizadas na área do empreendimento. 
Considerar no projeto, estudo de viabilidade de formação de um 
corredor ecológico entre a M1 e a M2 com a recuperação das áreas 
desmatadas (FEPAM, 2010). 
 
 
3.7- Considerando a importância da manutenção dos fragmentos 
florestais da região para a dispersão e colonização da biodiversidade, 
deverá ser mantida uma área de 30m no entorno de cada mancha 
vegetada a fim de permitir a estabilidade da flora local e da fauna 
residente e/ou visitante (FEPAM, 2010) 

 

Outros destaques dentro do licenciamento também são aqueles que 

contemplam a manutenção de redutos florestais, as áreas de preservação 

permanente (APP) e demais locais de relevante interesse ambiental. 

 

6.2- Deverá o empreendedor, quando da solicitação da Licença de 
Instalação, apresentar projeto de preservação e recuperação da Área 
de Preservação Permanente e demais áreas a serem reservadas que 
compreende a área do empreendimento (FEPAM, 2010). 

 

A licença prévia também determinou a apresentação de projeto de 

educação ambiental, de supervisão ambiental e programa de monitoramento 

dos redutos florestais, APP e da fauna nativa. Todavia, em nenhum 

condicionante, restrição ou solicitação de projeto para obtenção da licença de 

instalação são determinados estudos adicionais quanto à presença da 

mastofauna ou propostas para a implantação de práticas mais sustentáveis no 

tocante à instalação da infraestrutura e das obras civis. 

Por motivos de ampliação do empreendimento, a LP 204/2010-DL foi 

substituída pela LP 1107/2011-DL, que contempla a área atual de 87 hectares. 

Além dessa modificação, são acrescidos condicionantes que colocam a 

necessidade das margens das APP quanto a recursos hídricos e uma área 

descrita como Paleocanal de um meandro abandonado do rio Mampituba. 

Nessa licença, também são acrescidos dois projetos no tocante à 

criação de corredores ecológicos, interligando os fragmentos florestais e de 

passadores de fauna no cercamento do empreendimento como forma de 

manter a área interligada com o entorno. 
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Após a emissão da LP atualizada, a empresa de consultoria ambiental 

PROFIL apresenta os projetos ambientais para fins de obtenção da licença de 

instalação, com um destaque para o projeto de monitoramento da fauna, que 

lança uma maior gama de ferramentas para a coleta de dados quanto à fauna 

nativa. Segundo a PROFIL (2011), a metodologia adotada no monitoramento 

precisa basear-se em métodos eficientes, tendo como fim a coleta de dados 

dos grupos taxonômico. 

O documento, em certa parte, reconhece a precariedade de informações 

quanto ao status da fauna nativa na área do empreendimento, sendo indicado 

um monitoramento prévio à instalação do empreendimento. Ainda, “o 

cronograma básico a ser seguido visa monitorar a fauna durante as diferentes 

fases do empreendimento: Pré-Instalação, Instalação e Operação (PROFIL, 

2011). 

A proposta de monitoramento da fauna é apresentada em um 

cronograma executivo (Figura 21), que destaca frequências para as diversas 

fases de instalação do empreendimento, contudo, em certo ponto, ainda 

apresentando uma frequência entendida como limitada. 

 

Figura 22 – Cronograma de monitoramento da fauna. 
 

 
Fonte: Profil (2011). 

 
 

No tocante aos microcorredores, a principal proposta para a formação 

dos corredores consiste no plantio arbóreo e delimitação espacial destas 

ligações. Dessa forma, seria consolidada a proposta do microcorredor 

ecológico A, que ligaria os fragmentos florestais M1, M2, M3 e M4; e o 

microcorredor ecológico B, com abrangência da área de preservação 

permanente da Sanga dos Olhos d’água, Fragmento florestal M6 e o 

Paleocanal.  
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O projeto para os passadores de fauna destaca a instalação de galerias, 

interligando M2 e M3, com um vão livre de 1,5 metros tanto de largura como de 

altura e passadores de fauna no cercamento do empreendimento com no 

mínimo 0,5 metros x 0,5 metros. 

A apresentação dos projetos por parte da empresa promoveu a emissão 

da Licença de Instalação 481/2012-DL, que possibilitou o início das atividades 

na área de estudo. Também enfatiza como condicionantes as informações 

apresentadas pela empresa de consultoria ambiental Profil. Esses dados, no 

tocante ao monitoramento da fauna, destacam a periodicidade trimestral de 

relatórios de supervisão ambiental e a execução dos demais projetos 

ambientais com fins de proteção da fauna e flora nativa. 

No ano de 2015, o empreendimento solicita a licença de operação para 

a fase concluída do condomínio. Desse modo, a Licença de Operação 

8277/2015-DL autoriza a operação das quadras A, B e C (Figura 22). Nesse 

caso, foi mantida a base dos projetos de conservação e proteção ambiental e 

adotada uma frequência de apresentação de relatórios de supervisão ambiental 

para entregas anuais deste documento. 

 
Figura 23 – Fases do empreendimento após emissão da LO 8277/2015-DL 

 
Fonte: Autor adaptado de PROFIL (2018). 
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Um aspecto apresentado na licença de operação que aponta um 

relevante grau de importância para a fauna nativa consiste na manutenção da 

permeabilidade do condomínio com as áreas externas.  Essa é uma das 

grandes discussões quanto á segurança do empreendimento, pois os 

passadores geram a possibilidade de que uma pessoa possa fazer a travessia 

nesses pontos do cercamento sem maiores esforços . 

 

3.5. Os corredores ecológicos para a fauna, não podem ser 
interrompidos, possibilitando a circulação e fluxo gênico da fauna 
ocorrente na gleba e seu entorno; (LO 8277/2015-DL) 

 

A manutenção dos fragmentos e a execução dos projetos de 

monitoramento e conservação também são determinações presentes na LO, 

bem como a continuidade dos projetos de supervisão ambiental, com 

monitoramento da vegetação, qualidade das águas e da fauna nativa. 

Os relatórios de supervisão ambiental em fase de instalação do 

empreendimento apresentam uma frequência de entrega ao órgão ambiental 

pela licença de instalação com uma frequência trimestral. Já os relatórios de 

supervisão ambiental vinculados à licença de operação destacam a entrega de 

um relatório no ano. 

As licenças não mencionam o período ou frequência de monitoramento 

tanto para a etapa de instalação como para operação do empreendimento. 

 

4.1.1.1 Aspectos relacionados à sustentabilidade do condomínio no processo 

de licenciamento ambiental  

 

Analisando os projetos ambientais tanto na etapa de solicitação de 

licença prévia como para licença de instalação, não foram relacionados ou 

abordados temas referente à sustentabilidade ambiental do empreendimento. A 

gestão de resíduos que serão produzidos no funcionamento do condomínio, 

bem como mecanismos de minimização de geração de resíduos, atividades de 

separação de resíduos, além da realização da coleta seletiva, são abordados 

de forma genérica e vinculados ao programa de educação ambiental. 
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Propostas de maior eficiência do sistema de iluminação nas áreas 

externas do empreendimento, com escolha de lâmpadas mais sustentáveis, 

iluminação interna dos prédios de uso comum como clubes e áreas esportivas 

fechadas não foram apreciadas. O uso e reuso da água não foi contemplado 

nestes projetos ambientais. 

Um fato positivo está relacionado à arborização do empreendimento, 

tanto nas áreas de uso comum do condomínio como nos acessos internos, que 

consiste na determinação por meio da licença de instalação na realização do 

plantio de árvores nativas da região fitogeográfica de Torres. Em contraponto, é 

verificado que o paisagismo do empreendimento, em algumas áreas dos clubes 

e do pórtico, manteve o padrão dos demais condomínios da região, com o 

predomínio paisagístico das palmeiras exóticas. 

Os aspectos relacionados à conectividade urbana, que visam promover 

alternativas para o uso de transporte público tanto para os moradores do 

condomínio como para aqueles que futuramente poderão trabalhar no 

empreendimento, também é tema que passa despercebido nos projetos de 

licenciamento ambiental. 

 

 

4.1.2 Revisão bibliográfica quanto aos condomínios fechados 

 

Uma avaliação dos trabalhos acadêmicos voltados à discussão atual 

quanto ao conceito e rumos que os condomínios fechados apresentam no 

mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, é necessária, para verificar o padrão 

desse produto imobiliário e suas relações com os aspectos ambientais, sociais 

e urbanos.  

 

4.1.2.1 Condomínios no mundo 

  
Os condomínios fechados ou Gated communities surgiram em meados 

da década de 80 (TANULKU, 2017), e o modelo difundido no mundo é baseado 

dentro dos padrões de condomínios que surgiram nos EUA (BECKER, 2005). 

O contexto norte-americano apresenta não apenas um novo tipo de 
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propriedade, mas também de design físico, governança social, segurança e 

status social (ROSEN & WALKS, 2013). 

De acordo com documento das Nações Unidas, publicado em 2014, 

denominado "World Urbanization Prospects", o ritmo de urbanização nas 

últimas décadas tem sido muito veloz, tanto que, muitas vezes, o processo de 

urbanização tem dobrado de tamanho a cada década. Esse processo pode 

adicionar cerca de 2,5 bilhões de habitantes urbanos até o ano de 2050. Nesse 

contexto, os continentes Africano e Asiático correspondem a cerca de 90% do 

referido aumento (WEI, 2018). 

A motivação ou justificava mais utilizada atualmente para buscar os 

condomínios fechados como local de moradia está relacionada à segurança. 

Low (2001) apresenta uma preocupante estatística para a cidade de Nova 

Iorque (EUA), onde nove em cada dez entrevistados mencionam crime como 

uma das principais razões para a escolha de um condomínio fechado para 

morar. Na cidade San Antônio (EUA), essas proporções foram novamente 

verificadas e mencionadas. Além da criminalidade como motivo para mudar 

para um condomínio, foi manifestado o medo de "outros", demonstrando um 

conflito social prévio como motivação. 

Dentro dessa busca por segurança, Tanulku (2017) aborda, em um 

estudo de caso em Istambul (Turquia), que, nos últimos anos, a insegurança 

está levando as pessoas a viverem em condomínios fechados, que 

supostamente protegem os moradores dos problemas urbanos. Os dados 

apontam para duas situações preocupantes. Em primeiro plano, os 

mecanismos de proteção fornecidos pelas empresas de segurança criam uma 

sensação de proteção, porém, contraditoriamente, o resultado aponta que 

essas comunidades fechadas não estão totalmente seguras, e sim expostas a 

situações de perigo, como roubo e as demais formas de crimes.  

Um segundo aspecto apontado por Tanulku (2018), consiste nas 

interações entre as pessoas e o espaço (dentro e fora do condomínio), que 

criam diferentes formas de segurança, perigo e insegurança, ou seja, essas 

dinâmicas geram tensões e medo entre os residentes. As pessoas se sentem 

protegidas, mas inseguras e, assim, passam a desejar que as estruturas e 

aparatos de segurança aumentem devido ao medo do que está além dos 

muros.  
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Como observado, a insegurança e o medo representam uma condição 

geral dentro da abordagem para a procura pelos condomínios. De certa forma, 

esse cenário destaca a ideia da necessidade de muros para se ter segurança.  

Dessa forma, institui-se um circulo de isolamento urbano, social e ambiental. 

Outro aspecto desse modelo de segregação é abordado por Qing 

(2018). Ele verifica, na cidade de Toronto (Canadá), um fato surpreendente na 

prevalência de moradias em condomínios.  Segundo o autor, essa opção afeta 

negativamente o percentual da força de trabalho que usa o transporte público. 

Neste trabalho é avaliada a distância do condomínio em relação ao 

centro urbano, que é um fato considerado por Qing (2018) como negativo.  

Destaca que o número de carros por moradia é elevado, e a rede de ruas ou 

acessos internos dos condomínios não possuem ligação com as estradas. 

Desse modo, o acesso ao transporte público é muito limitado. 

Qing (2018) também aponta que seriam necessárias modificações na 

politica atual, com uma abordagem específica e local, para acomodar as 

diferenças socioeconômicas. Além disso, há a constatação de que o 

desenvolvimento dos condomínios em Toronto, atualmente, abriga um número 

crescente de famílias com crianças. Esse quadro significa menos crianças 

vivendo nos bairros, o que pode definir uma desigualdade no processo de 

educação. 

Semelhante ao apresentado por Qing, Lotfi (2017), em sua análise, 

considerou a contribuição da acessibilidade, densidade populacional e 

densidade residencial como elemento para a sustentabilidade em um meio 

urbano. Contudo, a sustentabilidade possui várias dimensões, como a 

ambiental, que valoriza o uso racional de energia, da água e a minimização na 

produção de resíduos.  Por outro lado, a vida em um local, com sua satisfação 

social e senso de pertencimento ao lugar, também pode ser associada à 

sustentabilidade social. 

Em praticamente todos os estudos de caso que abordam os 

condomínios, há o registro de segregação social e econômica. Wanie (2018) 

avalia o impacto do estabelecimento de condomínios fechados no norte de 

Camarões, que consiste em uma segregação de mulçumanos da etnia Fulani, 

que possuem o desejo de viver afastados dos demais por questões culturais e 

religiosas. Assim, de certa forma, esse grupo promove um movimento de 
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descomprometimento com a sustentabilidade da cidade.  Esse é um dos 

principais efeitos do desenvolvimento do fenômeno internacional que consiste 

nas Gated communities, que geram mais exclusão, segregação e 

fragmentação do meio urbano. 

Borsdorf et.al (2016) apresenta um estudo de caso sobre o padrão dos 

condomínios em Santiago de Chile e Buenos Aires, que passaram por uma 

mudança estrutural nestas cidades sob a influência de 35 anos de 

globalização. Foi verificado que a fragmentação e migração para a periferia 

ocorreram nas duas cidades. Na Argentina, esse evento iniciou mais tarde, 

devido às crises entre 2001-2014, e aponta para um modelo de ocupação que 

é consequência direta do modelo econômico neoliberal responsável pela 

globalização acelerada e pela transformação de ambas as capitais em cidades 

globais. 

Os condomínios dentro dessa proposta de globalização e políticas 

neoliberais alteraram os meios e modos de ocupação do espaço urbano, com 

uma movimentação da ocupação para as periferias por parte dos condomínios.  

Atualmente, eles apresentam uma nova proposta, a de aproximação da 

natureza. Lawrence (2018) destaca as altas concentrações de atividades, 

objetos e pessoas nas cidades e os fluxos entre áreas rurais e urbanas. Essas 

mudanças são fenômenos que a urbanização propulsiona, funcionando como 

um dos principais contribuintes das economias nacionais e promotoras das 

mudanças ambientais nos níveis local, regional e global. Existem múltiplas 

consequências da urbanização e do desenvolvimento das cidades, incluindo 

mudanças irreversíveis nos ecossistemas e diversos impactos na saúde 

humana. 

