
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE EM TAPES 

CURSO DE BACHARELADO EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

TEILOR BERGMANN GARCIA 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM 

TAPES E ENTORNO, SUL DO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPES 

2021  



 

TEILOR BERGMANN GARCIA 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM 

TAPES E ENTORNO, SUL DO BRASIL 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em Gestão 
Ambiental na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 
Orientador: Dr. Ricardo da Silva Pereira 
Mello. 
 
Coorientadora: Dra. Suelen Cristine Costa 
da Silva. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

TAPES 

2021 



 

 

 

 

 

 

            Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Lucy Anne R. de Oliveira - CRB10/1545. 

 

 

 

 

  

G216a      Garcia, Teilor Bergmann. 
 
                       Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade em 
                  Tapes e entorno, Sul do Brasil / Teilor Bergmann Garcia. – Tapes,  
                  2021. 
                      179 f.; il. 

 
       Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 
   Estadual do Rio Grande do Sul, Curso de Bacharelado em Gestão 

        Ambiental, Unidade em Tapes, 2021. 
 
            Orientador: Prof. Dr. Ricardo da Silva Pereira Mello 
            Coorientadora: Profa. Dra. Suelen Cristine Costa da Silva. 
 

                      1. Áreas prioritárias. 2.Conservação da biodiversidade. 3.  
                  Alvos de conservação. 4. Ações prioritárias, Tapes. L. Mello,  
                  Ricardo da Silva Pereira. Il. Silva, Suelen Cristine Costa da. IlI.  
                  Título. 

 

 



TEILOR BERGMANN GARCIA 

 

 

 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM 

TAPES E ENTORNO, SUL DO BRASIL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em Gestão 
Ambiental na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 
Orientador: Dr. Ricardo da Silva Pereira 
Mello. 
 
Coorientadora: Dra. Suelen Cristine Costa 
da Silva. 
 
Aprovado em:      /      / 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

__________________________________________________ 
Orientador: Prof. Dr. Ricardo da Silva Pereira Mello 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 
 
 

__________________________________________________ 
Profa. Dra. Margarete Sponchiado 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 
 
 

___________________________________________________ 
Dr. Leonardo Marques Urruth 

Departamento de Biodiversidade – SEMA/RS 
 

 



 
AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, inicialmente, ao meu orientador e professor Dr. Ricardo da Silva 

Pereira Mello, não somente pela sua orientação, mas também pela confiança e seus 

ensinamentos sobre o meio ambiente. 

À minha coorientadora e professora Dra. Suelen Cristine Costa da Silva, por seu 

auxílio e atenção dedicadas não somente a este trabalho, mas também durante meu 

percurso discente. 

A Analista: Bibliotecária Lucy Anne Rodrigues de Oliveira, por sua 

disponibilidade, dedicação, e auxílio prestados para a formatação deste trabalho. 

À professora Dra. Rafaela Biehl Printes, por sua atenção e ajuda em algumas 

questões que surgiram ao longo desta pesquisa. 

A todos os professores do curso de Bacharelado em Gestão Ambiental dos quais 

fui aluno, os quais me proporcionaram o conhecimento e experiência durante minha 

trajetória discente. Em geral à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 

especialmente a Unidade em Tapes, a qual me proporcionou uma rica e promissora 

trajetória acadêmica. 

Aos meus colegas de curso, os quais me proporcionaram grandes momentos de 

alegria, debates, incentivos, ensinamentos, e em geral, seguiram ao meu lado nessa 

trajetória. 

A todos os amigos e familiares que a vida me presenteou, os quais de alguma 

forma estiveram ao meu lado e contribuíram para minha formação acadêmica e como 

cidadão. 

Em especial, à minha mãe Oldina Bergmann, que me deu todo o amor, suporte 

e apoio que um filho necessita para viver. Juntamente, em especial ao meu pai Claudio 

Garcia, que além de me incentivar, foi pilar para minha educação, principalmente me 

ensinando sobre responsabilidade, respeito, e demais características presentes em 

um homem íntegro. 

 Agradeço, especialmente, à minha companheira Nataly, por me presentear com 

todo o seu amor, carinho, cuidado, compreensão, cumplicidade, e principalmente por 

estar ao meu lado, tanto nos dias ruins quanto nos dias bons. 

Muito obrigado a todos! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações. (BRASIL, 2016)  



RESUMO 

 

O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo, 
abrangendo em seu território uma grande variedade de espécies e ecossistemas 
únicos. Reconhecendo o valor e a importância desta biodiversidade, políticas, 
programas e projetos vêm sendo implementados, objetivando, dentre outras ações, o 
desenvolvimento de estratégias para a conservação e utilização sustentável da 
diversidade biológica. Um instrumento destas políticas é a seleção de Áreas 
Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, reconhecidas para efeito de 
formulação e implementação de políticas públicas e atividades voltadas a 
conservação da biodiversidade, uso sustentável, repartição dos benefícios, pesquisas 
e inventários, entre outras ações. Entre áreas prioritárias reconhecidas nacionalmente 
no Bioma Pampa, três se encontram no município de Tapes. Contudo, apesar destas 
áreas prioritárias possuírem classificações indicativas de importância biológica e 
prioridades de ação, as mesmas não apresentam descritas seus alvos de 
conservação e suas respectivas ações de implementação prioritárias. Buscando 
identificar os principais alvos de conservação existentes e propondo ações prioritárias 
para estes, o presente trabalho propõe levantar as principais características físicas, 
biológicas e de uso e ocupação do solo nas áreas prioritárias denominadas pelo MMA 
como PA080, PA088 e PA097. O levantamento foi elaborado através de informações 
bibliográficas e/ou georreferenciadas da delimitação territorial, hidrografia, 
geomorfologia, topografia, pedologia, vegetação, espécies ameaçadas e uso e 
ocupação do solo das áreas estudadas. Os principais alvos de conservação 
selecionados foram constituídos principalmente por espécies ameaçadas e seus 
habitats potenciais. Através da identificação dos principais alvos de conservação 
presentes, pôde-se demarcar regiões e áreas com maior incidência dos alvos de 
conservação, denominadas como Regiões e Áreas de Importância Ambiental. Entre 
estas áreas, se incluem a Região da Floresta Estacional, a Região dos Butiazais, a 
Região dos Campos Úmidos, além das Áreas de Mata Ciliar e as Áreas de Margem 
Lagunar. Ademais, foram identificadas diversas espécies da fauna e flora que se 
encontram sobre risco de extinção, entre elas a lagartixa-da-praia (Liolaemus 
arambarensis) e a palmeira (Butia odorata), espécies características da região. Como 
sugestões de ações prioritárias estão a implementação de Unidades de Conservação, 
restauração e efetivação das Áreas de Preservação Permanente e conservação dos 
corpos hídricos, valorizando os remanescentes de vegetação nativa e demais 
ecossistemas. Os resultados obtidos demonstram a importância da seleção destas 
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, e indicam a necessidade de 
aprimoramento na delimitação das mesmas, visando abranger um maior conjunto de 
alvos de conservação e propiciando a futura implementação de ações mais 
compatíveis para cada área delimitada. 
 

Palavras-chave: Áreas Prioritárias. Conservação da Biodiversidade. Alvos de 
Conservação. Ações Prioritárias. Tapes. 



ABSTRACT 

 

Brazil is considered one of the richest countries in biodiversity in the world, covering in 
its territory a wide variety of unique species and ecosystems. Recognizing the value 
and importance of this biodiversity, policies, programs and projects have been 
implemented, aiming, among other actions, to develop strategies for the conservation 
and sustainable use of biological diversity. An instrument of these policies is the 
selection of Priority Areas for Biodiversity Conservation, recognized for the purpose of 
formulating and implementing public policies and activities aimed at biodiversity 
conservation, sustainable use, benefit sharing, research and inventories, among other 
actions. Among priority areas recognized nationally in the Pampa Biome, three are in 
the municipality of Tapes. However, although these priority areas have indicative 
classifications of biological importance and priorities for action, they do not describe 
their conservation targets and their respective priority implementation actions. Seeking 
to identify the main existing conservation targets and proposing priority actions for 
them, the present work proposes to survey the main physical, biological and land use 
and occupation characteristics in the priority areas designated by MMA as PA080, 
PA088 and PA097. The survey was prepared using bibliographic and / or 
georeferenced information on territorial delimitation, hydrography, geomorphology, 
topography, pedology, vegetation, endangered species and land use and occupation 
of the studied areas. The main conservation targets selected were made up mainly of 
endangered species and their potential habitats. Through the identification of the main 
conservation targets present, it was possible to demarcate regions and areas with a 
higher incidence of conservation targets, called Regions and Areas of Environmental 
Importance. These areas include the Seasonal Forest Region, the Butiazais Region, 
the Campos Humid Region, in addition to the Riparian Forest Areas and the Lagoon 
Margin Areas. In addition, several species of fauna and flora have been identified that 
are at risk of extinction, including the beach gecko (Liolaemus arambarensis) and the 
palm tree (Butia odorata), species characteristic of the region. As suggestions for 
priority actions are the implementation of Conservation Units, restoration and 
implementation of Permanent Preservation Areas and conservation of water bodies, 
valuing the remnants of native vegetation and other ecosystems. The results obtained 
demonstrate the importance of selecting these priority areas for the conservation of 
biodiversity, and indicate the need for improvement in their delimitation, aiming to cover 
a greater set of conservation targets and enabling the future implementation of more 
compatible actions for each delimited area. 
 

Keywords: Priority Areas. Biodiversity Conservation. Conservation Targets. Priority 
Actions. Tapes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo.  

Seu território abriga aproximadamente 20% das espécies do planeta, dispersos nos 

biomas da Floresta Amazônica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, 

constituindo 20% da flora global. Tamanha biodiversidade reforça a importância do 

uso sustentável de seus biomas, uma vez que grande número das espécies 

ameaçadas de extinção estão em territórios protegidos. 

Contudo, a expansão econômica e a crescente intervenção humana em 

habitats que eram considerados estáveis acarretaram no acréscimo de perdas de 

diversidade, através do uso de processos antrópicos como a introdução de espécies 

e doenças exóticas, exploração excessiva de espécies, contaminação do ambiente 

por poluentes, uso de hídricos e monoculturas na agroindústria. 

Com a assinatura do acordo da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 

o Brasil e os outros países assumem a consciência da importância da diversidade 

biológica para evolução e manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera, 

além do valor intrínseco da diversidade biológica e valores ecológico, genético, social, 

econômico, cientifico, educacional, cultural, recreativo e estético da diversidade 

biológica e seus componentes. Dentre outras coisas, o documento também reafirma 

que os Estados têm direito sobre os próprios recursos biológicos e são responsáveis 

pela conservação de sua diversidade e pela utilização sustentável de seus recursos 

biológicos (BRASIL, 2000b). 

Para cumprir seus objetivos, a CDB (BRASIL, 2000b, p.11) dispõe como medidas 

gerais para a Conservação e a Utilização Sustentável: 

 

a) Desenvolver estratégias, planos ou programas para a conservação e a 
utilização sustentável da diversidade biológica ou adaptar para esse fim 
estratégias, planos ou programas existentes que devem refletir, entre outros 
aspectos, as medidas estabelecidas nesta Convenção concernentes à Parte 
interessada; e 
b) integrar, na medida do possível e conforme o caso, a conservação e a 
utilização sustentável da diversidade biológica em planos, programas e 
políticas setoriais ou intersetoriais pertinentes. 

 

A CDB também coloca que os participantes devem estabelecer um sistema de 

áreas protegidas ou áreas onde se empreguem medidas especiais para a 

conservação in situ da diversidade biológica, promovendo a proteção de ecossistemas 
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e habitats naturais, juntamente com a recuperação e restauração de ecossistemas 

degradados, além de manutenção de populações viáveis de espécies em seu meio 

natural e recuperar espécies ameaçadas, promovendo o desenvolvimento sustentável 

e ambientalmente sadio em áreas adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar 

sua proteção (BRASIL, 1994). 

Mediante isto, a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a qual dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), possui entre seus objetivos a definição 

de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 

ecológico (BRASIL, 1981). 

Buscando coordenar a implementação dos compromissos da CDB, juntamente 

com os objetivos da PNMA, o governo brasileiro criou o Programa Nacional da 

Diversidade Biológica (PRONABIO) com o Decreto nº 1.354, de 29 de dezembro de 

1994 e iniciou negociações com o Fundo Mundial para o Meio Ambiente (Global 

Environmental Facilit) (GEF), para receber recursos de doação para implementação 

de um projeto que apoiasse a implementação da PRONABIO (BRASIL, 2006b).  

Através do PRONABIO, em 1996, surgiu o Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Biodiversidade Biológica Brasileira (PROBIO), cujo encerramento em 

2005, através do envolvimento de 284 instituições, resultaria no apoio de 144 

subprojetos  que  visavam a conservação e a utilização sustentável da diversidade 

brasileira, além de gerar e divulgar conhecimentos básicos e informações estratégicas 

sobre biodiversidade; e identificar ações prioritárias e dar apoio à formulação de 

políticas públicas (BRASIL, 2006b). 

Posteriormente, o Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002 determinou que o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), por intermédio do PRONABIO, deve coordenar 

a implementação dos princípios e diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade 

(PNB). Com isto, houve a adequação dos princípios e diretrizes para a implementação 

da PNB através do Decreto nº 4.703, de 21 de maio de 2003, o qual revogou o Decreto 

nº 1.354/1994 e estabeleceu a Comissão Nacional da Biodiversidade (CONABIO), a 

qual terá a competência de, entre outras ações, acompanhar o processo de definição 

das áreas e ações prioritárias, juntamente com a implementação das ações 

recomendadas (BRASIL, 2002a, 2003).  

Por fim, coube ao MMA, através do PROBIO, elaborar a Avaliação e Identificação 

de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição 

dos Benefícios da Biodiversidade nos Biomas Brasileiros, o qual foi dividido em 5 
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subprojetos (Cerrado e Pantanal, Floresta Atlântica e Campos Sulinos, Amazônia 

Brasileira, Zona Costeira e Marinha, e Caatinga). Entre os objetivos comuns a todos 

os subprojetos, estavam a consolidação de informações sobre a diversidade biológica 

do País e identificação de lacunas de conhecimento; identificação de áreas e ações 

prioritárias para a conservação, com base em critérios estabelecidos para cada bioma; 

identificação e avaliação da utilização e alternativas para uso dos recursos naturais, 

compatíveis com a conservação da biodiversidade; e promoção de um movimento de 

conscientização e participação efetiva da sociedade na conservação da 

biodiversidade do bioma em pauta (BRASIL, 2002b).  

Posteriormente, o Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004 definiu as regras 

para a identificação das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, as 

quais deveriam ser instituídas por portaria nos âmbitos do MMA e fundamentadas nas 

áreas identificadas no PROBIO. Também se dispõe que estas áreas devem ser 

consideradas para fins de instituição de unidades de conservação, no âmbito do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), pesquisa e inventário da 

biodiversidade; utilização e recuperação de áreas degradadas e de espécies 

sobreexplotadas ou ameaçadas de extinção; e repartição de benefícios derivados do 

acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado (BRASIL, 

2004a). 

No ano de 2004, o MMA instituiu a Portaria nº 126, de 27 de maio de 2004, a 

qual reconhecia as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 

Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a 

Biodiversidade (BRASIL, 2004b). 

Legalmente, a Portaria nº 126/2004 dispõe que as Áreas Prioritárias são 

reconhecidas para efeito de formulação e implementação de políticas públicas, 

programas, projetos e atividades, sob a responsabilidade do Governo Federal, 

voltadas a: conservação in situ da biodiversidade; utilização sustentável de 

componentes da biodiversidade; repartição de benefícios derivados do acesso a 

recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado; pesquisa e inventários 

sobre a biodiversidade; recuperação de áreas degradadas e de espécies 

sobreexplotadas ou ameaçadas de extinção; e valoração econômica da 

biodiversidade. A Portaria também cita que a lista de áreas e ações prioritárias deve 

ser reavaliada periodicamente, em um prazo não superior a 10 anos, à luz do 

conhecimento e das condições ambientais.  
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Assim, houve a Primeira Atualização das Áreas Prioritárias para a Biodiversidade 

no ano de 2007, reconhecidas pela Portaria MMA nº 09, de 23 de janeiro de 2007, 

cuja além das mudanças referentes ao mapa anterior das áreas prioritárias, reduzia o 

período de revisão das áreas prioritárias para 5 anos (BRASIL, 2007). 

Atualmente, as Áreas Prioritárias para a Biodiversidade estão em sua segunda 

atualização, a qual está instituída pela Portaria MMA nº 463, de 18 de dezembro de 

2018 (Figura 1). Esta atualização seguiu a metodologia aprovada pela Deliberação 

CONABIO nº 39, de 14 de dezembro de 2005, e está em consonância com as 

estratégias sugeridas pela CDB, pelo PANBio – Diretrizes e Prioridades do Plano de 

Ação para Implementação da Política Nacional da Biodiversidade (PNB) (Deliberação 

CONABIO nº 40, de 07 de fevereiro de 2006) e pelo Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas (PNAP) (Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006) (BRASIL, 2005a, 

2018b). 

 

Figura 1 – Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade referentes ao 
Bioma Pampa. 

 
Fonte: BRASIL ([2020?]). 
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A Metodologia de Atualização das Áreas Prioritárias para a Conservação, 

Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira, 

aprovada pela Deliberação CONABIO 39 (BRASIL, 2005b), dispõe que na definição 

das áreas de importância biológica poderão ser considerados para conservação os 

objetos de biodiversidade, objetos de uso sustentável e/ou objetos de persistência e 

processos, os quais devem ser mensuráveis e mapeáveis. 

A definição destes alvos de conservação ocorre através de consultas e 

negociações entre os representantes do governo, setor acadêmico, instituições 

ambientais e entidades representativas das comunidades tradicionais, dos 

quilombolas e dos povos indígenas, onde são definidos também os tipos de custos e 

benefícios que serão considerados nas próximas etapas. 

Após a identificação dos objetos de conservação, é definido para cada um à sua 

importância relativa na definição da relevância das áreas para a biodiversidade e as 

metas de conservação que deverão ser atingidas pelas ações a serem propostas nas 

fases posteriores.  

As áreas relevantes são delimitadas, levando em consideração as decisões da 

CDB e os princípios do Planejamento Sistemático para Conservação (PSC) 

(MARGULES; PRESSEY, 2000), o qual possui como critérios básicos: 

 

a) Representatividade: representação abrangente da biodiversidade; 

b) Funcionalidade: promoção da persistência dos objetos de conservação no 

longo prazo, mantendo sua viabilidade e integridade ecológica; 

c) Eficiência: máxima proteção da biodiversidade com uma solução para o 

alcance das metas de conservação dos alvos de conservação com melhor 

custo/benefício; 

d) Complementaridade: incorporação de novas áreas ao sistema já existente, 

seguindo o princípio de maximizar o número total de objetos de conservação 

protegidos; 

e) Flexibilidade: metas de conservação que possam ser atingidas por diversas 

combinações de Áreas Prioritárias; 

f) Insubstituibilidade: identificação de áreas indispensáveis para atingir as 

metas de conservação, considerando suas contribuições para a 

representatividade pretendida e o efeito de sua indisponibilidade sobre as 

outras opções para atingir as metas de conservação. 



24 
 

 

 Após sua delimitação, é analisado os custos e benefícios, interesses 

(identificando potenciais conflitos políticos e institucionais que possam resultar da 

influência da determinação destas áreas sobre interesses sociais, econômicos, 

políticos e institucionais da região) e oportunidades como disponibilidade de terras 

públicas para criação de Unidades de Conservação (UCs) ou gestão sustentável de 

florestas. 

No processo da segunda atualização das áreas prioritárias, ocorreu a elaboração 

de duas camadas de dados referentes a custos. A primeira relacionou informações 

sobre as atividades antrópicas (custos de valor positivo na equação matemática) e a 

segunda relacionou atividades que promovessem a conservação e o uso sustentável 

(oportunidades de valor negativo na equação matemática). Estas camadas foram 

definidas hierarquicamente em uma escala de menos compatível a mais compatível 

com a conservação e uso sustentável da biodiversidade, e foram processadas pelo 

programa de suporte à decisão para o planejamento da conservação MARXAN, o qual 

buscou otimizar a escolha de áreas com maior importância biológica, menor custo e 

em menor área, sem sobrepor aos princípios do PSC (BRASIL, [2020?]). 

A metodologia das áreas prioritárias dispõe que após a seleção das áreas 

referentes ao custo, as mesmas têm analisadas seu grau de ameaça e pressão 

antrópica, onde se considera o grau ou intensidade de alteração ambiental (observado 

dentro de um período recente inferior a 5 anos), o grau de consolidação de 

infraestrutura existente (estrada, área urbana, linha de transmissão, ferrovia, área 

agrícola), grau de fragmentação e cobertura remanescente de ecossistema nativo; 

previsão de impacto previsto para eixos de desenvolvimento e qualquer combinação 

de duas ou mais variáveis citadas anteriormente. 

Após a realização das etapas anteriores, são identificadas as prioridades para a 

implementação das ações recomendadas nas áreas selecionadas, dentre as quais 

poderão ser incluídas entre ações de conservação, ações de manejo, ações de 

pesquisa e ações institucionais (BRASIL, 2005b). 

Por fim, as áreas identificadas como prioritárias, conforme disposto em Portaria 

ministerial, são classificadas com seu grau de importância para biodiversidade e 

urgência para implementação das ações sugeridas, as quais foram consideradas 

perante ameaças (externas), riscos (combinação da vulnerabilidade e ameaça) e 

oportunidade de uso sustentável e repartição de benefícios. A Figura 2 demonstra a 
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simbologia adotada na classificação da importância biológica e urgência das ações 

nas áreas prioritárias. 

 

Figura 2 – Simbologia adotada para classificação de importância biológica e 
prioridade de ação nas Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade. 

 
Fonte: BRASIL ([2020?]). 

 

1.1 ÁREA DE ESTUDO E PROBLEMÁTICA ATUAL 

 

O município de Tapes está localizado a aproximadamente 100 km de distância 

da capital do estado Porto Alegre (Figura 3). Tapes faz parte da zona de transição 

entre as terras altas do Escudo Sul-Rio-Grandense e as terras baixas da borda oeste 

da Bacia de Pelotas e possui uma área territorial de 805.452 km² e uma população de 

16.629 habitantes conforme o censo de 2010 (IBGE, [2020d]; SILVA, 2018). 

Uma das características fisiográficas do município é ter em sua área municipal 

uma enseada formada pela Lagoa dos Patos, denominada Saco de Tapes, a qual é 

separada do restante da laguna pelo maior esporão arenoso existente na Planície 

Costeira do Rio Grande do Sul, denominado Pontal Santo Antônio (SILVA, 2018). 
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Figura 3 – Localização do município de Tapes. 

 
Fonte: SILVA (2018). 
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Além da Lagoa dos Patos, o município de Tapes possui outras áreas de grande 

valor para a biodiversidade, como campos de dunas, planícies fluviais e morros com 

florestas nativas. Além disso, está presente na região o maior butiazal contínuo do Rio 

Grande do Sul, onde se encontra, dentre outras espécies de palmeiras, uma grande 

densidade de Butia odorata, nativo do bioma Pampa e atualmente em ameaçada de 

extinção, e cuja ocorrência é somente no Rio Grande do Sul e leste do Uruguai, 

principalmente em regiões planas próximas a corpos lagunares, com densidades que 

variam desde poucas dezenas até mais de seiscentas plantas por hectare. Ademais, 

a região dos butiazais é o habitat de mais de 380 espécies de plantas, 220 espécies 

de aves, 30 espécies de répteis, e 425 espécies de cascudos (BECKER; RAMOS; 

MOURA, 2006; RIVAS; BARBIERI, 2014). 

Entretanto, Silva (2018) dispõe que apesar do reconhecimento do seu valor 

paisagístico, histórico-cultural e de biodiversidade, este ecossistema vem perdendo 

espaço para outros tipos de ocupação, muitas vezes a vegetação natural é substituída 

por outros usos do solo economicamente mais rentáveis, e assim aumentando 

consideravelmente a vulnerabilidade e os problemas ambientais da região. 

Outras áreas naturais de valor ecossistêmico também vêm sendo afetadas 

negativamente pela ação antrópica. O avanço da agropecuária sobre as regiões 

florestais mais elevadas e áreas litorâneas estão suprimindo e fragmentando os 

remanescentes de vegetação natural existentes, prejudicando o fluxo gênico e 

consecutivamente, a perda de habitat de espécies nativas e/ou endêmicas da região. 

Com isto, apesar de haver a existência de uma significativa parcela de ambientes 

naturais ainda preservados, as transformações da paisagem que ocorreram no 

município alteraram seu estado ambiental, ocasionando relevantes impactos aos seus 

ecossistemas. Juntamente, para que os problemas ambientais não se agravem e 

venham a comprometer mais a estrutura e funcionalidade dos ecossistemas, o 

ordenamento e planejamento do território é imprescindível. 

Neste cenário, o processo da 2ª Atualização das Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade resultou na seleção de quatro áreas prioritárias, cujas 

delimitações abrangem o município de Tapes e outros municípios localizados aos 

arredores (Figura 4). Dentre estas áreas, três delas se encontram em zona terrestre, 

dentro do Bioma Pampa, e uma em área híbrida entre os Biomas Pampas e Zona 

Costeira e Marinha, a qual se localiza na área norte da Lagoa dos Patos, incluindo o 

Saco de Tapes. 
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Figura 4 – Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade localizadas no 
município de Tapes e entorno. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Dentre áreas prioritárias localizadas em Tapes, duas são classificadas como de 

extrema importância biológica e outras duas com grau de importância muito alta. Além 

disso, duas são classificadas como de extrema prioridade de ação, uma com 

prioridade muito alta e a outra com prioridade de ação alta. Contudo, somente duas 

possuem descritas as ações recomendadas em seu banco de dados. O Quadro 1 

dispõe os dados dispostos pelo MMA em relação as atuais áreas prioritárias do Bioma 

Pampa. 

 

Quadro 1 – Dados referentes às Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade localizadas no município de Tapes e entorno. 

Nome da Área Código da Área 
Importância 

Biológica 
Prioridade de 

Ação 
Ação Principal 

Null PA080 
Extremamente 

Alta 
Extremamente 

Alta 

Criação de 
Unidade de 

Conservação 

Null PA088 
Extremamente 

Alta 
Extremamente 

Alta 
0 

Null PA097 Muito Alta Alta 0 

Null PAZ056 Muito Alta Muito Alta 
Manejo 

sustentável da 
biodiversidade 

Fonte: BRASIL [2020?] (modificado pelo autor). 

 

Apesar destas áreas prioritárias possuírem classificações que indiquem grande 

importância biológica e grande prioridade de ação, apenas duas delas possuem ações 

de conservação descritas. Enquanto a PA080 possui como ação principal a criação 

de unidades de conservação, e a PAZ056 possui como ação principal o manejo 

sustentável da biodiversidade, não há registros dispostos pelo MMA que indiquem as 

ações recomendadas para as áreas PA088 e PA097, tão pouco os alvos de 

conservação encontrados em qualquer área prioritária atual referente ao Bioma 

Pampa. 

A falta de informações sobre as atuais áreas prioritárias localizadas no município 

de Tapes traz dúvidas em relação às características que acarretaram suas criações, 

classificações e possíveis ações prioritárias a serem tomadas. É de grande 

importância o conhecimento dos objetos alvos que necessitem de cuidados iniciais 

para sua conservação, uma vez que através deste conhecimento se poderá reduzir 

e/ou sessar os impactos negativos ocorrentes aos mesmos. 
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Pesquisas e trabalhos vêm sendo elaborados com o intuito de conhecer e 

propagar algumas características ambientais presentes na região. Entretanto, muitos 

destes trabalhos visam o conhecimento de regiões ou espécies específicas. Outros 

trabalhos, como planejamentos de bacias hidrográficas, zoneamentos ambientais e 

zoneamentos de silvicultura, dispõem dados que não abrangem totalmente a região 

das Áreas Prioritárias PA080, PA088 e PA097, ou que dispõem dados de 

caracterização ambiental muito superficiais. 

Neste sentido, a compilação das características físicas, biológicas e de uso e 

ocupação do solo presentes nas áreas prioritárias PA080, PA088 e PA097 pode 

auxiliar na análise e conhecimento dos principais objetos alvos de conservação 

presentes. 

A partir destas considerações, o presente trabalho propõe identificar as principais 

características do meio físico, biológico e de uso e ocupação do solo presentes nas 

Áreas Prioritárias PA080, PA088 e PA097, reconhecendo assim os principais alvos de 

conservação existentes e propondo ações de conservação e/ou uso sustentável para 

serem implementadas na região. 

O conhecimento dos alvos de conservação presentes nas áreas prioritárias 

estudadas deve melhorar o entendimento da relevância da demarcação destas áreas 

como de grande importância ambiental na região, juntamente com o estudo e 

proposição de ações de preservação para tais áreas, as quais poderão vir a se tornar 

Unidades de Conservação. 

Ao mesmo tempo, a caracterização das Áreas Prioritárias PA080, PA088 e 

PA097 pode auxiliar na tomada de decisões que venham a contribuir para o emprego 

de gestões integradas e sistêmicas, visando a implementação e/ou aprimoramento do 

desenvolvimento sustentável da região, estimulando ações que proporcionem 

avanços tanto no conhecimento e efetiva proteção da biodiversidade brasileira quanto 

no bem viver da população local. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho visa caracterizar o meio físico, biológico e usos da terra, identificar 

objetos (espécies ameaçadas de extinção e hábitats) e propor ações em potencial 

para a conservação da biodiversidade em três “Áreas Prioritárias para Conservação 

da Biodiversidade com incidência no município de Tapes, RS, Brasil (denominadas 

PA080, PA088 e PA097). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar as principais características do meio físico e biótico das áreas de 

estudo; 

• Identificar as espécies ameaçadas de extinção com ocorrência potencial nas 

áreas prioritárias para conservação em foco; 

• Detectar as principais características de uso e ocupação do solo e sua 

variação temporal nas áreas de estudo; 

• Reconhecer os principais objetos alvos de conservação das áreas de estudo; 

• Propor ações prioritárias para conservação dos objetos alvos identificados. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho pode ser definido como um estudo exploratório e descritivo, 

no qual se empregou procedimentos qualitativos e quantitativos para a obtenção das 

informações e embasamento das interpretações dos dados. 

O fluxograma a seguir (Figura 5) demonstra a sequência metodológica 

simplificada utilizada para alcançar os objetivos propostos neste trabalho. 

 

Figura 5 – Fluxograma metodológico simplificado. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

A pesquisa e apresentação das informações sobre as características das áreas 

prioritárias PA080, PA088 e PA097 ocorreu sobre os principais temas que envolvem 

os âmbitos físicos e biológicos. Os temas abordados foram separados por capítulos 

para melhor organização dos resultados. 
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2.1.1 Caracterização da área de estudo 

 

Segundo Tagliani (2002 apud SILVA, 2018, p. 26): 

 

O levantamento das propriedades do meio físico é fundamental para o 
ordenamento e planejamento territorial, considerando que é a base sobre a 
qual a vida se desenvolve e se estabelece as relações entre o homem e a 
natureza. 

 

Além disso, Santos (2004) coloca que para haver a compreensão de um território 

em uma visão holística, os planejamentos ambientais fazem uso de diversas 

disciplinas. Nisto, ao se avaliar o estado do meio, geralmente são utilizados temas 

relacionados a seus aspectos físicos (geomorfologia, pedologia, hidrologia, entre 

outros) e biológicos (fauna e vegetação). Já as pressões ocorridas são verificadas 

pela avaliação das atividades humanas presentes, dentre elas o uso e ocupação da 

terra. 

Com isto, para caracterizar as áreas em estudo, se buscou identificar as 

informações sobre o meio físico, biológico e pressões antrópicas presentes. Para isto 

procurou-se informações bibliográficas e documentais sobre os seguintes temas: 

delimitação territorial, hidrografia, geomorfologia, topografia, pedologia, vegetação, 

espécies ameaçadas e uso e ocupação do solo. 

Os dados vetoriais presentes em alguns temas foram espacializados através do 

software QGIS® versão 3.10.10 LTR (QGIS, 2020), onde através do uso de 

sobreposição dos dados vetoriais, foi possível analisar a abrangência de cada 

característica presente nas áreas prioritárias estudadas em conjunto e 

individualmente. 

 

2.1.1.1 Delimitação territorial 

 

A delimitação das áreas buscou conhecer a abrangência que cada área 

prioritária estudada possui, juntamente com as regiões e municípios que se encontram 

presentes total e/ou parcialmente em seus territórios. 

Para a delimitação, foram utilizadas informações presentes nos arquivos 

vetoriais referentes as Áreas Prioritárias do Bioma Pampa, dispostos pela 2ª 

Atualização das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade 2018, e os 
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arquivos vetoriais da Base Cartográfica do Estado do Rio Grande do Sul em escala 

1:25.000 (BRASIL, [2020?]; RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

Ademais, foram analisadas informações sobre as divisões regionais presentes, 

referentes aos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), através do 

Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2020b). Os 

COREDEs foram instituídos pelo Estado através da Lei nº 10.283, de 17 de outubro 

de 1994, com o objetivo de promover o desenvolvimento regional, harmônico e 

sustentável através da integração dos recursos e das ações de governo na região, 

visando a melhoria da qualidade de vida, a distribuição equitativa da riqueza 

produzida, o estímulo a permanência do homem em sua região e a preservação e 

recuperação do meio ambiente (RIO GRANDE DO SUL, 1994). 

Além disso, foram utilizados arquivos vetoriais referentes a Malha Municipal do 

Brasil, estado do Rio Grande do Sul, de 2018, os quais representam a divisão político-

administrativa vigente no ano da aprovação legislativa das atuais áreas prioritárias 

(IBGE, 2018). 

Todos os dados obtidos foram espacializados e analisados sob uso do software 

QGIS®, onde se buscou conhecer a abrangência das áreas em estudo dentro dos 

limites regionais e municipais do Estado. 

A análise resultou na elaboração de uma Tabela, a qual dispõe os municípios 

que cada área prioritária abrange, juntamente com o tamanho da área em 

sobreposição de cada município. Também se elaborou uma imagem demonstrativa 

da delimitação das áreas em estudo com as regiões e municípios as quais estão 

presentes. Os resultados da delimitação das áreas prioritárias estudadas foram 

utilizados como base de referência para as demais espacializações. 

 

2.1.1.2 Hidrografia 

 

Não existe dúvidas quanto a essencialidade da proteção da água, por sua 

condição de elemento fundamental para a vida e atividades humanas, e que toda 

ocorrência de eventos em uma bacia hidrográfica, de origem antrópica ou natural, 

interfere na dinâmica desse sistema, na quantidade e qualidade de seus cursos 

d’água. Com isto, planejadores buscam analisar as propriedades, distribuição e 

circulação da água para interpretar as potencialidades e restrições de uso, muitas 

vezes através do mapeamento hidrográfico (SANTOS, 2004). 
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Para a caracterização da hidrografia presente nas áreas prioritárias em estudo, 

se buscou dados qualitativos e quantitativos referentes aos cursos d’água existentes, 

através do levantamento de dados presentes nos arquivos referentes a Bacias 

Hidrográficas do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2020c). 

Entre os principais arquivos encontrados, estão os relatórios técnicos referentes 

aos Planos de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas em que as áreas prioritárias 

estudadas se encontram. Estes planos são um dos vários instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

(BRASIL, 1997). 

Os dados de localização foram espacializados e sobrepostos com os dados 

cartográficos utilizados na delimitação das áreas prioritárias, resultando na geração 

de imagens demonstrativas da abrangência das áreas prioritárias sobre suas 

respectivas bacias hidrográficas. Também foram descritos os dados qualitativos e 

quantitativos referentes as principais características hídricas presentes nas áreas 

prioritárias, conforme dispõem os planos de gerenciamento de suas bacias 

hidrográficas. 

 

2.1.1.3 Geomorfologia 

 

Em estudos integrados da paisagem, os dados de geomorfologia são 

considerados imprescindíveis, uma vez que a análise de um terreno permite sintetizar 

a história das interações dinâmicas que ocorreram entre o substrato litólico, a tectônica 

e as variações climáticas, permite deduzir a tipologia e intensidade processos erosivos 

e deposicionais, a distribuição, textura e composição dos solos, e a capacidade 

potencial de uso. Ademais, a interpretação dos dados geomorfológicos permite 

conhecer a relação entre as configurações superficiais do terreno, a distribuição dos 

núcleos ou aglomerados humanos e dos usos do solo em função das limitações 

impostas pelo revelo (SANTOS, 2004) 

Para a caracterização geomorfológica das áreas prioritárias estudadas, utilizou-

se os dados referentes ao tema Geomorfologia, dispostos no Portal BDiAWeb versão 

2.3.1, plataforma de consulta do Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA) 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que têm como objetivo 

principal compartilhar de forma interativa o acervo de informações ambientais do IBGE 

(IBGE, 2020a).  
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O BDiA reúne a coleção de bases temáticas de recursos do território nacional, 

sendo sua base de dados compatíveis com escala 1:250.000, as quais foram 

desenvolvidas no âmbito do Projeto SIVAM e do Mapeamento de Recursos Naturais 

a partir de 1998. As metodologias e procedimentos realizados para a elaboração 

destas bases são uma evolução dos métodos desenvolvidos ao longo do Projeto 

RADAM/RADAMBRASIL, o qual realizou o levantamento dos recursos naturais 

brasileiros, não marinhos, em escala 1:1.000.000 entre as décadas de 1970 e 1980 

(IBGE, 2020a).  

Segundo o IBGE (2020a), a metodologia do Mapeamento Geomorfológico 

empregado no Portal BDiA considera o ordenamento dos fatos geomorfológicos em 

uma taxonomia hierarquizada, identificando assim, de acordo com a ordem de 

grandeza, 5 subconjuntos, dentre os quais se incluem: Domínios Morfoestruturais; 

Regiões Geomorfológicas; Unidades Geomorfológicas; Modelados; e Formas de 

Relevo Simbolizadas. Esta metodologia é encontrada no Manual Técnico de 

Geomorfologia (2ª Edição), produzido pelo IBGE, o qual foi utilizado para a descrição 

das classes geomorfológicas presentes nas áreas estudadas (IBGE, 2009). 

Visando a caracterização mais sintetizada sobre a geomorfologia presente, 

buscou-se utilizar os dados de classificação referentes aos Domínios Morfoestruturais, 

que apresentam fundamentalmente os aspectos geológicos ocorrentes em escala 

regional, e às Unidades Geomorfológicas, que são caracterizadas pelos arranjos de 

formas altimétricas e fisionomias semelhantes em seus diversos tipos de modelados 

e cujas informações complementares incluem, entre outros aspectos, os processos 

formadores, padrões de drenagem predominantes, morfogênese atual e a 

caracterização geral da unidade (IBGE, 2009). 

 

2.1.1.4 Topografia 

 

Para o levantamento topográfico foram utilizados os dados do SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mission). Segundo Silva (2018), este foi um projeto internacional 

liderado pelas agências espaciais Norte Americanas (NG-IA e NASA), onde um ônibus 

espacial circundou e levantou a topografia do planeta utilizando um sistema de radar 

de abertura sintética, em fevereiro de 2000. 
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Os dados SRTM foram obtidos gratuitamente através do endereço eletrônico 

Earth Explorer, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, com resolução espacial de 

aproximadamente 30 m (1 arco-segundo) (USGS, 2020). 

É válido ressaltar que alguns cuidados foram tomados para a aplicação deste 

tipo de dado, uma vez que estes podem expressar a presença de objetos não 

topográficos como casas, prédios e árvores ao invés da superfície do terreno (ROSA, 

2012). 

Em relação a acurácia vertical média do SRTM no Brasil, Orlandi (2016) 

comparou 1087 pontos medidos em campo e distribuídos em todo o território brasileiro 

com quatro diferentes modelos que utilizaram dados SRTM (modelo HydroSHEDS, 

EMBRAPA, CGIAR_CSI, e Jhonatan de Ferranti) os quais demonstraram erros 

médios de 8,96; 0,24; 9,78 e 6,33 m respectivamente. 

Em um comparativo realizado por Rosa (2012) entre os dados do STRM com 

dados de um DGPS (Differencial Global Positioning System) através da geração de 

perfis topográficos, em termos quantitativos, as altitudes obtidas a partir do STRM são 

geralmente mais elevadas, com rugosidade e amplitudes altimétricas maiores, mas 

que em âmbito qualitativo, os dados são bastante similares e reproduzem as principais 

feições morfológicas (SILVA, 2018). 

Diante disto, foram considerados válidos os dados SRTM para a representação 

da topografia da paisagem da área em estudo, tomando-se atenção as suas 

delimitações. 

A partir dos dados SRTM foi elaborado no software QGIS® o Modelo Digital de 

Elevação do Terreno (MDET) da área de estudo, além de produtos derivados como 

declividade, relevo sombreado e perfis topográficos. 

 

2.1.1.5 Pedologia 

 

O solo é o suporte dos ecossistemas e das atividades humanas sobre a Terra e 

seu estudo em planejamentos ambientais imprescindível, uma vez que através de sua 

análise pode-se deduzir a potencialidade e fragilidade como elemento natural, recurso 

produtivo, substrato de atividades construtivas ou concentrador de impactos 

(SANTOS, 2004). 

A identificação dos solos teve como fonte de informações a base de dados 

vetoriais do tema Pedologia, presente no Portal BDiAWeb, cujo mapeamento 
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realizado objetivou apresentar as unidades de solos distribuídas na paisagem, sendo 

sua realização baseada em mapeamentos pré-existentes do Projeto RADAMBRASIL, 

de escala 1:1.000.000 (IBGE, 2020b). 

Os dados obtidos foram classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos (SANTOS et al, 2018), onde são considerados 6 níveis 

categóricos. Buscando-se uma caracterização do solo mais sintética das áreas de 

estudo, foram utilizados os dados referentes a classificação de terceiro nível, 

denominada Grandes Grupos. Esse 3º nível categórico apresenta as classes 

separadas por uma ou mais das seguintes características (SANTOS et al, 2016): 

 

a) Tipo e arranjamento dos horizontes; 
b) Atividade de argila; condição de saturação do complexo sortivo por bases 

ou por alumínio, ou por sódio e/ou por sais solúveis; e 
c) Presença de horizontes ou propriedades que restringem o 

desenvolvimento das raízes e afetam o movimento da água no solo. 

 

Através da análise dos dados, no software QGIS®, foi possível espacializar os 

dados vetoriais existentes juntamente com os dados de delimitação, podendo 

conhecer os Grandes Grupos de solos presentes nas áreas em estudo. Através deste, 

buscou-se a descrição das principais características pertencentes a cada classe de 

solo presente as áreas prioritárias estudadas, através de pesquisa em bibliografias 

sobre o referido tema. 

 

2.1.1.6 Vegetação 

 

Segundo Santos (2004), a vegetação é um elemento do meio natural muito 

sensível às condições e tendências da paisagem, reagindo distinta e rapidamente às 

variações. Em planejamentos ambientais, o mapeamento da vegetação é a forma 

mais comum para tomadas de decisões relativas à conservação de ecossistemas 

naturais, sendo a vegetação caracterizada pelo domínio, formações e tipos de 

cobertura natural. 

Perante isto, a classificação da vegetação existente nas Áreas Prioritárias 

PA080, PA088 e PA097 ocorreu considerando a caracterização da cobertura do solo 

do território nacional, com ênfase na distribuição regional das fitofisionomias de 

vegetação natural existentes, seguindo o Sistema de Classificação da Vegetação 

Brasileira do IBGE, contido no Manual Técnico de Vegetação (2ª edição) produzido 
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pelo IBGE (2012), e como reforço, foi empregada juntamente a classificação proposta 

por Hasenack e colaboradores (2010), disposta no Mapa de Sistemas Ecológicos da 

Ecorregião das Savanas Uruguaias, cujo o qual descreveu características da 

vegetação presente nas áreas campestres do Bioma Pampa. 

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, as classificações de 

vegetação deverão se agrupar segundo as características florísticas, fisionômico-

ecológicas e fitossociológico-biológicas das mesmas. Assim, a caracterização da 

cobertura do solo é classificada perante a distribuição regional das fitofisionomias da 

vegetação natural, onde há o conceito de Região Fitoecológica, além da classificação 

por outras áreas como Contatos (ou Tensão Ecológica) e Formações Pioneiras. 

Segundo o IBGE (2012), o conceito de Região Fitoecológica é: 

 

Conjunto e ambientes marcados pelo mesmo fenômeno geológico de 
importância regional que foi submetido aos mesmos processos 
geomorfológicos, sob um clima também regional, e que, como consequência 

disso, sustenta um mesmo tipo de vegetação. 
 

Com embasamento no Sistema de Classificação Florística de Drude, o Sistema 

de Classificação da Vegetação do IBGE dividiu as regiões fitoecológicas por tipos de 

vegetação, uma vez que ambas são determinadas por gêneros endêmicos. Assim, as 

regiões fitoecológicas (ou tipos de vegetação) delimitam várias comunidades com 

domínios caracterizados por espécies endêmicas, sendo estes separados em setores 

quando há a ocorrência de espécies com endemismo variado. 

Por sua vez, o emprego da classificação dos campos, proposta pelo 

mapeamento das Savanas Uruguaias ocorreu pelo fato da vegetação campestre do 

Sul, conhecida por Campos Sulinos, ser uma das principais características do Bioma 

Pampa. Os Campos Sulinos abrangem regiões pastoris em planícies de três países 

da América do Sul (dois terços do Rio Grande do Sul, República Oriental do Uruguai 

e as províncias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Entrerrios e Corrientes, da 

Argentina). Com isto, esta classificação foi utilizada uma vez que o Pampa possui 

continuidade no Uruguai, constituindo um dos biomas mais complexos, formado por 

várias formações vegetacionais, dentre as quais estão localizadas nos campos que 

dominam a paisagem, ou inclusões florestais que existem nas margens dos rios. 

(PILLAR et al, 2009). 
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Para a caracterização da vegetação conforme o Sistema de Classificação 

disposto pelo IBGE, foram utilizadas as informações dispostas no banco de dados do 

BDiAWeb (IBGE, 2020c), onde se obteve os dados vetoriais da vegetação referente 

ao Bioma Pampa. Estes dados, juntamente com os dados vetoriais dos Sistemas 

Ecológicos das Savanas Uruguaias (HASENACK et al, 2010), foram espacializados 

no software QGIS®, onde através de sua sobreposição com as informações de 

delimitação das áreas, pode-se analisar as classes vegetacionais existentes na área 

de estudo. 

 

2.1.1.7 Espécies ameaçadas 

 

O levantamento de espécies ameaçadas foi elaborado a partir da análise dos 

principais registros de diferentes espécies da fauna e flora com ocorrência ou 

potenciais hábitats presentes na área estudada, que estejam incluídas em uma das 

categorias de risco de extinção da metodologia IUCN (ICMBio, 2013) , dispostas pelas 

classificações de espécies em risco de extinção, conhecidas por Listas Vermelhas, 

nos âmbitos Estadual, brasileira e/ou global. 

 

2.1.1.7.1 Metodologia IUCN 

 

Elaborada inicialmente pela União Internacional para Conservação da Natureza 

(International Union for Conservation of Nature – IUCN), esta metodologia visa avaliar 

o risco de extinção de qualquer organismo, com exceção de microrganismos, através 

da identificação e monitoramento do status de ameaça dos táxons da flora e fauna 

existentes em sua distribuição natural (ICMBio, 2013). 

Segundo a metodologia IUCN, cada táxon é analisado sob cinco critérios, 

quantitativos e qualitativos (Figura 6), e classificados posteriormente em uma das 

categorias de risco de extinção existentes. Segundo o ICMBio (2018a, p.48), a 

aplicação destes critérios e categorias visam o objetivo de responder à seguinte 

questão: “Qual a probabilidade de uma espécie tornar-se extinta em um futuro 

próximo, dado o conhecimento atual sobre sua distribuição, tendências populacionais 

e ameaças recentes, atuais ou projetadas?”.  
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Figura 6 – Resumo dos critérios utilizados pelo método IUCN para categorização de 
risco de extinção. 

 
Fonte: FZB (2020b). 

 

Nesse sentido, o método IUCN é usado para avaliar populações selvagens 

dentro da sua distribuição natural, incluindo populações resultantes de introduções 

benigna, em níveis taxonômicos de espécie ou subespécie (ICMBio, 2018a). 
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Dentre as categorias utilizadas para a classificação de grau de risco de extinção 

(ICMBio, 2018a) (Figura 7) estão: 

 

a) Não avaliado (NE): espécie ainda não avaliado sob os critérios IUCN; 

b) Não Aplicável (NA): considerado inelegível para avaliação regional 

(população não selvagem, não se encontra dentro de sua distribuição 

espacial, errante na região ou proporção de ocorrência inferior a 1% se 

comparada com a população global); 

c) Dados Insuficientes (DD): não há informação adequada sobre sua 

distribuição ou estado da população para uma avaliação direta ou indireta; 

d) Menos Preocupante (LC): não se qualifica como “Criticamente em Perigo”, 

“Em Perigo”, “Vulnerável” ou “Quase Ameaçado” (táxons de distribuição 

ampla e/ou abundantes, ou de distribuição restrita sem ameaçadas 

significativas); 

e) Quase Ameaçado (NT): não se qualifica atualmente como “Criticamente em 

Perigo”, “Em Perigo” ou “Vulnerável”, mas se encontra próximo dos limiares 

quantitativos dos critérios, podendo se enquadrar em uma categoria de 

ameaça futuramente; 

f) Vulnerável (VU): as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre 

qualquer um dos critérios para “Vulnerável”, considerando como táxon sobre 

risco alto de extinção na natureza; 

g) Em Perigo (EN):  as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre 

qualquer um dos critérios para “Em Perigo”, considerando como táxon sobre 

risco muito alto de extinção na natureza; 

h) Criticamente em Perigo (CR): as melhores evidências disponíveis indicam 

que se cumpre qualquer um dos critérios para “Criticamente em Perigo”, 

considerando como táxon sobre risco extremamente alto de extinção na 

natureza; 

i) Extinto na Natureza (EW): possui sobrevivência apenas em cultivo, cativeiro 

ou como população (ou populações) naturalizadas fora de sua distribuição 

natural. Se incluem nesta categoria táxons cujo levantamentos no habitat 

conhecido e/ou potencial durante períodos apropriados em toda sua região de 

distribuição histórica não obtiveram registros de presença; 
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j) Regionalmente Extinto (RE): é uma categoria para táxons quando não há 

dúvidas que seu último indivíduo potencialmente capaz de se reproduzir na 

região tenha morrido ou desaparecido na natureza; 

k) Extinto (EX): não restam quaisquer dúvidas que seu último indivíduo tenha 

morrido. Se enquadram nesta categoria quando exaustivos levantamentos no 

habitat conhecido e/ou potencial, durante os períodos apropriados e 

realizados em toda sua distribuição histórica falharam ao registrar a presença 

da espécie. Quando há indícios para esta categoria, mas não houve esforços 

suficientes para afirmar que o último indivíduo tenha morrido, por precaução 

se considera as espécies como CR, mas com indicação de “possivelmente 

extinta” ficando a notação como CR(PEX). Caso o táxon em questão possua 

população em cativeiro, a notação é CR(PEW). 

 

Figura 7 – Categorias utilizadas para definição do grau de risco de extinção das 
espécies. 

 
Fonte: ICMBio (2018a). 
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2.1.1.7.2 Níveis geográficos de avaliação 

 

A metodologia IUCN foi elaborada inicialmente para uma avaliação das espécies 

em nível global, e posteriormente adaptada para ser utilizada também em avaliações 

de níveis regionais, podendo indicar qualquer zona geográfica, como continente, país, 

estado ou região biogeográfica. Assim, as avaliações regionais ocorrem com apenas 

uma parte da população global da espécie, desde que sejam observadas certas 

diretrizes. Como exemplo, na avaliação em nível nacional é avaliada apenas uma 

parte da população global onde é considerado para as espécies não endêmicas os 

limites do território brasileiro (ICMBio, 2018a). 

Nesse sentido, para a classificação das espécies ameaçadas presentes nas 

áreas prioritárias estudadas, ocorreu a comparação de espécies que possuem 

registros de ocorrência e/ou distribuição geográfica presentes no interior ou próximo 

aos limites destas áreas, juntamente com suas respectivas classificações de risco de 

extinção em níveis estadual, nacional e global, presentes em suas respectivas listas 

de espécies ameaçadas, ou “Lista Vermelha”. 

Para a classificação em nível estadual, foi considerado as categorias presentes 

na lista de “Táxons da fauna silvestre do Estado do Rio Grande do Sul ameaçados de 

extinção”, disposto pelo Decreto nº 51.797, de 8 de setembro de 2014; e na lista de 

“Táxons da flora nativa do Estado do Rio Grande do Sul ameaçadas de Extinção, 

disposta pelo Decreto 52.109, de 1º de dezembro de 2014. Estas e demais espécies 

avaliadas estão presentes no banco de dados do Sistema LIVE, um sistema digital 

desenvolvido pela Fundação Zoobotânica do Rio grande do Sul em conjunto com a 

PROCERGS (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio 

Grande do Sul S.A.), utilizado na atualização da lista de espécies ameaçadas de 

extinção no RS, além de possibilitar a consulta pública das mesmas. Através da 

utilização do sistema LIVE, foi possível o conhecimento das categorias de risco de 

extinção das espécies presentes nas avaliações da fauna silvestre e flora nativa do 

Rio Grande do Sul (FZB, 2020a, 2020b, 2020c; RIO GRANDE DO SUL, 2014a, 

2014b).  

As classificações das espécies da fauna ameaçada em nível nacional foram 

retiradas da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção”, 

disposta nas Portarias MMA nº 444 e nº 445 de 2014 e presentes no Livro Vermelho 

da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (BRASIL, 2014b, 2014c; ICMBio, 2018a). 
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Já as classificações das espécies da flora ameaçada foram retiradas do banco 

de dados da “Lista Vermelha” do Centro Nacional de Conservação da Flora, a qual 

contém as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção dispostas pela Portaria 

MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014, e se encontram presentes no Livro 

Vermelho da Flora do Brasil (BRASIL, 2014a; CNCFLORA, 2020; MARTINELLI; 

MORAES, 2013). 

No nível global, as classificações de ameaça das espécies pesquisadas foram 

retiradas da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para 

Conservação da Natureza (The IUCN Red List of Threatened Species), versão 2020-

2 (IUCN, 2020). 

 

2.1.1.7.3 Registros de espécies ameaçadas 

 

Para a análise de ocorrência de espécies ameaçadas nas áreas estudadas, 

foram utilizados como principais fontes de registros o banco de dados do Sistema de 

Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) (BRASIL, 2020), o Sistema de 

Informações Geográficas da Biodiversidade do Rio Grande do Sul (SigBio-RS) 

(FEPAM, [2020?]c), e a Red List IUCN (IUCN, 2020).  

O SiBBr, instituído pela Portaria nº 6.223, de 29 de novembro de 2018, é uma 

infraestrutura (adaptada ao uso da Plataforma Atlas of Living Australia – ALA), que 

objetiva reunir e dar acesso à dados e informações, com o intuito de subsidiar políticas 

públicas, apoiar ações de conservação e de uso sustentável bem como promover o 

conhecimento da biodiversidade brasileira. Através do acesso e uso do Portal Espacial 

do SiBBr é possível conhecer onde uma espécie de interesse foi localizada ou quais 

espécies foram encontradas em uma área definida, dentro do território brasileiro. 

Nesse sentido, através do uso do Portal Espacial do SiBBr, pode-se analisar quais 

espécies foram encontradas dentro do perímetro de cada área prioritária estudada, 

(BRASIL, 2018a; BRASIL, 2020). 

Já o Sistema de Informações Geográficas da Biodiversidade do Rio Grande do 

Sul  (SigBio-RS) funciona como visualizador de dados da biodiversidade do Rio 

Grande do Sul, onde sua plataforma é abastecida por diversas fontes, dentre elas as 

coleções biológicas da Fundação Zoobotânica (FZB/RS) e os indicadores da 

biodiversidade do Sistema de Monitoramento da Biodiversidade do RS – 

RSBiomonitoria. Com o objetivo de atuar como ferramenta para o planejamento e 
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gerenciamento de ações voltadas à conservação da biodiversidade, o SigBio-RS é 

composto por um banco de dados com informações relacionadas a biodiversidade e 

o meio ambiente natural; informação georreferenciada de ocorrências de espécies de 

indivíduos animais ou vegetais; e indicadores de biodiversidade. Os dados disponíveis 

sobre espécies são do acervo do Museu de Ciências Naturais e das coleções vivas 

do Jardim Botânico, ambos mantidos pela FZB/RS; do Sistema LIVE; e dos registros 

de espécies exóticas mantidos pelo Instituto Hórus (FEPAM, [2020?]c). 

Com isto, buscou-se pesquisar, através do uso do SigBio, espécies ameaçadas 

com registros nos municípios cujas áreas prioritárias estudadas possuem abrangência 

maior que 20% de seu território. Assim, foram selecionados para a pesquisa os 

municípios de Arambaré, Barra do Ribeiro, Sentinela do Sul e Tapes. 

A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas IUCN (International Union for 

Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species) atua como um indicador 

crítico da saúde da biodiversidade mundial, onde não somente é uma lista de espécies 

e seus status, mas também é considerada uma ferramenta para informação e 

catalisação de ações para a conservação da biodiversidade e mudanças nas políticas, 

essenciais para proteger os recursos naturais que se precisa para sobreviver. O site 

da Red List dispõe de um sistema de busca de espécies com vários filtros de pesquisa 

através da página acessada pelo link de pesquisa avançada (Advanced). Dentro desta 

página, a qual possibilita selecionar critérios para a pesquisa de espécies, foram 

abertas as abas nos seguintes níveis: “Land Regions (Regiões Terrestres) > South 

America (América do Sul ) > Brazil (Brasil) > Rio Grande do Sul”, ocorrendo a  seleção 

desta esta última, a qual disponibilizou uma lista com as espécies diferentes da fauna 

e flora presentes na Red List, significando que tais espécies se enquadram em uma 

das classes de ameaça de extinção da metodologia IUCN. Através da disponibilização 

destes dados, foi possível a análise da área de ocorrência destas espécies, das quais 

foram selecionadas as que apresentaram ocorrência ou seu alcance geográfico dentro 

das áreas de estudo (IUCN, 2020). 