No processo de busca por informações sobre o envolvimento dos 

condomínios fechados na conservação da biodiversidade ou na 

sustentabilidade ambiental, é verificado que devido ao modelo norte-americano 

de empreendimento, tais aspectos não são abordados dentro da proposta de 

construção e funcionamento de um condomínio. A literatura está praticamente 

voltada aos problemas sociais que este modelo de ocupação do território 

ocasiona. 
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4.1.2.2 Condomínios no Brasil 

 

Os condomínios no Brasil seguem o padrão apresentado no mundo. 

Caldeira (2000) define que a ideologia Alphaville criou uma mercadoria no setor 

imobiliário brasileiro, com um estilo de vida e uma proposta de auto-

segregação representada pelos muros de seus imponentes empreendimentos. 

Costa Filho (2017) utilizou, para descrever a qualidade ambiental em 

condomínios no Pará, ferramentas SIG em seu estudo, com os atributos de 

avaliação baseados na cobertura vegetal arbórea, tipo de arruamento, áreas 

sem edificações, e de recreação ao ar livre.  De forma indireta, em busca 

bibliográfica, também salientou os elementos de sustentabilidade, como o 

aproveitamento de luminosidade nas edificações, presença de telhado verde, 

vegetação nas fachadas, reaproveitamento da água e reciclagem de resíduos. 

Contudo, o estudo não promove como elemento de qualidade a permeabilidade 

do condomínio e a sua função dentro da biodiversidade, mesmo estando dentro 

de um dos Biomas mais relevantes para o tema. 

A qualidade ambiental, nesse estudo, avaliou como positivas as áreas 

mantidas pelo empreendedor com arborizadas, e negativas as poucas 

iniciativas quanto ao uso de telhados verdes, reaproveitamento da água e 

reciclagem de resíduos. 

Fernandes (2016) abordou em estudo de caso no Distrito Federal, o 

Condomínio Floresta do Setor Habitacional Vicente Pires, que é composto 

principalmente por grupos familiares que possuíam inicialmente pouco mais do 

que 100 lotes com cerca de 800 metros quadrados cada em sua maioria. A 

pesquisa buscou avaliar qual o comprometimento socioambiental dos 

moradores deste condomínio e apontou para uma heterogeneidade quanto ao 

nível de conhecimento das pessoas que moram no local. O estudo mostrou que 

muitos não aplicam ou participam das ações que buscam uma melhoria 

ambiental, tanto que, em muitos casos, essa responsabilidade é transferida 

para o condomínio como pessoa jurídica. 

Dentro de uma perspectiva de fragmentação de corredores, Marinho 

(2016) descreve que o Distrito Federal possuía 529 condomínios irregulares, 

dos quais somente 232 apresentavam condições para a continuidade do seu 
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processo de regularização. Neste elevado contingente de construções no 

entorno da ARIE JK (Area de Relevante Interesse Ecológico Juscelino 

Kubitschec), registra-se um preocupante avanço da urbanização e de suas 

estruturas sobre a ARIE, com uma fragmentação muito relevante, onde o 

bioma Cerrado sofre elevadas perdas nos avanços da urbanização. 

Deschamps (2017), em um estudo de caso em Florianópolis/SC, com 

uma abordagem sobre a sustentabilidade, e dentro dos parâmetros 

relacionados à eficiência energética das construções, uso da água, dos 

materiais utilizados na construção e minimização na geração de resíduos, 

verificou que em apenas uma ocasião um futuro morador questionou sobre as 

práticas sustentáveis de um prédio, porém o interesse do cliente era em 

relação aos custos do condomínio e não em relação ao meio ambiente.  

Destaca-se, dessa forma, que a redução na produção de resíduos, a 

diminuição do consumo de água e de energia nesses empreendimentos ditos 

“ecológicos” não apresentam uma real consciência ambiental, mas apenas o 

cumprimento da legislação ambiental vigente e dos benefícios em relação aos 

custos do condomínio e uma inserção diferenciada dentro do mercado 

imobiliário. 

Weber (2016) aborda as ecovilas como um sistema alternativo ao 

modelo mercantil de uso da terra para moradia, e ressalta a necessidade de 

diferenciação entre ecovilas e condomínios ecológicos, que nem sempre é tão 

clara. Isso porque o condomínio privado “vende a ideia de sustentabilidade 

ecológica, mas mantém a lógica da propriedade privada, da mercantilização da 

terra e não está ligado a nenhum projeto mais amplo e radical de mudança 

societária” (SILVA 2013, p. 123). 

Silva (2017), em avaliação dos condomínios na região da Costa Verde, 

no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Mangaratiba, destaca o 

surgimento de condomínios de luxo como propostas de empreendimentos 

ecologicamente corretos, com um modo de vida sustentável e de respeito à 

natureza. Mas verifica que nesses redutos de uma classe média alta ocorrem 

os mesmos problemas de segregação socioeconômica. Isso porque, dentro 

desse produto destinado a uma pequena parcela da população, de fato, a 

natureza é preservada, mas para o usofruto apenas desses moradores, com 
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uma preocupante privatização de praias e ambientes de relevante valor 

ambiental. 

A aproximação da natureza e apropriação de uma bandeira verde por 

parte dos condomínios fechados consiste na possibilidade de reinventar uma 

nova proposta atrativa ao mercado consumidor. Dentro dessas possibilidades, 

surgiram as certificações ambientais, em meados dos anos 1990. A cúpula da 

Terra, em 1992 (ECO92), promoveu uma grande avaliação das formas de 

entender a sustentabilidade e promover um questionamento no comportamento 

das pessoas quanto à forma de consumir no mercado imobiliário. 

Um dos selos mais conhecidos do mundo, o LEED, foi desenvolvido pelo 

Conselho de Construções Verdes dos EUA. O LEED é uma estrutura para 

identificar, implementar e medir o projeto, a construção, as operações e a 

manutenção de prédios e construções verdes (LEED, 2018).  

As propriedades de certificação verde tendem a ter um melhor preço de 

venda no mercado residencial. Assim, não só têm um melhor valor de uma 

propriedade, mas também uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, mais 

agentes imobiliários se aventurarão no desenvolvimento sustentável. Seria 

intrigante medir o efeito do verde (ABDULLAH, 2017). 

Dentro desse conceito, ocorreu, nos últimos anos, grande crescimento 

na procura  pela certificação LEED, que no Brasil, no ano de 2008, apresentava 

apenas 38 solicitações de certificação. Já no ano de 2018, já acumulava 1.326 

solicitações de certificações (GBC - Green Building Council Brasil, 2018). 

No ano de 2009, a LEED apresentou uma proposta de pontuação e 

projeto para bairros planejados, que determina um sistema de valoração que 

avalia a eficiência das construções, mas também a preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas locais. 

Para a certificação de um bairro no sistema LEED, são destacados 26 

pontos. Neles, são levados em conta atributos para transporte eficiente, 

prevenção de processos que levam à poluição, controle de águas pluviais.  

Também são concedidos cinco pontos aos aspectos de conectividade e 

distância da comunidade em relação a habitats importantes para a preservação 

da biodiversidade. 

O sistema LEED no Brasil apresenta 10 projetos para bairros 

sustentáveis. Nesse contexto, o Bairro Ilha Pura, no Rio de Janeiro, que está 
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localizado na Barra da Tijuca, apresenta certificação LEED desde 2016. Além 

desse projeto, já certificado, existem mais nove projetos de bairros, distribuidos 

em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, que 

estão em fase de certificação.   

No Rio Grande do Sul, há o bairro planejado Quartier, em Pelotas, que 

está cadastrado, desde 2014, mas ainda não se enquadra no sistema LEED, 

portanto não garantiu a certificação. O empreendimento se encontra no estágio 

1 desse processo. No entanto, dentro do seu portifólio, apresenta a proposta de 

conexão social, urbana e sustentabilidade, como diferenciais que o tornariam o 

primeiro bairro sustentável do sul do Brasil. 

Possivelmente, esses requisitos no sistema de certificação LEED, que 

consistem na conectividade urbana e social, sejam os grandes entraves para 

que os condomínios e seus muros fortemente estabelecidos busquem tal 

modelo de certificação. 

 

4.1.2.3 Condomínios no litoral norte do Rio Grande do Sul 

 

O Litoral Norte-RS é composto por 19 municípios, tendo o município de 

Pinhal no extremo sul e Torres na sua divisa mais ao norte (FEPAM, 2018). A 

região apresenta uma característica marcante em parte de seu território, que 

são os condomínios horizontais, caracterizados por Caldeira (1997) como 

estruturas urbanas semelhantes a “enclaves fortificados”, que contemplam uma 

coletividade restrita, são isolados fisicamente quer seja por muros, cercas, 

barreiras físicas ou espaços vazios. Esses espaços são voltados para dentro e 

não para a rua, assim, acabam sendo vistos como um mundo à parte da 

cidade.  

Do ponto de vista histórico, a ocupação do Litoral Norte-RS iniciou nos 

meados do século XVIII, por ser ponto de passagem dos tropeiros. Nesse 

contexto, surgiram povoados ou sesmarias, conforme ressaltam Strohaecker e 

Toldo Jr. (2013). A passagem das tropas foi o embrião de pequenos povoados 

e de muitos dos municípios que hoje constituem os principais núcleos urbanos 

no litoral norte. 
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Atualmente, os municípios do litoral norte e seus balneários são os 

principais destinos dos gaúchos quando buscam a orla marítima no período de 

veraneio. Essa procura tem moldado características de uso ao longo do tempo.  

Uma delas é a abrupta elevação da população nas praias nos meses de verão. 

Essa condição de área sazonalmente ocupada pelos moradores da “capital” e 

de outros centros urbanos, com uso fruto das benesses do ambiente 

terapêutico das águas marinhas, gera o que pode ser chamado de um 

problemático e conflitante uso do território que, como já dito, acaba 

bruscamente ampliado nos meses do verão. 

Os condomínios horizontais, como destaca Oliveira (2008), surgem em 

um contexto de busca por refúgio, cujo motivador, muitas vezes, pode ser a 

sensação de desconforto gerada pela violência oriunda das localidades de 

origem desses moradores.  O autor destaca que a variante violência expressa 

uma faceta da vida social, que gera movimento, um dos propulsores desta 

transformação nos espaços das cidades. 

Contudo, as políticas públicas também contribuíram no surgimento de tal 

produto imobiliário e dessa nova forma de ocupar o território.  Mesmo que, em 

alguns momentos, a intenção dessas políticas não fosse o fortalecimento dos 

condomínios horizontais, elas colaboraram para o surgimento deles. Milton 

Santos (1999), no período de surgimento desse modelo de ocupação 

imobiliária, descrevia um cenário de instabilidade e nervosismo do território no 

país, como uma representação empírica do nervosismo, da nervosidade, da 

impaciência e do vulcanismo da nação.  

 

4.1.2.4 Surgimento dos Condomínios no litoral Gaúcho 

 

O início da ocupação do território pelos condomínios horizontais 

residenciais surgiu a partir de 1990 (BORGES, 2017). Período este que 

coincide com a inauguração da ERS 389, mais conhecida como Estrada do 

Mar (DAER, 2018). Strohaecker (2007) destaca esse evento como um aspecto 

propulsor para a ocupação do Litoral Norte-RS. Dessa forma, é conceitual que 

o primeiro ato de uma política pública que contribuiu para a expansão dos 

condomínios no Litoral Norte-RS consista no estabelecimento da Estrada do 
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Mar (Figura 23), que consolidou uma via expressa, ligando a Região 

Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) aos balneários mais ao norte do estado. 

 

 

Figura 24 -  Traçado da ERS 389 ligando a Região Metropolitana de Porto 
Alegre ao Litoral Norte-RS. 

 

 
Fonte: Autor (2018) modificado de Google Maps. 
 

 

Além de ligar a RMPA de forma expressa às praias do Litoral Norte-RS, 

a ERS 389 instituiu um divisor quanto aos empreendimentos imobiliários no 

Litoral Norte-RS. Essa transformação ocorreu a partir de uma ordenação do 

território, em que a própria ERS 389 constituía uma barreira a partir de 

Atlântida Sul (Balneário pertencente ao Município de Osório), com a presença 

dos condomínios horizontais de luxo em direção aos balneários ao norte deste 

ponto. 

O número de condomínios horizontais nos municípios mais ao sul da 

ERS 389 são quase inexpressivos quando comparados aos estabelecimentos 

instalados somente no município de Xangri-lá. Dessa forma, a Estrada do Mar 

pode ser entendida como um dos elementos de separação territorial 

estabelecido no contexto de ocupação do litoral norte gaúcho, realizado pelos 

condomínios horizontais. 
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Como forma de verificar este aporte mais significativo nas praias mais ao 

norte da ERS 389, Souza (2013) destaca que, a cada ano, são lançados, no 

município de Xangri-lá, cerca de dois ou três novos empreendimentos, os quais 

são embasados em fortes campanhas publicitárias. Essas campanhas são 

expostas em folders, distribuídos à beira-mar e em painéis existentes nas 

autoestradas Free Way (BR 290) e Estrada do Mar (RS 389). 

Outro elemento da política pública que alavancou o surgimento 

vertiginoso dos condomínios do Litoral Norte-RS consiste no elevado 

financiamento produzido no setor imobiliário, que ocorreu de 1994 até 2013, 

com números mais expressivos na construção civil a partir de 2004. Tais dados 

são apresentados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito 

Imobiliário e Poupanças (ABECIP, 2018). 

 Elementos como os já mencionados criaram uma condição inicial para o 

surgimento desse tipo de empreendimento. No entanto, a participação de parte 

da sociedade nesse processo é de elevada contribuição.  Souza e Silveira 

(2015) salienta que há uma demanda da classe “A” pelas unidades residenciais 

em condomínios fechados pela questão do status social, da infraestrutura e da 

segurança. 

  

 

4.1.2.5 A formação dos Municípios do Litoral Norte-RS 

 

Originalmente, todos os municípios do Litoral Norte-RS faziam parte de 

Santo Antônio da Patrulha, que era, em 1811, um dos maiores municípios do 

Rio Grande do Sul.  Esse território abrangia todo o pé da serra, distritos 

serranos e litorâneos ( AMLINORTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 

LITORAL NORTE DO RS, 2018). A primeira emancipação quanto ao território 

de Santo Antônio da Patrulha no Litoral Norte-RS ocorreu pelo município de 

Osório, em 1857. Posteriormente, Torres, em 1878, emancipou-se de Osório e, 

por último, Tramandaí, em 1965 (IBGE, 2016). 