Além das espécies descritas nos bancos de dados utilizados, também foi feito a 

pesquisa de espécies ameaçadas de extinção descritas em bibliografias que 

apresentem ocorrência de espécies dentro ou em áreas limitantes à abrangência das 

áreas estudadas. Dentre as bibliografias utilizadas, se encontram o “Diagnóstico de 

Fauna do Litoral Médio do Rio Grande do Sul e Zoneamento Temático do Meio Biótico” 

(ZANK, 2013), o livro “Biodiversidade: Regiões da Lagoa do Casamento e Butiazais 
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de Tapes, planície Costeira do Rio Grande do Sul” (BECKER; RAMOS; MOURA, 

2006), o livro “Vida no Butiazal” (BARBIERI, 2015), e a revista “Barba Negra: Reserva 

Particular do Patrimônio Natural” (VIEIRA, [2020?]). 

Juntamente com as informações obtidas nos bancos de dados e bibliografias 

selecionadas, foram analisadas as espécies ameaçadas dispostas no Livro Vermelho 

da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Dentre estas, foram analisadas as 

espécies cuja distribuição geográfica, registros de ocorrência e/ou áreas potenciais de 

presença se encontrem dentro ou próximas às áreas prioritárias estudadas, conforme 

descrito nos volumes II - Mamíferos, III - Aves, IV - Répteis, V - Anfíbios, VI - Peixes e 

VII – Invertebrados, da referente bibliografia. Estes volumes descrevem as principais 

informações de cada espécie ameaçada, como taxonomia, distribuição geográfica, 

história natural, população, ameaças, além da categoria de risco de extinção e 

justificativa (ICMBio, 2018a). Também foram analisadas as espécies de distribuição 

geográfica abrangente às áreas estudadas dispostas nas bibliografias “Livro Vermelho 

da Flora do Brasil” (MARTINELLI; MORAES, 2013) e “Cactos do Rio Grande do Sul” 

(CARNEIRO et al, 2016). 

Todas as espécies presentes nas fontes utilizadas tiveram seu nível de ameaça 

de extinção analisadas dentro dos níveis estadual, nacional e global, conforme suas 

respectivas avaliações de risco de extinção. Com a análise, pode-se selecionar as 

espécies da fauna e flora que se encontram em atual ou futura ameaça de extinção, 

conforme disposto por suas respectivas classificações. 

Como resultado, foram dispostas como potenciais espécies ameaçadas aquelas 

que se encontram classificadas nas categorias de Quase Ameaçada (NT), Vulnerável 

(VU), Em Perigo (EN) ou Criticamente em Perigo (CR), em nível estadual, nacional ou 

global, e que apresentaram ocorrência ou distribuição geográfica abrangendo as 

áreas prioritárias em estudo. 

As espécies ameaçadas foram dispostas em 2 partes, sendo uma equivalente à 

fauna e a outra à flora. Cada uma destas partes traz uma lista de suas respectivas 

espécies ameaçadas presentes na área de estudo e as classes de risco de extinção 

de cada espécie nos 3 níveis geográficos estudados. Juntamente com a lista, foi 

disposto os potenciais habitats das espécies ameaçadas presentes nas áreas 

estudadas. 
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2.1.1.8 Uso e ocupação do solo 

 

Enquanto a ocupação da terra está relacionada com os tipos de cobertura natural 

ou artificial, o uso da terra refere-se à utilização cultural da terra. ROSA (2007, p. 163 

apud LEITE; ROSA, 2012, p. 92) cita que: 

 

O estudo do uso da terra e ocupação do solo consiste em buscar 
conhecimento de toda a sua utilização por parte do homem ou, quando não 
utilizado pelo homem, a caracterização dos tipos de categorias de vegetação 
natural que reveste o solo, como também suas respectivas localizações. 

 

Juntamente, alguns autores demonstram que a obtenção de informações 

detalhadas e precisas sobre o espaço geográfico é uma condição necessária para o 

planejamento e tomada de decisões, e a utilização de mapas de uso e cobertura da 

terra são instrumentos que auxiliam a cumprir essa função, constituindo-se em 

mecanismos adequados para a promoção do desenvolvimento sustentável no ponto 

de vista ambiental, e de grande importância para o planejamento regional e/ou local 

da área (ARAÚJO FILHO; MENESES; SANO, 2007). 

Entretanto, para compreender as características de um ambiente, juntamente 

com os processos que as ocasionaram, é necessário o entendimento das ações 

ocorridas anteriormente. A interpretação dos fenômenos do meio através do tempo 

auxilia na compreensão das mudanças ocorridas e atuais condições do ambiente, o 

que pode determinar o quadro de conservação ou degradação no período observado 

(SANTOS, 2004). 

Nesse sentido, essa etapa se propôs a identificar as características de uso e 

ocupação do solo dentro das áreas prioritárias estudadas, juntamente com as 

mudanças ocorridas nos últimos anos. Para isto, foram analisados os dados de uso e 

ocupação do solo do Bioma Pampa, dispostos pelo Projeto de Mapeamento Anual da 

Cobertura e Uso do Solo do Brasil – MapBiomas, dispostos na versão 4.1, referentes 

aos anos de 2008, 2013 e 2018 (MAPBIOMAS, 2020). 

Os mapas anuais de uso e cobertura do solo do MapBiomas são produzidos a 

partir da classificação pixel a pixel de imagens de satélites Landsat, onde todo o 

processo é realizado com uso de extensivos algoritmos de aprendizagem de máquina 

(machine learning), através da plataforma Google Earth Engine. As imagens são 

analisadas por pixels (unidades de trabalho do MapBiomas) de 30 x 30 metros, onde 



49 
 

 

são selecionados pixels limpos (sem nuvens) dentre das imagens disponíveis para o 

período (ano) selecionado. Para cada pixel são extraídas métricas que explicam o 

comportamento do pixel naquele ano, e para cada ano é montado um mosaico que 

representa o comportamento de cada pixel através das camadas de informação. A 

partir destes mosaicos, é produzido um mapa de cada classe de cobertura e uso do 

solo.  Posteriormente, estes mapas são integrados em um único mapa, o qual 

representa a cobertura e o uso da terra para cada de todo o território para cada ano. 

A classificação empregada na representação do mapa de uso e cobertura do 

solo utilizada pelo MapBiomas possui 3 níveis de classes, onde o nível de 

detalhamento das áreas classificadas é crescente. No Nível 1, são dispostas as 

classes Floresta, Formação Natural não Florestal, Agropecuária, Área não Vegetada 

e Corpos D’água. Cada classe disposta no Nível 1 possui 2 ou mais classificações de 

Nível 2, onde, sequentemente, algumas classes são mais detalhadas na classificação 

de Nível 3, onde cada classe disposta possui suas respectivas descrições conforme 

seu bioma abrangente, sendo neste caso, o Bioma Pampa (MAPBIOMAS, 2020). 

Neste sentido, para o levantamento do uso e cobertura do solo das áreas 

prioritárias estudadas, optou-se por utilizar a classificação mais detalhada, 

empregando-se juntamente as classes de Nível 2 e 3 no estudo. 

Os dados obtidos foram espacializados, onde, utilizando por referência os dados 

de delimitação, foi possível analisar e calcular a abrangência atual de cada classe 

existente nas áreas estudadas individualmente, além de elaborar um mapa da 

abrangência territorial de cada classe no referido ano. Ademais, através da análise 

dos dados encontrados referentes à classificação disposta nos anos anteriores, foi 

possível a compreensão da evolução da ocupação e uso do solo na área estudada, 

podendo avaliar as mudanças ocorridas e riscos ambientais eminentes. 

 

2.1.2 Alvos de conservação e ações prioritárias 

 

Segundo o MMA (BRASIL, [2020?]), “Alvos de conservação são atributos de 

interesse para a conservação que ocorrem na região de estudo e representam a 

biodiversidade na qual se queira centrar esforços de conservação”. 

Assim, a Deliberação CONABIO nº 39, de 14 de dezembro de 2005 (BRASIL, 

2005b, p. 5) dispõe que para a definição das áreas de importância biológica devem 

ser considerados os objetos de conservação dispostas nas seguintes categorias: 
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1. Objetos de Biodiversidade: espécies endêmicas, de distribuição restrita ou 
ameaçadas, hábitats; fitofisionomias; fenômenos biológicos excepcionais ou 
raros; e substitutos de biodiversidade (unidades ambientais que indicam 
diversidade biológica, por exemplo: fenômenos geomorfológicos e 
oceanográficos, bacias hidrográficas ou interflúvios e outros). 
2. Objetos de uso sustentável: Espécies de importância econômica, medicinal 
ou fitoterápica; áreas de beleza cênica; áreas/espécies importantes para 
populações tradicionais e para a manutenção do seu conhecimento; 
espécies-bandeira que motivem ações de conservação e uso sustentável; 
espécies-chave da qual depende o uso sustentado de componentes da 
biodiversidade; áreas importantes para o desenvolvimento com base na 
conservação; áreas que fornecem serviços ambientais a áreas agrícolas 
(como plantios dependentes de polinização e de controle biológico); áreas 
importantes para a diversidade cultural e social associada à biodiversidade. 
3. Objetos de Persistência e Processos: Áreas importantes para a 
manutenção de serviços ambientais (manutenção climática, ciclos 
biogeoquímicos, processos hidrológicos, áreas de recarga de aquíferos); 
centros de endemismo, processos evolutivos; áreas importantes para 
espécies congregatórias e migratórias; espécies polinizadoras; refúgios 
climáticos; conectividade e fluxo gênico; áreas protetoras de mananciais 
hídricos; áreas importantes para manutenção do pulso de inundação de áreas 
alagadas; áreas extensas para espécies de amplo requerimento de hábitat. 

 

Com isto, as potenciais espécies ameaçadas de extinção e seus habitats 

identificados pela caracterização das áreas de estudo, ao serem relacionados com os 

objetos alvos considerados para a definição das áreas prioritárias, já se classificam 

diretamente como alvos de conservação. 

Ademais, a seleção das espécies ameaçadas como principal alvo de 

conservação ocorre não somente por se tratar de um objeto de biodiversidade, mas 

também pelo fato do apelo ao público por sua conservação. Primack e Rodrigues 

(2001) dispõem que as Listas de Espécies Ameaçadas servem como instrumento de 

educação ambiental, e discriminam ao público sobre a diversidade biológica, no caso 

as espécies ameaçadas, que estamos riscando perder caso nenhuma providência 

seja tomada. 

Também é importante salientar que ao selecionar as espécies ameaçadas e 

seus hábitats como principais alvos de conservação, grande número dos demais 

objetos alvos pertinentes para definição das áreas prioritárias deverão ser protegidos 

de forma indireta. Espécies de importância econômica medicinal ou fitoterápico, por 

exemplo, podem compartilhar os mesmos hábitats das espécies ameaçadas dispostas 

no trabalho. Já o conjunto de hábitats presentes nas áreas prioritárias servem 

empiricamente como áreas de beleza cênica, áreas provedoras de serviços 

ecossistêmicos e de grande importância para a manutenção de serviços ambientais. 
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Nesse sentido, o presente trabalho buscou descrever como principais objetos de 

conservação somente as potenciais espécies ameaçadas e seus hábitats presentes 

em cada área prioritária estudada. Assim, pode-se sintetizar os alvos de conservação 

presentes nas áreas de estudo, considerando-se que as ações prioritárias para 

conservação das espécies ameaçadas e seus habitats afetarão positivamente os 

demais objetos de conservação citados na Deliberação CONABIO nº 39 e 

potencialmente presentes nas áreas prioritárias estudadas. 

Através da identificação das potenciais espécies ameaçadas e seus hábitats 

presentes nas áreas prioritárias estudadas, buscou-se analisar quais áreas e/ou 

regiões dentro das áreas prioritárias estudadas apresentam de maneira concentrada 

o maior conjunto de alvos de conservação. 

A análise e seleção dos principais conjuntos de alvos de conservação presentes 

nas áreas prioritárias estudadas ocorreu através de uma sobreposição de todas as 

informações georreferenciadas obtidas anteriormente, dentre as quais se incluem a 

geomorfologia, pedologia, topografia, vegetação e uso e ocupação do solo. Desta 

compilação, pode-se analisar as áreas que apresentaram características físicas e 

bióticas mais semelhantes, e que apresentavam mais salientes os hábitats das 

potenciais espécies ameaçadas de extinção. 

Junto disto, analisou-se a compilação destes dados com imagens de satélite 

obtidas no software GoogleTM Earth Pro, buscando, através de análise visual, 

demarcar as áreas que apresentassem o conjunto de potenciais habitats das 

principais espécies da flora e fauna ameaçadas dispostas anteriormente.  

Através dessa análise, pode-se avaliar as principais conjuntos de hábitats de 

características semelhantes, demarcando dentro ou sobre as áreas prioritárias 

estudadas, territórios que apresentassem um conjunto homogêneo de alvos de 

conservação, denominados neste trabalho como “Regiões de Importância Ambiental”,  

e em seu interior, territórios menores referentes a hábitats ou a um conjunto de 

hábitats mais específicos, sendo estes denominados de “Áreas de Importância 

Ambiental”. 

Assim, através da delimitação das Regiões e Áreas de Importância Ambiental, 

pode-se analisar e propor ações prioritárias de conservação que se enquadrem dentro 

das características presentes em cada região ou área delimitada. 

Para a indicação de possíveis ações prioritárias a serem implementadas nas 

regiões delimitadas, se utilizou como referência as ações prioritárias dispostas na 
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metodologia de atualização das áreas prioritárias. Segundo esta metodologia 

(BRASIL, 2005b, p. 7), podem ser inclusas nas áreas prioritárias as seguintes ações: 

 

1. Ações de conservação: Criação de unidades de conservação, ampliação 
de unidades de conservação existentes, incentivo ao estabelecimento de 
mosaicos de áreas protegidas, fiscalização e controle, entre outros. 
2. Ações de manejo: Implementação e consolidação de unidades de 
conservação existentes, recuperação de áreas degradadas, estabelecimento 
de corredores ecológicos, manejo sustentável dos recursos naturais, manejo 
de espécies-praga ou invasoras, solução de conflitos de gestão de áreas 
protegidas, fiscalização e controle, entre outros. 
3. Ações de pesquisa: Realização de inventários biológicos, monitoramento 
da biodiversidade, estudo de dinâmicas populacionais específicas, pesquisas 
de longo prazo, entre outros. 
4. Ações institucionais: homologação de terras indígenas, reconhecimento de 
terras de quilombos, implantação de comitês de bacia, zoneamento 
ecológico-econômico, implantação de programas de educação ambiental, 
implementação de mecanismos econômicos para apoiar a conservação da 
biodiversidade, entre outros. 
5. Outras Ações necessárias. 

 

Dentro do disposto, buscou-se indicar as ações prioritárias que impactariam de 

maneira positiva nos principais alvos de conservação presentes em cada Região de 

Importância Ambiental e/ou Área de Importância Ambiental delimitada.  

Como resultado final, além de se conhecer as regiões prioritárias presentes nas 

Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097, pôde-

se identificar os principais conjuntos de alvos de conservação existentes na região e 

propor algumas ações prioritárias necessárias para a conservação e uso sustentável 

dos mesmos. 

É válido salientar que tanto o conhecimento dos alvos de conservação quanto 

das ações prioritárias necessárias ressaltam o reconhecimento das Áreas Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade, que segundo a Portaria nº 463 de 18 de 

dezembro de 2018, são reconhecidas para efeito da formulação e implementação de 

políticas públicas, programas, projetos e atividades voltadas a: conservação in situ da 

biodiversidade; utilização sustentável dos componentes da biodiversidade; repartição 

dos benefícios derivados do acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento 

tradicional associado; pesquisas e inventários sobre a biodiversidade; recuperação 

das áreas degradadas e de espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de extinção; e 

valoração econômica da biodiversidade (BRASIL, 2018a). 

  



53 
 

 

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.2.1 Caracterização das Áreas Prioritárias PA080, PA088 e PA097 

 

2.2.1.1 Delimitação 

 

As áreas prioritárias estudadas possuem uma abrangência total aproximada de 

1.739,71 km². Entre elas, a área PA080 apresenta abranger 480,475 km², a área 

PA088 apresenta 356,95 km² e a área PA097 possui 902,285 km². 

Em relação as regiões, as áreas estudadas estão localizadas na área da região 

COREDE Centro-Sul, abrangendo integralmente e/ou parcialmente 07 dos 28 

municípios da região. A Tabela 1 dispõe os municípios em que as áreas estudadas 

estão presentes, juntamente com a área de ocupação de cada área prioritária. 

 

Tabela 1 – Área de ocupação territorial das Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade PA080, PA08 e PA097, em relação a municípios abrangentes (km² 

aprox.). 

MUNICÍPIOS 

ÁREA 
TERRITORIAL 

MUNICIPAL 
(km²) 

PA080 – 
480,475 km² 

PA088 – 
356,95 km² 

PA097 – 
902,285 km² 

Arambaré 518,193 - - 307,135 (59%) 

Barra do Ribeiro 729,375 233,000 (32%) 10,800 (1%) - 

Camaquã 1.680,168 - - 60,310 (4%) 

Cerro Grande do Sul 324,789 10,225 (3%) - 13,091 (4%) 

Sentinela do Sul 281,896 83,541 (30%) - 188,723 (67%) 

Sertão Santana 251,926 9,100 (4%) - - 

Tapes 805,452 138,420 (17%) 332,476 (41%) 332,996 (41%) 

Fonte: Autor (2020). 

 

Como demonstrado no quadro anterior, a Área Prioritária PA080 possui um 

território de aproximadamente 480,475 km² de extensão. Dentro disto seu território 

ocupa cerca de 32% do município de Barra do Ribeiro, 30% do município de Sentinela 

do Sul, 17% do município de Tapes, 4% do município de Sertão Santana e 3% do 

município de Cerro Grande do Sul. 

Em relação a Área Prioritária PA088, esta possui um território de 356,95 km² de 

área, a qual em sua grande maioria está localizada no município de Tapes, 
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abrangendo 41% da área territorial do município. Além disto, a PA088 ocupa 1% do 

município de Barra do Ribeiro, onde se encontra aproximados 10,8 km² de área 

prioritária. 

Por último, a Área Prioritária PA097 possui cerca de 902,285 km² de extensão, 

onde se encontra nos municípios de Tapes, Arambaré, Sentinela do Sul, Camaquã e 

Cerro Grande do Sul, ocupando 41%, 59% e 67% do território municipal dos três 

primeiros, além de 4% do território de cada um dos dois últimos municípios citados. 

É válido ressaltar que o município de Tapes possui áreas prioritárias em 

praticamente 100% de seu território, seguido pelo município de Sentinela do Sul, com 

97% de seu território ocupado, o município de Arambaré, com 59%, e Barra do Ribeiro 

com 33%, caracterizando como os principais municípios abrangidos pelas áreas 

prioritárias PA080, PA088 e PA097. Os demais municípios, apesar de terem parte de 

seus territórios abrangidos pelas áreas estudadas, possuem valores de abrangência 

muitos baixos, com Cerro Grande do Sul com 7% e os municípios de Camaquã e 

Sertão Santana com 4% de seus territórios ocupados. 

Além da sobreposição da delimitação das áreas prioritárias estudadas sobre os 

limites municipais, observou-se a sobreposição de uma pequena área do polígono das 

áreas prioritárias estudadas com a área referente a Lagoa dos Patos. Neste caso, 

houve uma sobreposição de 6.131 km² referentes à Área Prioritária PA080; 13,168 

km² de sobreposição da PA088; e 0,025 km² de sobreposição da área PA097. 

Juntamente com a abrangência municipal, foi observado a proximidade das 

delimitações das áreas estudadas com terras indígenas e Unidades de Conservação 

- UCs. É válido ressaltar que tanto as Terras indígenas quanto as UCs são de extrema 

importância para a manutenção de ecossistemas e preservação do meio ambiente, 

estando protegidas por suas respectivas legislações. 

 A Área Prioritária PA088 se delimita em uma porção ao norte da costa da Lagoa 

dos Patos com a Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual (RPPNE) Barba 

Negra. A RPPNE Barba Negra está localizada no município de Barra do Ribeiro, 

possuindo um território de aproximadamente 2.4 mil hectares que abrangem a 

margem da Lagoa dos Patos, se aproximando na ponta norte com a Área Prioritária 

PA080. Esta RPPNE foi criada através da Portaria SEMA nº 48, de 28 de setembro 

de 2010, e é de propriedade da CMPC Celulose do Brasil Ltda, a qual deve assegurar 

a manutenção dos atributos ambientais e promover iniciativas como sinalizar seus 

limites; buscar meios necessários para a realização do plano de manejo e encaminhar 
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relatórios sobre a situação e atividades desenvolvidas na RPPNE. A RPPNE Barba 

Negra atualmente serve de abrigo para uma grande variedade de espécies da fauna 

e flora, entre estas espécies ameaçadas, além de possuir grande importância histórica 

e cultural (RIO GRANDE DO SUL, 2010; VIEIRA, [2020?]).  

Cabe destacar que a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma 

Unidade de Conservação cuja área é especialmente protegida por seu proprietário, 

reconhecida pelo Poder Público como Unidade de Conservação de relevante 

importância, objetivando a proteção de recursos ambientais e conservação da 

diversidade biológica. Mesmo incluída no grupo das Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, a RPPN se caracteriza na prática como Unidade de Conservação de 

Proteção Integral, onde são permitidas atividades de pesquisa científica e a visitação 

com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, conforme o disposto na Lei 

Federal nº 9.985/2000 e Decreto Estadual nº 46.519/2009 (RIO GRANDE DO SUL, 

2020d). 

 Em relação às terras indígenas, a Área Prioritária PA097 circunda em seu 

interior uma pequena área localizada no município de Arambaré, próximo aos limites 

municipais de Camaquã, Sentinela do Sul e Tapes. Esta área é conhecida como Terra 

Indígena Guaraní de Águas Brancas, a qual é declarada pela Portaria nº 104, de 13 

de fevereiro de 1996, e se encontra classificada como área “Tradicionalmente 

Ocupada”, tratando-se de terras indígenas tratadas pelo Art. 231 da Constituição 

Federal de 1998, de direito originário dos povos indígenas e cujo processo de 

demarcação é disciplinado pelo Decreto nº 1775/96. (FUNAI, [2020?]; TERRAS 

INDÍGENAS DO BRASIL, [2020?]) 

Contudo, existem convergências de informações sobre esta área. Enquanto 

algumas fontes dispõem que a Terra Indígena Guaraní de Águas Brancas possui uma 

população de 39 pessoas e uma superfície de mais de 200 ha, onde o próprio site da 

FUNAI diz possuir uma superfície de 230 ha, Liebgott cita que esta área foi delimitada 

com 115 hectares e não há presença de famílias no local, o qual se constitui como um 

grande banhado (FUNAI, [2020?]; LIEBGOTT, 2010; TERRAS INDÍGENAS DO 

BRASIL, [2020?]). 

Além da Terra Indígena Guaraní de Águas Brancas, existem outras ocupações 

tradicionais de povos Guaraní próximas às delimitações das áreas prioritárias 

estudadas. Próximas ao limite de delimitação oeste da PA080, no município de Barra 

do Ribeiro, se encontram as aldeias indígenas Tekoa Guapo’y (Aldeia Figueira) e a 
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Tekoa Porã (Aldeia Sagrada), também conhecida como Coxilha da Cruz ou Coxilha. 

Já ao norte da PA080, próximo à costa da Lagoa dos Patos, encontra-se a Tekoa 

Ka’aguy Porã (Mato Bonito) (ROSCOE, 2015). 

É válido salientar que, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as que por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar 

e as necessidades a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 

e tradições. Estas terras destinam-se a posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 

exclusivo das riquezas do solo, rios e lagos nelas existentes.  

Neste contexto, tanto as Unidades de Conservação quanto as áreas de Terras 

Indígenas são fundamentais para a manutenção de amostras representativas e 

viáveis da diversidade ecológica (BRASIL, 2011). 

O mapa a seguir (Figura 8) demonstra a delimitação das Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097, junto das terras indígenas 

mais próximas e da RPPNE Barba Negra. 
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Figura 8 – Mapa de delimitação das Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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2.2.1.2 Hidrografia 

 

As áreas em estudo fazem parte de duas Regiões Hidrográficas, onde a área 

prioritária PA080 se encontra basicamente na Região Hidrográfica do Guaíba, na 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba; e as áreas prioritárias PA088 e PA097 estão em 

sua grande parte localizadas na Região Hidrográfica do Litoral, na Bacia Hidrográfica 

do Rio Camaquã. 

A Figura 9 demonstra a delimitação das áreas prioritárias estudadas dentro das 

bacias hidrográficas das duas regiões. 

 

2.2.1.2.1 Área Prioritária PA080 e a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

 

A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (BHLG), codificada como unidade G080 

pelo Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio grande do Sul – Lei 10.350/1994,  

situa-se a Leste do Estado, entre as coordenadas de 29º55’ a 30º37’ de latitude Sul e 

50º56’ a 51º46’ de longitude Oeste, onde abrange as províncias geomorfológicas do 

Escudo Uruguaio Sul Rio-grandense e a Planície Costeira, abrangendo uma área de 

2.972,6 km² (FEPAM, [2020?]a; RIO GRANDE DO SUL, 1994). 

Segundo informações dispostas no relatório técnico do Plano de Gerenciamento 

da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, a BHLG abrange integral e/ou parcialmente 14 

municípios, e é composta por 37 áreas de drenagem, também conhecidas por sub-

bacias. Cada sub-bacia possui um arroio principal, totalizando 37 arroios, os quais 

drenam quase 1/3 do Estado do Rio Grande do Sul, que compreendem a Região 

Hidrográfica do Guaíba (ECOPLAN, 2016). A Tabela 2 demonstra as sub-bacias 

existentes na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 
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Figura 9 – Mapa de delimitação das Áreas Prioritárias PA080, PA088, PA097 em 
relação as Bacias Hidrográficas estaduais. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 2 – Área de drenagem das 37 sub-bacias que compõem a Bacia Hidrográfica 
do Lago Guaíba. 

Bacia Nome Área (km²) Bacia Nome Área (km²) 

1 Arroio Araçá 553,19 20 Arroio Guarujá 2,23 

2 Arroio Ribeiro 536,33 21 Arroio do Salso 93,49 

3 Arroio das Capivaras 233,33 22 Ponta Grossa Norte 0,78 

4 Arroio Petim 191,27 23 Ponta Grossa Sul 1,39 

5 Arroio Passo Fundo 75,74 24 Arroio Guabiroba 10,0 

6 Arroio do Conde 215,01 25 Arroio Belém Novo 31,71 

7 Saco Santa Cruz 44,48 26 Ponta dos Coatis 0,57 

8 Sem Nome 2,59 27 Arroio Lami 54,01 

9 Morretes 8,68 28 Arroio Manecão 12,50 

10 Arroio Araçá 2 25,52 29 
Arroio Chico 
Barcelos 

37,09 

11 
Almirante Tamandaré e 
Humaitá 

14,6 30 Ponta do Coco 8,80 

12 Arroio Dilúvio 80,98 31 Arroio Estância 39,17 

13 Santa Teresa 1,14 32 Arroio Xambá 15,15 

14 Ponta do Meio 1,78 33 Sem Nome 2 5,35 

15 Arroio Sanga da Morte 4,15 34 Praia das Pombas 5,24 

16 Arroio Cavalhada 28,37 35 Praia da Pedreira 2,04 

17 Assunção e Arroio do Osso 1,56 36 Praia Araçá 3,17 

18 Arroio Capivara 12,68 37 Ponta do Salgado 58,05 

19 Arroio Espirito Santo 2,84    

Fonte: CONCREMAT (2004 apud ECOPLAN, 2016). 

 

De acordo com a delimitação da área prioritária PA080, esta se encontra 

presente em 4 sub-bacias, as quais se localizam da margem direita da BHLG (Figura 

10). Dentre estas, a sub-bacia que mais caracteriza a drenagem da PA080 é a do 

Arroio Araçá, a qual ocupa mais de 410 km² de área. Ademais, a PA080 abrange 

aproximadamente 36,52 km² na sub-bacia do Arroio Ribeiro, pouco mais de 11 km² 

na sub-bacia do Arroio das Capivaras e aproximadamente 11,21 km² na sub-bacia 

Arroio Petim. 