 Nas décadas de 1980 e 1990 (Tabela 2), houve uma fragmentação dos 

territórios e o surgimento de novas identidades locais e uma economia carente 

de recursos para a manutenção da máquina pública municipal. 
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Tabela 2 – Municípios e suas emancipações 

Município Ano da Emancipação Município de Origem 

Capão da Canoa 1982 Osório 

Imbé 1988 Tramandaí 

Cidreira 1988 Tramandaí 

Arroio do Sal 1988 Torres 

Xangri-lá 1992 Capão da Canoa 

Pinhal 1996 Cidreira 

Fonte: Adaptado de Santos (2015). 
 

O crescimento do mercado imobiliário, desde 1995, chamou a atenção 

do poder público devido ao desenvolvimento da construção civil, em especial 

em dados registrados entre os anos de 1999 e 2002 (BORGES, 2017).  

Esse fenômeno da construção civil no litoral norte passou tanto pela 

edificação vertical, em Capão da Canoa, como pelo surgimento dos 

condomínios fechados. 

Como observado na tabela 2, o município de Xangri-lá foi um dos 

últimos municípios litorâneos a ser emancipado, e ele consiste no maior 

exemplo de abertura de seu território para o fenômeno condomínio fechado. 

Atualmente, o município conta com 30 empreendimentos desta 

categoria, com uma arrecadação de imposto predial e territorial urbano (IPTU) 

elevada, sem necessitar executar, nos condomínios, serviços, manutenção de 

estruturas ou emprego de qualquer tipo de mão-de-obra. 

A proposta do condomínio cercado por muros, com toda a infraestrutura 

instalada (rede de água, esgoto, energia e acessos), mantido por uma pessoa 

jurídica, provido de recursos, representa o sonho de consumo de prefeitos, pois 

geram arrecadações em áreas de alto padrão sem a aplicação de quase 

nenhum recurso na manutenção desses espaços. 

No ano de 2017, Xangri-lá registrou uma arrecadação de 50 milhões de 

reais.  Desse montante, 65,71% são oriundos da cobrança de IPTU (SICONFI, 

2017). O Sescon-RS destaca que, no quesito arrecadação, Xangri-lá saltou de 

R$ 2.887,00 arrecadado por pessoa, em 2004, para R$ 4.779,00 em 2013.  “No 

caso de Xangri-lá tudo indica que essa realidade se dá em função da tributação 
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por patrimônio, associado a expansão imobiliária do município” (SESCON-RS, 

2015; P.1).  

Mesmo sendo um dos municípios que mais investe na educação na 

região (SESCON-RS, 2015), o município ainda apresenta uma posição 

intermediária dentro dos parâmetros apurados pelo IBGE (Tabela 3), que 

considera o litoral norte com 23 unidades municipais e coloca Xangri-lá na 

penúltima posição para o tema Meio Ambiente. 

 

Tabela 3  – Dados do município de Xangri-lá 2016 
 

Indicadores Posição de Xangri-lá na região Dados de Referência 

População 8 14.600 pessoas 

Renda 4 2,2 salários 

Educação 11 3.9 IDEB 

PIB 3 30.000,25 R$ 

Saúde 12 6 estabelecimentos do SUS 

Território e Meio Ambiente 22 12,6% com esgoto adequado 

Fonte: Autor modificado de IBGE (2016). 

 

A emancipação pode ter motivado muitos municípios litorâneos a buscar 

no setor imobiliário e da construção civil uma alternativa para suas carências 

de investimento e crescimento econômico, e Xangri-lá representa esta 

identidade associada pela figura dos condomínios de luxo. 

 

4.1.2.6 Política de governo ou de estado  

 

A receptividade dos municípios por empreendimentos que alavancassem 

a economia local, na geração de postos de trabalho e na geração de 

arrecadação pela ampliação do IPTU, também foi apreciada pelo governo 

estadual.  Este, devido às mais variadas bandeiras partidárias que ocuparam o 

poder estadual desde 1990, acabou não dando manutenção a uma proposta de 

governo maior do que um mandato. 

Os governos do período de 2003 até 2011 foram aqueles que estiveram 

dentro da fase de ouro dos condomínios, com uma vultosa fonte de 

investimentos a ser aplicada na instalação dos empreendimentos imobiliários 

no Litoral Norte-RS. Tais iniciativas eram encabeçadas pelos condomínios 
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fechados, que, em sua maior parcela, localizavam-se entre Atlântida Sul e 

Capão da Canoa. 

Com a falta de recursos e uma crise econômica em curso, os 

empreendimentos imobiliários no Litoral Norte-RS constituíam-se em uma 

contrapartida no enfrentamento da crise. Por isso, esses investimentos se 

tornaram imprescindíveis. 

Dessa forma, o posicionamento dos governos do Estado para a 

instalação de empreendimentos imobiliários era favorável.  A justificativa era 

que essas edificações empregariam uma representativa soma de valores. Além 

disso, movimentariam a economia em uma região do Estado sem muitas 

alternativas, além de promover a geração de empregos na construção civil. 

Como descrito por Santos (1999), nos territórios litorâneos havia dinheiro 

regulado pelo território usado (condomínios). Dessa forma, os condomínios 

possuíam recursos para investir e queriam ocupar o território.  Em muitos 

casos, isso promoveu a briga de políticos por esses recursos e pela distribuição 

do território.  

Ao contrário do que prega a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (2004), segundo a qual devem ser dadas garantias para a redução e a 

eliminação das desigualdades socioespaciais inter e intra-urbanas e regionais. 

Essa política preconiza o combate a todas as formas de espoliação e 

segregação urbana (PNDU, 2004). Os condomínios não constituem um uso do 

território que se preocupa com as referidas diretrizes,  muito pelo contrário, são 

eles os elementos que impõem esse padrão de fragmentação da cidade em 

redutos sociais distintos. Strohaecker (2007) reforça a mesma posição, pois, 

apesar da proximidade física, essas áreas encontram-se separadas por muros 

e tecnologias de segurança, que dificultam a interação social.  

 

4.1.2.7 Ordenamento urbano e a ação dos municípios 

 

O surgimento dos planos diretores, no ano de 2006, iniciou de forma 

muito embrionária no planejamento dos municípios. Eles foram pensados como 

mecanismos para promover um desenvolvimento mais regrado e como 

instrumento de política pública, para mediar os conflitos que ocorreram ao 

longo de décadas de crescimento e de ocupação. 
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O Estatuto da Cidade (2001) determina que a política urbana tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, como também aborda conceitos quanto à função social da 

propriedade e da função do plano diretor como instrumento de planejamento 

municipal. Nesse contexto, sendo ele é uma espécie de orientador para a 

elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do 

Orçamento Anual. 

Mas o advento dos planos diretores gerou uma série de visões quanto à 

função deste instrumento, que, em muitos casos, tornou-se inicialmente uma 

ferramenta de ordenamento da cidade, com propostas de interesse restrito ao 

urbano. Souza e Silveira (2015) pondera que a pressão efetuada pelos atores 

imobiliários exerceu influência direta sobre a legislação dos municípios, os 

quais não conseguiram manter um padrão equilibrado de urbanização, nem 

tampouco desenvolver de modo efetivo políticas de planejamento territorial. 

Esse evento é registrado dentro da estruturação dos planos diretores 

nos municípios do Litoral Norte-RS, que promoveu um forte adensamento 

urbano, pois os planos diretores deles permitiam uma elevação da densidade e 

verticalização urbana em setores de interesse imobiliário (KLUGE, 2015).  

Em estudos sobre Capão da Canoa, Souza e Silveira (2015) registra que 

a especulação imobiliária foi a grande responsável pelo crescimento do 

mercado imobiliário da região.  Nesse contexto, os condomínios fechados, 

dentro do seu poderio econômico, estabeleceram seus domínios. Milton Santos 

(1999) define que o território e dinheiro se correlacionam. Primeiro, o território 

rege o dinheiro. Após, e, progressivamente, a relação se inverte, o dinheiro 

rege o território.  

Ramos (2017) considera que, com o aquecimento do mercado 

imobiliário e os precários instrumentos legais para regulação do uso e 

ocupação do espaço, os interesses de grupos econômicos hegemônicos no 

mercado tendem a comprometer a sustentabilidade. Nessa mesma linha de 

pensamento, strohaecker, (2007) relata que a estruturação do espaço urbano 

de Capão da Canoa foi caracterizado tanto pela segregação socioeconômica 

quanto pela segregação espacial, indicando uma estruturação socioespacial 

em faixas, tendo em vista o valor paisagístico.  
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Com o passar do tempo, o papel do Estado foi esvaziado e a conexão 

entre as classes foi perdida em nome de um destino coletivo para a nação. À 

medida que essa conexão foi se rompendo, os valores solidários e coletivos 

foram cedendo lugar a visões individualistas sobre o significado último da 

cidade (MAMMARELA & BARCELLOS, 2008). 

Enfim, os novos planos diretores, de maneira geral, são pouco objetivos 

e não favorecem mudanças nas formas de apropriação social da cidade, nem, 

ao menos, enfatizam a promoção do acesso à moradia (SANTOS JUNIOR & 

MONTANDON, 2011). 

Um dos adventos observados nos planos diretores para os municípios 

do Litoral Norte-RS foi o avanço do urbano sobre o rural, em um aspecto de 

projetar o crescimento e o futuro das “cidades” e não somente o 

desenvolvimento do município como um todo. 

Nesse avanço do urbano sobre o rural, ocorreram também desvios no 

tocante à proteção ambiental, pois o próprio código florestal tornou-se, em 

muitos aspectos, mais brando nas áreas urbanas, em especial, as áreas de 

preservação permanente (APP). Assim, muitas das áreas rurais transformadas 

em urbanas nos primeiros planos diretores tiveram suas APP urbanizadas por 

advento do surgimento dos Planos Diretores Municipais.  

 

4.1.2.8 Os aspectos ambientais neste contexto 

  

O Litoral Norte-RS abriga ecossistemas raros e de grande 

vulnerabilidade ambiental (STROHAECKER, 2007). Nesse mosaico de 

ecossistemas, existe uma grande gama de áreas de elevado interesse 

ecológico, com destaque aos mananciais hídricos representados pelas lagoas, 

banhados e faixas de dunas costeiras (BRACK, 2006). 

As pressões no contexto de conservação ambiental criaram um novo 

precedente, que consiste na presença, dentro dos planos diretores, de plantas 

e diagnósticos ambientais que definem zonas de sensibilidade ambiental.    

Nesses documentos, destaca-se a relevância dessas zonas. Eles basicamente 

estão ancorados nas restrições legais que existem sobre tais áreas, assim 

como as APP), recursos hídricos e demais aspectos jurídicos estabelecidos 
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pela lei Federal 12.651/12, que institui a lei de proteção da vegetação nativa, 

ou mais conhecido como Código Florestal. 

Segundo Souza (2013), muitos condomínios acabam por ignorar os 

requisitos existentes na legislação sobre o parcelamento do solo urbano, em 

ações ilegais. Os principais requisitos não respeitados dizem respeito à 

preservação ambiental e à preservação dos espaços públicos.  

Na primeira década de implantação do modelo dos condomínios 

fechados no Litoral Norte-RS, ocorreu uma grande pressão econômica e 

política para o seu estabelecimento. Inicialmente, essa ocupação ocorreu junto 

à faixa próxima às dunas costeira (Brack, 2006).  Esses processos geraram 

muitas discussões e ressalvas, que eclodiram nas investigações realizadas 

pelas operações Ouro-verde e Concutare. 

O Ministério Público Estadual, no processo de investigação, identificou 

irregularidades em pelo menos 17 loteamentos de Capão da Canoa, Xangri-Lá 

e Tramandaí no ano de 2011. Os problemas vão desde destruição de mata 

nativa, aterramento de banhados, destruição de dunas e até mesmo o 

licenciamento em áreas diversas das estudadas (MINISTÉRIO PÚBLICO RS, 

2011).  

As investigações apontaram que os empresários e consultores 

ambientais corrompiam funcionários do governo para favorecimentos na 

emissão das licenças ambientais e acelerar trâmites de procedimentos 

(MINISTÉRIO PÚBLICO RS, 2011).  Os eventos de ilegalidades junto ao 

licenciamento ambiental de condomínios no Litoral Norte-RS podem ter surgido 

devido a uma demonstração de fragilidade institucional no governo, que 

possuía uma clara imagem favorável à instalação destes empreendimentos. 

Isso porque promoveriam a criação de postos de trabalho na construção civil 

no Litoral Norte-RS. 

A característica desses empreendimentos de alto padrão deflagra uma 

similaridade quanto à fragmentação do meio urbano, com áreas nobres 

cercadas por muros (Brack, 2006), constituindo-se de pequenas cidades dentro 

de um contexto de privatização do espaço público. Perturbadoramente, esses 

espaços aparentemente são desejados pela administração pública devido aos 

elevados impostos recolhidos, pelo aquecimento da economia durante sua 

construção e funcionamento.  Somado a isso, também se pode mencionar a 
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mínima participação da máquina pública na preservação dos equipamentos 

urbanos e serviços “públicos” nesses redutos. 

 

4.1.2.9  O condomínio fechado e a sustentabilidade ambiental 

 

Os aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental nas áreas 

urbanas são temas debatidos desde o ano de 1978, onde foi estabelecido o 

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-

Habitat) sediado em Nairóbi (Quênia) e posteriormente ampliado a sua 

discussão na cúpula da terra em 1992 no Rio de Janeiro (Brasil). Desde então, 

houve uma preocupação crescente a respeito dos materiais a serem utilizados 

nas construções das edificações, o uso racional da energia e da água, além da 

minimização da geração de resíduos e sua correta destinação. 

Atualmente, os elementos de conectividade urbana que possibilitem uma 

integração e uso do sistema de transporte público são condições muito 

discutidas em virtude do elevado uso de carros para o deslocamento dos 

moradores e trabalhadores entre o condomínio e o núcleo urbano das cidades 

(QING, 2018). 

Como verificado na apuração documental a respeito dos condomínios, 

apenas as questões relacionadas aos resíduos e adoção de uma coleta 

seletiva são definidas dentro da proposta de educação ambiental. Não há um 

projeto específico que detalhe o modo de gestão dos resíduos sólidos urbanos 

a serem produzidos no empreendimento. Também não se apresenta uma 

proposta detalhada de segregação desses materiais, transporte interno no 

condomínio, local de acondicionamento e a sua destinação final, que preconize 

o melhor aproveitamento dos resíduos. 

No tocante à eficiência energética e do uso da água, não existem dados 

dentro do processo de licenciamento ambiental, bem como a sua exigência. 

Infelizmente, isso condiciona, em muitos casos, a execução do projeto dentro 

de um empreendimento imobiliário. 