Apesar de estar localizada em 4 áreas de drenagem, apenas dois dos principais 

arroios existentes cruzam em seu interior, sendo estes o Arroio Araçá, cujo trecho 

dentro da área é de aproximadamente 33,5 km de distância a contar de sua jusante 

(que também se encontra no interior da área prioritária) e um trecho total que se 

aproxima dos 52 km de distância; e o Arroio Ribeiro, que dos quase 62 km de trecho, 

apenas pouco mais de 14 km possuem passagem na área prioritária. 
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Figura 10 – Mapa de localização da Área Prioritária PA080 nas sub-bacias da Bacia 
Hidrográfica do Lago Guaíba. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Referente a disponibilidade hídrica presente na área prioritária PA080, o Arroio 

Araçá apresenta uma vazão superficial média de 9,58 m³/s. Grande parte desta água 

é utilizada para irrigação no cultivo do arroz, que é a principal atividade existente na 

área. A demanda hídrica no setor arrozeiro, tanto por captação a fio d’água quanto 

irrigação por açudes, o pode alcançar valores até 13.506.264 m³/m entre os meses de 

novembro a janeiro (maior demanda), e valores de 6.078.240 m³/m nos meses 

seguintes. 

 Já o Arroio Ribeiro apresenta uma vazão média de 9,27 m³/s, e sua demanda 

hídrica é semelhante à do Arroio Araçá, com a irrigação orizícola como principal fonte 

de uso. A menor demanda presente neste setor foi referente ao mês de fevereiro, que 

apresentou uma demanda de 616.896 m³/m, e o maior valor se apresentou no mês de 

novembro, com uma demanda de 4.644.864 m³/m. 

Além da demanda hídrica, o cultivo do arroz também influencia na carga de 

efluentes dos dois arroios presentes na PA080. No ano de 2013 a sub-bacia do Arroio 

Araçá apresentou volume de 4.807.616 m³ de efluentes gerados no mês de dezembro. 

Já a sub-bacia do Arroio Ribeiro gerou, em mesmo mês, um volume de 696.730 m³ 

de efluentes. 

O relatório do Plano de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (ECOPLAN, 2016, p. 

177), dispõe claramente que: 

 

A atividade arrozeira tem grande potencial gerador de efluentes contendo 
nutrientes que, nos corpos de água, podem comprometer sua qualidade e, 
consequentemente, seus usos, incluindo a própria conservação da biota 
aquática e de todo o ecossistema. 

 

Além da orizicultura, foram analisados parâmetros referentes a cargas difusas 

com origem em processos erosivos e lixiviação do solo em locais de atividade pecuária 

ou demais área agrícolas, excetuando o cultivo de arroz. Nesta análise, foram 

considerados parâmetros DBO5,20, coliformes fecais, nitrogênio total e fosforo total, 

cujos valores referentes ao ano de 2007 (com horizonte tendencial constante até 

2015) estão dispostos no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Cargas difusas estimadas para as sub-bacias Arroio Araçá e Arroio 
Ribeiro no cenário tendencial em 2007 (mantido o horizonte constante até 2015). 

PARÂMETRO FONTE 
ARROIO 
ARAÇÁ 

ARROIO 
RIBEIRO 

Coliformes fecais  
(x 109 NMP/mês) 

Rebanhos (bovino, suíno e 
ovino) 

153.710 123.646 

Fontes difusas rurais 2.970 3.293 

Total 156.680 126.939 

DBO5,20 
(kg/mês) 

Rebanhos (bovino, suíno e 
ovino) 

88.416 69.975 

Fontes difusas rurais 6.469 7.710 

Total 94.885 77.685 

Nitrogênio total (kg/mês) 

Rebanhos (bovino, suíno e 
ovino) 

3.087 2.463 

Fontes difusas rurais 1.092 1.210 

Total 4.179 3.673 

Fósforo total  
(kg/mês) 

Rebanhos (bovino, suíno e 
ovino) 

1.848 1.474 

Fontes difusas rurais 839 930 

Total 2.687 2.404 

Fonte: ECOPLAN (2016) (modificado pelo autor). 

 

É perceptível que a alta capacidade de geração de efluentes, somada ao grande 

volume de captação para a irrigação, são fatores que decrescem a vazão disponível 

para a diluição da carga de nutrientes, levando ao aumento da concentração destes 

nos arroios, prejudicando a qualidade da água e, consequentemente, acarretando um 

conflito entre a atividade arrozeira e os interesses de proteção da vida aquática. 

Os arroios presentes na área prioritária PA080, não possuem informações de 

monitoramento direto. Mesmo assim, o relatório do Plano da Bacia do Lago Guaíba 

apresentou dados obtidos através da modelagem da qualidade da água, onde foram 

utilizadas concentrações dos poluentes no exutório de cada sub-bacia, considerando 

a vazão de referência Q95 (valor de vazão presente durante 95% do tempo), além da 

realização de uma simulação hidrológica nas sub-bacias, através do modelo 

distribuído HEC-HMS versão 3.5 (Tabela 3) . 

A classificação da qualidade da água levou em consideração os padrões de 

enquadramento segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005a) 
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(Quadro 3), onde foram selecionados como parâmetros pH, oxigênio dissolvido (OD), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio amoniacal, nitrito, 

nitrato, turbidez, sólidos dissolvidos totais, coliformes termotolerantes e clorofila. Os 

valores obtidos estão dispostos na Tabela 3, e o resultado da classificação está 

demonstrado no Quadro 4. 

 

Quadro 3 – Padrões por Classes dos parâmetros analisados da Resolução 
CONAMA nº 357/2005. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/2005 

Parâmetros Unidade Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Oxigênio 
Dissolvido 

mg/L O2 >= 6,0 >= 5,0 >= 4,0 <2,0 

Coliformes 
termotoleranes 

nmp/100ml <200 <1000 <4000 >4000 

pH - Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 

DBO5,20 mg/L O2 <= 3,0 <= 5,0 <= 10,0 >10 

Nitrogênio 
Amoniacal 

mg/L N 

3,7 (pH <7,5) 

Idem Casse 1 

13,3 (pH < 7,5) 

- 

2,0 
(7,5<pH<8,5) 

5,5 (7,5<pH<8) 

1,0 (8<pH<8,5) 2,2 (8<pH<8,5) 

0,5 (pH > 8,5) 1,0 (pH < 8,5) 

Fósforo Total mg/L P 

Lêntico<= 0,02 
Lêntico<= 

0,03 
Lêntico<= 0,05 

- Interm <= 0,025 
Interm <= 

0,05 
Interm <= 

0,075 

Lótico <= 0,1 Lótico <= 0,1 Lótico <= 0,15 

Turbidez UNT <= 40 <= 100 <= 100 >100 

Sólidos Totais mg/L 500 500 500 - 

Fonte: ECOPLAN (2016). 

 

Tabela 3 – Concentrações dos parâmetros no exutório das sub-bacias Arroio Araçá 
e Arroio Ribeiro, considerando a Vazão de Referência Q95%. 

Bacia 
OD 

(mg/L) 
DBO5,20 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

PO4 
(mg/L) 

Coliformes termotolerantes 
(NMP/100mL) 

Arroio 
Araçá 

6,220 0,019 0,088 0,010 875 

Arroio 
Ribeiro 

6,786 0,152 0,074 0,067 28.478 

Fonte: ECOPLAN (2016) (modificado pelo autor). 
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Quadro 4 – Classificação dos Arroios Araçá e Ribeiro considerando a vazão de 
referência Q95% ao percentil 80 dos parâmetros. 

Sub-
bacia 

OD 
(mg/L) 

DBO5,20 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

PO4 
(mg/L) 

Colif. 
Termot. 
(nmp/ 

100 ml) 

Percentil 
80 Total 

Classificação 
adotada 

Arroio 
Araçá 

Classe 
1 

Classe 1 
Classe 

1 
Classe 

1 
Classe 2 Classe 1 Classe 2 

Arroio 
Ribeiro 

Classe 
1 

Classe 1 
Classe 

1 
Classe 

1 
Classe 4 Classe 2 Classe 2 

Fonte: ECOPLAN (2016) (modificado pelo autor). 

 

Como demonstrado, tanto o Arroio Araçá quanto o Arroio Ribeiro estão 

classificados como Classe 2, enquadramento que posteriormente foi aprovado pelo 

Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul através da Resolução nº 50/08 

(RIO GRANDE DO SUL, 2008). 

Como a Resolução CONAMA 357/2005 dispõe, as águas com enquadramento 

Classe 2 podem ser utilizadas para: abastecimento de consumo humano (após 

tratamento convencional; proteção de comunidades aquáticas; recreação de contato 

primário (segundo Resolução CONAMA nº 274/2000 – balneabilidade), irrigação de 

hortaliças e plantas frutíferas, parques e jardins; e aquicultura e pesca  (BRASIL, 2001, 

2005a) 

 

2.2.1.2.2 Áreas Prioritárias PA088 e PA097, e a Bacia Hidrográfica do Camaquã 

 

Enquanto a Área Prioritária PA080 se encontra sobre a Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba, as Áreas Prioritárias PA088 e PA097 estão em sua maior parte dentro 

da Bacia Hidrográfica do Camaquã, codificada como L30. 

A Bacia Hidrográfica do Camaquã está localizada na região Central do Rio 

Grande do Sul, pertencendo à Região Hidrográfica Litorânea do Estado. Situa-se entre 

os paralelos 30º15’ a 31º35’ Sul, limitando-se a Oeste pelo meridiano 54º15’ e a Leste 

pelo meridiano 51º00’, e possui uma área de drenagem calculada em 

aproximadamente 21.660 km², a qual está distribuída por 28 municípios que se 

encontram total ou parcialmente dentro da área (FEPAM, [2020?]b). 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã apresenta 

divisões na Bacia Hidrográfica, denominadas Unidades de Planejamento e Gestão de 
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Recursos Hídricos (UPGRHs), as quais consideram os limites dos divisores de água 

das principais sub-bacias. Estas UPGRHs compreendem a paisagem de forma 

sistêmica, permitindo o conhecimento integrado dos elementos bióticos, abióticos e 

antrópicos e suas inter-relações, possibilitando identificar os principais conflitos de uso 

e ocupação do solo que impactam os recursos hídricos e sobre a biodiversidade do 

local, planejando ações para mitigações destes impactos (GAMA, 2016). A Tabela 4 

dispõe as UPGRHs que compõem a Bacia Hidrográfica do Camaquã, junto da área 

de abrangência de cada uma. 

 

Tabela 4 – Área de ocupação das UPGRHs que compõem a Bacia Hidrográfica do 
Camaquã. 

Número Nome Área (km²) 

1 UPGRH do Alto Camaquã 7.363,4. 

2 UPGRH do Médio Camaquã 7.146,8 

3 UPGRH do Baixo Camaquã-Duro 3.898,3 

4 UPGRH do Arroio Velhaco 1.732,6 

5 UPGRH do Arroio Turuçú 1.516,0 

Fonte: GAMA (2016) (modificado pelo autor). 

 

Das UPGRHs existentes na Bacia Hidrográfica do Camaquã, a Área Prioritária 

PA088 está totalmente localizada na parte leste da UPGRH do Arroio Velhaco, na 

costa com a Lagoa dos Patos, e ocupando aproximadamente 20% dos 1.732,6 km² 

desta UPGRH. Enquanto isto, a PA097 tem aproximadamente 70% de sua área 

(equivalente a 695,55 km²) localizada na parte central da UPGRH do Arroio Velhaco, 

cobrindo cerca de 40% da UPGRH em questão; e 30% de área localizada em parte 

da UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, em uma área de aproximadamente 203,72 km², 

equivalentes a 5% desta UPGRH. A Figura 11 demonstra a localização das Áreas 

Prioritárias para Conservação PA088 e PA097 sobre as UPGRHs do Arroio Velhaco 

e Arroio Teixeira, junto dos principais trechos d’água presentes. 
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Figura 11 – Mapa de localização das Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade PA088 e PA097 dentro das UPGRHs da Bacia Hidrográfica do 

Camaquã. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Em relação aos trechos de drenagem, a Agência Nacional das Águas (ANA, 

2018) demonstra dados de mais de 116 trechos nomeados, entre Rios, Arroios e 

Sangas, existentes dentro das delimitações da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã. 

Entre estes trechos, 13 cruzam as delimitações das áreas prioritárias estudadas. 

Tabela 5 demonstra os trechos d’água que cruzam as delimitações das Áreas 

Prioritárias PA088 e PA097, com o comprimento total de seu trecho principal e o 

comprimento dentro de cada área estudada. 

 

Tabela 5 – Principais trechos de drenagem com cruzamento nas delimitações das 
áreas prioritárias PA088 e PA097. 

Trecho de 
Drenagem 

Comprimento total 
(km) 

Comprimento na 
PA088 (km) 

Comprimento na 
PA097 (km) 

Arroio Capivara 29,647 0,379 29,268 

Arroio do Brejo 14,611 - 9,564 

Arroio do Jacaré 3,304 - 3,304 

Arroio Porteiro 
Grande 

10,202 - 10,202 

Arroio Teixeira 18,511 5,217 13,294 

Arroio Tigre 27,276 - 1,413 

Arroio Velhaco 53,052 - 34,305 

Canal do Butiá 18,210 - 4,782 

Canal do Jacaré 14,800 - 13,242 

Sanga das 
Charqueadas 

3,242 1,204 2,038 

Sanga do Calafete 8,942 - 8,909 

Sanga da Barrinha 1,035 1,035 - 

Sanga do Quarenta 8,350 8,350 - 

Fonte: ANA (2018) (modificado pelo autor). 

 

Em relação à disponibilidade hídrica da rede de drenagem superficial, o relatório 

do Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Camaquã demonstra valores 

referentes a vazões com 90% de permanência (Q90%) em alguns pontos dentro da 

área estudada (GAMA, 2016). A Tabela 6 demonstra os valores de Q90% calculados 

para os pontos de interesse da UPGRH do Arroio Velhaco, localizadas nas áreas 

prioritárias em estudo. 
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Tabela 6 – Valores de Q90% calculados para pontos de interesse da UPGRH Arroio 
Velhaco. 

Corpo hídrico Q90% (m³/s) 

Arroio Velhaco a jusante Cerro Grande do Sul 1,46 

Arroio Teixeira a jusante Sentinela do Sul 0,16 

Foz do Arroio Teixeira 0,57 

Foz do Arroio Capivara 1,10 

Arroio do Tigre a jusante Reservatório 1,20 

Foz do Arroio Velhaco 4,22 

Fonte: GAMA (2016) (modificado pelo autor). 

 

Para a elaboração do plano de gerenciamento, foi calculada a disponibilidade 

hídrica utilizando o modelo MGB-IPH após sua calibração e validação. Dentre as 

vazões calculadas, está a vazão com 90% de permanência (Q90), a qual é utilizada 

para a outorga de uso da água. 

Dentre os resultados de disponibilidade hídrica relacionados à UPGRH do Arroio 

Velhaco, o qual possui 60% de seu território ocupado pelas áreas prioritárias 

estudadas, foram de aproximadamente 4 m³/s de vazão Q90, onde grande parte dos 

trechos d’água apresentaram vazões superficiais de no máximo 2 m³/s, com exceção 

do Arroio Velhaco, o qual apresentou vazões Q90 de até 4m³/s. 

 Já a UPGRH Baixo Camaquã-Duro apresentou uma disponibilidade hídrica 

maior, pelo fato de ser uma região mais de jusante. Dentro desta UPGRH, o rio 

principal da bacia (Rio Camaquã) apresentou valores aproximados a 50 m³/s, o Arroio 

Duro obteve valores de 5 m³/s e outros trechos d’água presentes na área prioritária 

PA097 apresentaram vazões superficiais de até 2 m³/s.  

A demanda hídrica da bacia do Camaquã foi calculada considerando os usos 

consuntivos principais, que englobam o abastecimento humano, a dessedentação 

animal, o uso indústria e a irrigação (GAMA, 2015). Um uso é consuntivo quando a 

água retirada para determinado processo é totalmente ou parcialmente consumida 

(BRASIL, 2019). Para isto, o Diagnóstico da Bacia (GAMA, 2015), utilizou dados 

cadastrais oriundos do Departamento de Recursos Hídricos do Estado e dados de 

captação da Companhia Rio-grandense do Arroz – IRGA, e a Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Sul – FIERGS. Os resultados das demandas hídricas 

referente às UPGRHs abrangidas pelas áreas prioritárias estão dispostos na Tabela 

7. 
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Tabela 7 – Demandas hídricas consuntivas nas UPGRHs Arroio Velhaco e Baixo 
Camaquã-Duro (m³/s). 

Usos consuntivos Baixo Camaquã-Duro Arroio Velhaco 

Irrigação 60 32 

Dessedentação animal 0,31 0,07 

Abast. Urbano + industrial 0,24 0,11 

Abast. Industrial 0,1 0,001 

Fonte: GAMA (2015) (modificado pelo autor). 

 

Juntamente com a demanda hídrica por UPGRH, o relatório do Plano de 

Gerenciamento apresentou um cálculo de balanço hídrico, considerando o cenário do 

ano de 2015, onde as estimativas de demandas hídricas foram confrontadas com as 

disponibilidades hídricas, adotando um modelo matemático de simulação hidrológica 

cuja base é o Modelo Hidrológico de Grandes bacias (MGB) (GAMA, 2015). 

O balanço hídrico é representado por um Índice de Comprometimento Hídrico, 

(ICH) que calcula o percentual da disponibilidade hídrica comprometida com o 

suprimento às demandas em cada seção fluvial. O Quadro 5 demonstra o balanço 

hídrico em pontos localizados dentro da UPGRH do Arroio Velhaco, onde as cores 

dos quadros representam a situação de acordo com a gravidade, indo de vermelho a 

amarelo e a verde, significando o atendimento de menos de 50% da demanda, entre 

50% e 90% da demanda, e entre 90% e 100% da demanda, respectivamente. Em 

relação a UPGRH do Baixo Camaquã-Duro, não foram encontrados dados de pontos 

que estivessem localizados dentro do perímetro das áreas prioritárias estudadas 

(GAMA, 2015).  
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Quadro 5 – Balanço Hídrico em pontos da UPGRH do Arroio Velhaco. 

Corpo hídrico 
Q90% 
(m³/s) 

Vazão 
remanescente 

(m³/s) 
ICH 

Arroio Velhaco a jusante Cerro Grande do Sul 1,46 1,23 15,4% 

Arroio Teixeira a jusante Sentinela do Sul 0,16 0,06 61,6% 

Foz do Arroio Teixeira 0,57 0,12 79,8% 

Foz do Arroio Capivara 1,10 0,16 85,6% 

Arroio do Tigre a jusante Reservatório 1,20 0,61 49,0% 

Foz do Arroio Velhaco 4,22 1,16 72,5% 

 

Legenda: 

Vazão remanescente (m³/s) 

0 - 1 1,01 - 5 5,01 - 10 10,01 - 25 25,01 - 45 45,01 - 60 

 

ICH 

0% - 5% 5,01% - 10% 10,01% - 25% 25,01% - 50% 50,01% - 75% 75,01% - 90% 

 

Diagnóstico 

Insignificante 
Muito 

confortável 
Confortável Alerta Preocupante Crítico 

Fonte: Gama (2015) (modificado pelo autor). 

 

As informações contidas no Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã 

demonstram um alto comprometimento dos trechos d’água existentes nas áreas 

prioritárias PA088 e PA097, dos quais possuem, em grande maioria, valores até 99% 

de comprometimento da vazão disponível ao atendimento as demandas de uso. As 

áreas mais afetadas se localizam a sudoeste da PA088 e leste da PA097, onde o 

atendimento a irrigação chega a ser inferior a 50% de sua demanda necessária. 

Outras áreas localizadas na PA097 apresentam atendimentos para a irrigação 

maiores, entre 50% a 90% da demanda necessária.  

Em relação a qualidade da água, a Resolução 206/2016 aprovou a classificação 

dos trechos da Bacia Hidrográfica do Camaquã, conforme padrões observados e 

considerados na Resolução CONAMA 357/2005 (RIO GRANDE DO SUL, 2016). A 

classificação referente aos trechos presentes nas áreas prioritárias em estudo está 

disposta no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Enquadramento das águas superficiais dos trechos presentes nas áreas 
prioritárias PA088 e PA097. 

CORPO HÌDRICO Q90% (m³/s) 

Arroio Teixeira Classe 4 

Arroio Velhaco – de sua nascente até a ponte sobre a RS715 (Cerro 
Grande do Sul) 

Classe 1 

Arroio Velhaco – da ponte sobre a RS715 (Cerro Grande do Sul) até 
sua foz 

Classe 4 

Fonte: RIO GRANDE DO SUL (2016) (modificado pelo autor). 

 

O Arroio Velhaco apresentou boas características de suas águas até depois da 

cidade de Cerro Grande do Sul, com preponderância da Classe 1 segundo a 

classificação do CONAMA. A partir daí o arroio percorre um longo trecho, passando 

por áreas de diferentes tipos de cultura, onde há a predominância do arroz depois da 

BR 116 até a montante da cidade de Arambaré, onde começa a apresentar sinais de 

comprometimento da qualidade das águas pela presença de matéria orgânica (DBO), 

além da presença de alguns metais como alumínio e ferro dissolvidos. Já em sua foz, 

localizada na cidade de Arambaré, a constatação da forte contaminação em adição à 

poluição causada pela rizicultura ocasiona a Classe 4, principalmente pelos níveis de 

fósforo total, turbidez e cor, além de valores expressivos de coliformes termotolerantes 

(36,65% improprio para banho) e oxigênio dissolvido. Juntamente, foram encontrados 

metais pesados como arsênio, chumbo, cobre e mercúrio em peixes desta região. 

Conforme a Resolução CONAMA 357/2005, as águas de Classe 4 podem ser 

destinadas unicamente para uso da navegação e a harmonia paisagística (BRASIL, 

2005a). 

No caso do Arroio Teixeira, suas características se assemelham às do Arroio 

Velhaco. Suas águas começam com qualidade compatível a com Classe 1 do 

CONAMA, com seu ponto de monitoramento se localizando próximo a jusante da 

cidade de Sentinela do Sul. Depois deste ponto, o arroio passa por um longo trecho 

em zona orizícola, até chegar em sua foz dentro da zona urbana de Tapes. Os pontos 

de monitoramento existentes em sua foz evidenciam um comprometimento da 

qualidade da água, tornando a mesma em Classe 4, pela função de um valor baixo de 

oxigênio dissolvido (OD). Neste caso, é confirmado a contaminação por esgotos 

domésticos, ocasionando águas improprias para banho. 
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2.2.1.3 Geomorfologia 

 

As áreas prioritárias estudadas estão localizadas em dois Domínios 

Morfoestruturais: o domínio dos Crátons Neoprotezóicos e o domínio dos Depósitos 

Sedimentares Quaternários. 

Os Crátons Neoprotezóicos possuem por embasamento metamórfitos e 

granitóides associados e incluem como cobertura rochas sedimentares e/ou vulcano-

plutonismo, deformadas ou não.  Por sua vez, o Domínio dos Depósitos Sedimentares 

Quaternários, é constituído por áreas de acumulação representadas por planícies e 

terraços de baixa declividade e, eventualmente, depressões modeladas sobre 

depósitos de sedimentos horizontais a sub-horizontais de ambientes aluviais, 

marinhos, fluviomarinhos, lagunares e/ou eólicos, dispostos na zona costeira ou no 

interior do continente (IBGE, 2020a). 

Na área de estudo, os Crátons Neoprotezóicos estão representados em quase 

sua totalidade pelos Planaltos Rebaixado Sul Rio-Grandense, havendo somente uma 

pequena área referente ao Planalto Residual Sul Rio-Grandense, localizado na Área 

Prioritária PA080. Já nos domínios dos Depósitos Sedimentares estão caracterizados 

pelas Colinas Litorâneas, também conhecida por Coxilha das Lombas, as Planícies 

Aluvio-coluvionares, as Planícies Litorâneas e a Planície Lagunar Patos-Mirim. 

Entre as Unidades Geomorfológicas, os Planaltos Residuais Sul Rio-

Grandenses possuem altimetria entre 200 m e 400 m, caracterizado pelo relevo 

dissecado com topos predominantemente convexos, onde em alguns pontos isolados 

podem atingir 450 m de altitude. Em alguns locais isolados ocorrem topos planos, 

além da presença de alguns topos aguçados, vales estruturais e escarpas de falha. 

Seu contato com outras Unidades ocorre principalmente no contato com terrenos do 

planalto em vários trechos, escarpas e ressaltos e; com as depressões dos rios Jacuí, 

Ibicuí e com as planícies litorâneas, em locais isolados com a presença de escarpas 

erosivas (IBGE, 2020a). Dentro da área estudada, esta Unidade ocorre em uma 

pequena área de 4,39 km², localizada a sudoeste da PA080. 

O Planalto Rebaixado Sul Rio-Grandense é caracterizado por um relevo 

dissecado com topos predominantemente convexos de altitude podendo atingir 400 

em alguns pontos isolados. Nele, há a presença de algumas linhas de cumeada e 

barras de relevo dobrado, fortemente influenciadas pela estrutura geológica, além de 

formas residuais tipo pontão disseminadas por toda a unidade, e a ocorrência de 
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morros testemunhos. Com altimetria mínima de 100m e máxima de 200 m, 

predominam nesta unidade solos resultantes da dissecação generalizada de rochas 

pré-cambrianas, pertencentes ao Escudo Sul Rio-Grandense. O contato com terrenos 

do planalto residual ocorre em vários trechos, escarpas e ressaltos, e o contato com 

as depressões dos rios Jacuí, Ibicuí e com as planícies litorâneas se dá de forma 

gradual, sem rupturas de relevo (IBGE, 2020a). Nas áreas estudadas, o Planalto 

Rebaixado ocorre no sentido oeste-leste, possuindo sua menor abrangência na Área 

Prioritária PA088. Ao total, esta Unidade Geomorfológica ocupa cerca de 471,73 km² 

da área em estudo. 

As Colinas Litorâneas ou Coxilha das Lombas se caracteriza principalmente por 

possuir revelo dissecado, com topos convexos, formando colinas conhecidas 

regionalmente por coxilhas. Sua altimetria mínima é de 20 m e a máxima é de 100 m. 

Esta Unidade estende-se na direção sudoeste-nordeste, acompanhando o depósito 

marinho/eólico da antiga barreira. Sua formação principal é caracterizada por 

depósitos marinho/eólicos, apresentando texturas mais arenosas que as outras áreas 

de dissecação próximas. Seu contato com outras Unidades é representado por 

rupturas de relevo (pequenas escarpas erosivas e ressaltos), sendo seu contato com 

as demais áreas de dissecação graduais, praticamente imperceptíveis em campo 

(IBGE, 2020a). Na área em estudo, ela se localiza na linha divisória entre as áreas 

prioritárias PA080 e PA088, abrangendo uma área aproximada de 88,75 km². 

A Planície Lagunar Patos-Mirim se caracteriza pelo relevo plano, com presença 

de terraços, cristais de praia e pântanos, além de antigas falésias e pontais arenosos 

que ainda podem ser observados na atual e na antiga linha de costa. Sua formação 

superficial se dá por depósitos predominantemente arenosos, com profundidade 

variável, sendo a altimetria máxima desta unidade de 15 m. Também há a ocorrência 

de dunas e áreas alagadas em alguns locais. Esta área é associada a um antigo 

sistema de barreiras costeiras, resultante de avanços e retrocessos do mar durante o 

Quaternário, onde tais variações de nível foram responsáveis pela abertura e 

fechamento de canais de comunicação com o mar. Posteriormente, as margens 

lagunares foram retrabalhadas tanto por processos lacustres quanto marinhos e 

eólicos. O contato com as Coxilhas das Lombas é brusco, apresentando pequenos 

ressaltos e escarpas erosivas. Já a transição para os planaltos apresenta pequenas 

rupturas de relevo. Com as demais planícies, o contato é gradual, quase imperceptível 

em campo (IBGE, 2020a). Dentre as demais Unidades Geomorfológicas existentes na 
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área de estudo, esta é a que mais ocupa território, abrangendo aproximadamente 

904,294 km² de extensão. 

As Planícies Alúvio-coluvionares são superfícies de terras baixas, levemente 

inclinadas para o leste, podendo apresentar pequenas rampas em alguns pontos. 

Dentro das áreas estudadas, no contato com os planaltos há a presença de vários 

leques de espraiamento e cones de dejeção, sendo seu contato com o Planalto 

Rebaixado, à sudoeste, gradual, por vezes apresentando pequenas rampas. Seus 

terrenos são formados por processos fluviais e gravitacionais, sendo que na porção 

sudoeste da unidade predominam processos fluviais, responsáveis pelo transporte e 

acumulação de material proveniente dos planaltos adjacentes, dando origem a 

depósitos de enxurrada. Como principal característica de formação superficial, a área 

possui material com maior grau de seleção, dando origem a Planossolos com texturas 

média e argilosa de profundidade variável (IBGE, 2020a). Esta ocupa cerca de 

117,125 km² da área estudada. 

As Planícies Litorâneas são ambientes de relevo predominantemente plano com 

suaves ondulações e declive em direção ao mar. Com altimetrias entre 0 e 50 m, pode 

apresentar níveis de terraços marinhos que indicam flutuações do nível do mar. 

Nestes terraços são comuns a presença de cristais de praias marcando as mudanças 

nas correntes marinhas locais bem como a variação do nível do mar ou a propagação 

da linha de costa. É comum a presença de dunas e campo de dunas nas áreas com 

disponibilidade de areias finas a médias e ventos constantes. De maneira geral, a 

unidade caracteriza-se como um ambiente de extrema fragilidade onde as mudanças 

na dinâmica fluvial e/ou marinha podem ocasionar mudanças na disponibilidade de 

sedimentos, ocasionando processos erosivos ou depositantes (IBGE, 2020a). Dentro 

da área estudada, ocupa cerca de 80,074 km². 