A sustentabilidade não é tema destacado nos termos de referências. 

Percebe-se a ausência de medidas inovadoras ou de propostas mais ousadas 

no tocante aos conceitos tradicionais de construção e instalação de 

condomínios. 
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As propostas voltadas para uma maior sustentabilidade ambiental do 

empreendimento não foram objetos de proposição do empreendedor para o 

órgão ambiental, bem como uma condição mínima dentro do processo de 

licenciamento ambiental. Conduziu-se, dessa forma, a consolidação de um 

empreendimento dentro dos moldes tradicionais dos condomínios fechados já 

presentes no Litoral Norte-RS.  

 

4.1.2.10  O modelo de condomínio fechado presente no Litoral Norte-RS 

  

O conceito tradicional de um condomínio é oposto ao de promover a 

conectividade, tanto no âmbito social como ambiental, pois ele consiste em um 

elemento da paisagem que possui elevado potencial fragmentador devido a 

sua concepção, que é voltada à segurança (TANULKU, 2017; ROSEN & 

WALKS, 2013; LOW, 2001). Na “gênesis” desses locais, existe a necessidade 

do elemento muro ou estrutura que promova um cercamento sólido e 

impenetrável a uma possível ação de violência contra seus moradores 

(TANULKU, 2017). 

Um dos aspectos destacados dentro de um dos selos verdes mais 

conceituados mundialmente, que consiste no LEED, determina em suas 

prerrogativas para um empreendimento sustentável e ecológico, que este 

possua um viés mais aproximado aos loteamentos, pois sua permeabilidade 

permite uma maior conectividade social, urbana e ambiental. 

Alguns empreendimentos, no Brasil, possuem uma concepção voltada 

ao conceito de condomínio ecológico, mas com propostas conceituais, em 

alguns casos, voltadas à eficiência energética (DESCHAMPS, 2017), 

sustentabilidade ou aproximação da natureza (MARINHO, 2016; SILVA, 2017). 

Contudo, essas medidas estão mais voltadas para um destaque no mercado 

imobiliário do que uma preocupação ecológica (ABDULLAH, 2017). 

O empreendimento objeto do presente estudo de caso foi erigido sob o 

modelo dos demais condomínios fechados difundidos no Litoral Norte-RS, 

principalmente nos municípios de Xangri-lá e Capão da Canoa. Estes locais 

apresentam um empreendimento de elevado padrão econômico, com amplo 

sistema de segurança, pórticos impactantes e um sistema de clubes luxuosos 

(SOUZA & SILVEIRA, 2015). 
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4.1.2.11 Os principais fatores que consolidaram o Condomínio fechado 

Reserva das Águas em Torres/RS 

 

A presente revisão documental e bibliográfica somou esforços na 

obtenção de informações e dados para melhor compreender os mecanismos 

apresentados na criação de um condomínio fechado (Reserva das Águas) para 

fins de conservação da biodiversidade da mastofauna terrestre de médio-

grande porte no município de Torres.  Nesse sentido, a análise dos dados 

documentais e a revisão bibliográfica convergem para uma constatação de que 

os empreendimentos imobiliários definidos como condomínios fechados ao 

longo da costa do Litoral Norte-RS não apresentaram uma proposta para a 

conservação da biodiversidade. Contudo, nos últimos anos, uma crescente 

onda em nível nacional voltada para as certificações verdes destacam o 

surgimento de um novo modelo de empreendimento, que se autodenomina 

condomínio ecológico. 

Os estudos e projetos ambientais apresentados na proposição de 

licenciar o empreendimento foram restritos aos projetos e estudos solicitados 

nos termos de referências definidos pelo órgão licenciador. A visão e proposta 

do empreendimento foram consolidadas no ano de 2009, com uma concepção 

de projeto semelhante às demais propostas dos empreendimentos já instalados 

no Litoral Norte-RS, sem a ambição de apresentar uma concepção como 

“condomínio ecológico”. 

Os estudos apresentados nos laudos de fauna para fins de obtenção de 

Licença Prévia foram muito breves e, em algum momento, geraram restrições 

de dados mais qualificados para uma análise mais precisa e segura por parte 

do órgão ambiental. 

Contudo foi perceptível a preocupação do órgão ambiental licenciador, 

de modo que as medidas presentes na Licença de Instalação (LI) para a 

consolidação dos microcorredores ecológicos foram propostas unilaterais e 

tomadas pelo órgão ambiental competente para o licenciamento, neste caso, a 

FEPAM. 

As condições e restrições presentes na LI delimitaram, por meio dos 

projetos aprovados no processo de licenciamento, a manutenção dos 
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fragmentos florestais, a criação de uma borda protetiva de 30 metros no 

entorno dos fragmentos, a instalação de passadores de fauna sob o acesso 

interno, proibição da instalação de muro nos limites do empreendimento com 

áreas de fragmento florestal, a disposição de cerceamento com telas nas áreas 

de maior sensibilidade ambiental e a necessidade de manter passadores de 

fauna nestes trechos. Assim, criaram uma possibilidade de permeabilidade com 

as áreas externas ao condomínio. 

Os elementos criados pelo órgão ambiental condicionaram uma 

conectividade estrutural junto aos microcorredores ecológicos. Esta também foi 

definida pelas condições que viabilizaram o fluxo gênico de indivíduos e 

espécies, bem como a relação entre os ecossistemas, a distribuição e fluxo de 

energia, de materiais e as espécies que ocupam as áreas aqui mencionadas 

(BOGUCKI, 2012). A proposição do órgão ambiental foi fundamental para se 

criar um ambiente favorável à movimentação da fauna nativa, registrada dentro 

dos documentos que fazem parte do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento. 

Um aspecto diferenciado adotado pelo órgão ambiental foi determinar a 

utilização de espécies arbóreas nativas da região fitogeográfica de Torres para 

a arborização dos espaços de uso comum do empreendimento e na 

arborização nos acessos internos do condomínio. A iniciativa do órgão 

ambiental é entendida como fundamental para parte do sucesso da proposta, 

tendo em vista que o empreendedor corresponde à figura executora do 

condomínio. Dentro das condicionantes indicadas nos termos de 

obrigatoriedade das licenças, a empresa executou todas as medidas protetivas, 

de conservação, monitoramento e supervisão ambiental, tanto que o 

empreendimento possui uma licença de operação em vigência nas áreas 

consolidadas do empreendimento. 

 

4.2 DADOS QUANTITATIVOS 

 

Os dados quantitativos foram obtidos pelas armadilhas fotográficas 

instaladas nas galerias de passagem da fauna, nos caminhamentos realizados 

pelos transectos e nas parcelas de areia junto aos passadores de fauna no 

cercamento do empreendimento.  
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4.2.1 Armadilhas fotográficas 

 

As duas armadilhas fotográficas instaladas nas galerias que interligam 

os redutos florestais M2 e M3 foram mantidas em funcionamento e em coleta 

de dados por um ano. Contemplam, dessa forma, todas as estações e 

acumulando 17.520 horas de funcionamento para 730 armadilhas/dia. 

A proposta de realizações de filmagens curtas de 30 segundos 

promoveu a coleta de 633 registros de deslocamento da mastofauna de médio 

e grande porte, com a ocorrência de cinco ordens, nove famílias e 14 espécies, 

que são listadas na tabela 4. 

O posicionamento das armadilhas na abertura das galerias apontando 

para o interior no sentido da abertura oposta buscou verificar o padrão de 

deslocamento dos animais e seu comportamento dentro da galeria no processo 

de travessia. Essa opção, em muitos casos, dificultou a possível 

individualização dos registros, pois, dependendo do sentido de deslocamento, 

o animal poderia ser filmado frontalmente ou apenas pelas suas costas. 

Dentro das 14 espécies registradas, ocorreu também a inclusão de 

espécies domésticas, como cães e gatos, tendo em vista que estes indivíduos, 

de certa forma, influenciam na dinâmica de uso das galerias nas travessias da 

fauna nativa. A ordem com maior número de espécies nativas registradas foi a 

carnívora, com seis representantes e responsável por 501 registros de 

movimentação nas galerias, ou seja, compondo 79,15% das capturas de 

vídeos. 
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Tabela 4 – Lista de mamíferos de médio porte registrados no Transecto A (TA) e Transecto B (TB), no monitoramento por armadilha 

fotográfica nas Galerias (G) e nos passadores presentes no cercamento do empreendimento (PC). Formas de registro: Pegadas (P), 

Avistamento (AV), Fezes (F) e registro por filmagem (RF). 

ORDEM/Família Espécies Registradas Nome Comum 
Área de registro Forma de registro 

TA TB G PC P F AV RF 

DIDELPHIMORPHIA 
          Didelphidae Didelphis albiventris (Lund, 1840) Gambá-de-orelha-branca 

  
X 

    
X 

PILOSA                     

Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-mirim     X         X 

CINGULATA 
          Dasypodidae Dasypus Novemcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-galinha X   X X X   X X 

 Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) Tatu-de-rabo-mole-grande   X     X 

CARNIVORA 
          Canidae Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758) Cachorro-doméstico X X X X X X X X 

 
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Graxaim-do-mato X X X X X X X X 

Felidae Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) Gato-do-mato X 
 

X 
 

X 
  

X 

 
Leopardus geoffroyi (d’Orbigny & Gervais, 1844) Gato-do-mato-grande 

  
X 

    
X 

 Felis catus (Linnaeus, 1758) Gato doméstico   X     X 

Mustelidae Galictis cuja (Molina, 1782) Furão 
  

X 
    

X 

 
Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra 

 
X X X 

 
X 

 
X 

Procyonidae Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) Mão pelada X   X X X     X 

RODENTIA 
          Cavidae Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara X X X X X 

  
X 

Erethizontidae Coendou spinosus (F. Cuvier, 1823) Ouriço-cacheiro     X         X 

Fonte: Autor (2018). 
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O sucesso amostral quanto aos registros realizados pelas armadilhas 

fotográficas no presente estudo foi de 86,71%. Nesse sentido, o presente estudo 

apresenta resultados mais expressivos quando comparado com outras pesquisas de 

longa duração, tais como as de Aximoff et al. (2015), que apresentou um esforço 

amostral de 9.197 dias-armadilha para a Unidade de Conservação do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos-RJ, com 377 registros independentes e uma riqueza 

de 15 espécies.  Já no Parque Nacional de Itatiaia, a mesma pesquisa, num esforço 

amostral de 3.885 dias-armadilhas, obteve um total de 158 registros independentes 

e uma riqueza de 22 espécies, contando gatos e cães domésticos. Assim, 

apresentou um sucesso amostral de 4,1%, para ambas unidades de conservação. 

Gatti (2014), na reserva biológica Augusto Ruschi (Espirito Santo), obteve um 

total de 130 registros distribuídos em nove espécies de mamíferos através de 8.784 

horas de monitoramento por armadilha fotográfica, com um esforço de amostragem 

de 366 câmeras/dia, com um sucesso amostral de 35,51 % na captura de registros. 

Pereira (2017), para um levantamento utilizando armadilhas fotográficas em 

uma fazenda em São Paulo, apresentou um sucesso amostral de 29,7%. Oliveira 

(2010), para Unidades de Conservação no Cerrado, apresentou, como maior valor 

de sucesso amostral nas diferentes fitofisionomias, um valor de 46,1%. 

Com base nos recentes trabalhos de levantamento da mastofauna por 

armadilhas fotográficas, pode-se dizer que o sucesso amostral no presente estudo 

de caso foi elevado. Srbek-Araujo & Chiarello (2013) destacam que diferenças na 

captura de registros estão associadas ao desenho amostral da pesquisa, como a 

distribuição dos pontos de amostragem, localização e orientação das armadilhas.  

Um dos fatores a ser considerado como um diferencial para o elevado 

sucesso amostral nas armadilhas fotográficas pode estar associado ao cercamento 

nas bordas das manchas M2 e M3, que possuem a função de convergência na 

movimentação da fauna para que a sua passagem ocorra preferencialmente pelas 

galerias onde as armadilhas estavam instaladas.  

A coleta de dados registrou nos primeiros quatro meses de amostragem nas 

armadilhas fotográficas, transectos e parcelas de areia, uma riqueza de nove 

espécies (Gráfico 3). A manutenção desse número de espécies ocorreu até fevereiro 

do ano de 2018. Contudo, entre março e julho, ocorreram acréscimos gradativos, 

com mais cinco novas espécies.  Após julho, não foram mais contabilizados registros 

de novas espécies. Porém, não se pode afirmar que a curva de espécies esteja 
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estabilizada, podendo novas espécies serem incorporadas futuramente, com novas 

amostragens. 

Gráfico 3 – Curva riqueza de espécies 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Estudos relacionados a mastofauna são destacados no planto de manejo do 

Parque Estadual de Itapeva (2006), sendo apresentado no anexo V do referido plano 

de manejo uma listagem de espécies de mamíferos não-voadores. Nesta relação é 

destacado para a mastofauna de médio e grande porte o trabalho de Cerveira 

(2000), que indica a presença em seus estudos na área do Parque e entorno a 

ocorrência de tatu-galinha (Dasypus novemcintus), tamanduá-mirim (Tamandua 

tetradactyla), graxaim-do-mato (Cerdocyon thous), gato-do-mato (Leopardus 

tigrinus), mão pelada (Procyon cancrivorus) e ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus). 

Somado aos registros de Cerveira, temos o trabalho com marsupiais realizado por 

Horn (2005), que registra a presença do gambá-de-orelha-branca (Didelphis 

albiventris). O anexo V do plano de manejo ainda apresenta como registro por 

observações por encontros visuais da presença de furão (Galictis cuja), gato-

doméstico (Felis catus), cão-doméstico (Canis familiaris). 

Desta forma, o presente estudo registra espécies novas para a região, como o 

Tatu-de-rabo-mole-grande (Cabassous tatouay) e o gato-do-mato-grande (Leopardus 

geofroyi). Duas espécies registradas neste estudo e que são ocorrentes naturais 

para a região de Torres, a Lontra (Lontra longicaudis) e a Capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) não aparecem na lista de mamíferos-não-voadores do Parque 

Estadual de Itapeva. Outra situação relevante consiste no registro de um gênero 

distinto de ouriço-cacheiro descrito no plano de Manejo do PEVA. 
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4.2.1.1 Comportamento dos registros ao longo do período de coleta de dados  

 

Os dados coletados ao longo dos meses do período de funcionamento das 

armadilhas fotográficas (Outubro/2017 – Setembro/2018) foram agrupados pelas 

estações do ano e submetidos ao teste de qui-quadrado ( χ 2 = 37,18 gl = 3; p = 

0,05), que revelou diferenças significativas no comportamento da fauna entre as 

estações do ano conforme ilustra o gráfico 4. O impacto mais relevante na coleta de 

dados ocorreu no verão, com uma diminuição muito abrupta dos registros no mês de 

janeiro, que coincide com a explosão populacional vinculada ao veraneio. 