A Tabela 8 dispõe a abrangência aproximada de cada Unidade Geomorfológica 

presente em cada área prioritária estudada, a qual está demonstrada na Figura 12. 
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Tabela 8 – Abrangência das Unidades Geomorfológicas presentes nas Áreas 
Prioritárias para Biodiversidade PA080, PA088 e PA097 (km² aprox.). 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS PA080 PA088 PA097 Total 

Planalto Residual Sul Rio-Grandense 4,391 - - 4,391 

Planalto Rebaixado Sul Rio-Grandense 193,112 29,09 249,528 471,73 

Planícies Litorâneas - 77,034 3,04 80,074 

Planícies Alúvio-coluvionares 45,641 0,059 71,425 117,125 

Planície Lagunar Patos-Mirim 170,646 180,078 553,57 904,294 

Colinas Litorâneas / Coxilha das Lombas 45,741 43,015 - 88,756 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 12 – Mapa das Unidades Geomorfológicas presentes nas Áreas Prioritárias 
para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 



78 
 

 

2.2.1.4 Topografia 

 

A área de estudo apresenta um relevo predominantemente plano, onde mais da 

metade de sua área possui altimetrias entre 5 e 25 metros. As áreas mais elevadas 

ficam a oeste, apresentando picos de até 275 metros de altura.  

Conforme disposto nos dados obtidos, as maiores altitudes estão localizadas a 

oeste da área estudada. Segundo SILVA (2018), as áreas de maiores elevações 

encontradas a oeste do município de Tapes estão associadas a presença do Escudo 

Sul-Rio-Grandense. Estas altitudes diminuem gradativamente em direção à Lagoa dos 

Patos, através de depósitos lagunares. A Figura 13 demonstra os perfis topográficos 

referentes aos pontos traços em destaque na Figura 14, a qual apresenta o MDET 

das áreas em estudo. 

 

Figura 13 – Perfis topográficos de pontos de referência das Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Perfil A’ – A” 

 
Perfil B’ – B” 

  
Perfil C’ – C” 

 
Fonte Autor (2020). 
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Figura 14 – Modelo Digital de Elevação do Terreno das Áreas Prioritárias para 
Conservação PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: autor, 2020. 
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Em uma análise específica de cada perfil topográfico elaborado, o Perfil A’ – A” 

demonstrou nos primeiros 4.000 metros um relevo localizado a mais de 40 metros de 

altitude do nível do mar, com variações bruscas em seu perfil chegando a mais de 220 

metros, caracterizando as formações pertencentes ao Planalto Rebaixado Sul Rio-

Grandense. A partir deste ponto, o terreno referente a Planície Lagunar Patos-Mirim 

segue, em sua maioria, em declividade até os 14.000 metros de distância, onde as 

altitudes se elevam novamente a pouco mais de 60 metros de altitude, com formas 

mais suaves, caracterizando o relevo da Coxilha das Lombas. Por fim, passando a 

área referente a região da Coxilha das Lombas, poco antes dos 18.000 metros de 

distância, o perfil volta a seguir decrescendo, com altitudes inferiores a 20 metros, 

chegando até o nível do mar nas margens da Lagoa dos Patos, aos 20.000 metros de 

distância do ponto inicial. Pouco antes de chegar as margens da Lagoa, é visível no 

perfil pequenas variações de altitudes, a maioria inferiores a 20 metros, as quais se 

caracterizam pelos depósitos sedimentares (Dunas) presentes na região. 

O estudo realizado demonstra que as variações presentes no primeiro perfil são 

caracterizadas principalmente pelo Sistema Pleistocênico Laguna-Barreira I, o qual é 

o mais antigo sistema deposicional do tipo “laguna-barreira” da Província Costeira do 

Rio Grande do Sul que se desenvolveu como resultado de um primeiro evento 

transgressivo-regressivo pleistocênico. Segundo autores (VILLWOCK; TOMAZELLI, 

2007), também conhecido como Barreira das Lombas, o Sistema Pleistocênico 

Laguna-Barreira I ocupa ao todo uma faixa com orientação nordeste-sudoeste, com 

cerca de 250 km de extensão e uma largura média entre 5 e 10 km. Seu 

desenvolvimento se deu principalmente a partir da acumulação de sedimentos eólicos 

que se ancoraram preferencialmente sobre altos do embasamento. Em sua 

extremidade nordeste, estes altos são representados pelas rochas sedimentares e 

vulcânicas da Bacia do Paraná e, na parte central e sudoeste, pelas rochas cristalinas 

do Bartólito de Pelotas. O sistema Lagunar I ocupou terras baixas situadas entre a 

Barreira I e os depósitos do sistema de leques aluviais acumulados no sopé das terras 

altas constituídas pelos terrenos mais antigos formados principalmente pelas rochas 

sedimentares paleozoicas da Bacia do Paraná e pelos terrenos pré-cambrianos da 

região de Porto Alegre, Viamão, Guaíba e Tapes. A região abrange boa parte das 

Bacias do rio Gravataí e do complexo fluvial do Guaíba. 

Referente ao Perfil B’ – B”, este demonstrou desde seu ponto inicial, a 

aproximadamente 180 metros de altitude, inúmeras variações altimétricas referentes 
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a área do Planalto Rebaixado Sul Rio-Grandense, das quais tiveram picos de altitude 

superiores a 250 metros. Mesmo com maior número de variações altimétricas, o perfil 

segue em declive, com as altitudes máximas diminuindo conforme maior 

distanciamento do ponto inicial, até pouco antes dos 20.000 metros de distância, onde 

as variações bruscas dão lugar a variações mais brandas, com altitudes que não 

ultrapassam 40 metros, caracterizando as regiões da Planície Alúvio-Coluvionares e 

da Planície Lagunar Patos-Mirim, chegando as margens da Lagoa dos Patos a mais 

de 32.000 metros do ponto inicial. 

Já o Perfil C’ – C” demonstrou ao longo de seu percurso altitudes inferiores a 50 

metros, com variações inferiores a 10 metros uma da outra a cada 2.000 metros de 

distância, caracterizando o relevo plano pertencente à Planície Lagunar Patos-Mirim, 

a qual o perfil se encontra. Esta declividade segue até aproximadamente 24.000 

metros de distância do ponto inicial, onde a partir daí nota-se uma pequena elevação 

no perfil, com altitudes inferiores a 20 metros do nível do mar, até chegar ao mesmo 

aos passados 30.000 metros de distância. Estas elevações de altitude são referentes 

aos depósitos sedimentares presentes na região, localizados às margens da Lagoa 

dos Patos.  

Este último perfil topográfico se refere principalmente ao sistema de leques 

aluviais, os quais possuem uma distribuição restrita e limitam-se às encostas dos 

terrenos da Barreia I, de idade pleistocênica. Villwock e Tomazelli (2006, p. 26) citam 

que: 

 

Esta barreira, mais antiga dentre os sistemas de tipo Laguna-Barreira que se 

desenvolveram nesta região costeira durante o Quaternário, cresceu 

principalmente a partir da superposição de dunas eólicas que se ancoraram 

sobre altos do embasamento. Consequentemente, a faixa ocupada pela 

barreira alcançou um expressivo relevo em relação aos terrenos adjacentes, 

o que propiciou o desenvolvimento de um sistema de leques aluviais 

coalescentes construído a partir do retrabalhamento de seus próprios 

sedimentos. Este sistema se apresenta hoje como uma rampa de sedimentos 

essencialmente arenosos que se estende bordejando ambos os lados da 

Barreira I. 

 

Em relação a declividade do terreno, SILVA (2018) cita que esta é uma variável 

muito importante para a segmentação de áreas em praticamente todos os 
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procedimentos de planejamento ambiental, devido à sua estreita associação com 

processos de transporte gravitacional, como o escoamento, erosão ou deslizamento. 

A declividade pode ser definida com o ângulo de inclinação (zenital) da superfície do 

terreno m relação à horizontal, como demonstra a Figura 15, e pode variar de 0º a 90º, 

embora seja mais comumente expressa em porcentagem, de zero a infinito. Nos 

mapas topográficos, é estimada pela distância entre as curvas de nível. Já no MDET, 

sua estimativa se baseia na análise dos desníveis entre pixels vizinhos.  

 

Figura 15 – Esquema ilustrativo da declividade de um terreno. 

 
Ev – distância vertical; Eh – distância horizontal; α – ângulo de inclinação da superfície. 

Fonte: SILVA (2018). 

 

Buscando representar de forma adequada a declividade existente na área de 

estudo, optou-se pela elaboração de um mapa (Figura 16), com a classificação da 

declividade por porcentagem em intervalos de classe de acordo com o Manual Técnico 

de Pedologia (IBGE, 2015). Deste modo, o MDET foi classificado nas seguintes faixas: 

plano (inferior a 3%), suave ondulado (de 3 a 8%), ondulado (de 8 a 20%), forte 

ondulado (de 20 a 45%) e montanhoso (de 45 a 75%). 
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Figura 16 – Mapa de declividade das Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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O mapa de declividade das áreas em estudo demonstra mais da metade da área 

total classificada possui uma declividade de 0 a 3%, caracterizando um relevo plano, 

de superfície lisa ou horizontal, onde os desnivelamentos são muito pequenos. Além 

deste relevo, há uma relevante área coberta com relevo suave ondulado, que possui 

declividades entre 3,1 a 8%, e apresenta uma topografia ligeiramente movimentada, 

constituída por conjunto de pequenas colinas ou outeiros, ou sucessão de pequenos 

vales pouco encaixados (rasos), configurando pendentes ou encostas. 

Em algumas pequenas áreas a oeste da área estudada, referente ao Escudo Sul 

Rio-Grandense, e na faixa da Barreira Lagunar, é encontrado relevo ondulado, com 

superfície de topografia relativamente movimentada, constituída por conjuntos de 

medianas colinas e outeiros, ou por interflúvios de pendentes curtas, formadas por 

vales encaixados, configurando em todos os casos pendentes ou encostas com 

declives maiores que 8% até 20%. Nestas áreas também se encontram alguns pontos 

com relevo forte ondulado, com encostas ou pendentes com declives maiores que 

20% podendo chegar até 45%. Nestas áreas, a superfície possui topografia 

movimentada, com desníveis fortes, formadas por conjuntos de outeiros ou morros, 

ou por superfícies entrecortada por vales profundos. 

A oeste e em alguns pontos noroeste da área estudada, entre áreas de relevo forte 

ondulado, é encontrado pequenas áreas de relevo montanhoso. Esta superfície 

possui topografia montanhosa, com predomínio de formas acidentadas, usualmente 

constituídas por morros, montanhas, maciços montanhosos e alinhamentos 

montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes e declives 

fortes ou muito fortes, predominantemente maiores de 45 até 75%. 

 

2.2.1.5 Pedologia 

 

As áreas de estudo não apresentam grande variedade de tipos de solos, 

totalizando seis classes de solos. Entre as classificações de solos existentes nas três 

áreas estudadas, estão o Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico (PVAd), Neossolo 

Flúvico Ta eutrófico (RYve), e o Planossolo Háplico eutrófico (SXe). Além destes, está 

presente na área prioritária PA080 o Neossolo Litólico distrófico (RLd), e nas áreas 

PA088 e PA097 as Dunas (Dn). 

A Tabela 9 dispõe a abrangência de ocupação das classes de solos presentes 

nas áreas prioritárias estudadas, as quais estão demonstradas conforme a Figura 17. 
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Tabela 9 – Área aproximada (em km²) dos solos nas Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

TIPOS DE SOLO 
PA080 

(km² aprox.) 
PA088 

(km² aprox.) 
PA097 

(km² aprox.) 

Dunas (Dn) - 66,567 2,986 

Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico (PVAd) 229,365 72,105 245,83 

Neossolo Litólico distrófico (RLd) 14,188 - - 

Neossolo Flúvico Ta eutrófico (RYve) 18,264 75,394 49,131 

Planossolo Háplico eutrófico (SXe) 193,693 109,965 574,151 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 17 – Mapa pedológico das Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Segundo autores (SANTOS et al, 2018): 

 

Os Argissolos são solos constituídos por material mineral, apresentando 
horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade 
baixa ou com argila de atividade alta desde que conjugada com saturação 
por bases baixa ou com caráter alumínico na maior parte do horizonte B, além 
de satisfazer os requisitos de que, se apresentar horizonte plíntico ou 
horizonte glei, não deve satisfazer os critérios para Plintossolos ou 
Gleissolos, respectivamente.  

 

Os Argissolos Vermelhos-Amarelos Distróficos (PVAd) apresentam saturação 

por bases inferiores a 50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B 

(SANTOS et al, 2018). 

Nas áreas em estudo, o Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico é encontrado 

principalmente nas áreas equivalentes ao Planalto Rebaixado Sul Rio-Grandense e 

Coxilha das Lombas, com relevos em grande maioria suave ondulados e ondulados, 

havendo pontos caracterizados como forte ondulado e/ou plano.  

Nas áreas em estudo, foram encontrados quatro diferentes subgrupos de PVAd, 

onde a maioria destes se encontra mescladas e apenas um com características 

únicas. Entre as classificações dos subgrupos, estão os plintossólicos ou plínticos 

(solos com drenagem imperfeita e restrição da profundidade efetiva do solo, e textura 

média/argilosa); os abrúpticos (com  diferença textural dificultando a infiltração de 

água no solo e tornando suscetível à erosão; presença de textura média/argilosa e 

média/argilosa cascalhenta); úmbrico (possui presença de horizonte superficial, com 

boa estrutura e bom teor de carbono, mas baixa fertilidade; textura média 

cascalhenta/argilosa cascalhenta), e os arênicos abrúpticos (solos muito arenosos até 

a profundidade de 50 a 100 cm, suscetíveis à erosão, diferença textural dificultando a 

infiltração de água no solo) (SANTOS; ZARONI; ALMEIDA, [2020?]a). 

O Neossolo Litólico Distrófico (RLd) está presente em algumas pequenas áreas 

a sudoeste da área prioritária PA080, ocupando ao todo 14,188 km², 

aproximadamente 2,95% da área prioritária. Este solo é encontrado em área de relevo 

em grande parte suave-ondulado, sendo que em alguns pontos pode possuir 

características de relevo até forte ondulado e montanhoso. Os Neossolos são 

constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco espesso, inferior a 

20 cm, que não apresenta alterações expressivas em relação ao material originário 

devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão 

de características inerentes ao próprio material de origem ou seja em razão da 
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influência dos demais fatores de formação, que podem impedir ou limitar a evolução 

dos solos (SANTOS et al, 2018) . Segundo autores (SANTOS; ZARONI; ALMEIDA, 

[2020]b), o RLd é um solo com baixa fertilidade, e as limitações ao uso deste solo 

estão relacionadas a pouca profundidade, presença da rocha e aos declives 

acentuados associados às áreas de ocorrência destes solos, onde tais fatores limitam 

o crescimento radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de erosão.  O RLd 

presente na área em estudo possui uma textura classificada como média cascalhenta, 

e horizonte A moderado. 

Segundo autores (SANTOS et al, 2018, p. 219), os Neossolos Flúvicos são: 

 

Solos derivados de sedimentos aluviais com horizonte A assente sobre 
camada ou horizonte C e que apresentam caráter flúvico dentro de 150 cm a 
partir da superfície do solo, além de admitirem um horizonte Bi com menos 
de 10 cm de espessura e ausência de gleização expressiva dentro de 50 cm 
da superfície do solo. 

 

Perante a heterogeneidade das propriedades presentes, os Neossolos Flúvicos 

são usados principalmente para a agricultura, onde em muitos casos é necessário 

realizar a drenagem, correção de acidez e adubação do mesmo (SILVA; OLIVEIRA 

NETO, (2020?]). Os Neossolos Flúvicos Ta eutróficos (RYve) são solos com argila da 

atividade alta e saturação por bases iguais ou maiores que 50%, ambas na maior parte 

do horizonte ou camada C (inclusive CA) dentro de 150 cm a partir da superfície do 

solo (SANTOS et al, 2018). Nas áreas em estudo, este solo é encontrado próximo ao 

PVAd, com relevo plano.  

O Planossolo Háplico Eutrófico (SXe) é o solo com maior ocupação dentro da 

área em estudo, abrangendo cerca de 877,809 km², equivalente a 50% da área total 

estudada. No geral, os planossolos são constituídos por material mineral com 

horizonte A ou E seguido de horizonte B plânico. 

Segundo autores (ALMEIDA; ZARONI; SANTOS, [2020?]), os Planossolos 

Háplicos possuem a característica de serem bem abastecidos de bases, conferindo 

elevado status nutricional, mas com sérias limitações de ordem física relacionadas 

principalmente ao preparo do solo e à penetração de raízes devido ao adensamento, 

onde nestas condições e em contrate textural, são muito susceptíveis à erosão. Nisto, 

por possuírem alta fertilidade, estes solos são muito utilizados para pastagens e 

culturas de arroz. Dentro das áreas estudadas, estão presentes os SXe de subgrupos 

típicos e solódicos, os quais possuem solo com textura arenosa/média e 
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média/argilosa, sendo que este último subgrupo é caracterizado pela presença de 

sódio tolerada pela maioria das plantas. 

Além dos solos classificados, há na área de estudo o tipo de terreno denominado 

Dunas. Formada pela ação mecânica dos ventos, estas formações (ou acumulações) 

são constituídas por ondulações de diversos tamanhos, podendo ser móveis ou fixas 

e quando não possuem desenvolvimento de horizonte pedogenético, nem mesmo de 

horizonte A, não são consideradas como solo (SANTOS et al, 2018). 

 

2.2.1.6 Vegetação 

 

Segundo os dados de vegetação dispostos pelo Portal BDiAWeb (IBGE, 2020c), 

se encontram presentes sobre as áreas prioritárias estudadas a Região Fitoecológica 

da Floresta Estacional Semidecidual, e as áreas vegetacionais de Contato Floresta 

Estacional/Formação Pioneira e a Formação Pioneira.  A Figura 18 demonstra as 

Regiões Fitoecológicas presentes nas áreas estudadas. 

A Floresta Estacional Semidecidual é uma Região Fitoecológica (ou Tipo de 

Vegetação) constituída de plantas lenhosas de alto porte com alturas entre 30 e 50 m 

(macrofanerófitos), e plantas lenhosas de médio porte, com alturas entre 20 e 30 m 

(mesofanerófitos), além de plantas lenhosas e/ou herbáceas trepadoras (lianas) e 

epífitos (plantas que crescem sobre outras plantas), condicionada por estacionalidade 

climática, nas áreas tropicais pelo período seco ou nas áreas subtropicais pelo frio de 

inverno, o que ocasiona seca fisiológica e por consequência, caducifólia. No período 

crítico, este conjunto florestal se apresenta com 20% a 50% de decidualidade (IBGE, 

2012a). 

O Contato Floresta Estacional/Formação Pioneira são áreas constituídas de dois 

ou mais Tipos de Vegetação, no caso Floresta Estacional e Formação Pioneira, sob a 

forma de interpenetrações florísticas, constituindo ecótono ou mistura. No caso dos 

ecótono, estas formações são impossíveis de serem detectadas por simples 

fotointerpretação, uma vez que os elementos que se misturam são indivíduos isolados 

e dispersos que formam conjuntos geralmente muito homogêneos ou uniformes 

(IBGE, 2012a, 2020c). 
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Figura 18 – Mapa das Regiões Fitoecológicas presentes nas Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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A Formação Pioneira é definida como a vegetação de primeira ocupação, que 

se estabelece em terrenos pedologicamente instáveis e está em constante sucessão. 

Esta tipologia vegetal, campestre ou lenhosa, é constituída de plantas anuais cujo 

ciclo vital é completado por sementes que sobrevivem a estações climáticas 

desfavoráveis (terófitos); plantas de gema de renovo enterradas ao solo (geófitas) ou 

submersas (hidrófitas); e por vezes de vegetais herbáceos que perdem biomassa 

aérea na estação (hemicriptófitos). Juntamente, fazem parte plantas lenhosas de 

gemas de renovo próximas ao solo (caméfitos) e plantas cujo caule lenhoso não 

ultrapassa 0,5 m de altura do solo (nanofanerófitos) (IBGE, 2012a). 

Nas áreas prioritárias estudadas, se encontra a vegetação com influência fluvial, 

também conhecidas como comunidades aluviais, que se caracterizam como 

comunidades vegetais presentes nas planícies aluviais ou das depressões alagáveis. 

Nestas áreas, conforme a quantidade de água empoçada e o tempo que ela 

permanece, a vegetação pode apresentar desde a pantanosa criptofítica (hidrófitos) 

até terraços alagáveis temporariamente de terófitos, geófitos e caméfitos. Nas áreas 

pantanosas dos trópicos, há a ocorrência dos gêneros Cyperus e Juncus, e nas 

planícies alagáveis mais bem-drenadas, ocorrem comunidades campestres, com 

gêneros como Panicum, Paspalum e Thalia; e nos terraços mais enxutos, gêneros 

como Acacia e Mimosa, além de outras famílias pioneiras como Solanaceae, 

Asteraceae e Myrtaceae (IBGE, 2012a). 

Juntamente com a áreas de vegetação classificadas pelo IBGE, a classificação 

elaborada por Hasenack e colaboradores (2010), a qual caracteriza principalmente os 

sistemas vegetacionais campestres existentes nos campos sulinos, dispôs a presença 

de três classes de sistemas vegetacionais nas áreas prioritárias estudadas, sendo 

estes a Floresta Estacional, o Campo Misto com Andropogôneas e Compostas, e o 

Campo Litorâneo (Figura 19). 
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Figura 19 – Mapa dos sistemas ecológicos presentes nas Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Dentro dos sistemas ecológicos dispostos por Hasenack e colaboradores 

(HASENAK et al, 2010) a Floresta Estaciona possui uma composição florística 

caracterizada pela influência oceânica, onde ocorre espécies do gênero Ficus, a 

canela-de-ferrugem (Nectandra oppositifolia), além de espécies de ampla dispersão 

características de restinga, como o branquilho (Sebastiania commersoniana), o chá-

de-bugre (Casearia sylvestris) e o aguaí-mirim (Chysophyllum marginatum). Já em 

áreas com contato direto com os cursos d’água, é comum a presença de espécies 

como o ingá-de-beira-de-rio (Inga vera), o salseiro (Salyx humboldiana), e a corticeira-

do-banhado (Erythrina crista-galli), além de outras. Nestas áreas é registrado também 

a presença de espécies epífitas, como as bromélias (Aechemea recurvata e Vriesea 

gigantea, por exemplo). Em áreas de Floresta Sub-montana, é possível encontrar 

elementos semelhantes tanto da a Floresta Estacional Decidual, como o catiguá-

vermelho (Trichillia clussemi), quanto elementos da Floresta Ombrófila Mista, como o 

guamirim (Myrcia palustris) e a erva-mate (Ilex paraguariensis). Outras espécies 

características de áreas sub-montanas são a maria-mole (Guapira opposita), angico 

(Parapiptadenia rigida), figueira-de-folha-miúda (Ficus organensis), tarumã (Vitex 

megapotamica) e a guajuvira (Pantagonia americana) (HASENACK et al, 2010). Nas 

áreas estudadas, a Floresta Estacional é encontrada a oeste, em grande parte nas 

áreas relacionadas ao Planalto Rebaixado Sul Rio-Grandense, onde se concentra em 

grande parte nos limites das áreas prioritárias PA080 e PA097, estendendo uma 

estreita faixa de cobertura no sentido norte, a oeste da PA080. 

O Campo Misto com Andropogôneas e Compostas se encontra em grande parte 

da PA080, abrangendo a área das planícies ali presentes e a área da Coxilha das 

Lombas, estendendo-se ao sul até parte do planalto rebaixado localizado na região 

de união das três áreas prioritárias. Segundo autores (HASENACK et al, 2010), 

quando bem manejados, estes campos apresentam baixa área de solo descoberto, 

uma vez que são prostradas, no substrato inferior presente, espécies como capim-

forquilha (Paspalum notatum) nos topos e encostas das coxilhas, e pela grama-tapete 

(Axonopus affinis) e Paspalum pumilum nas baixadas úmidas. Destacando-se no 

estrato superior, é constate espécies como capim-caninha (Andropogon lateralis), o 

capim-rabo-de-burro (Schizachyrium microstachyum), a macega-estaladeira 

(Saccharum angustifolium), e outras andropôgenas. Nos campos com sobrepastoreio, 

a comunidade vegetal é rala, apresentando grandes proporções de solo descoberto, 

onde as sementes das compostas se instalam, destacando-se a roseta (Soliva 
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pterosperma), o alecrim-do-campo (Vernonia nudiflora), a maria-mole (Senecio 

brasiliensis), a buva (Conyza boneriensis), entre outras. Em áreas bem drenadas, 

também são presentes no estrato superior touceiras de barbas-de-bode (Aristida 

jubata e A. filifolia), e caraguatás (Erymgium spp.). 

O Campo Litorâneo abrange praticamente as planícies localizadas no sentido sul 

e sudeste dos planaltos residuais presentes, tornando-se principal característica da 

Área Prioritária PA097; e no sentido leste, ocupando a faixa de terra entre as Coxilhas 

das Lombas e Lagoa dos Patos, abrangendo a maioria do território da área prioritária 

PA088. Alguns autores (HASENACK et al, 2010) dispõem que esse sistema ecológico 

apresenta principalmente espécies de gramíneas de porte baixo, radicantes e que 

promovem uma boa cobertura do solo, como o exemplo de espécies dos gêneros 

Axonopus e Paspalum, além das espécies Ischaemm minus e Panicum aquaticum. A 

região também apresenta populações densas de cyperaceaes, como a Eleocharis 

bonariensis e E. viridans, e algumas espécies de indivíduos isolados como Pycreus 

polystachys e Rhynchospora holoschoenoides. Juntamente, são comuns nesta região 

a presença de muitas leguminosas, como as do gênero Desmodium, e nas baixadas 

mais úmidas são facilmente encontrados maricás (Mimosa bimucronata), e 

exemplares de Eryngium pandanifolium, Baccharis spicata e Centella asiática. 

Entre as regiões e áreas de vegetação citadas anteriormente, é importante 

salientar a presença da Região dos Butiazais de Tapes, cuja qual ocorre 

principalmente na área referente a Coxilha das Lombas, se apresentando em parte 

das áreas prioritárias PA080 e PA088, e abrangendo quase toda região dos Campos 

de Andropogôneas, além dos Campos Litorâneos localizados ao norte da PA088.  

A região dos Butiazais de Tapes se caracteriza pela presença de vários 

ecossistemas associados, e como o próprio nome referencia, a presença de muitos 

indivíduos remanescentes do gênero Butia (Figura 20), além de outras espécies 

arbóreas como Sebastiania commersoniana, Myrsine umbellata, Ficus cestrifolia (sin. 

Ficus organensis), Lithraea brasiliensis, Ocotea pulchella, entre outras. Só na região 

dos Butiazais de Tapes, foram registradas cerca de 385 espécies de plantas 

vasculares, pertencentes a 250 gêneros diferentes, muitas destas com valor 

paisagístico e/ou ambiental. Dentre as principais atividades antrópicas presentes 

nesta região, se encontram a utilização dos campos para pecuária e áreas de 

silvicultura, ambas dificultando a regeneração da população dos butiazais (BECKER; 

RAMOS; MOURA, 2006; SILVA, 2018). 
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Figura 20 – Remanescentes de Butia odorata. presentes na Região dos Butiazais de 
Tapes. 

 
Fonte: Autor (2016). 

 

Apesar das Áreas Prioritárias PA080, PA088 e PA097 estarem localizadas no 

Bioma Pampa, muitas de suas características fitoecológicas são referentes ao Bioma 

Mata Atlântica. Isso se deve ao fato da presença do clima subtropical no Rio Grande 

do Sul, o qual não impediu sobre si o avanço do corredor de mata pluvial tropical (Mata 

Atlântica),  que ocorria ao longo do litoral leste brasileiro acompanhado as cadeias de 

montanhas e em algumas áreas ocupando parte da planície costeira ou adentrando-

se pelo continente. Alguns autores até possuem a teoria de que as florestas do Rio 

Grande do Sul vieram do Norte, onde a Floresta Estacional de disseminou pelo interior 

do continente e a Ombrófila Densa pela costa, e a não ocupação delas sobre os 

campos seria devido à lentidão desse processo natural e a interferência do homem 

(MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998). 

Atualmente, pesquisadores e cientistas compartilham o conceito da Mata 

Atlântica sendo um conjunto de formações florestais e ecossistemas associados, que 

se estendem do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, com uma área 

abrangendo diferentes paisagens, incluindo formações vegetais contínuas, 



96 
 

 

propiciando uma concepção geral e integrada deste bioma e, ainda, um corredor de 

vida silvestre (MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998). 