 Esta retração de movimentação vai até o final do mês de fevereiro (final do 

veraneio no ano de 2018), sendo que em março os registros já iniciam um processo 

de retomada e a estação do outono destaca outro fenômeno, que consiste em uma 

grande movimentação da fauna. 

O veraneio no Litoral Norte-RS é marcado por um aumento populacional 

muito elevado (Gráfico 1) no período que compreende as festividades do natal e o 

carnaval, que no ano de 2018 ocorreu entre os dias 25 de dezembro e 13 de 

fevereiro. O carnaval no meio do mês de fevereiro promoveu uma temporada de 

veraneio curta, mas intensa quanto à proximidade dos principais feriados, incluindo o 

feriado do ano novo.  

 

 Gráfico 4 – Registros totais por mês e agrupados por estação do ano 

 

 Fonte: Autor (2018). 
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 Este fenômeno envolvendo o verão remete a efeitos sobre a estação do 

outono, pois a diminuição na circulação dos animais devido aos impactos do 

aumento da população destaca uma necessidade de recuperar suas reservas 

alimentares. Faria-Corrêa (2004) no parque de Itapuã considerou que a 

movimentação dos graxains-do-mato (Cerdocyon thous, Figura 24) foi maior no 

outono, devido a necessidade de aumento de seu peso corporal, ou seja, ter um 

melhor estoque energético para suportar o inverno, que consiste a estação do ano 

com menor disponibilidade de alimento. 

 Desta forma, o outono foi a estação com maior movimentação, e pode ter sido 

potencializada, com efeitos decorrente do fenômeno populacional do “período de 

veraneio”, e que vai ser normalizado com a chegada do inverno, tendo o mês de 

agosto como o marco na retração dos registros, onde as condições climáticas do 

inverno afetam a oferta de alimento, além das condições climáticas desfavoráveis 

(chuva, frio, vento, etc) que naturalmente dificultam o próprio deslocamento dos 

animais, os quais acabam muitas vezes passando mais tempo em suas tocas.  

Quando realizada a comparação entre as diferentes espécies e as estações 

do ano (Gráfico 5), é verificado que o impacto do veraneio também é percebido nas 

espécies mais frequentes ( χ 2 = 35,05; gl = 15; p = 0,05), tanto que os graxains-do-

mato, mais abundantes o ano todo, que são os animais com maior tolerância as 

alterações antrópicas apresentaram no verão uma grande retração na sua 

movimentação, e somente o tatu-galinha (Dasypus novemcinstus, Figura 35) teve 

suas movimentações destacadas nesta estação, demonstrando que dentro da área 

de estudo as suas atividades não são afetadas pelo fenômeno populacional 

verificado no veraneio no Litoral Norte-RS. 
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Gráfico 5  – Principais grupos animais e distribuição dos registros por estação 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

4.2.1.2 Registros na Primavera  

 

A primeira estação de coleta de dados foi a primavera de 2017. Esse período 

promoveu 158 registros nas galerias, com nove espécies de mamíferos. Nesses 

registros, destaca-se, em primeiro plano, uma frequência de deslocamento de 

67,09%, atribuída ao deslocamento de graxains-do-mato, já a segunda espécie com 

maior fluxo registrada, foi tatu-galinha, com 10,13% dos registros (Gráfico 6) . 

Um registro importante ocorreu no início do processo de coleta de dados, nos 

primeiros dias do mês de outubro, com a filmagem de um exemplar de tamanduá-

mirim (Tamandua tetradactyla, Figura 34). Essa tomada conferiu um grande 

significado ao processo de conectividade entre os redutos florestais.  Somado a este 

dado, há também, nas filmagens, o acompanhamento do deslocamento de uma 

fêmea gestante de graxaim-do-mato no início de outubro. O ápice deste 

acompanhamento ocorreu com o primeiro vídeo de seus filhotes, passando pelas 

galerias no dia 27 de novembro de 2017. A movimentação dos três filhotes de 

graxains, no mês de dezembro, correspondeu a 70,03% dos vídeos para a espécie. 

No período, também foi verificado o uso das galerias para a travessia de duas 

espécies de gato-do-mato, com passagens de gato-do-mato (Leopardus tigrinus , 

Figura 32) e gato-do-mato-grande ( Leopardus geoffroyi, Figura 31). 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Graxaim Mão-Pelada Tatu-Galinha Ocasionais Gatos-do-mato Cães e Gatos
domésticos

N
º 

re
 R

eg
is

tr
o

s 

Primavera Verão Outuno Inverno



81 

 

Gráfico 6 – Registros da movimentação da mastofauna na Primavera de 2017 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

4.2.1.3 Registros no verão 

 

Os registros, no verão, totalizaram 118 vídeos, que, em sua maioria, 

ocorreram no mês de março. Os graxains-do-mato foram a espécie predominante, 

com uma frequência de 61,02% . Já a espécie mão pelada (Figura 38) teve  9,32%, 

cão doméstico (Figura 25), 5,08%, além de uma maior movimentação do tatu-

galinha (Figura 35), com 19,49% da frequência (Gráfico 7). 

Nessa estação, foram obtidos vídeos de duas novas espécies. Em primeiro 

lugar, o ouriço-cacheiro (Coendou spinosus, Figura 37), com aparições isoladas em 

todos os meses do verão. Em março, o  deslocamento de uma lontra (Lontra 

longicaudis, Figura 33) pelas galerias foi registrado. 

Outro aspecto interessante verificado no verão foi a manutenção na 

frequência do Tamandauá-mirim (1,69) e a redução nas travesias realizadas pelo 

gato-do-mato, com o registro apenas de L. tigrinus.  

Um registro especial ocorreu na transição entre o verão e o outono. No dia 27 

de março, houve a travessia em direção ao reduto florestal M3 de um filhote de mão 

pelada com a mãe. Além deste, foram mantidos registros frequentes desa 

movimentação até o mês de agosto de 2018. Já os deslocamentos dos filhotes de 

Graxaim-do-mato não contabilizavam mais três animais, mas apenas dois a partir de 

janeiro. 
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  Gráfico 7 – Registros da movimentação da mastofauna no verão de 2018 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Na primeira coleta de dados nas armadilhas fotográficas, foi realizado um 

encontro com um dos filhotes de graxaim-do-mato, que ocorreu dentro da galeria 2, 

em rotina de manutenção, que ocorreu por volda das 10h, no turno da manhã. O 

filhote entrou na galeria na abertura do fragmento M2, enquanto o processo de 

coleta de dados e manutenção da armadilha fotográfica eram realizados na abertura 

oposta, nas proximidades do fragmento M3. Esse encontro durou alguns poucos 

segundos, pois ao observar a minha presença, o animal fugiu para dentro da borda 

do fragmento M2. 

 

 

4.2.1.4 Registros no Outono 

 

No outono, foram coletados 220 vídeos, representando o maior número de 

registros de deslocamento da mastofauna de médio/grande porte.  A manutenção do 

Graxaim-do-mato apareceu com a maior frequência nos registros (63,64%). Também 

houve  um incremento signigicativo nas movimentações de Mão Pelada (13,18%).  

Em contraponto, ocorreu uma redução na movimentação do tatu-galinha (5,91%) 

(Gráfico 8). 
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As duas espécies de gato-do-mato foram registradas e os deslocamentos de 

ouriço-cacheiro (4,09%) foram bem consistentes dentro de todos os meses do 

outono. A época contou ainda com o primeiro registro de capivara (Figura 26), 

atravessando a galeria no mês de abril. 

 

Gráfico 8 – Registros da movimentação da mastofauna no outono de 2018 

 
Fonte: Autor (2018). 

  

 

4.2.1.5 Registros no Inverno 

 

 Os dados apresentados nos meses de inverno mostraram um considerável 

aumento na circulação de cães domésticos nas galerias, com 11,68% dos 137 

registros nas travessias entre os redutos florestais. O graxaim-do-mato ainda 

manteve a maior frequência na produção de vídeos, com 57,66% dos registros 

(Gráfico 9). 

Nessa estação, as duas espécies de gato-do-mato foram registradas, e mão 

pelada (Procyon cancrivorus) (8,76%) ainda apresentou boa frequência na 

movimentação entre os redutos florestais. 

Em julho, ocorreu o registro de uma nova espécie de tatu, sendo um vídeo 

isolado de um exemplar de tatu-do-rabo-mole-grande (Cabassous tatouay, Figura 

36). 

63,64% 

13,18% 

5,91% 6,36% 

1,36% 1,36% 0,91% 0,45% 1,36% 0,91% 0,45% 
4,09% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Graxaim Tatu-Galinha Furão Gato do Mato (G) Lontra Gato doméstico

Registros absolutos Frequência



84 

 

Os furões (Figura 29) com 4,38% foram registrados em todos os meses do 

inverno.  Já o ouriço-cacheiro (2,92%) e o tamanduá-mirim (1,46%) somente não 

foram filmados no mês de julho.  

 

Gráfico 9 – Registros da movimentação da mastofauna no inverno de 2018 

 

Fonte: Autor (2018). 

  

 

Figura 25 – Dois graxains-do-mato (Cerdocyon thous) em deslocamento. para o 
fragmento florestal M3 

 

 
 Fonte: autor 2018. 
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Figura 26 – Cães domésticos (Canis lupus familiaris) registrados na galeria 1 em 
direção ao fragmento florestal M2 

 

 
Fonte: autor 2018. 

 
 

Figura 27  – Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) registrada na galeria 2 em 
direção ao fragmento florestal M3 

 

 
 Fonte: autor (2018). 
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Figura 28 – Gato doméstico (Felis catus) registrado na galeria 2 em direção ao 
fragmento florestal M3 

 

 
 Fonte: autor (2018). 
 
 

Figura 29 – Filhote de Graxaim-do-mato-do-mato (Cerdocyon thous) registrado na 
galeria 2 em direção ao fragmento florestal M3 

 

 
 Fonte: autor (2017). 
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Figura 30  – Furão (Galictis cuja) registrada na galeria 1 em direção ao fragmento 
florestal M2 

 

 
 Fonte: autor (2018). 

 
 
 

Figura 31 – Gambá (Didelphis albiventris) registrada na galeria 2 em direção ao 
fragmento florestal M2 

 

 
 Fonte: autor (2017). 
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Figura 32 – Gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi) registrado na galeria 2 em 
direção ao fragmento florestal M3 

 

 
 Fonte: autor (2018). 
 
 

 

Figura 33 – Gato-do-mato (Leopardus tigrinus) registrado na galeria 2 em direção ao 
fragmento florestal M3 

 

 
Fonte: autor (2018). 
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Figura 34  – Lontra (Lontra longicaudis) registrada na galeria 1 em direção ao 
fragmento florestal M2 

 

 
 Fonte: autor (2018). 
 
 

Figura 35  – Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) registrado na galeria 1 em 
direção ao fragmento florestal M3 

 

 
 Fonte: autor (2018)  
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Figura 36  – Tatu-galinha (Dasypus Novemcinctus) registrado na galeria 1 em 
direção ao fragmento florestal M3 

 

 
Fonte: autor (2018) 

 
 

Figura 37 – Tatu-do-rabo-mole-grande (Cabassous tatouay) registrado na galeria 
1em direção ao fragmento florestal M2 

 

 
 Fonte: autor (2018). 
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Figura 38  – Ouriço-cacheiro (Coendou spinosus) registrado na galeria 1 em direção 
ao fragmento florestal M3 

 

 
 Fonte: autor (2018). 

 
 

Figura 39 – Mão pelada e filhote (Procyon cancrivorus) registrados na galeria 1 em 
direção ao fragmento florestal M3 

 

 
 Fonte: autor (2018). 
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4.2.2 Eficiência das armadilhas fotográficas 

 

A captura de 633 registros de deslocamentos da mastofauna terrestre de 

médio e grande porte nas galerias onde as armadilhas fotográficas foram instaladas 

determina a validade das propostas relacionadas à conectividade entre os 

fragmentos M2 e M3. Ambos são os elementos de comunicação com a porção norte 

do condomínio em direção aos ambientes mais próximos ao Rio Mampituba. A 

movimentação da mastofauna de médio e grande porte pode ser considerada como 

intensa nesta porção do microcorredor ecológico A. 

As armadilhas fotográficas possuem uma maior eficiência para registros de 

animais de médio e grande porte (SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO, 2007).  Tobler,  

2008 em pesquisa na Amazônia peruana, registrou todas as espécies de grandes 

mamíferos com a técnica, atingindo uma eficiência para inquéritos de levantamento 

da mastofauna de 75% (2005), e 86% (2006) para mamíferos de grande e médio 

porte. 

Esta intensa movimentação da mastofauna na área de estudo pode estar 

relacionada à sua necessidade de um grande “home range” (área de vida), sendo 

que o maior grupo corresponde a ordem dos carnívoros, e que tipicamente têm 

áreas de vida maiores (HENDRIKS et.al, 2009), além de percorrerem maiores 

distâncias diárias de viagem em busca de suas presas (CARBONE, 2005). 

 Lyra-Jorge et al. (2008) verificou que em paisagens agrícolas altamente 

fragmentadas, os pequenos redutos florestais permitem que mamíferos de grande 

porte se movimentem em toda a paisagem, mantendo assim processos para a sua 

persistência, e que espécies com um grande “home range” são capazes de utilizar 

estes fragmentos e a própria matriz para sua sobrevivência.   

 Este movimento é percebido entre os fragmentos na área de estudo, e que 

devido ao tamanho reduzido destas manchas florestais as suas funções de 

trampolins para o movimento da mastofauna de médio e grande porte é mantida. 

Esta possibilidade no entanto somente poderia ter sustentação no caso de existir 

dados quanto a movimentação da Mastofauna na região, como na realização de 

estudos de radio-telemetria, em especial na áreas de abrangência do PEVA . 

 Di Bitettti (2006) descreve para Jaguatiricas na borda sul da América do Sul 

possuem uma estimativa de densidade populacional baixa e um grande “home 

range”, onde as fêmeas superam os números de machos em cerca de dois para um 
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nas populações estudadas e está relacionado a um maior “home range” associado 

aos machos. O autor ainda compara dados populacionais que indicam densidades 

maiores em zona de maior latitude do que as das populações que vivem em 

latitudes mais baixas, com um padrão geral encontrado em outros carnívoros. 

A espécie com maior número de registros consiste nas movimentações de 

graxaim-do-mato (Cerdocyon thous), que são animais que toleram a presença 

humana e em muitos momentos se beneficiam desta proximidade.  Faria-Corrêa 

(2004) em Itapuã descreve os graxains-do-mato como animais generalistas, 

oportunistas e tolerantes as alterações antrópicas. Sua adaptação à presença 

humana é tão grande que mesmo em paisagens modificadas e com aspectos 

ambientais muito diminuídos a sua presença é comum. 

 Outro aspecto quanto ao robusto número de registro capturado pelas 

armadilhas fotográficas diz respeito ao cercamento no limite da borda protetiva de 

M2 e M3, que direciona preferencialmente a movimentação da mastofauna para as 

galerias 1 e 2. 

A utilização das armadilhas fotográficas nas galerias destinadas para 

passadores de fauna sob a rua entre os fragmentos M2 e M3 foi considerada como 

satisfatória.  O elevado sucesso amostral (86,71%) pode estar associado também, 

além da grande movimentação da mastofauna, a uma grande eficiência dos 

equipamentos instalados no interior das galerias.  

As armadilhas, por estarem mais protegidas, há uma menor interferência dos 

seguintes aspectos: intempéries climáticas, movimentações de outros elementos da 

fauna não objetivados neste estudo, a própria ação do vento, que pode movimentar 

a vegetação e, consequentemente, acionar o funcionamento do dispositivo de 

filmagem. O uso de armadilhas fotográficas se mostrou uma ferramenta que 

apresenta muitos recursos para o levantamento da fauna (AXIMOFF et al , 2015; 

MELO et al., 2012; NETO, 2012; GATTI, 2014; ROWCLIFFE & CARBONE, 2008; 

GLEN et al., 2013;  CLEVENGER, 2009; GIMAN, 2007; CARBONE et al., 2001; 

SRBE-KARAUJO & CHIARELLO, 2007; TOBLER, 2008).   

Outro aspecto a ser destacado consiste no posicionamento dos 

equipamentos, que, em muitos casos, impossibilitou a individualização no registro, 

pois, em algumas passagens, o animal era filmado de costas e, em outros, filmado 

de frente. Isso impedia, na maior parte dos casos, a verificação de padrões de 

manchas e demais características físicas que determinassem a identificação do 
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animal. Outro aspecto consiste no “delay” dos equipamentos. Mesmo configurado no 

modo filmagem, em muitos casos, o registro iniciava quando o animal já havia 

praticamente passado pela armadilha fotográfica. 

 

4.2.3 Comportamento da mastofauna quanto ao período de deslocamento 

 

 Um dos recursos presentes nos equipamentos de monitoramento da fauna 

por meio da utilização de armadilhas fotográficas e de filmagens consiste no registro 

do horário do deslocamento que o indivíduo foi registrado. 

 Dentro da proposta de análise do comportamento da mastofauna no 

deslocamento por meio da galeria que interliga os redutos florestais, foi realizada a 

apuração do período de movimentação ao longo dos meses de captura dos dados e 

uma análise dos dados por estação no ano. 

 

4.2.3.1 Períodos de deslocamento da Mastofauna na Primavera 

 

 A primeira estação de monitoramento da mastofauna de médio e grande porte 

promoveu um registro muito regular no comportamento da fauna (Gráfico 10), com 

uma hierarquia muito definida quanto ao turno de maior deslocamento. Em primeiro 

lugar, ficou o período da noite, seguido pela madrugada. O menor fluxo de 

indivíduos ficou pela manhã. A retomada e incremento nos deslocamentos iniciaram 

a partir da tarde, com a manutenção deste padrão em todos os meses da primavera. 

 

Gráfico 10 – Total de registros por turno na primavera de 2017 

 

Fonte: Autor (2018). 
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4.2.3.2 Períodos de deslocamento da mastofauna no verão 

 

O evento veraneio, também promoveu alterações significativas entre os 

turnos nas estações do ano que revela uma perturbação no comportamento da 

fauna, onde os turnos de movimentação da fauna são totalmente alterados pelo 

incremento das atividades humanas neste período (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11 – Total de registros por turno no verão de 2018

 

Fonte: Autor (2018). 
 
 
 
 

4.2.3.3 Períodos de deslocamento da Mastofauna no Outono 

 

 

O outono apresenta dados (Gráfico 12) mais próximos aos descritos na 

primavera, quando os registros no turno da noite voltaram a predominar.  Depois, 

podem ser citados os deslocamentos na madrugada, também com boa 

produtividade. Ocorreu uma alteração na proporção entre manhã e tarde.  Ao final 

do outono, os registros da manhã já eram maiores do que os coletados na parte da 

tarde. 
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Gráfico 12 – Total de registros por turno no outono de 2018 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

4.2.3.4 Períodos de deslocamento da Mastofauna no Inverno 

 

Os dados coletados no inverno (Gráfico 13) colocam uma manutenção dos 

registros predominantes para a noite e madrugada, mas com uma inversão nos 

deslocamento entre os turnos da manhã e tarde. 

 

Gráfico 13  – Total de registros por turno no inverno de 2018 

 
Fonte: Autor (2018). 
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4.2.3.5 Acumulado por estações do ano 

 

No acumulado dos dados por estação do ano (Gráfico 14), verificou-se que a 

mastofauna de médio e grande porte na área de estudo apresentou distintos 

comportamentos em seu deslocamento ao longo do ano. O estudo iniciou com 

dados muito harmonizados na primavera, com uma lógica de deslocamento em que 

a noite era o turno de maior concentração dos registros, que se estendiam até a 

madrugada. Pela manhã, ocorria uma grande diminuição na movimentação, com a 

retomada no fluxo do deslocamento no turno da tarde. 

O verão destaca-se pela diminuição nos registros e quase uma “bagunça” no 

padrão de deslocamento, com inversões, que aponta para um forte impacto no 

comportamento da mastofauna nativa. Essas mudanças estão associadas ao 

período de veraneio, que eleva de forma muito brusca a população dos municípios 

do Litoral Norte-RS. Consequentemente, também há o aumento no deslocamento de 

veículos e a movimentação no entorno da área de estudo.  

Não se pode deixar de citar que esse comportamento também pode estar 

associado a um ano atípico, ou fenômeno isolado que tenha proporcionado efeitos 

sobre a mastofauna nativa, tendo em vista que a coleta de dados foi resumida a um 

ano e este distúrbio registrado ao verão de 2018. Apesar de improvável, essa 

hipótese não pode ser descartada.  

 

Gráfico 14 – Total de registros por turno no acumulado das estações do ano 

 
Fonte: Autor (2018). 

0

20

40

60

80

100

120

Primavera Verão Outono Inverno

N
º 

 R
eg

is
tr

o
s 

Madrugada (00:01 - 06:00) Manhã (06:01 -12:00)

Tarde (12:01 - 18:00) Noite (18:01 - 00:00)



98 

 

A chegada do outono coincide com o final do veraneio. É quando percebe-se 

a retomada de um padrão muito semelhante ao verificado na primavera, com 

elevados registros na noite, seguidos pela madrugada, mas com uma leve inversão 

do predomínio de dados entre a manhã e a tarde. 

O inverno apresenta uma resposta para os turnos da noite e madrugada, que 

praticamente se encaixam nos dados apresentados na primavera de 2017 e no 

outono de 2018. Há apenas uma pequena redução nos registros, a qual pode estar 

associada às rigorosidades e intempéries da estação, mas acentuando a inversão 

entre os turnos da manhã e tarde constatada no outono. 

O predomínio de registros na manhã em relação ao turno da tarde é uma 

tendência que inicia após o final do verão. Entretanto, somente no inverno eles 

ocorrem de forma predominante. 

 

4.2.3.6 A constância das espécies da mastofauna de médio e grande porte no 

período de coleta de dados 

 

A constância consiste no número de vezes que uma espécie esteve presente 

dentro dos períodos amostrais de uma pequisa, sendo representada em 

porcentagem.  Uma espécie constante é aquela que apresenta (C ≥ 50%) de 

presença nos períodos amostrais. Acessória, aquela que está presente entre (25 ≥ C 

< 50%) e acidental, aquelas que apresentarem uma presença menor que 25% nos 

períodos amostrais. O calculo de constância é apresentado em trabalhos que 

abrangem grupos distintos da fauna, Silveira-Neto et al. (1976)  consiste num marco 

para os trabalhos voltados para entomofauna, mas também é referência para 

trabalhos como de Bianconi et.al (2004) com quirópteros (morcegos), Uramoto et al. 

(2005) em estudos com a entomofauna (insetos) e Juraszek (2014) mastofauna de 

médio e grande porte. 

Para o presente trabalho o período amostral foi estabelecido no número de 

registros acumulados no mês (Tabela 6). O cálculo consiste na divisão do número 

de vezes que a espécie apareceu nos períodos amostrais pelo número total de 

meses de coletas de dados, e por fim multiplicado por 100 para expressar a 

constância em percentuais de aparecimentos da espécie.   

A constância das espécies registradas nas armadilhas fotográficas é 

apresentada na tabela 5. Esses dados comprovam que as espécies com maior 
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constância apresentam um comportamento de espécies residentes, com fluxos 

muito frequentes dentro dos meses de coleta de dados. São elas o graxaim-do-

mato, tatu-galinha, mão pelada e ouriço-cacheiro. Este último, a partir do mês de 

março, apresenta registro de passagens mensais pelas galerias.  

 

Tabela 5 – Constância das espécies registradas por armadilhas fotográficas 

Espécie Constância Classificação 

Graxaim-do-mato 100% Constante 

Tatu-galinha 91,67% Constante 

Mão Pelada 91,67% Constante 

Cão doméstico 83,33% Constante 

Ouriço-cacheiro 58,33% Constante 

Furão 58,33% Constante 

Gato-do-mato 50% Acessória 

Tamanduá 41,67% Acessória 

Lontra 25% Acessória 

Gambá 25% Acessória 

Gato-do-mato-grande 25% Acessória 

Gato-doméstico 16,67% Acidental 

Tatu-do-rabo-mole-grande 8,33% Acidental 

Capivara 8,33% Acidental 

Fonte: Autor (2018). 

 

Embora nos registros fotográficos a capivara seja classificada como acidental, 

os demais métodos de coleta de dados (transectos e parcelas de areia) descrevem a 

espécie como constante na área de estudo. Contudo, a solitária passagem pela 

galeria a coloca como uma espécie acidental na área de amostragem para as 

travessias entre M2 e M3. Esse fato indica também que embora as armadilhas 

fotográficas sejam um método eficiente, é necessário complementar a amostragem 

com outros métodos. 

 O tamanduá-mirim, lontra e gambá demonstram um comportamento de fauna 

acessória, assim como os gatos-do-mato. O ciclo de aparições desses animais na 

área de estudo determina que o local faz parte da sua área de vida. 

A tabela 5 apresenta um aspecto referente à constância das espécies dentro 

da área de estudo, principalmente aquelas descritas como acessórias. Isso porque  

as classificadas como constantes são registradas em todas as estações do ano. O 

tamanduá-mirim apresentou registros com um intervalo regular de 30 dias na 
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primavera e no inverno. Houve um lapso temporal maior no outono, quando não se 

teve registros da passagem da espécie. 

O gato-do-mato (Leopardus tigrinus) foi registrado em todas as estações do 

ano, utilizando a passagem entre os fragmentos com grande frequência. A espécie 

Leopardus geoffroyi, mesmo sendo registrada em três das quatro estações do ano 

amostradas, teve registros menos frequentes. 

Kasper, (2016) no vale do Taquari/RS em estudos de rádio-telemetria 

verificou que a jaguatirica (Leopardus pardalis) e outros carnívoros de maior porte 

foram localmente extintos, e geram um processo específico de liberação de 

mesopredadores, o que provavelmente possibilita o aumento de populações felinas 

de menor porte nesta área. 

 Oliveira-Santos (2012), em seu estudo em Santa Catarina com L. tigrinus 

identifiou para a espécie uma baixa densidade e uma grande flexibilidade nas suas 

atividades com predomínio noturno, mas tornando-se diurnas na presença de outras 

espécies de felinos. Este comportamento indica uma subordinação nas interações 

com gatos maiores. O estudo de Oliveira-Santos (2012) aponta para evidências que 

L. tigrinus pode viver em ambientes hostis onde outras espécies de gatos tenham 

sido extintos, e com a ausência de outros gatos. Nestas comunidades empobrecidas 

L. tigrinus pode assumir um papel de predador superior. 

Goulart (2009) na reserva Ecológica Caraguatá, em Santa Catarina definiu a 

densidade de L. Pardalis em 0,04 Jaguatiricas por Km
2
, com registros fotográficos 

que destacam hábitos noturnos para a espécie, fato este que estaria relacionado 

com os períodos de atividades de suas presas, bem como fugir da competição com 

outros carnívoros de maior porte. O autor ainda descreve que as fêmeas 

apresentavam um “home range” menor que os machos. 

Manfredi et al. (2012) no pampa argentino registrou eventos contraditórios 

relacionados a L. Geoffroy, que teriam um “home range” de menor extensão em 

relação ao projetado, contudo os dados apontaram para um “home range” mais 

amplo e uma preferencia por locais de cobertura densa de vegetação, como áreas 

florestais nativas. Contudo as áreas de pastagem com vegetação mais alta foram os 

habitas predominantes e uma seleção positiva em direção a florestas exóticas. 

As duas espécies de gatos-do-mato registradas na área de estudo, como 

ilustra a tabela 6 apresentam frequências de registros distintas, contudo é verificado 

que  L. geoffroy, foi registrado em meses que o gato-do-mato mais frequente (L. 
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tigrinus) também foi avistado nas armadilhas fotográficas, demonstrando uma 

tolerância entre as duas espécies, onde os registros para ambas as espécies foram 

predominantemente noturnos, com apenas três registros diurnos, realizados por L. 

tigrinus.    

 

Tabela 6 – Registro das espécies ao longo do ano de amostragem 

Ano 2017 2018 

Estação do ano Primavera Verão Outono Inverno 

Meses 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cão X 
 

X   
 

X X X X X X X 

Furão X X X   
 

    X   X X X 

Gambá X X     
 

    X   
   Gato-do Mato X 

 
X   

 
X X 

 
X X 

  Graxaim-do-mato X X X X X X X X X X X X 

Mão Pelada X X X X 
 

X X X X X X X 

Tamanduá X 
 

X   
 

X   
 

  X 
 

X 

Tatu-galinha X X X X X X X X   X X X 

Gato-do-mato-grande X 
 

        X     X     

Lontra 
  

    
 

X   X   
 

X 
 Ouriço Cacheiro 

  
    

 
X X X X X X X 

Capivara 
  

    
 

  X 
 

  
   Gato doméstico 

  
    

 
    

 
X 

 
X 

 Tatu-do-rabo-mole-grande                   X     

Fonte: Autor (2018). 