Buscando a manutenção do que ainda resta da Mata Atlântica, que fora alvo de 

intenso extrativismo e abertura de áreas para agricultura ou outros usos antrópicos ao 

longo dos anos, viu-se a necessidade de uma nova proposta de desenvolvimento, 

baseada na sustentabilidade econômica, social e ambiental de cada região, Com isto, 

através do programa MAB/UNESCO, foi elaborada a proposta da Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica, a qual, segundo autores, possui como funções a conservação da 

biodiversidade e dos demais atributos naturais da Mata Atlântica; a valorização da 

socio-diversidade e do patrimônio étnico e cultural a ela vinculados; o fomento ao 

desenvolvimento econômico que seja social, cultural e ecologicamente sustentável; e 

o apoio a projetos demonstrativos, à produção e difusão do conhecimento, à educação 

ambiental e capacitação, à pesquisa cientifica e o monitoramento nos campos da 

conservação e do desenvolvimento sustentável (CASTRO; MELLO, 2016). 

Em 1991, a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente 

firmaram Termo de Compromisso Técnico para consolidar as ações referentes ao 

tombamento e a elaboração da proposta da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

Baseados no mapeamento dos remanescentes da Mata Atlântica realizado pela 

UFRGS e FEPAM, foi definida a área a ser tombada e elaborada a proposta de 

zoneamento da Reserva da Biosfera a ser encaminhada à UNESCO.  O tombamento 

da Mata Atlântica e Ecossistemas Associados no Rio Grande do Sul, o qual consiste 

de um instrumento jurídico com objetivo de manter a diversidade biológica dos 

remanescentes do Domínio da Mata Atlântica, foi efetivado em 21 de julho de 1992 

conforme o Edital publicado no Dário Oficial do Estado. Posteriormente, em 4 de junho 

de 1994, a área da Reserva da Biosfera Gaúcha foi reconhecida pelo Conselho do 

Programa O Homem e a Biosfera – MaB da UNESCO (MARCUZZO; PAGEL; 

CHIAPPETTI, 1998). 

Segundo autores (MARCUZZO; PAGEL; CHIAPPETTI, 1998, p. 24) a Reserva 

da Biosfera da Mata Atlântica é: “[...] um instrumento de conservação que favorece a 

descoberta de soluções para os problemas ambientais, privilegiando o uso sustentável 

dos recursos naturais nas áreas protegidas”. 

Castro e Mello (2016, p. 19) citam que: 
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Para cumprir suas funções as Reservas da Biosfera estabelecem o 
zoneamento de seu território incluindo: 
Zonas Núcleo - uma ou mais áreas legalmente protegidas, com perímetro 
definido, cuja função principal é a proteção da biodiversidade. Correspondem 
basicamente a unidades de conservação de proteção integral e, no Estado 
do RS, podem incluir as Áreas de Preservação Permanentes delimitadas e 
reconhecidas pelo poder público. 
Zonas de Amortecimento - estabelecidas no entorno das zonas núcleo, ou 
entre elas, tem por objetivos simultâneos minimizar o impacto sobre estes 
núcleos e promover a qualidade de vida das populações da área, 
especialmente as comunidades tradicionais. Em geral correspondem as 
áreas de mananciais, Áreas de Proteção Ambiental (APAs), áreas tombadas 
e outras regiões de interesse sócio ambiental. 
Zonas de Transição - sem limite fixo, se destinam prioritariamente ao 
monitoramento à educação ambiental, visando integrar de forma mais 
harmônica as zonas mais internas da Reserva com áreas externas, onde 
predominam usos e ocupação mais intensivos (urbanização, agricultura, 
indústria). 

  

No ano de 2009, a Fase VI alterou as características da RBMA presentes até 

aquele momento. Dentre as alterações ocorridas, está a criação de novas zonas 

núcleo em áreas de preservação permanente e de alta restrição de uso como topos 

de morros, matas ciliares, estuários e remanescentes florestais em estágio avançado 

de recuperação; a ampliação significativa de zonas de amortecimento em terras 

indígenas, em áreas delimitadas e priorizadas para formação de corredores de matas 

ciliares e costeiros-marinhos, em campos de altitude e em áreas definidas como de 

extrema prioridade para conservação pelo Estado e MMA; e a ampliação significativa 

de área de RBMA na região costeira e marinha incluindo zonas núcleo, de 

amortecimento e de transição em áreas consideradas de alta e extrema prioridade 

para conservação (LINO; DIAS; ALBUQUERQUE, 2009). 

 Com a alteração ocorrida em 2009, as áreas prioritárias PA080, PA088 e PA097 

apresentaram cerca de 1.433,8 km², pouco mais de 80% de seu território total, 

abrangidas pelas zonas da RBMA (Tabela 10). A Figura 21 demonstra as zonas 

presentes nas áreas prioritárias estudadas. 

 

Tabela 10 – Área de atuação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica sobre as 
Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097 

(km²). 

Zonas da RBMA PA080 PA088 PA097 

Zona Núcleo 15,17 11,05 42,11 

Zona de Amortecimento 392,42 199,06 160,43 

Zona de Transição 72,88 99,56 441,12 

Total 480,47 309,67 643,66 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 21 – Mapa das Zonas da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica presentes 
nas Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

  
Fonte: Autor (2020). 
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É importante salientar a presença de Zonas Núcleo nas áreas prioritárias, 

localizadas principalmente nas áreas de APP de três principais arroios presentes 

(Arroio Araçá, Arroio Ribeiro e Arroio Velhaco). Além destas, há uma Zona Núcleo no 

território urbano de Barra do Ribeiro, outra localizada em uma pequena área centro-

oeste da PA080, abrangendo uma área do Planalto Rebaixado, caracterizada 

fitoecológicamente pela Floresta Estacional Semidecidual. Também são localizadas 

pequenas Zonas Núcleo na PA088, mais especificadamente na região da Coxilha das 

Lombas, cuja a Zona Núcleo de maior expressividade territorial forma um corredor 

próximo a margem da Lagoa dos Patos, quase se ligando com a RPPNE Barba Negra. 

A presença de Zonas Núcleos nas áreas estudadas é de grande importância, 

uma vez que tais zonas se caracterizam por máxima restrição, com a proibição de 

corte e exploração da vegetação, além da ocorrência de endemismos, espécies raras 

de importante valor, e paisagem excepcional. 

Outro importante ponto referente à vegetação presente nas áreas prioritárias 

estudadas é a presença de remanescentes da Mata Atlântica, que é um conjunto de 

formações florestais, além de campos naturais, restingas, manguezais e outros tipos 

de vegetação, rica em espécies da fauna endêmicas e que possui mais de 30% da 

vegetação existente no Brasil, caracterizando-se assim uma área de alta 

biodiversidade e endemismo, a qual atualmente possui apenas 27% de 

remanescentes da vegetação nativa, o que a torna altamente ameaçada de extinção 

(CAMPANILI; SCHAFFER, 2010). 

Visando a preservação destes remanescentes de vegetação, foi elaborada no 

ano de 2006 a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a qual dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 

providencias (BRASIL, 2006a).  

Segundo o Art. 2º desta lei (BRASIL, 2006a, p. 1), são considerados integrantes 

do Bioma Mata Atlântica: 

 

[...] Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada 
de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 
Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 
vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 
florestais do Nordeste. 

 

 



100 
 

 

Esta lei, a qual está regulamentada pelo Decreto nº 6.660/2008, possui como 

objetivo a preservação dos remanescentes da vegetação nativa da Mata Atlântica e a 

criação de meios que para que a floresta e ecossistemas associados voltem a crescer. 

Para isto, a lei estipula critérios para o corte, supressão e exploração da vegetação 

nativa em estágio primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de 

regeneração na área de abrangência definida. O Mapa da Área de Aplicação da Lei 

nº 11,428 de 2006 foi elaborado em escala 1:5.000.000 com base no Mapa da 

vegetação do Brasil e no Mapa de Biomas do Brasil, ambos do ano de 2004  e 

elaborados pelo IBGE, e abrange como remanescentes da Mata Atlântica dentro do 

Bioma Pampa a Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, e 

Áreas das Formações Pioneiras (Restingas e áreas aluviais) (BRASIL, 2008; IBGE, 

2012b). 

Apesar dos dados georreferenciados das áreas de abrangência estipuladas pelo 

Mapa da Lei nº 11.428 de 2006 se encontrarem incongruentes com as demais 

delimitações territoriais, sua sobreposição com as áreas prioritárias estudadas 

demonstrou, a presença de aproximadamente 182 km² de área referente a Floresta 

Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia), e pouco menos de 880 

km² de Áreas das Formações Pioneiras (Sistema Edáfico de Primeira Ocupação). Tais 

valores servem como uma referência a quantidade de território aproximando das 

áreas prioritárias estudadas abrangidas pela legislação. A Tabela 11 dispõe as 

ocupações territoriais das áreas abrangidas pela Lei 11.428 de 2006 nas áreas 

prioritárias estudadas, demonstradas na Figura 22. 

 

Tabela 11 – Abrangência da área de aplicação da Lei nº 11.428 de 2006 nas Áreas 
Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097 (km² 

aprox). 

Remanescentes PA080 PA088 PA097 Total 

Floresta Estacional Semidecidual 136,138 - 46,106 182,244 

Áreas de Formações Pioneiras 104,030 244,185 531,737 879,952 

Abrangência nas áreas prioritárias 240,168 244,185 577,843 1.062,196 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 22 – Mapa de aplicação da Lei nº 11.428 de 2006 nas Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Aproximadamente 50% da Área Prioritária PA080 se encontra com a área de 

abrangência dos remanescentes da Mata Atlântica, sendo 28,3% referente a área de 

Floresta Estacional e 21,6% referente a Área de Formação Pioneira. Já a Área 

Prioritária PA088 possui mais da metade de seu território, aproximadamente 68,4%, 

com área de remanescentes da Formação Pioneira. Por fim, a Área Prioritária PA097 

possui pouco mais de 5% de seu território abrangido pela área de remanescentes da 

Floresta Estacional Semidecidual, e pouco menos de 59% abrangido por Áreas de 

Formação Pioneira. 

 

2.2.1.7 Espécies ameaçadas 

 

O levantamento sobre potenciais táxons ameaçados de extinção presentes nas 

áreas prioritárias PA080, PA088 e PA097 apresentou um total de 126 espécies 

ameaçadas, 58 espécies referentes à fauna e 68 espécies referentes à flora, das quais 

grande parte possui registros de ocorrência ou distribuição geográfica dentro ou 

próximas às áreas estudadas. 

Referente a fauna, todos os táxons apresentaram categorias de risco de extinção 

em nível estadual. Em nível nacional, apenas um táxon não apresentou classificação 

de ameaça, e na avaliação global, 13 táxons não apresentaram classificações de risco 

de extinção. Já no caso das espécies da flora presentes, 11 não apresentaram 

classificações em nível estadual, 20 não apresentaram classificações em nível 

nacional, e apenas 21 espécies apresentaram classificações a nível global. 

É importante salientar que, durante a pesquisa, algumas espécies foram 

apresentadas por nomes diferentes em algumas fontes. Algumas bibliografias de 

referência apresentaram espécies com nomes diferentes aos apresentados pelas 

listas de avaliação de extinção. Neste caso, estas espécies foram dispostas com os 

dois nomes, objetivando o melhor compreendimento entre os táxons presentes neste 

estudo e em suas referências. 

 

2.2.1.7.1 Fauna ameaçada 

 

Entre as espécies ameaçadas com potencial presença nas áreas estudadas, o 

SigBio-RS (FZB, [2020?]c) dispõe o registro da ocorrência de 16 espécies nos 

principais municípios abrangidos pelas áreas estudadas (Arambaré, Barra do Ribeiro, 
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Sentinela do Sul e Tapes). Além de algumas espécies já dispostas pelo SigBio-RS, foi 

encontrado o registro de mais 1 espécie ameaçada, a Corvoheteromeyenia australis 

e, a qual se encontra na Região dos Butiazais de Tapes (BECKER; RAMOS; MOURA, 

2006). Já a pesquisa realizada no SiBBr apresentou o registro de 3 táxons da fauna 

ameaçada: o Liolaemus arambarensis, cuja ocorrência está localizada dentro da Área 

Prioritária PA097 no município de Tapes, e as espécies Limnornis curvirostris e Rhea 

americana, localizadas na costa litorânea do município de Arambaré, próximas a Área 

Prioritária PA097 (BRASIL, 2020). O Quadro 7 demonstra as espécies ameaçadas 

com registros de ocorrência nos principais municípios abrangidos pelas áreas 

prioritárias estudadas. 

 

Quadro 7 – Espécies da fauna ameaçada com ocorrência nos principais municípios 
abrangidos pelas Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, 

PA088 e PA097. 

Espécies Arambaré 
Barra do 
Ribeiro 

Sentinela do 
Sul 

Tapes 

Aegla obstipa    X 

Alouatta guariba clamitans X    

Cairina moschata  X   

Corvoheteromeyenia australis     X 

Cynopoecilus nigrovittatus  X   

Euryades corethrus    X 

Geranoaetus melanoleucus X    

Leopardus geoffroyi  X   

Lepthoplosternum tordilho  X   

Limnornis curvirostris X X   

Liolaemus arambarensis X X  X 

Lontra longicaudis  X   

Melanophryniscus dorsalis X    

Racekiela sheilae  X  X 

Rhea americana X    

Sporophila angolensis  X   

Sporophila collaris X  X  

Xolmis dominicanus  X   

Fonte: Autor (2020). 

 

Dentre as espécies de invertebrados ameaçados de extinção potencialmente 

presentes nas áreas estudadas, estão inclusas 1 inseto, 3 crustáceos, 1 bivalve 

(molusco) e 2 esponjas. O Euryades corethus é uma borboleta de distribuição 

meridional na América do Sul, preferindo campos e vassourais, e ovipositam em 
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plantas do gênero Aristolochia (COSTA, 2016). As espécies do gênero Aegla são 

endêmicas do Estado, ocorrendo em rios de baixa correnteza e baixo volume d’água. 

Apesar de bibliografias apontarem A. obstipa como espécie endêmica da microbacia 

do Arroio dos Ratos (município de São Jerônimo), o SigBio-RS dispõe um registro de 

ocorrência desta espécie no município de Tapes (ICMBio, 2018g; FZB, [2020?]c). 

Completando, as duas espécies de esponjas (Corvoheteromeyenia australis e 

Racekiela sheilae) tiveram registros de presença na Região dos Butiazais de Tapes 

(BECKER; RAMOS; MOURA, 2006). 

A espécie Melanophryniscus dorsalis foi o único anfíbio ameaçado de extinção 

com registro de ocorrência e distribuição geográfica abrangendo as áreas estudadas. 

Esta espécie é associada a solos arenosos da planície litorânea, ocorrendo muitas 

vezes em banhados temporários presentes em baixadas após as dunas primárias 

(ICMBio, 2018e; ZANK, 2013). 

Já em relação as demais espécies registradas, a espécie Leopardus geoffroyi 

possui como principal hábitat as áreas de floresta e savana; a Alouatta guariba 

clamitans ocorre em áreas florestais; a Lontra longicaudis se apresenta em áreas 

próximas a corpos d’água, estando presentes em rios, lagos, córregos, além de 

manguezais; a Geranoateus melanoleucus habita áreas de campos com coxilhas e 

morros e áreas abertas com árvores esparsas; a Cairina moschata ocorre 

principalmente em lagos, rios e banhados cercados por florestas; a Limnornis 

curvirostris, presente nas áreas florestais referentes à região da Floresta Estacional e 

Região dos Butiazais; a Sporophilla angolensis se encontra em beiras de florestas, 

áreas de vegetação arbustiva, capoeiras e terrenos pantanosos, a Sporophilla collaris 

habita áreas de banhados e suas imediações; a espécie Xolmis dominicanus ocorre 

em campos sujos próximos a banhados, campos pedregosos ou banhados; e a Rhea 

americana é localizada principalmente em áreas campestres (RODRIGUES, 2013; 

ZANK, 2013). 

Além das espécies com registros de ocorrência dentro do território de 

abrangência das áreas em estudo, o presente trabalho apontou um elevado número 

de espécies ameaçadas que apresentam sua distribuição geográfica abrangendo as 

áreas estudadas. 

Como exemplo, a pesquisa realizada no banco de dados da Red List IUCN 

demonstrou a ocorrência da espécie Dasypus hybridus em todo o Rio Grande do Sul, 

dentro dos hábitats de floresta, savana e/ou pastagens arbustivas. Esta espécie, 
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apesar de nas avaliações Estadual e Nacional se encontrar classificada como Dados 

Insuficientes, está classificada como Quase Ameaçada em nível global pela Lista 

Vermelha IUCN ao apresentar um declínio contínuo da área de extensão e/ou 

qualidade do habitat. Esta espécie também se encontra dentro da RPPNE Barba 

Negra, a qual faz limites com as Áreas Prioritárias PA080 e PA088 (ABA; GONZALEZ, 

2014; FARIA-CORRÊA et al, 2020; IUCN, 2020; VIERIA, [2020?]). 

Já o levantamento realizado pelo Diagnóstico da Fauna do Litoral Médio 

demonstrou a abrangência de espécies em variadas zonas ocorrentes nas áreas de 

estudo. Entre as espécies ameaçadas citadas, estão o Carponis cucullata, que ocorre 

na região dos butiazais; o Cnemotriccus fuscatus fuscatus, a lagartixa-da-areia 

(Liolaemus arambarensis) e a lagartixa-da-praia (Liolaemus occipitalis), ocorrentes 

nas áreas de restinga e dunas; o gavião-cinza (Circus cinereus), que ocorre nos 

banhados temporários presentes nas baixadas após dunas; o Pseudastur polionotus,  

Piculus aurulentus, o bugio-ruivo (Alouatta guariba camitans), a paca (Cuniculus 

paca), a irara (Eira barbara), e o gato-maracajá (Leopardus wiedii), ocorrentes nas 

áreas florestais semidecíduas; o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), o gato-

mourisco (Puma yagouarondi), a onça-parda (Puma concolor), o gato-do-mato-

pequeno (Leopardus tigrinus), a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato-do-mato-

grande (Leopardus geofroyi), o gato-palheiro (Leopardus braccatus), ocorrentes nas 

áreas florestais e campos ou savanas; a ema (Rhea americana), a tesoura-do-campo 

(Alectrurus risora), ocorrentes nas áreas campestres; o caminheiro-grande (Anthus 

nattereri), ocorrente nos campos nativos não ralos ou campos com afloramentos 

rochosos (ZANK, 2013). 

O Diagnóstico da Fauna do Litoral Médio (ZANK, 2013) também cita a presença 

dos peixes anuais (família Rivulidae) na Planície Costeira e na Depressão Central do 

estado, principalmente em áreas baixas e planas próximas a rios ou lagoas, além da 

ocorrência na Região dos Butiazais de Tapes e na metade sul do Estado. Dentre as 

espécies ameaçadas citadas, estão Austrolebias adloffii, Austrolebias minuano, 

Austrolebias wolterstorffi, Cynopoecilus fulgens, Cynopoecilus multipapillatus e 

Cynopoecilus nigrovitatus, todas com hábitats de banhados e alagadiços temporários, 

além da espécie Atlantirivulus riograndensis, com hábitats de riachos e poças rasas e 

pequenas dentro ou em áreas adjacentes a floresta. Outra espécie de peixe 

ameaçada é a Lepthoplosternum tordiho, que ocorre em pequenos riachos ou 
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pequenas áreas alagadas, sendo esta espécie ocorrente no município de Barra do 

Ribeiro (ZANK, 2013). 

É válido salientar que algumas espécies de mamíferos da fauna, apesar de não 

apresentarem distribuição geográfica abrangendo as áreas estudadas, possuem 

hábitats muito semelhantes aos localizados no interior das áreas em estudo. Como 

exemplo o cervo-do-Pantanal (Blastocerus dichotomus), que possui como distribuição 

geográfica histórica algumas regiões do Brasil, dentre elas parte do Rio Grande do 

Sul, e possui como hábitats as várzeas das planícies de inundação dos rios e seus 

tributários, e que atualmente possui poucos indivíduos no Estado, mais 

especificamente menos de 10 indivíduos, os quais se localizam na área de Refúgio 

da Vida Silvestre Banhado dos Pacheco, em Viamão (ICMBio, 2018b; ZANK, 2013). 

Outra espécie é o rato-do-mato (Wilfredomys oenax), que apresenta uma distribuição 

geográfica abrangendo parte do Estado, e possui como hábitats as formações 

florestais dos Campos do Sul e da Floresta com Araucária (ICMBio, 208b). E também 

podemos citar a cotia (Dasyprocta azarae), espécie ocorrente em áreas florestais e 

presente na RPPNE Barba Negra (VIERIA, [2020?]; ZANK, 2013)  

Já em relação as aves, muitas espécies, apresentando ou não distribuição 

geográfica abrangendo as áreas em estudo, apresentaram potenciais hábitats dentro 

das áreas prioritárias estudadas. Dentre algumas destas espécies, se encontram a 

Asthenes hudsoni, que habita áreas de campos com gramíneas altas (Paspalum 

quadrifarium) e juncos (Juncus sp.); Amazona petrei, presente nas áreas florestais da 

planície pluvial e em capões de mata, florestas ciliares ou fragmentos florestais; 

Calidris subruficolis, presente nas áreas de campo seco e aberto ou áreas 

agriculturáveis mais úmidas durante as migrações, Hydropsalis anomala, que ocorre 

em campos úmidos ou secos, banhados e suas margens, matas ciliares, restingas e 

áreas arbustivas; Gallinago undulata, ocorrente em varjões, pequenos brejos, 

banhados, lagoas e lagunas litorâneas além de áreas pantanosas e pastagens; 

Porzana spiloptera, que habita marismas, banhados e capinzais inundáveis; 

Sarkidiornis sylvicola, presente em campos úmidos ou secos, banhados e suas 

margens, beiras de matas ciliares, áreas arbustivas e restingas; Spartonoica 

maluroides, ocorrente áreas parcialmente alagadas ou inundáveis, tais como 

marismas, depressões e margens de banhados; Urubitinga coronata, presente em 

ambientes abertos com árvores e arbustos, ocupando também áreas florestais em 

regiões montanhosas; e a espécie Xanthopsar flavus, que ocorre em campos abertos 
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entremeados por banhados de turfa, campos pedregosos, campos úmidos e 

pastagens (ICMBio, 2018c; ZANK, 2013). 

Em relação aos répteis, pode ser dado um destaque especial ao Liolaemus 

arambarensis, espécie cuja distribuição é restrita as áreas de dunas localizadas a 

noroeste da Lagoa dos Patos, entre os municípios de Viamão até São Lourenço do 

Sul, podendo ser encontrada em associação a vegetação herbácea e 

arbustiva/arbórea, típicas da região de restinga. (BECKER; RAMOS; MOURA, 2006; 

ICMBio, 2018d; ZANK, 2013). Já a espécie Phrynops williamsi possui uma distribuição 

associada à Mata Atlântica, em brejos, restingas e lagoas de baixada, e ao Pampa, 

podendo ser encontrado em ambientes com elevado grau de antropização, em rios de 

grande porte com margens lodosas ou rochosas, ou em correnteza rápida (VOGT et 

al, 2015). 

Outras espécies de invertebrados podem ter ocorrência na região abrangida pela 

área de estudo. Como exemplos, a espécie A. violácea, que é exclusiva da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba e ocorre em tributários do Arroio Ribeiro, potencialmente 

presentes na Área Prioritária PA080 (ICMBio, 2018g), a espécie Parastacus 

brasiliensis, que ocorre em tocas feitas pouco acima de riachos de baixa ordem, ou 

áreas alagadas, em bacias da depressão central que formam o Lago e Estuário do 

Guaíba (BUCKUP, 2010), e o molusco Mycetopoda legumen, ocorrente nas bacias 

dos rios costeiros do Rio Grande do Sul, dentre eles o Rio Camaquã e os pertencentes 

a Bacia do Lago Guaíba (ICMBio, 2018g). 

Apesar da maioria das espécies citadas anteriormente não apresentarem 

registros de ocorrência no interior, ou não apresentarem distribuição geográfica que 

abranja as áreas de estudo, todas as espécies se caracterizam com hábitats 

existentes nas áreas estudadas. A presença destes hábitats nestas áreas estudadas 

indicam que, caso ocorra o futuro aumento populacional e na área de abrangência 

destas espécies, ou até mesmo estas espécies sejam realocadas em áreas seus 

hábitats presentes nas áreas de estudo, as mesmas teriam condições de 

sobrevivência e perpetuação da espécie, caracterizando-as assim como potenciais 

espécies presentes nas áreas estudadas. 

Conhecendo as potenciais espécies ameaçadas presentes nas áreas prioritárias 

estudadas, buscou-se identificar suas classificações de risco de extinção de acordo 

com as avaliações presentes. Nisto, todas as espécies listadas foram dispostas no 

Quadro 8, o qual dispõe a classificação de risco de extinção de acordo com a 
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avaliação estadual (FZB, 2020b), avaliação nacional (ICMBio, 2018a) e a avaliação 

global (IUCN, 2020). 

 

Quadro 8 – Espécies da fauna ameaçada de extinção com potencial presença nas 
Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

(continua) 

Categorias de ameaça: NE – Não Avaliada; DD – Dados Insuficientes; LC – Menos Preocupante; 
NT – Quase Ameaçada; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo; CR – Criticamente em Perigo; 

RE – Regionalmente Extinta. 

CATEGORIA 
Espécies – autor 

RS – 
2014 

BRASIL – 
2018 

IUCN – 
2020 

MAMÌFEROS 

Agouti paca (Linnaeus, 1766)  
(sin.Cuniculus paca Linnaeus, 1766) 

VU LC LC 

Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940 VU VU LC 

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815) CR VU VU 

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 VU LC DD 

Dasypus hybridus (Desmarest, 1804) DD DD NT 

Eira barbara (Linnaeus, 1758) VU LC LC 

Leopardus colocolo (Molina, 1782) 
(sin. Leopardus bracatus Cope, 1889) 

EN VU NT 

Leopardus geoffroyi (D’Orbigny & Gervais 1844) VU VU LC 

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) VU LC LC 

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) 
(sin. Leopardus guttulus Hensel, 1872) 

VU VU VU 

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) VU VU NT 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) NT NT NT 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) EN VU LC 

Puma yagouarondi (É. Geoffroy, 1803) VU VU LC 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) VU LC LC 

Wilfredomys oenax (Thomas, 1928) EN EN EN 

AVES 

Alectrurus risora (Vieillot, 1824) RE NA VU 

Amazona pretrei (Temminck, 1830) VU VU VU 

Anthus nattereri Sclater, 1878 VU VU VU 

Asthenes hudsoni (Sclater, 1874) VU VU NT 

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) NT LC LC 

Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) 
(sin. Tryngites subruficollis Vieillot, 1819) 

NT VU NT 

Carpornis cucullata (Swainson, 1821) ¹ LC LC NT 

Circus cinereus Vieillot, 1816 VU VU LC 



109 
 

 

(continuação) 

Cnemotriccus fuscatus fuscatus (Wied-Neuwied, 1831) VU - - 

Gallinago undulata (Boddaert, 1783) VU DD LC 

Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) NT LC LC 

Hydropsalis anomala (Gould, 1838) 
(sin. Eleothreptus anomalus Gould, 1838) 

EN NT NT 

Limnornis curvirostris Gould, 1839 NT LC LC 

Piculus aurulentus (Temminck, 1823) LC LC NT 

Porzana spiloptera Durnford, 1877 EN EN VU 

Pseudastur polionotus (Kaup, 1847) VU NT NT 

Rhea americana (Linnaeus, 1758) LC LC NT 

Sarkidiornis sylvicola H. & R. Ihering, 1907 NT LC LC 

Spartonoica maluroides (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837) LC LC NT 

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) EN LC LC 

Sporophila collaris (Boddaert, 1783) NT LC LC 

Urubitinga coronata (Kaup, 1847) CR EN - 

Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788) VU VU EN 

Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823) VU VU VU 

RÉPTEIS 

Liolaemus arambarensis Verrastro, Veronese, Bujes & Dias-
Filho, 2003 ² 

EN EN EN 

Phrynops williamsi Rhodin & Mittermeier, 1983 NT DD VU 

ANFÌBIOS 

Melanophryniscus dorsalis (Mertens, 1933) ¹ EN VU VU 

PEIXES 

Atlantirivulus riograndensis (Costa & Lanés, 2009) ² EN DD - 

Austrolebias adloffi (Ahl, 1922) ² CR EN - 

Austrolebias minuano Costa & Cheffe, 2001 ² EN EN - 

Austrolebias wolterstorffi (Ahl, 1924) CR CR - 

Cynopoecilus fulgens Costa, 2002 ² VU VU - 

Cynopoecilus multipapillatus Costa, 2002 ¹ VU VU - 

Cynopoecilus nigrovittatus Costa, 2002 ² VU DD - 

Lepthoplosternum tordilho Reis, 1997 ² NT NT EN 

INVERTEBRADOS 

Aegla obstipa Bond-Buckup & Buckup, 1994 ² EN EN - 

Aegla violacea Bond-Buckup & Buckup, 1994 ² EN EN - 

Corvoheteromeyenia australis (Bonetto & Ezcurra de Drago, 
1966) 

VU LC - 

Euryades corethrus (Boisduval, 1836) ¹ VU DD NT 

Mycetopoda legumen (Martens, 1888) NE EN - 

Parastacus brasiliensis (Von Martens, 1869) ² LC DD NT 
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(conclusão) 

Racekiela sheilae (Volkmer-Ribeiro, De Rosa-Barbosa & 
Tavares, 1988) ² 

VU LC - 

Legenda: ¹ Endêmica do Brasil; ² Endêmica do Rio Grande do Sul. 