 

Outro fato extremamente relevante nesses registros consiste na presença de 

espécies classificadas com algum grau de ameaça. Esse dado destaca a 

importância da manutenção dos fluxos de indivíduos, que muito provavelmente 

estão presentes pelos redutos ambientais no entorno, como a proximidade do 

Parque Estadual de Itapeva e das áreas vegetadas no entorno do rio Mampituba 

(RPPN Recanto do Robalo). 

A falta de dados relacionados à mastofauna de médio e grande porte tanto 

para o município de Torres, como para o próprio Parque Estadual de Itapeva (PEVA) 

são elementos que desfavorecem uma melhor interpretação do comportamento e 

movimentação da fauna na área de estudo. Assim, são necessários maiores 

esforços para um melhor detalhamento da mastofauna no PEVA. Como exemplo 

desse tipo de trabalho, podem ser citados os estudos de Horn (2005) para a 

assembleia de pequenos mamíferos na Florestal Paludosa do Faxinal no PEVA. O 

trabalho de Cerveira (2000) que consiste em uma dissertação de conclusão de curso 
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de graduação é citado no plano de manejo do PEVA, e que aborda a mastofauna de 

médio e grande porte, contudo o acesso a este material é restrito e indisponível para 

consultas on-line.  

Contudo, a unidade de conservação mais próxima do empreendimento, a 

RPPN Recanto do Robalo representa o elo importante para a conservação da 

biodiversidade para a região de Torres. Esta unidade de conservação consiste em 

uma medida inicial para a conservação das áreas da margem do rio Mampituba, 

sendo destacado que existe uma carência de estudos e projetos, que possam 

contribuir para criação de políticas de preservação, tanto para a proteção da fauna 

como das formações florestais ainda remanescentes ao longo do corredor ecológico 

representado pelo Mampituba. 

O modo filmagem apresentou restrições na individualização dos registros, 

mas obteve informações no tocante ao comportamento da mastofauna na realização 

das travessias. 

 

4.2.4 A mastofauna e a passagem pelas galerias 

 

Os graxains-do-mato foram responsáveis pela maior parte dos registros e 

apresentaram as mais diversas formas de passagem pelas galerias, em sua maior 

parte, com travessias solitárias, menos frequentes em duplas e, por último, em 

alguns momentos, em trios.  

Um momento interessante desse comportamento dos graxains-do-mato foi 

registrado na fase de testes das armadilhas, em setembro de 2017, quando foi 

filmado o deslocamento da graxaim-do-mato gestante. A passagem dela nunca 

ocorreu de forma solitária. Ela era acompanhada por dois outros graxains-do-mato. 

O primeiro indivíduo, possivelmente um macho, entrava na galeria para verificar a 

segurança da fêmea. Quando ele avançava, ela iniciava a travessia.  Em seguida, 

outro indivíduo se deslocava logo atrás da fêmea. Toda essa movimentação ocorria 

dentro do tempo de gravação do deslocamento, ou seja, de forma rápida e 

organizada, para a segurança da fêmea e de seus futuros filhotes. 

A condição de espécie generalista e oportunista condicionou a travessias em 

horários pouco usuais para as demais espécies da mastofauna, pois a maior parte 

delas possui hábitos crepusculares. Esta particularidade quanto a sua ousadia e 

adaptação às movimentações humanas foram registradas nas gravações, onde ao 



103 

 

final da tarde iniciavam as suas movimentações nas galerias onde as armadilhas 

fotográficas estavam instaladas. Esta movimentação dos Graxains estava associado 

ao final dos trabalhos de instalação da infraestrutura do condomínio, ainda em 

realização nas proximidades do fragmento M2. Assim, alguns minutos após as 18h, 

já ocorriam as primeiras travessias nas galerias. 

A passagem de cães domésticos pelos mesmos locais, em um primeiro 

momento, mostrou-se como uma informação temerária à manutenção do uso das 

galerias por parte da mastofauna nativa. Contudo, ao avaliar individualmente os 

vídeos, é percebido que tais movimentações ocorrem em horários muito distantes 

em relação à passagem da fauna nativa. Os vídeos demonstram que os 

deslocamentos consistem em um comportamento de excitação dos cães em virtude 

do cheiro presente nas galerias e dos rastros mantidos no solo do interior das 

galerias. Em nenhum momento, foi verificado risco de encontro de cães e animais 

nativos.  

De modo geral, as travessias dos animais nativos ocorreram de forma 

tranquila, quando a filmagem de 30 segundos conseguia cobrir todo o processo de 

passagem do indivíduo pelas galerias, mesmo os mais lentos como os tatus e o 

ouriço-cacheiro. 

Um aspecto que otimiza a passagem da mastofauna terrestre nas galerias 

consiste no objetivo desses animais de manterem-se secos. Dessa forma, eles 

circulam em cota do terreno que não proporciona risco na travessia, pois,  por si 

própria, a travessia consiste em um fator de risco. Em filmagens, foi possível verificar 

furões e tatus abortando o processo de travessia devido a uma pequena retenção de 

água no interior da galeria em dia pós-chuva, mesmo que a lâmina d’água represada 

não fosse um risco ao animal. Esse comportamento também foi registrado por Neto 

e Da Silva (2017) em passadores de fauna sob a ferrovia norte-sul. 

 

4.2.5 Períodos e movimentação da mastofauna de médio à grande porte 

 

A avaliação quanto ao período de deslocamento dos indivíduos verificou uma 

hierarquia, com registros predominantes na noite e madrugada, declínio no turno da 

manhã e retomo de uma maior movimentação no turno da tarde. Contudo o período 

do verão alterou essa dinâmica de tal maneira que, no mês de março, os registros 

predominantes foram na tarde e na madrugada.  
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Esse evento pode estar associado às perturbações que o aumento 

populacional ocasiona no período de veraneio (Gráfico 1).  Esse aumento da 

ocupação humana não afeta somente os fragmentos no interior do condomínio, mas 

também o seu entorno; principalmente nas áreas próximas ao rio Mampituba como a 

RPPN do Recanto do Robalo e no Parque da Itapeva, que são importantes redutos 

da fauna nativa da região. 

Ao passar esse período vinculado ao veraneio, o outono e o inverno voltaram 

a apresentar dados mais consistentes da movimentação da mastofauna de médio e 

grande porte nos períodos da noite-madrugada como momentos mais produtivos. 

Contudo ocorreu uma gradativa inversão nos números de registros entre a tarde e a 

manhã (Gráfico 12).  

 

 

4.2.6 Transectos e parcelas de areia 

 

Os transecto e parcelas de areia apresentaram uma gama de informações 

mais restritas que as armadilhas fotográficas, mas destacaram que ocorreu uma 

movimentação mais ativa na porção sul do microcorredor A, principalmente 

vinculada ao fragmento florestal M4. 

 

 

4.2.6.1 Transecto A 

 

A coleta de dados no caminhamento pelo “transecto A” acumulou um total de 

130 registros indiretos de movimentação da mastofauna de médio e grande porte. 

98, ao percorrer o transecto, e 32 nas parcelas de areia. Dentro dos registros 

indiretos que permitiram a identificação da espécie, as impressões no solo por 

pegadas (Figuras 39, 40 e 41) foram responsáveis por 93% dos dados coletados. 
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Figura 40 – Pegada de um mão pelada (Procyon cancrivorus) Transecto A 

 
Fonte: Autor 2018. 
 
 
 

O caminhamento pelo transecto A promoveu apenas dois registros por 

avistamento, de um cão doméstico e de um Tatu-galinha na borda do fragmento M4. 

O percurso do transecto A foi delimitado, promovendo a vistoria das parcelas de 

areia junto aos passadores de fauna. Nele, foram contabilizados registros dentro da 

abrangência do microcorredor ecológico A. 

Os registros de maior representatividade foram conferidos ao Graxaim-do-

mato, com 43,08% (Gráfico 13). Uma segunda frequência de maior 

representatividade foram as pegadas de cães (%),no transecto A. 

Contraditoriamente, os registros nos transectos foram mais utilizados no 

verão (Gráficos 15 e 16), quando comparados com as armadilhas fotográficas. 

Estas, na referida estação, tiveram os registros abaixo das demais estações do ano. 

O transecto A foi o mais produtivo e registrou a movimentação da mastofauna entre 

os redutos florestais M3 e M4 (Sul em direção ao PEVA), enquanto as armadilhas 

fotográficas registravam a movimentação entre M2 e M3 (Norte em direção às áreas 

de influência do Mampituba). 
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Gráfico 15 – Frequência das espécies da mastofauna no transecto A 

  
Fonte: Autor (2018). 

 
 

 Aqui, aparece o tatu, com 16,15% de frequência, e a capivara, com 10%. Eles 

também apresentaram uma significativa importância nos deslocamentos no 

microcorredor ecológico A (fragmentos M2, M3 e M4). 

O gráfico 16 destaca um volume maior de registros de movimentação da 

fauna no caminhamento pelo “transecto A” em relação às parcelas de areia, que em 

muitos casos estavam comprometidas pelo crescimento da vegetação ou pela ação 

da chuva. 

 

Figura 41 –  Parcela de Areia com pegadas de capivara comprometidas pela ação 
da chuva  

 
Fonte: Autor (2018). 
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Figura 42 – Pegadas de um cão doméstico de grande porte Transecto A 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Gráfico 16 – Locais de efetivação dos registros no Transecto A 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

 

4.2.6.2 Transecto B 

 

Os dados coletados no transecto B foram muito limitados quanto à 

movimentação da mastofauna. Ao longo do ano, apenas 24 registros foram 

apurados, em um somatório de 12.600 metros percorridos nas campanhas de coleta 

de dados e vistoria dos cinco passadores de fauna nesses caminhamentos. 

Apenas três espécies foram registradas, com 12 informações sobre a presença 

de cães domésticos (50%), seguidas por vestígios da movimentação de capivara, 
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com 7 registros (29,17%), e a atividade de lontra, com 5 registros (20,83%), devido à 

proximidade dos passadores em relação a Sanga dos Olhos d’água.  

Os transectos A e B também promoveram 88 registros de movimentações da 

fauna, que não permitiram a identificação da espécie, tais como escavações, 

pegadas parcialmente apagadas pela chuva e, principalmente, a formação de trilhos 

na vegetação herbácea (figura 42).  Devido ao deslocamento do animal na 

vegetação herbácea mais densa (sem solo exposto), foi verificado o amassamento 

da vegetação com indicação da passagem recente pelo lugar, principalmente, nas 

áreas próximas aos passadores de fauna. 

 
 

Figura 43 – Transecto B com muitos trilhos na vegetação pela movimentação da 
Fauna 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

4.2.6.3 Eficiência dos transectos e das parcelas de areia no registro da 

movimentação da mastofauna de médio e grande porte 

 

Os caminhamentos promoveram 130 registros identificados, sendo 98 

registros no transecto A e 32 registros nas parcelas de areia nos passadores de área 

neste transecto. O transecto B apresentou uma baixa produtividade, com apenas 24 

registros, cuja maior parte foi relacionada às parcelas de areia. 

Ao agrupar os dados dos Transcetos e das parcelas de areia e fazer o teste 

qui-quadrado ( χ 2 = 11,60  gl = 3; p = 0,05), é percebido uma alteração significante 

quanto aos registros na estação do verão, que curiosamente foi oposta ao 

apresentado nos registros fotográficos entre os fragmentos M2 e M3. Esta maior 
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movimentação no verão no transecto A ocorreu na porção interna do condomínio 

entre os fragmentos M3 e M4, ou seja, uma movimentação mais protegida dentro do 

microcorredor ecológico A. 

No percorrer dos transectos A e B, ocorreu um total de 88 registros, que não 

apresentavam dados suficientes para serem identificados, mas configuravam sinais 

de movimentação da fauna, tais como trilhos na vegetação, escavações e pegadas 

parcialmente apagadas. Os dados registram uma movimentação da mastofauna 

mais intensa no transecto A, que contempla o microcorredor ecológico A. Essa 

movimentação foi registrada de forma mais consistente no entorno do fragmento M4, 

pois esse reduto encontra-se no limite sul do microcorredor A, com uma distância de 

5 metros da tela do cercamento, que possui passadores de fauna (Figura 19). 

O reduto M4 não apresenta condições de dar suporte para a mastofauna 

nativa, mas possivelmente desempenhe a função de trampolim, ou seja, facilita o 

processo de travessia para as áreas externas do condomínio no sentido sul, em 

direção ao Parque Estadual de Itapeva. O registro quinzenal nos caminhamentos no 

transecto A registrou um uso mais restrito desta área por graxains-do-mato, gato-do-

mato, tatu e capivaras. Todavia, a frequência da coleta dos dados e as condições 

climáticas foram elementos que restringiram o procedimento. Isso porque sempre 

foram realizados nos turnos da manhã ou da tarde, que não consistem nos períodos 

de maior movimentação da fauna nativa. 

O avistamento da mastofauna ocorreu em apenas dois episódios. O primeiro 

avistamento foi de um tatu, na borda de M4, no período da tarde, e o segundo 

ocorreu na galeria 2, com um filhote de graxaim-do-mato. Os caminhamentos nos 

transectos obteve mais sucesso na coleta de dados da presença indireta da 

mastofauna, tais como pegadas, escavações e fezes. 

O Transecto B não apresentou a mesma produtividade do transecto A, com 

alguns aspectos que podem ter afetado a coleta dos dados, tais como o porte da 

vegetação herbácea, que praticamente não permitia a presença de solo exposto ou 

local de impregnação de pegadas. Somado a esse fato, pode-se mencionar a 

vegetação arbórea ao longo do microcorredor ecológico B ser constituída 

basicamente de maricás (Mimosa bimucronata) em um estágio sucessional inicial, 

ou seja, uma área ambientalmente em processo de recuperação, o que foi agravado 

pela grande proximidade com as áreas urbanas mais consolidadas e antigas no 

entorno do empreendimento. 
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As parcelas de areia junto aos passadores de fauna no cercamento 

promoveram o registro da movimentação da mastofauna para as áreas externas ao 

empreendimento tanto no transecto A como no B. Entretanto, a sua eficácia também 

foi comprometida pela frequência na coleta de dados, que, em muitos casos, ocorreu 

após um dia de intensas chuvas. Com isso, os registros ou estavam danificados, ou 

totalmente apagados. 

 

4.2.7  Os microcorredores e a conectividade 

 

O conceito do órgão ambiental em estabelecer microcorredores ecológicos 

em um condomínio fechado pode ser muito questionado devido a sua escala dentro 

da ecologia de paisagem, como a sua baixa efetividade e significado (HERRMANN 

et al., 2003). Contudo, ao avaliar o entorno e a proximidade da unidade de 

conservação do Parque Estadual de Itapeva e das formações vegetais presentes ao 

longo do rio Mampituba, com destaque para a RPPN do Recanto do Robalo, é 

percebido que a condição de microcorredor ecológico desses fragmentos  consiste 

em elemento estratégico de uma área maior de movimentação (TAYLOR, 1993; 

HADDAD, 2015; PEREIRA, 2017)  da fauna nativa da região norte do Litoral Norte-

RS (DIDHAM ET AL., 2012). Além disso, indica que, neste aspecto, a sua efetiva 

conectividade funcional pode representar um ganho ambiental. 

Ao perceber tal importância, temos, como destaque, os registros da primavera 

de 2017, com uma grande movimentação da mastofauna terrestre de médio e 

grande porte. Foram 158 registros (Armadilhas fotográficas), contando com uma 

predominante movimentação de graxains-do-mato, além de registros importantes de 

duas espécies de gatos-do-mato, sendo elas Leopardus tigrinus e Leopardus 

geoffroyi. A esses dados, soma-se o registro frequente de tamanduá-mirim. Essas 

três espécies estão relacionadas em listas de espécies com grau de ameaça de 

extinção. Portanto, os registros frequentes desses indivíduos colaboram para a 

validação dos microcorredores ecológicos.  

Um aspecto relevante foi o acompanhamento nos momentos de testagem das 

armadilhas fotográficas no mês de setembro, com a filmagem do deslocamento de 

uma fêmea Graxaim-do-mato gestante e das primeiras movimentações de seus 

filhotes no mês de novembro. É importante mencionar que, no mês seguinte, os 

filhotes já realizavam as travessias nas galerias sem a presença dos pais. 
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O verão consolidou uma diminuição dos registros, com 118 vídeos, mas, ao 

final dessa estação, houve o aparecimento em vídeo de duas novas espécies, o 

ouriço-cacheiro e a lontra. Um aspecto de relevante importância consta na primeira 

travessia de uma fêmea mão pelada e seu filhote. 

Na transição verão-outono foi verificado um incremento nos registros de 

deslocamento da fauna, principalmente no mês de abril, que marca o final do 

veraneio. No outono, quase dobrou o número de registros em relação ao verão. 

Nesse sentido, é considerável avaliar que esse evento pode estar associado ao 

período de veraneio, que incrementa um número relevante de pessoas na cidade de 

Torres até meados de abril. 

Não somente o número de registros foram afetados dentro dos meses de 

janeiro e fevereiro, que são os de maior concentração de pessoas no período de 

veraneio no município de Torres, o que aumenta tanto número de pessoas no 

condomínio como o fluxo de veículos nas vias e acessos no entorno do 

empreendimento. A riqueza de espécies também foi afetada no período. Isso foi 

analisando no gráfico 17, que destaca a riqueza para os dados coletados pelas 

armadilhas fotográficas ao longo dos meses de amostragem verificou-se que, 

nesses meses, ocorreu o menor número de espécies registradas no ano. Foram 

verificadas apenas a presença de graxaim-do-mato, tatu e mão Pelada, que são as 

espécies mais generalistas realizando as travessias. 

 

Gráfico 17 – Riqueza de espécies da mastofauna de médio e grande porte apurada 
nos períodos amostrais 2017-2018 

 
Fonte: Autor (2018). 
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O inverno consolidou, em julho, o mês de maior riqueza, mesmo ocorrendo 

uma retração na movimentação da fauna devido as condições adversas da própria 

estação, destaca-se o registro solitário de um tatu-do-rabo-mole-grande e da 

manutenção das passagens da fêmea mão-pelada e seu filhote. Cabe destacar que, 

em nenhuma filmagem, o filhote de mão-pelada atravessou a galeria de forma 

solitária, assim demonstrando, aparentemente, um cuidado parental de maior 

amplitude daquele demonstrado pelos jovens graxains-do-mato. Estes, em apenas 

um mês,  já realizavam a passagem pela galeria de forma solitária ou acompanhada 

do outro filhote. 

A riqueza de 12 espécies nativas movimentando-se no empreendimento, com 

um total de 633 registros de deslocamento nas galerias entre os fragmentos M2 e 

M3, somados aos 242 registros coletados nos transectos e parcelas de areia, 

demonstram que além da movimentação da mastofauna, também pode estar 

ocorrendo a manutenção de indivíduos residentes na área do condomínio, 

principalmente associados ao fragmento florestal M2, que possui uma área total de 

14,88 hectares, incluindo as áreas que transpassam as fronteiras do 

empreendimento.  

Este fragmento se encontra em uma fase de mata madura. Assim possuindo 

mais recursos do que os demais fragmentos.  Dessa forma, apresenta condições 

para manter espécies menos exigentes e dar suporte na transição. Por isso, esses 

animais realizam movimentos na paisagem com a proposta de “pular” de fragmento 

para fragmento, como forma de garantir tanto a própria sobrevivência e a 

perpetuação da espécie. 

No contexto relacionado ao suporte para a fauna, é verificado que no 

microcorredor ecológico A ocorrem formações mais maduras e diversificadas do que 

o microcorredor ecológico B. O microcorredor ecológico A apresenta uma maior 

estabilidade tanto nos fragmentos como nas bordas de proteção e uma distribuição 

que consolida uma passagem relativamente segura para a mastofauna. Viana e 

Pinheiro (1998) indicam que a dinâmica de fragmentos florestais como o seu 

tamanho, forma, grau de isolamento, tipo de vizinhança e histórico de perturbações, 

além da sua distribuição na paisagem, são elementos importantes para a 

conservação da biodiversidade. 

Os registros de movimentação e riqueza da mastofauna de médio e grande 

porte nos microcorredores ecológicos presentes na área de estudo demonstram 
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esforços na conservação dos redutos ambientais que permitem dar suporte a 

movimentação deste número relevante de espécies da Mastofauna de médio e 

grande porte. Esse aspecto pode ser verificado mesmo que na proposta de 

trampolins ecológicos (REIS et al., 2007; FAHRIG, 2003; PEREIRA, 2007; SANTOS, 

2018. Assim, pode ser considerado como uma ferramenta de conservação da 

biodiversidade. Contudo, esse mecanismo não pode ser entendido como regra e 

paliativo para a crescente demanda de urbanização junto à áreas de elevado valor 

ambiental. 

 

 

4.2.8 Grau de ameaça das espécies registradas 

 

Os dados coletados nas armadilhas fotográficas, nos transectos e nas 

parcelas de areia, em sua maioria, destacaram espécies com o grau de ameaça de 

extinção classificado como LC (Least Concern/Menor Preocupação), que dentro da 

classificação da IUCN (International Union Conservation of Nature/ União 

Internacional de conservação da natureza) projeta pouca preocupação quanto ao 

risco de extinção. Contudo quatro espécies apresentam algum tipo de ameaça, 

como o tamanduá-mirim (Tabela 7), que dentro da lista vermelha para o Estado do 

Rio Grande do Sul (FZB - Fundação Zoobotânica/RS 2014), aparece classificado 

como Vulnerável (VU). Mas a nível nacional e internacional, é indicado apenas como 

de menor preocupação (LC). 

As espécies de gato-do-mato, L. tigrinus e L. geoffroyi apresentam restrições  

em nível de estado, onde ambos são classificados como vulneráveis.,  Em uma 

avaliação nacional, L. tigrinus perigosamente avança para uma classificação descrita 

como em perigo (EN) e L. geoffroyi é mantido dentro da classificação como 

Vulnerável. 

A classificação internacional pela IUCN L. tigrinus mantém-se como 

vulnerável e L. geoffroyi não é enquadrada dentro das categorias de ameaçado. 
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Tabela 7 – Grau de ameaça quanto às espécies registradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
1
 Lista vermelha para o Rio Grande do Sul 2014;  

2
 Lista vermelha ICMbio/MMA para a fauna 

ameaçada em território brasileiro 2014; 
3
 Red list IUCN. 

LC: Menor preocupação, NT: Quase ameaçado, EN: Em perigo e VU: Vulnerável. 
 

 

O surgimento de Lontra longicaudis é animador, tendo em vista que esta 

espécie é classificada como quase ameaçada (NT), tanto em nível nacional como 

internacional.Porém enseja uma maior atenção a esta espécie na área em questão.  

Espécies Registradas Nome Comum 1 2 3 

Didelphis albiventris (Lund, 1840) Gambá-de-orelha-branca LC LC LC 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tatu-mirim VU LC LC 

Dasypus Novemcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-galinha LC LC LC 

Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) Tatu-de-rabo-mole-grande LC LC LC 

Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758) Cachorro-doméstico - - - 

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Graxaim-do-mato LC LC LC 

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) Gato-do-mato  VU EN VU 

Leopardus geoffroyi (d’Orbigny & Gervais, 1844) Gato-do-mato-grande  VU VU LC 

Felis catus (Linnaeus, 1758) Gato doméstico - - - 

Galictis cuja (Molina, 1782) Furão LC LC LC 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra LC NT NT 

Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) Mão pelada LC LC LC 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara LC LC LC 

Coendou spinosus, ( F. Cuvier, 1823) Ouriço-cacheiro LC LC LC 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A investigação para a construção deste estudo de caso revelou que medidas 

tomadas dentro da proposta de licenciamento ambiental de um condomínio fechado 

consolidaram elementos para uma conectividade estrutural.  Os dados coletados em 

campo confirmaram que os microcorredores criados para promover a conectividade 

contribuíram efetivamente para a manutenção de fluxo de indivíduos e espécies, 

com um destaque maior para o microcorredor ecológico A. 

A conectividade funcional dos passadores de fauna e dos próprios 

microcorredores ecológicos é valorizada pela movimentação da mastofauna de 

médio e grande porte. Soma-se a isso a relevante riqueza de espécies apresentada 

em uma área urbana e de espécies relacionadas com risco de extinção. 

O comportamento na movimentação da mastofauna apresentou uma 

dinâmica com predomínio de deslocamentos na noite e madrugada. Contudo a 

estação do verão apresentou dados de movimentações totalmente fora dos padrões 

de movimentação. Esse evento pode estar relacionado a influências do “veraneio” e 

o aumento da população no município de Torres. Recomenda-se maiores 

investigações sobre o efeito da variação populacional nos balneários do Litoral 

Norte-RS para a mastofauna nativa, como forma de compreender os impactos que 

este fenômeno pode ocasionar na fauna nativa nos meses do verão. 

A literatura atual demonstra que os condomínios ecológicos consistem em 

uma nova versão para o mercado dos antigos condomínios fechados, com aspectos 

relacionados à sustentabilidade como forma de atrair um público mais “verde” e 

vender uma paisagem mais natural aos seus clientes. Em muitos casos, é verificada 

a privatização de áreas ambientais de relevante interesse ecológico com o viés de 

“proteção” para chancelar o selo verde do empreendimento. 

O resultado deste estudo de caso verificou que áreas urbanas podem 

contribuir e serem responsáveis pela conservação da biodiversidade, como 

verificado na criação de microcorredores ecológicos para a manutenção do fluxo da 

mastofauna terrestre nativa com a proteção e conservação de fragmentos florestais. 

Todavia essa condição promove também uma relação de incerteza no momento em 

que permite ao mercado imobiliário uma margem de erro que o habilita a se 

aproximar cada vez mais dos raros e valiosos redutos ambientais no entorno das 

cidades.  
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Dessa forma, cabe à comunidade local e aos administradores públicos dentro 

dos mecanismos de gestão das cidades avaliarem o futuro da urbanização em seus 

municípios, que projetem e construam rumos de maior sustentabilidade urbana, 

social e ambiental. 

Um aspecto importante a ser ponderado consiste na qualidade de horas de 

campo para o diagnóstico da fauna nativa, principalmente nos estudos de obtenção 

da licença prévia, pois estes são dados que alimentam o órgão ambiental licenciador 

na sua análise. Esses dados qualificam a condução de propostas e condicionantes 

para a tomada de medidas mais próximas da realidade ambiental do 

empreendimento.  

Associada a essa preocupação, uma maior sensibilização no projetar o 

empreendimento deveria ser parte integrante do processo. Nessa visão mais 

sustentável, necessitaria ser destacada a responsabilidade que os empreendimentos 

imobiliários teriam em adotarem medidas de sustentabilidade ambiental, social e 

urbana, além de propostas de conservação da biodiversidade desde as etapas mais 

embrionárias do projeto de parcelamento do solo. 

O mestrado profissional em Ambiente e Sustentabilidade é consolidado nas 

linhas de pesquisa de conservação e manejo da biodiversidade, sociedade, 

ambiente e desenvolvimento e tecnologias sustentáveis para o desenvolvimento. 

Dentro da proposta desta pesquisa os elementos de todas as linhas de pesquisa 

estiveram presentes na construção deste trabalho. A linha de pesquisa de 

conservação e manejo da biodiversidade foi o cerne desta proposta de pesquisa, 

contudo foi percebido na trajetória de consolidação da pesquisa que as questões 

sociais envolvendo a área objeto são muito fortes, seja pelos conflitos sociais e 

urbanos que envolvem os condomínios fechados, como pela responsabilidade 

ambiental destes empreendimentos.  

Uma das constatações aferidas após a análise do tema condomínios 

ecológicos consiste na pequena gama de empreendimentos que buscam tecnologias 

sustentáveis para um desenvolvimento mais “verde”, e não somente para o selo ou 

certificação que ele pode oferecer. 

Avaliando o objetivo geral e os objetivos específicos construídos dentro do 

projeto de pesquisa, entendo que a pesquisa respondeu as principais indagações, 

demonstrando que o licenciamento ambiental pode contribuir para a conservação da 

biodiversidade em condomínios fechados. Além disto, o número de espécies 
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registradas destacam uma funcionalidade tanto na criação dos microcorredores 

ecológicos como na manutenção e proteção dos redutos florestais dentro dos 

mecanismos de licenciamento ambiental.  

Por fim, recomenda-se uma ampliação nos estudos da mastofauna de médio 

e grande porte para o município de Torres, em especial para o Parque Estadual de 

Itapeva, que consiste em um importante reduto ambiental localizado no limite da 

área urbana de Torres, que simboliza a porta de entrada do bioma Mata Atlântica no 

estado do Rio Grande do Sul. 
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ANEXO A – Planilha de Campo 
 

Planilha de Campo  

 Data: 

 

Horário início:   Horário Fim:   

 Temperatura:     Período:          (    ) Tarde              (    ) Manhã 

 Vento:      

 
Nebulosidade             

 
Demais informações climáticas pertinentes: 

        
 

        Registros 
 

        
Tipo de registro Horário Espécie nº Fotografia Localização 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

        
Observações: 

          
 

              
 

              
 

        Tipos de Registros           
 1 - Visual    2- Auditivo   3- Pegadas     4- Fezes     5- Arranhaduras    6-Tocas   7 - Escavações   8- Outros 
  