Fonte: Autor (2020). 

 

Assim, o levantamento da fauna ameaçada potencialmente presente nas áreas 

prioritárias estudadas resultou em 16 espécies de mamíferos, 24 espécies de aves, 2 

espécies de répteis, 1 anfíbio, 8 espécies de peixes e 7 espécies de invertebrados. 

Dentre estas espécies, 19 espécies são endêmicas do Brasil, das quais 13 são 

exclusivas do Rio Grande do Sul. Dentre estas espécies, mais da metade atualmente 

classificadas em nível estadual com risco de extinção Vulnerável ou Em Perigo (RIO 

GRANDE DO SUL, 2014a).  O Quadro 9 demonstra as categorias dos potenciais 

táxons presentes nas áreas em estudo que foram analisados, juntamente com suas 

respectivas categorias de risco de extinção, conforme a avaliação estadual. 

 

Quadro 9 – Categorias das espécies analisadas e classificação do risco de extinção 
conforme Avaliação da Fauna Silvestre do Rio Grande do Sul - 2014. 

Categoria NE DD LC NT VU EN CR RE 
Táxons 

analisados 

Mamíferos  1  1 10 3 1  16 

Aves   4 6 9 3 1 1 24 

Répteis    1  1   2 

Anfíbios      1   1 

Peixes    1 3 2 2  8 

Invertebrados 1  1  3 2   7 

Total 1 1 5 9 25 12 4 1 58 

Fonte: autor (2020). 

 

Entre os principais critérios utilizados para a classificação das espécies 

ameaçadas citadas, na avaliação estadual, o que mais se destacam são o declínio de 

indivíduos referentes a espécies de pequenas populações, o qual visto na maioria das 

espécies de mamíferos ameaçados citados; e seguidamente é a distribuição 

geográfica restrita, apresentando fragmentação, declínio ou flutuações.  

Segundo alguns autores (BECKER; RAMOS; MORA, 2006; ICMBio,2018a; 

ZANK, 2013), um dos principais fatores que atingem as espécies é a perda de habitats 

para a agropecuária, tanto para atividades de silvicultura e pecuária nas áreas mais 

íngremes, quanto para a rizicultura nas planícies do litoral médio. Outro ponto 
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importante é a invasão e expansão de espécies exóticas as quais acabam ameaçando 

as espécies nativas, competindo por espaço e ocasionando mudanças no 

ecossistema. 

 

2.2.1.7.2 Flora ameaçada 

 

Segundo informações presentes no banco de dados do SiBBr, há ocorrência de 

25 espécies ameaçadas de extinção nos municípios de abrangidos pelas áreas 

estudadas. Dentre estas espécies, 6 se encontram presentes dentro do perímetro das 

áreas estudadas, onde na PA080 estão presentes o Butia odorata e Lobelia 

hederacea, na área prioritária PA088 estão presentes as espécies Cattleya intermedia 

e Regnellidium diphyllum, e na PA097 há ocorrência da Calibrachoa heterophylla e 

Calyptranthes pileata (BRASIL, 2020). Além disto, alguns autores dispõem registros 

de 17 espécies da flora ameaçada presente sobre a Região dos Butiazais de Tapes 

(BECKER; RAMOS; MOURA, 2006). Também foi encontrado um registro da espécie 

Bulbostylis capillaris próximo ao Arroio Araçá, no município de Tapes (ARDISSONE, 

2014). 

Dentre as espécies da flora presente no conjunto ecossistêmico da Região dos 

Butiazais, podemos encontrar o Butia odorata, Catasetum atratum, Cedrela fissilis, 

Ephedra tweediana, Hypericum gentianoides, Kelissa brasiliensis, Ocotea 

catharinensis, Ophioglossum palmatum, Parodia ottonis, Solanum arenarium, 

Tibouchina asperior, Tillandisa crocata, Vriesea gigantea, Vriesea procera e 

Zizaniopsis bonarensis.  além das espécies dos gêneros Cattleya e Eriocaulon, todas 

com classificação estadual de risco de extinção (BECKER; RAMOS; MOURA, 2006; 

BARBIERI, 2015).  

Junto de algumas das espécies de ocorrência nas áreas em estudo, dispostas 

no SiBBr ou nas bibliografias citadas anteriormente, o banco de dados do SigBio-RS 

apresentou a ocorrência de 28 espécies da flora ameaçada presentes nos municípios 

abrangidos pelas áreas estudadas. Com isto, somados aos demais registros de 

espécies presentes, se totaliza 52 espécies diferentes da flora ameaçada com 

registros de ocorrência dentro das áreas prioritárias estudadas e/ou municípios 

abrangidos por elas (Quadro 10). 
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Quadro 10 – Espécies da flora ameaçada com registros de ocorrência nos principais 
municípios abrangidos pelas Áreas Prioritárias PA080, PA088 e PA097. 

(continua) 

Espécies Arambaré 
Barra do 
Ribeiro 

Sentinela do 
Sul 

Tapes 

Actinocephalus polyanthus  X   

Adiantopsis cheilanthoides  X   

Asplenium bradei  X   

Brisa scabra / Urochloa brizantha    X 

Bulbostylis capillaris X   X 

Butia odorata  X  X 

Calibrachoa heterophylla X   X 

Calyptranthes pileata   X  

Catasetum atratum    X 

Cattleya intermedia X X  X 

Cattleya leopoldii    X 

Cheiroglossa palmata / 
Ophioglossum palmatum 

 X  X 

Cedrella fissilis    X 

Dyckia elisabethae  X   

Dyckia hebdingii  X   

Dyckia julianae  X   

Dyckia marítima  X   

Dyckia remotiflora    X 

Ephedra tweediana X X  X 

Eriocaulon argentinum    X 

Eriocaulon magnificum    X 

Eriocaulon modestum X   X 

Eriocaulon reitzii  X  X 

Geonoma schottiana  X   

Gomphrena perenis  X   

Holocheilus brasiliensis  X   

Hypericum gentianoides    X 

Kelissa brasiliensis  X   

Lobelia hederacea    X 

Macrothelypteris torresiana  X   

Mikania hastato-cordata    X 

Mikania periplocifolia    X 

Moquiniastrum cordatum   X  X 

Moritzia ciliata  X X  
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(conclusão) 

Noticastrum calvatum  X   

Ocotea catharinensis  X  X 

Oxypetalum crispum  X  X 

Quillaja brasiliensis  X   

Parodia ottonis    X 

Pontederia subovata  X   

Regnellidium diphyllum    X 

Riccia cavernosa  X   

Smilax campestres     

Solanum arenarium  X X  

Stenachaenium macrocephalum  X   

Syngonanthus chrysanthus X    

Tibouchina asperior X X  X 

Tillandsia crocata    X 

Tillandsia mallemontii    X 

Vriesea gigantea    X 

Vriesea platynema  X  X 

Vriesea procera    X 

Zizaniopsis bonariensis    X 

Fonte: Autor (2020). 

 

Outras espécies da flora ameaçada, apesar de não apresentarem registros 

substanciais referentes a suas ocorrências nas áreas prioritárias estudadas ou 

municípios abrangidos, são presentes em regiões geográficas e/ou fitoecológicas 

abrangidas pelas áreas em foco, principalmente as regiões da floresta estacional e 

planície costeira do litoral médio. Juntamente, os hábitats pertencentes a estas 

espécies estão presentes nas áreas prioritárias estudadas. 

Entre algumas das espécies com região de distribuição abrangente nas áreas 

estudadas, podemos citar as do gênero Parodia, que podem habitar diversas áreas 

presentes no RS. Espécies como P. glaucina, P. haselbergii, P. horstii, P. leninghausii, 

P. linkii, P. magnifica, P. muricata P. oxycostata, P. rudibuenekeri, P. schumanniana e 

P. warasii apresentam em sua distribuição geográfica as região da Floresta 

Estacional, habitando principalmente áreas de afloramentos rochosos ou paredões 

rochosos. A espécie epifítica Epiphyllum phyllanthus também se apresenta na região 

da Floresta Estacional. Algumas espécies como P. muricata, P. ottonis e P. oxycostata 

habitam também áreas de solos arenosos ou rochosos. Além disto, as espécies P. 
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linkii e P. ottonis apresentam uma distribuição geográfica que abrange, além da 

Floresta Estacional, a região dos Campos Litorâneos referentes basicamente a toda 

Planície Costeira do RS (CARNEIRO et al, 2016). 

As espécies Actinocephalus polyanthus, Bulbostylis capillaris, Calibrachoa 

heterophylla, Calyptranthes pileata, Dyckia remotiflora, Geonoma schottiana, 

Gomphrena perenis, Macrothelypteris torresiana, Mikania hastato-cordata, Moritzia 

ciliata, Noticastrum calvatum, Pontederia subovata, Quillaja brasiliensis, Regnellidium 

diphyllum, Smilax campestris, Syngonanthus chysanthus e as de gênero Tillandsia 

são características tanto da Mata Atlântica quanto do Pampa, podendo habitar 

principalmente áreas como de campos de várzea, campos rupestres, afloramentos 

rochosos, restingas e áreas florestais ciliares ou semidecíduas (FLORA DO BRASIL, 

2020; CNCFLORA, 2020). 

Referente as espécies características da Mata Atlântica, estão presentes 

Adiantopsis cheilanthoides, Asplenium bradei, Cedrela lilloi, Dyckia maritima, 

Epiphyllum phyllanthus, Holocheilus brasiliensis, Lobelia hederacea, Oxypetalum 

crispum, Riccia cavernosa e Vriesea platynema. Estas espécies possuem como 

principais hábitats áreas de floresta pluvial, matas secundares, vegetação sobre 

afloramentos rochosos, campos de várzea e restingas (CNCFLORA, 2020; FLORA 

DO BRASIL, 2020; MARTINELLI; MORAES, 2013). 

Outras espécies, como Brisa scabra, Dyckia elisabethae e D. hebdingii, Mikania 

periplocifolia, Moquiniastrum cordatum e Stenachaenium macrocephalum são 

referentes ao Pampa e podem ser encontradas em áreas campestres, desde campos 

limpos a terrenos pedregosos e afloramentos rochosos (FLORA DO BRASIL, 2020; 

CNCFLORA, 2020). 

Além das espécies citadas acima, a Echinopsis oxygona é uma espécie epifítica 

que pode ser encontrada tanto na região da floresta estacional quanto nas áreas de 

campos litorâneos (CARNEIRO et al, 2016). Já a espécie Dyckia julianae tem como 

hábitats áreas de afloramentos rochosos ou terrenos pedregosos, e uma distribuição 

geográfica não muito específica, sendo exclusiva do Rio Grande do Sul (CNCFLORA, 

2020). 

Uma espécie pouco comum na região, mas que possui condições de hábitat na 

região estudada é a Ilex paraguariensis, cuja ocorrência comumente é do norte do Rio 

Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul, mas que pode apresentar indivíduos 

esparsos nas matas subtropicais, ocorrendo nas áreas de Floresta Estacional 
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Semidecidual em altitudes pouco inferiores a 500 metros em solos de baixa fertilidade, 

geralmente argilosos (BRUXEL et al, 2018; OLIVEIRA; ROTTA, 1983). 

Assim, a análise da flora ameaçada presente nas áreas prioritárias estudadas 

resultou em 68 espécies diferentes, entre as quais 27 delas são endêmicas do Brasil, 

sendo 12 espécies endêmicas do RS. Dentre as espécies presentes, 57 estão 

presentes no banco de dados do sistema LIVE, referente a Avaliação do Estado de 

Conservação das Espécies Flora do Rio Grande do Sul do ano de 2014 (FZB, 2020c). 

Dentre as espécies presentes no Sistema LIVE, 24 se encontram classificados 

como Vulnerável, 18 estão classificados como Em Perigo, 7 classificados como Quase 

Ameaçados, 5 estão classificados como Criticamente em Perigo, 2 estão classificadas 

como Dados Insuficientes e 1 está classificada como Pouco Preocupante. Estas três 

ultimas espécies, apesar de não apresentarem classificações que indiquem riscos de 

extinção na avaliação estadual, possuem classificações em nível de ameaça na 

avaliação nacional.   

Dentre as espécies classificadas na Lista Vermelha Estadual como Dados 

Insuficientes, os táxons Eriocaulon argentinum Castell e Stenachaenium 

macrocephalum Benth. ex Benth. & Hook.f. estão classificados como Criticamente em 

Perigo na Lista Vermelha Nacional. Já a espécie Zizaniopsis bonariensis (Balansa & 

Poitr.) Speg., que na avaliação estadual se encontra como Pouco Preocupante, na 

avaliação nacional está classificada como Em Perigo (CNCFLORA, 2020; FZB, 

2020c). 

Em relação aos 11 táxons não presentes na avaliação estadual, 10 possuem 

classificação com risco de extinção em nível nacional e 2 em nível global. Na avaliação 

de risco de extinção brasileira, as espécies Briza scabra, Bulbostylis capillaris, Smilax 

campestris, Tillandsia crocata, Cedrela lilloi, Noticastrum calvatum, Quillaja 

brasiliensis e Macrothelypteris torresiana estão classificadas como Em Perigo, a 

espécie Cedrela fissilis se encontra classificada como Vulnerável e a espécie Lobelia 

hederacea está classificada como Quase Ameaçada (CNCFLORA, 2020). Já a 

espécie Ilex paraguariensis A.St.-Hil. está classificada atualmente como Pouco 

Preocupante no Brasil, mas se encontra na categoria de Quase Ameaçada em nível 

global. Entretanto, esta última classificação necessita de atualização, uma vez que 

sua avaliação foi realizada no ano de 1998 (CNCFLORA, 2020; WORLD 

CONSERVATION MONITORING CENTRE, 1998). O Quadro 11 demonstra os 

potenciais espécies da flora ameaçada presentes nas áreas prioritárias estudadas. 
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Quadro 11 – Espécies da flora ameaçada de extinção com potencial presença nas 
Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

(continua) 

Categorias de ameaça: NE – Não Avaliada; DD – Dados Insuficientes; LC – Menos Preocupante; 
NT – Quase Ameaçada; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo; CR – Criticamente em Perigo; 

RE – Regionalmente Extinta. 

CLASSE 
Espécies – autor 

RS - 
2014 

BRASIL - 
2014 

IUCN - 
2020 

MARCHANTIOPSIDA 

Riccia cavernosa Hoffm. NT - LC 

GNETOPSIDA 

Ephedra tweediana Fisch & C.A. Meyer VU LC LC 

LILOPSIDA 

Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano ¹ VU - - 

Briza scabra (Nees ex Steud.) Ekman  
(sin. Urochloa brizantha Hochst. ex A. Rich.) 

- EN - 

Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke (sin. Bulbostylis smithii Barros) - EN LC 

Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick EN - - 

Catasetum atratum Lindl. ¹ VU NT - 

Cattleya leopoldii Verschaff. ex Lem. (sin. Cattleya tigrina A.Rich) ¹ EN VU - 

Cattleya intermedia Grah ¹ VU VU - 

Dyckia elisabethae S.Winkl. ² VU DD - 

Dyckia hebdingii L.B.Sm. ² EN DD - 

Dyckia julianae Strehl ² CR DD - 

Dyckia maritima Baker ¹ VU EN - 

Dyckia remotiflora Otto & A.Dietr. VU EN - 

Eriocaulon argentinum Castell. (sin. Eriocaulon leptophyllum Kunth;  
sin. Eriocaulon cipoense Silveira) ¹ 

DD CR - 

Eriocaulon magnificum Ruhland ¹ VU - - 

Eriocaulon modestum Kunth VU - - 

Eriocaulon reitzii Moldenke & L.B.Sm. ¹ VU - - 

Geonoma schottiana Mart. ¹ EN LC - 

Kelissa brasiliensis (Baker) Ravenna ² VU - - 

Pontederia subovata (Seub.) Lowden EN - - 

Smilax campestris Griseb. (sin. Smilax lutescens Vell.) - EN - 

Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland EN - - 

Tillandsia crocata (E.Morren) Baker - EN - 

Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez ¹ NT LC - 
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(continuação) 

Vriesea gigantea Gaudich. ¹ NT LC - 

Vriesea platynema Gaudich. NT LC - 

Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm. VU LC - 

Zizaniopsis bonariensis (Balansa & Poitr.) Speg. LC EN - 

MAGNOLIOPSIDA 

Calibrachoa heterophylla (Sendtn.) Wijsman NT - - 

Calyptranthes pileata  D.Legrand EN VU - 

Cedrela fissilis Vell. - VU VU 

Cedrela lilloi C.DC - EN EN 

Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex. Pfeiff. & Otto VU EN LC 

Epiphyllum phyllanthus L. Haw VU LC LC 

Gomphrena perennis L. NT LC - 

Holocheilus brasiliensis (L.) Cabrera 
(sin. Holocheilus monocephalus Mondin) 

CR EN - 

Hypericum gentianoides (L.) Britton, E. E. Sterns & Poggenb. EN - - 

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. - LC NT 

Lobelia hederacea Cham. ¹ - NT - 

Mikania hastato-cordata Malme ¹ NT VU - 

Mikania periplocifolia Hook. & Arn. EN - - 

Moquiniastrum cordatum (Less.) G. Sancho 
(sin. Gochnatia cordata Less.) 

EN EN - 

Moritzia ciliata (Cham.) DC. ex Meisn. VU - - 

Noticastrum calvatum (Baker) Cuatrec. 
(sin. Noticastrum malmei Zardini) 

- EN - 

Ocotea catharinensis Mez VU VU VU 

Oxypetalum crispum Wight ex Hook. & Arn. VU - - 

Parodia glaucina (F. Ritter) Hofacker & M. Machado ² EN - VU 

Parodia haselbergii (F. Haage) F.H. Brandt VU DD VU 

Parodia horstii (F. Ritter) N.P. Taylor ² EN DD EN 

Parodia leninghausii (Haage) F.H. Brandt EN DD EN 

Parodia linkii (Lehm.) R. Kiesling VU LC LC 

Parodia magnifica (F. Ritter) F.H. Brandt ² EN DD EN 

Parodia muricata (Otto) Hofaker ² EN - EN 

Parodia ottonis (Lehn.) N.P. Taylor VU LC VU 

Parodia oxycostata (Buining & Brederoo) Kofacker VU VU VU 

Parodia rudibuenekeri (W.R. Abraham) Hofacker & P.J. Braun ² CR - EN 
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(conclusão) 

Parodia schumanniana subsp. Claviceps (F. Ritter) Hofacker & P.J. 
Braun ² 

CR DD VU 

Parodia warasii (F. Ritter) F.H. Brandt ² EN - EN 

Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. - EN - 

Solanum arenarium Sendtn. ¹ EN EN - 

Stenachaenium macrocephalum Benth. ex Benth. & Hook.f. 
(sin. Stenachaenium megapotamicum Spreng. Baker) 

DD CR - 

Tibouchina asperior (Cham.) Cogn. EN LC - 

POLYPODIOPSIDA 

Adiantopsis cheilanthoides Senna sp. Nov ² CR - - 

Asplenium bradei Rosenst. ¹ VU - - 

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 
(sin. Thelypteris cutiataensis Brade Salino) 

- EN - 

Cheiroglossa palmata (L.) C. Presl  
(sin. Ophioglossum palmatum L.) 

VU LC - 

Regnellidium diphyllum Lindm. VU VU - 

Legenda: ¹ Endêmica do Brasil; ² Endêmica do Rio Grande do Sul. 

Fonte: Autor (2020). 

 

2.2.1.8 Uso e ocupação do solo 

 

A análise dos dados de uso e ocupação do solo referentes ao ano de 2018, 

obtidos através do Projeto MapBiomas (2020), mostra a presença de 10 classes 

diferentes de uso e ocupação dentro do perímetro das áreas prioritárias estudadas, 

dentre as quais estão: Formação Florestal; Floresta Plantada; Área Úmida Natural não 

Florestal; Formação Campestre; Cultura Anual Perene; Praia e Duna; Infraestrutura 

Urbana; Outra Área não Vegetada; Afloramento Rochoso; e Rio, Lago ou Oceano. 

Conforme disposto na Legenda do projeto MapBiomas, dentro do que se refere 

ao Bioma Pampa, cada classe se caracteriza da seguinte forma: 

 

a) Formação Florestal: refere-se à vegetação com predomínio de espécies 

arbóreas, com dossel contínuo, onde se incluem as tipologias florestais 

ombrófila, decidual e semidecidual, além de parte das formações pioneiras; 

b) Floresta Plantada: equivale a áreas com presença de espécies arbóreas 

plantadas para fins comerciais. Na área de estudo, as principais espécies 

utilizadas para este meio são Pinus sp. e Eucalyptus sp.; 



119 
 

 

c) Área Úmida Natural não Florestal: são áreas de banhados, ocorrentes por 

influência fluvial e/ou lagunar; 

d) Formação Campestre: áreas referentes a predominância de estrato 

herbáceo ou de estrato herbáceo-lenhoso, podendo incluir manchas de com 

estrato arbustivo-herbáceo desenvolvido. Dentro do Bioma Pampa, também 

pode estar inclusa áreas pastejadas; 

e) Cultura Anual Perene: são áreas predominantemente ocupadas com cultivos 

anuais e, em algumas regiões, cultivos perenes. Nas áreas em estudo, é 

encontrado predominantemente o cultivo do arroz irrigado, podendo, em 

algumas áreas, estar rotacionado com o cultivo da soja; 

f) Praia e Duna: são referentes a cordões arenosos, de coloração branco 

brilhante, onde não há o predomínio de vegetação de nenhum tipo; 

g) Infraestrutura Urbana: são áreas urbanizadas, com predomínio de 

superfícies não vegetadas, onde se incluem estradas, vias e construções. 

h) Outra Área não Vegetada: são áreas com superfícies arenosas expostas, 

incluindo-se principalmente praias fluviais e areais. Também podem estar 

incluídas nesta classe áreas de superfície não permeáveis, como estradas ou 

infraestruturas de empreendimentos rurais. 

i) Afloramento Rochoso: são áreas constituídas por rochas naturalmente 

expostas na superfície terrestre, sem cobertura de solo. Muitas vezes, estas 

áreas podem possuir a presença parcial de vegetação rupícola;  

j) Rio, Lago e Oceano: classe constituída por rios, lagos, represas, 

reservatórios e outros corpos d’água. 

 

O mapeamento realizado pelo Projeto MapBiomas utiliza escalas espaciais de 

30 x 30 metros, o que somado às características presentes na área, acarretou na 

composição de polígonos não superiores a 360 km², referentes as classes de uso e 

ocupação do solo dentro das áreas prioritárias estudadas. Assim, a classificação de 

uso e ocupação do solo das áreas estudadas apresentou um mosaico diversificado 

em classes. A Tabela 12 dispõe a ocupação aproximada da cobertura das classes de 

uso e ocupação do solo referentes ao ano de 2018 dentro das áreas prioritárias 

estudadas, espacializadas na Figura 23. 
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Tabela 12 – Área de abrangência (km² aprox.) das classes de uso e ocupação do 
solo presentes nas Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, 

PA088 e PA097 (ano base 2018). 

CLASSE PA080 PA088 PA097 TOTAL 

Formação Florestal 79,19 43,29 100,40 222,88 

Floresta Plantada 33,91 20,39 14,74 69,04 

Área Úmida Natural não Florestal 1,77 22,57 26,55 50,89 

Formação Campestre 77,79 68,58 150,59 296,96 

Cultura Anual Perene 260,02 141,43 573,87 975,32 

Praia e Duna - 14,70 0,14 14,84 

Infraestrutura Urbana 2,58 2,93 3,02 8,53 

Outra Área não Vegetada 0,05 6,79 0,48 7,32 

Afloramento Rochoso 0,02 - - 0,02 

Rio, Lago e Oceano 24,49 35,79 31,85 92,13 

Fonte: autor, 2020. 
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Figura 23 – Mapa de Uso e ocupação do solo das Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097 (ano base 2018). 

 
Fonte: Autor (2020). 
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A análise de uso e ocupação do solo da Área Prioritária PA080 apresenta uma 

grande abrangência da classe “Cultura Anual Perene”, ou área agrícola, sobre a 

planície presente. Conforme a área agrícola avança no sentido do Planalto Rebaixado 

Sul Rio-Grandense, estas começam a diminuir seu tamanho e dar espaço as 

formações florestais, principalmente a remanescentes da Floresta Estacional 

Semidecidual. Esta classe de formação florestal, segunda maior em termos de 

abrangência nesta área prioritária, não somente se apresenta nas altitudes mais 

elevadas do planalto, mas também está presente em pequenas áreas na Coxilha das 

Lombas, e nas margens dos arroios Ribeiro e Araçá. Neste último caso, estas 

formações devem ser protegidas, conforme dispõe a Lei nº 12.651/2012, conhecida 

por Lei de Proteção da Vegetação Nativa, por se enquadrarem como Áreas de 

Proteção Permanente (APPs) (BRASIL, 2012). 

Com área de cobertura próxima à das Formações Florestais, as áreas de 

Formação Campestre estão presentes em grande parte nas áreas pouco mais 

elevadas, nas regiões do Planalto Rebaixado e Coxilha das Lombas. As elevações 

presentes nestas regiões dificultam a utilização da água para irrigação agrícola, 

ocasionando o uso de tais áreas como pastagem e emprego da pecuária, principal 

característica desta formação.  Em meio destas formações é comum a presença de 

açudes naturais e/ou represamentos antrópicos, muitas vezes utilizados para 

dessedentação animal ou irrigação das áreas agrícolas próximas, além de áreas de 

Formações Úmidas Naturais não Florestais (constituídas de banhados). 

Porém, a análise realizada entre os anos de 2008, 2013 e 2018 apresentaram 

mudanças neste cenário. As áreas de formação florestal e formação campestre, 

juntamente com as áreas úmidas naturais, perderam território ao passar dos anos. Em 

contrapartida, as áreas de Floresta Plantada e principalmente agricultura tiveram 

acréscimos em seu território. Tal mudança caracteriza o avanço antrópico na área 

prioritária e a fragmentação de áreas com vegetação natural. A Tabela 13 demonstra 

os dados de ocupação referentes as classes de uso e ocupação do solo presentes na 

Área Prioritária PA080 nos anos de 2008, 2013 e 2018. 
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Tabela 13 – Abrangência das classes de uso e ocupação do solo presentes na Área 
Prioritária para Conservação da Biodiversidade PA080 entre os anos de 2008, 2013 

e 2018 (km² aprox.). 

CLASSE 2008 2013 2018 

Formação Florestal 82,08 79,32 79,19 

Floresta Plantada 28,97 31,86 33,91 

Área Úmida Natural não Florestal 2,42 1,87 1,77 

Formação Campestre 114,31 96,04 77,79 

Cultura Anual Perene 225,43 244,72 260,02 

Infraestrutura Urbana 2,29 2,39 2,58 

Outra Área não Vegetada 0,07 0,05 0,05 

Afloramento Rochoso 0,01 0,03 0,02 

Rio, Lago e Oceano 25,01 24,27 24,49 

Fonte: Autor (2020). 

 

Assim como a área prioritária PA080, a Área Prioritária PA088 é caracterizada 

pela crescente presença da agricultura nas áreas de planície, principalmente pelo 

cultivo do arroz irrigado, cujo território passou de 123 km² no ano de 2008 para mais 

de 141 km² em 2018. Como classe de segunda maior abrangência, esta área 

prioritária apresenta as Formações Campestres, que dependendo de sua localização 

geográfica dentro da região, possui diferentes características. As formações 

campestres localizadas nas regiões da Coxilha das Lombas e Planalto Rebaixado são 

utilizadas para introdução da pecuária. Contudo, o mapeamento classificou áreas 

campestres localizadas próximas a encostas da Lagoa dos Patos, em terrenos 

arenosos. Nestes locais, suas formações suas caracterizadas por áreas cujo estrato 

superior é constituído por formações herbáceo-arbustiva e o estrato inferior por 

formações herbáceas esparsas, em solo arenoso e com formas de disposição em 

linhas conforme o sentido de drenagem hídrica, característicos dos campos de 

restinga; ou por áreas de formações arbustivas localizadas em limite a dunas 

lagunares. Nestes casos, o uso para pecuária é inviável, uma vez que os solos 

arenosos não são propícios a vegetação herbácea necessária para o mantimento 

animal, consequentemente caracterizando estas áreas como campos em 

regeneração. É válido ressaltar que assim como na PA080, a PA088 apresenta uma 

redução em sua formação campestre nos últimos anos, onde em 2008 apresentava 

uma área aproximada de 82 km², para os atuais 68 km² de abrangência (ano de 2018). 
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A área prioritária PA088 apresenta também áreas com Formações Florestais, 

localizadas principalmente na Coxilha das Lombas. Estas formações se caracterizam 

pela vegetação de porte baixo, com alturas entre 6 m e 12 m, e grande quantidade e 

diversidade de epífitos e outras espécies características. Sua formação contínua ao 

longo da costa lagunar a caracteriza como um corredor ecológico, agregando grande 

importância para o fluxo gênico na região. Entretanto, este corredor se delimita ao sul 

com uma significativa área de floresta plantada (silvicultura). As espécies de pinus e 

eucalipto presentes na região abrangem uma área plantada com mais de 15 km², 

localizadas no limite entre as Áreas Prioritárias PA080 e PA088. Também são 

encontradas áreas de silvicultura na costa interna do Pontal de Tapes, próximas as 

áreas campestres de restinga e dunas lagunares. A introdução da silvicultura nestas 

áreas lagunares afeta negativamente a formação de dunas na região, interferindo no 

ecossistema e modificando a paisagem natural (SANCHIS, 2005). Os dados 

referentes as mudanças ocorridas nos anos estudados demonstram tanto uma 

redução na Formação Florestal, quando um acréscimo na área de Floresta Plantada 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Abrangência das classes de uso e ocupação do solo presentes na Área 
Prioritária para Conservação da Biodiversidade PA088 entre os anos de 2008, 2013 

e 2018 (km² aprox.). 
CLASSE 2008 2013 2018 

Formação Florestal 48,89 44,03 43,29 

Floresta Plantada 17,12 19,10 20,39 

Área Úmida Natural não Florestal 23,58 21,81 22,57 

Formação Campestre 82,33 81,09 68,58 

Cultura Anual Perene 123,78 129,56 141,43 

Praia e Duna 15,53 15,02 14,70 

Infraestrutura Urbana 2,79 2,93 2,93 

Outra Área não Vegetada 6,59 7,89 6,79 

Rio, Lago e Oceano 36,46 35,66 35,79 

Fonte: Autor (2020). 

 

Igualando as características básicas das outras áreas prioritárias estudadas, a 

área prioritária PA097 possui seu território abrangido principalmente pela agricultura, 

crescente ao longo dos anos. Suas áreas florestais se encontram principalmente 

dentro do limite municipal de Sentinela do Sul, que possui altitudes mais elevadas, e 

são caracterizadas por sua alta fragmentação, onde se encontram diversas áreas 

pequenas de agricultura e, em abrangência pouco maior, formações campestres. Sua 
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vegetação florestal também está presente na área de APP do Arroio Velhaco, 

formando um corredor florestal deste a costa lagunar até as áreas do elevadas do 

planalto leste. Próximo a área urbana do município de Arambaré, a formação florestal 

se delimita com a costa da lagunar, caracterizada como um corredor campestre de 

vegetação semelhante à restinga e aos campos arenosos. Esta formação campestre 

se estende até o Pontal Dona Helena e, posteriormente, segue uma linha estreita de 

formações campestres e florestais, até parte da costa lagunar interna pertencente ao 

município de Tapes. Tanto a Formação Campestre quanto a Formação Florestal 

presentes nesta área prioritária demonstraram perca de território ao logo dos últimos 

anos, onde a primeira classe teve uma redução de mais de 10 km², e a segunda uma 

redução de mais de 40 km² de área, entre os anos de 2008 e 2018. 

Outra característica da Área Prioritária PA097 é a alta presença de açudes e/ou 

represamentos, utilizados principalmente para a irrigação no cultivo do arroz. 

Juntamente, por não possuir inclinação significativa que auxilie na drenagem natural 

da planície, esta região apresenta banhados com áreas bastante significativas. 

Entretanto, a expansão agrícola, com a introdução do cultivo da soja em planícies nos 

últimos anos, juntamente com o uso da pecuária, vem acarretando na degradação e 

consecutivamente, futura extinção de alguns banhados. Os dados de uso e ocupação 

do solo presente nesta área, referentes aos últimos anos, estão dispostos na Tabela 

15. 

 

Tabela 15 – Abrangência das classes de uso e ocupação do solo presentes na Área 
Prioritária para Conservação da Biodiversidade PA097 entre os anos de 2008, 2013 

e 2018 (km² aprox.). 

CLASSE 2008 2013 2018 

Formação Florestal 113,08 105,59 100,40 

Floresta Plantada 10,16 13,07 14,74 

Área Úmida Natural não Florestal 26,64 27,63 26,55 

Formação Campestre 192,12 181,66 150,59 

Cultura Anual Perene 522,91 538,12 573,87 

Praia e Duna 0,15 0,13 0,14 

Infraestrutura Urbana 2,53 2,60 3,02 

Outra Área não Vegetada 0,21 0,86 0,48 

Rio, Lago e Oceano 34,49 32,06 31,85 

Fonte: Autor (2020). 
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Em síntese, as 3 áreas prioritárias demonstraram crescente uso e ocupação do 

solo voltadas a aplicações antrópicas, com destaque na agricultura e silvicultura. 

Consequentemente, tal avanço desordenado ao longo dos últimos anos vem 

prejudicando os remanescentes naturais presentes na região, fragmentando áreas de 

florestas e campos com vegetação natural, além de outras formações importantes, 

como os banhados. 

É válido ressaltar que grande parte das áreas naturais presentes nas áreas 

prioritárias estudadas, que apresentaram redução territorial ao longo do período 

estudado, são protegidas legalmente por leis de âmbito Federal e/ou Estadual. 

 Áreas como as formações florestais presentes nas margens dos cursos d’água, 

as áreas de entorno dos lagos e lagoas naturais, áreas de entorno dos reservatórios 

d’água artificiais decorrentes de barramento ou represamento naturais, as áreas de 

entorno das nascentes e olhos d’água perenes, as encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45º, as restingas e manguezais, dentre outras, são 

consideradas Áreas de Proteção Permanente (APPs) pela Lei Federal nº 12.651 

(BRASIL, 2012).  

Segundo esta lei, as Áreas de Proteção Permanente são áreas protegidas, 

cobertas ou não por vegetação nativa, que possuem a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, além 

de facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas. Além de dispor a definição e delimitações das APPs, a Lei 

de Proteção da Vegetação Nativa também dispõe sobre áreas de uso restrito, dentre 

elas as áreas com inclinação entre 25º e 45º, nas quais serão permitidos o manejo 

florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, além da 

manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, 

sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de uso público 

e interesse social (BRASIL, 2012). 

Juntamente, a Lei Estadual nº 15.434, a qual institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, considera como APPs, além das áreas 

normatizadas pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, as áreas definidas como 

banhados e marismas. Além disto, o Código Estadual do Meio Ambiente cita que 

deverão ser protegidas os campos de dunas móveis de significativo valor ecológico e 

paisagístico, assim definidos pelo órgão ambiental competente; os capões de mata 

nativa ainda presentes na Planície Costeira, especialmente os localizados às margens 
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de lagoas; os banhados e várzeas utilizados significativamente como áreas de 

alimentação, reprodução, abrigo e refúgio para espécies de fauna nativa, assim 

definidos pela FEPAM; as áreas cobertas por vegetação primária e secundária em 

estágio médio e avançado de regeneração da Floresta Atlântica; as áreas que tenham 

a função de proteger espécies da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção; 

entre outras (RIO GRANDE DO SUL, 2020). 

 

2.2.2 Alvos de conservação e ações prioritárias 

 

A análise comparativa realizada entre as características físicas, biológicas e de 

uso e ocupação do solo presentes nas áreas prioritárias estudadas com os objetos 

prioritários de conservação, dispostos pela Metodologia de Atualização das Áreas 

Prioritárias para Conservação da Biodiversidade Brasileira, possibilitou a identificação 

de uma variedade de alvos de conservação presentes tanto no interior quanto no 

entorno das áreas estudadas. 

Através da identificação dos alvos de conservação presentes nas áreas 

estudadas, pode-se analisar e delimitar pequenas áreas que apresentam um ou mais 

objetos alvos de conservação, caracterizando-as como Áreas de Importância 

Ambiental e, juntamente, a delimitação de áreas maiores, onde em cada uma se 

apresenta um conjunto homogêneo de alvos de conservação, sendo tais regiões 

denominadas neste trabalho como “Regiões de Importância Ambiental”. A Figura 24 

demonstra as Regiões de Importância Ambiental e as principais Áreas de Importância 

Ambiental presentes nas áreas estudadas. 
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Figura 24 – Mapa das Regiões e Áreas de Importância Ambiental. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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2.2.2.1 Região da Floresta Estacional 

 

A Região da Floresta Estacional está localizada principalmente nas áreas do 

Planalto Rebaixado Sul Rio-Grandense, a noroeste da área prioritária PA080 e norte 

da área prioritária PA097, com altimetria mínima de 75 metros do nível do mar e 

predominância do Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico.  

Pertencente a Região Fitoecológica da Floresta Estacional Semidecidual, sua 

paisagem é caracterizada por um mosaico de áreas com uso na pecuária, agricultura, 

e silvicultura, junto de remanescentes florestais. Estes remanescentes localizam-se 

principalmente como manchas, abrangendo principalmente topos de morros, áreas 

com declives acentuados ou matas de galeria. Esta última, por sua vez, se caracteriza 

como linhas de corredores estreitos entre as manchas de remanescentes florestais. 

Também fazem parte desta paisagem a presença de campos com solos rochosos e, 

em algumas áreas mais íngremes, como nas encostas de morros, a presença de 

afloramentos rochosos, os quais servem de habitat para muitas espécies endêmicas 

do Estado, principalmente da flora nativa. 

Pelo fato de grande parte desta região estar localizada nas áreas mais elevadas 

entre os Arroios Araçá e Ribeiro, muitas nascentes podem ser encontradas na região, 

as quais devem ser preservadas legalmente. A LPVN dispõe claramente que a faixa 

marginal de no mínimo 50 metros ao entorno de nascentes e olhos d’água perenes 

devem ser considerada como APPs, sendo sua vegetação natural mantida por 

obrigatoriedade pelo proprietário, possuidor ou ocupante da área, onde no caso de 

ocorrência de supressão, o mesmo deve efetuar a recomposição desta vegetação. 

Entre os principais alvos de conservação presentes nesta região, podemos citar 

as áreas maiores de remanescentes florestais, as matas de galeria, os campos e 

afloramentos rochosos, as nascentes presentes e, especialmente, o grande número 

de potenciais espécies ameaçadas e endêmicas que utilizam as áreas presentes 

nesta região como habitats. 

É importante salientar que a Região da Floresta Estacional está caracterizada 

como integrantes da Mata Atlântica, uma vez que sua principal característica é a 

presença da Floresta Estacional Semidecidual. Nesse sentido, os remanescentes 

florestais presentes são protegidos pela Lei nº 11.428/2006, onde se estipula critérios 

para o corte, supressão e exploração da vegetação nativa nos estágios primário e 
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secundário inicial, médio e avançado de regeneração. Além disto, as áreas de 

vegetação florestal remanescente, que se apresentam em territórios maiores que as 

demais áreas circundantes, possibilitam maior proteção e um maior número de 

indivíduos, tornando-se assim potenciais habitats para diversas espécies, muitas 

destas endêmicas e/ou ameaçadas de extinção. Com isto, a maioria destas áreas 

podem ser consideradas pontos de grande diversidade biológica, se caracterizando 

como Áreas de Importância Ambiental. 

Através da análise de imagens de satélite, junto das imagens de uso e ocupação 

do solo, e considerando a prevalência de remanescentes de vegetação nativa, foram 

delimitadas 7 Áreas de Importância Ambiental, as quais foram nomeadas conforme 

suas localidades aproximadas. A Figura 25 demonstra as Áreas de Importância 

Ambiental delimitadas na Região da Floresta Estacional. 
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Figura 25 – Mapa das Áreas de Importância Ambiental presentes na Região da 
Floresta Estacional. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Entre as principais características presentes nas Áreas de Importância Ambiental 

delimitadas, podemos citar: 

 

a) Coxilha da Cruz: área localizada em Barra do Ribeiro, com parte de seu 

território se delimitando com a Aldeia Indígena Tekoa Porã. Abrange uma área 

de aproximadamente 1200 ha, sendo 700 ha de mata nativa. Em seu interior, 

além das espécies nativas, também se encontra uma das nascentes 

presentes na região (Figura 26 e Figura 27); 

b) Emboaba: área com aproximadamente 480 ha, localizadas ao sul do 

município de Mariana Pimentel. Se caracteriza principalmente pela 

predominância da vegetação florestal nativa, com pequenas áreas de campos 

e silvicultura (Figura 28); 

c) Cerro Criciumal: localizado em Sentinela do Sul, com uma área de 303 ha, 

é caracterizada pela predominância da vegetação florestal sobre pequenas 

áreas campestres e afloramentos rochosos (Figura 29); 

d) Sentinela: área localizada no município de Sentinela do Sul, com 

aproximadamente 160 hectares de vegetação florestal nativa, circundadas por 

áreas campestres (pecuária) e silvicultura (Figura 30 e Figura 31); 

e) Cerro Pelado: localizado no município de Sentinela do Sul, com uma área 

aproximada de 220 ha, com presença de remanescentes de vegetação 

florestal, áreas campestres, silvicultura e afloramento rochoso (Figura 32 e 

Figura 33); 

f) Cerro Chato: área aproximada de 1.400 ha, com grande parte sobre o 

município de Cerro Grande do Sul. É caracterizado por mosaico formado 

principalmente por topos e encostas de morro com vegetação florestal nativa, 

áreas de silvicultura e áreas campestres (Figura 34); 

g) Garambéu: localizado no município de Cerro Grande do Sul, com uma área 

aproximada de 470 ha, caracterizado pela predominância de vegetação 

florestal natural, circundada com pequenas áreas campestres e de silvicultura 

(Figura 35); 
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Figura 26 – Mapa de localização da Área de Importância Ambiental Coxilha da Cruz.  

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 

 

Figura 27 – Área de Importância Ambiental Coxilha da Cruz. 

 
Fonte: MELLO (2018)1 (modificado pelo autor). 

 
1 Imagens cedidas por Ricardo da Silva Pereira Mello para ilustrar o trabalho. 
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Figura 28 – Mapa de localização da Área de Importância Ambiental Emboaba. 

 
Fonte: Google (2020) (modificado pelo autor). 

 

Figura 29 – Mapa de localização da Área de Importância Ambiental Cerro Criciumal. 

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 
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Figura 30 – Mapa de localização da Área de Importância Ambiental Sentinela.  

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 

 

Figura 31 – Área de Importância Ambiental Sentinela. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 32 – Mapa de localização da Área de Importância Ambiental Cerro Pelado.  

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 

 

Figura 33 – Área de Importância Ambiental Cerro Pelado. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 34 – Mapa de localização da Área de Importância Ambiental Cerro Chato. 

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 

 

Figura 35 – Mapa de localização da Área de Importância Ambiental Garambéu. 

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 
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Reconhecendo o valor ecológico das principais características presentes nas 

Áreas de Importância Ambiental delimitadas, estas podem ser consideradas como 

alvos de conservação para implementação de ações prioritárias, objetivando, dentre 

outros aspectos, a restauração de potenciais degradações antrópicas presentes 

nestas áreas e, principalmente, o estudo, monitoramento e a conservação das 

espécies ali presentes. 

Nesse sentido, visando a preservação da natureza presente, com a menor 

geração de impactos antrópicos negativos, junto da possibilidade de realização de 

estudos e monitoramentos de potenciais espécies presentes nessas áreas, propõe-se 

a implementação de parques, podendo estes serem criados tanto pelo município 

quanto pelo Estado. Estes parques se enquadrariam como UCs de Proteção Integral, 

e teriam como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, 

de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

Além das áreas florestais de maior território, as matas de galeria presentes nesta 

região apresentam grande valor ecológico, sendo utilizadas por muitas espécies 

ameaçadas como corredores ecológicos entre as áreas florestais maiores, 

possibilitando assim o fluxo gênico entre espécies na região. Além disto, as matas 

ciliares são de grande importância para qualidade de seus cursos hídricos 

correspondentes, os protegendo de possíveis erosões e demais impactos 

provenientes dos ambientes que os circundam. Nesse sentido, estas áreas também 

podem ser consideradas alvos de conservação, tendo como principal proposta de 

ação prioritária a sua delimitação conforme sua legislação, onde através de 

fiscalização se identificaria as faixas de APP necessárias, sendo restaurada a 

vegetação natural nas áreas que não estivessem dentro dos parâmetros legais 

vigentes. Também se aplicaria a estas áreas sua classificação como corredores 

ecológicos, se caracterizando como ligação entre áreas maiores de remanescentes 

florestais, principalmente as Áreas de Importância Ambiental. Contudo, para um surtir 

melhor feito, é de importância que estes corredores não sejam muito estreitos, uma 

vez que devem proporcionar a proteção tanto para as espécies nativas quanto uma 

barreira para disseminação de espécies exóticas (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

Em relação às espécies ameaçadas potencialmente presentes nas áreas 

prioritárias PA080, PA088 e PA097, o levantamento demonstrou que a maioria dos 
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mamíferos ameaçados presentes na região utilizam como habitats áreas florestais, 

que possuem significativa presença na Região da Floresta Estacional. Junto disto, a 

análise demonstrou potenciais habitats de várias espécies de aves, estando duas 

delas classificadas como Criticamente em Perigo e uma já classificada com 

Regionalmente Extinta pela avaliação Estadual. 

 A pesquisa também demonstrou a presença de muitas espécies da flora 

ameaçada, destacando as dos gêneros Dyckia e Parodia, que além de apresentarem 

diferentes graus de ameaça de extinção, são espécies endêmicas, com grande parte 

delas presentes em áreas de solos e afloramentos rochosos, ou em campos limpos 

localizados em topos de morro, ressaltando a importância da conservação de tais 

áreas, que também se encontram presentes na região delimitada. 

Ao todo, são 20 espécies da fauna ameaçadas de extinção conforme a Avaliação 

Estadual de 2014, das quais 1 está Regionalmente Extinta, 2 estão Criticamente em 

Perigo, 4 estão Em Perigo e 13 estão Vulneráveis. Já referente à flora, são 41 

espécies avaliadas pelo Estado, das quais 5 se encontram em Criticamente em 

Perigo, 12 se encontram Em Perigo, 18 como Vulnerável e 6 espécies como Quase 

Ameaçadas. 

Entre algumas das potenciais espécies da fauna ameaçada presente na Região 

de Importância Ambiental Floresta Estacional, podemos citar principalmente as que 

habitam as áreas de remanescentes florestais, entre elas os mamíferos Agouti paca, 

Alouatta guariba clamitans, Daryprocta azare, Eira barbara, Tamandua tetradactyla, 

Wilfredomys oenax, as espécies dos gêneros Leopardus e Puma. A região também é 

um potencial hábitat das aves Amazona petrei, Anthus nattereri, Celeus galeatus, 

Crypturellus noctivagus, Pseudastur polionotus, Sporophila frontalis, Urubitinga 

coronata e outras espécies que habitam áreas florestais, matas ciliares ou 

afloramentos rochosos. 

Já referente a potencial flora ameaçada presente na região, podemos citar as 

espécies do gênero Dyckia, Parodia e Vriesea, além das espécies Riccia cavernosa, 

Catasetum atratum, Tillandsia mallemonti, Oxypetalum crispum, Solanum arenarium, 

Asplenium bradei, entre outras espécies associadas aos remanescentes da Mata 

Atlântica referentes à região fitoecológica da Floresta Estacional. 

Devido à grande variedade de potenciais espécies ameaçadas, as quais se 

enquadram como alvos de conservação da biodiversidade, se propõe um 

levantamento detalhado das espécies nesta região, por meio de estudos e 
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monitoramento in loco. Através disto, pode-se conhecer melhor tanto a diversidade 

presente quanto os potenciais perigos existentes para as espécies que habitam a 

região. 

Assim, com o conhecimento da quantidade de alvos de conservação presentes 

na Região da Floresta Estacional, e salientando sua importância ecológica tanto em 

relação aos habitats presentes quanto às potenciais espécies presentes com grau de 

ameaça e/ou endêmicas, e relacionando ao uso empregado pelas propriedades rurais 

presentes à silvicultura, pecuária e/ou agricultura, deve ser considerada como ação 

prioritária a implementação de uma Unidade de Conservação que objetive de forma 

geral tanto a preservação da natureza existente quanto o uso sustentável dos recursos 

naturais presentes. Nesse sentido, uma das categorias de UCs que se enquadrariam 

nestas características seria a Área de Proteção Ambiental – APA. 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 

regulamentado pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, as Áreas de Proteção 

Ambiental são áreas geralmente extensas, constituídas por terras públicas ou 

particulares, e dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações, 

com os objetivos básicos de proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo 

de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 

2000a). 

Através de um zoneamento elaborado com o plano de manejo da UC 

implementada na região, pode-se delimitar as zonas reservadas à conservação, zonas 

que possibilitem uso direto com baixo impacto, zonas florestais que possibilitem o 

manejo sustentável de seus recursos madeireiros e/ou não madeireiros, zonas de 

infraestrutura urbana, entre outras, possibilitando assim uma compatibilidade com a 

conservação das características ambientais presentes quanto o uso econômico da 

região. 

Mesmo sem a implementação de Unidades de Conservação nesta região, outras 

estratégias de ações gerais podem ser tomadas, dentre as quais se incluem políticas 

que visem a compatibilização entre o setor ambiental e demais setores (como 

transporte, turismo, agricultura, etc.), além da implementação e fiscalização dos 

licenciamentos ambientais necessários, a recuperação e recomposição das áreas 

degradadas, a disseminação da importância dos componentes e a instrução de seus 



141 
 

 

usos sustentáveis para a população local através da educação ambiental, e a 

implementação e fiscalização de Leis ambientais existentes. 

 

2.2.2.2 Região dos Butiazais 

 

A Região dos Butiazais se localiza principalmente sobre a parte norte da Área 

Prioritária para Conservação PA088, com seu limite no sentido noroeste abrangendo 

uma faixa da área prioritária PA080. Com um território de aproximadamente 28.000 

hectares, a Região dos Butiazais abrange principalmente a Coxilhas das Lombas, 

parte da Planície Lagunar Patos-Mirim, da Planície Litorânea, e pequena parte do 

Planalto Rebaixado Sul Rio-Grandense. Com altimetria máxima de 110 metros, os 

solos são constituídos basicamente por Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico nas 

áreas mais elevadas, e por Neossolo Flúvico Ta eutrófico e Dunas nas áreas mais 

próximas a planície lagunar. A Figura 36 demonstra a delimitação da Região dos 

Butiazais. 

Coincidentemente, sua delimitação se assemelha muito à antiga delimitação da 

Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade de nome “Butiazais de Tapes”, 

criada pela 1ª Atualização das Áreas Prioritárias e reconhecida pela Portaria nº 9, de 

23 de janeiro de 2007, que foi revogada pela portaria atual. Assim como as demais 

áreas prioritárias delimitadas na 1ª Atualização, e diferente das áreas prioritárias 

dispostas na atualização vigente, a Área Prioritária para Conservação “Butiazais de 

Tapes” possuía ficha descritiva, onde se apresentava suas principais características, 

ameaças existentes e ações prioritárias, o que salientava as suas classificações de 

Importância Biológica e Prioridades de Ação, que eram Extremamente Alta. 

Assim como a antiga área prioritária Butiazais de Tapes, a Região dos Butiazais 

demarcada neste estudo apresenta como principais características ambientais um 

grande conjunto ecossistêmico, formado principalmente pela presença áreas de 

butiazal, matas de restinga, remanescentes da Mata Atlântica, dunas, banhados e 

lagoas. Entretanto, estas áreas naturais vêm sendo ameaçadas pela expansão da 

silvicultura, principalmente pela introdução das espécies de eucaliptos (Eucalyptus 

sp.) e pinus (Pinus sp.).  

 



142 
 

 

Figura 36 – Mapa de localização da Região dos Butiazais. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Na área presente sobre a região das coxilhas, caracterizada por se incluir no 

sistema ecológico de Campo Misto de Adropogôneas e Compostas, é comum a 

presença de espécies nativas com potencial forrageiro, as quais são utilizadas como 

pastagens para pecuária. Nestas áreas, são encontrados um grande número de 

indivíduos da espécie Butia odorata, que se encontra classificada como Em Perigo 

pela avaliação Estadual e cuja regeneração se encontra em dificuldade por ventura 

da pecuária empregada em seus campos. 

Junto das áreas campestres, são presentes nesta região áreas de depressões 

úmidas, com ou sem represamentos naturais, formadas pelo relevo ondulado 

característico das coxilhas, as quais muitas vezes foram ampliadas por represamentos 

antrópicos para uso de dessedentação animal, servindo também como habitats e/ou 

fonte de alimentação para muitas espécies. 

Mais ao sul da região da coxilha das lombas, sobre a região do planalto 

rebaixado, a paisagem se apresenta semelhante com à das coxilhas, ocorrendo 

somente uma alteração na cobertura natural, que fora substituída por extensas áreas 

de silvicultura, com a implementação de espécies de pinus e eucalipto. Um fator 

preocupante nesta área é a fácil dispersão de sementes do pinus, o que o caracteriza 

como uma das principais espécies exóticas presentes que necessitam de ações de 

manejo voltadas à redução de sua propagação. 

Entre as áreas mais elevadas das Coxilhas das Lombas e as terras baixas 

localizadas à leste, há um faixa de vegetação florestal, enquadrada como 

remanescente da Mata Atlântica e com algumas partes delimitadas como Zonas 

Núcleo da RBMA. Essa faixa se apresenta como uma área de extrema importância, 

não somente por sua vegetação, mas também por servir como um corredor ecológico 

para as espécies presentes, sendo este corredor ligado à RPPNE Barba Negra, que 

se encontra localizada ao norte desta região. 

Nas áreas referentes à planície presente na região, estas se caracterizam por 

um relevo plano, sendo algumas áreas alagáveis conforme a época do ano. Nestas 

áreas, denominadas por alguns autores como terraços lacustres, são comuns 

mosaicos de banhados naturais e fragmentados por arrozais e campos úmidos. 

Alguns banhados são represados por meio antrópico, sendo utilizados para irrigação 

e favorecendo a presença de espécies aquáticas. Mais a leste, essas áreas 

apresentam formações de cristais praiais, os quais margeiam a lagoas presentes, 

denominadas Lagoa do Cerro, Lagoa Comprida e Lagoa Suja. Estes cristais são 
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cobertos parcialmente por florestas de restinga e intercalados por banhados e campos 

com pecuária, além da presença de manchas de silvicultura, principalmente com 

plantações de pinus (BECKER; RAMOS; MOURA, 2006). 

Entre os terraços lacustres e a Lagoa dos Patos se encontram os campos de 

dunas, que são caracterizados por praias lacustres e cordões arenosos, com a 

paisagem apresentando alternâncias entre dunas arenosas com pequenos banhados, 

turfeiras e formações arbustivas. Junto desta área, se encontra a Lagoa das 

Capivaras, que é cercada por áreas úmidas e dunas, além de áreas de silvicultura 

sobre as dunas, com plantações de pinus. 

Neste conjunto complexo de ecossistemas, é de se esperar a presença e 

espécies ameaçadas de extinção e/ou endêmicas. Além do próprio Butia odorata, 

outras espécies da flora ameaçada podem ser encontradas presentes na região, como 

Cedrella fissilis, Ephedra tweediana, Dyckia marítima, Kelissa brasiliensis, Pontederia 

subovata, Tillandsia crocata, Vriesea processa, Zizaniopsis bonariensis, entre outras 

ameaçadas de extinção. 

Já em relação à potencial fauna ameaçada presente, além da presença de 

diversas aves ameaçadas, destaca-se a presença do réptil Liolaemus arambarensis, 

uma lagartixa-de-areia que é endêmica desta região e se encontra ameaçada de 

extinção, que vive somente nas áreas de dunas presentes entre os municípios de 

Barra do Ribeiro e São Lourenço. Também se destaca a presença de espécies como 

Phrynops williamsi, que habita áreas de brejos e restingas, o Melanophryniscos 

dorsalis, endêmico do Brasil  classificado como Em Perigo pela avaliação Estadual, e 

a presença de duas espécies de esponjas (Corvoheteromeyenia australis e Racekiela 

sheilae), ambas classificadas como Vulnerável e encontradas nas áreas úmidas da 

região. 

Nesse sentido, tanto as potenciais espécies ameaçadas quanto as demais 

características naturais presentes nesta região se caracterizam como alvos de 

conservação, os quais devem receber ações prioritárias que visem sua preservação, 

além de fomentar o conhecimento mais detalhado da fauna e flora presente, e 

disseminar esse conhecimento à população. 

Assim, visando a implementação de um conjunto de ações prioritárias que se 

enquadrem às características de cada área da Região dos Butiazais, foram 

delimitadas duas Áreas de Importância Ambiental: a Área de Importância Ambiental 

Butiazais de Tapes, abrangendo principalmente a Coxilha das Lombas e outras áreas 
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mais elevadas, e a Área de Importância Ambiental Pontal Santo Antônio, constituída 

pelos terraços lacustres e a faixa litorânea. 

Tanto os Butiazais de Tapes quanto o Pontal Santo Antônio podem ser 

consideradas áreas propícias para implementação de UCs de Uso Sustentável, dentre 

as quais se enquadrariam neste território uma ou mais APAs, ou a criação de parques 

estaduais ou municipais. Na área do Pontal Santo Antônio, onde grande parte de seu 

território é formado por banhados e dunas, classificados como APPs pela legislação 

federal e estadual, pode ser considerado também a implementação de uma ou mais 

UCs de Proteção Integral, que abrangeria todo ou parte de seu território. 

Os estudos para a criação de uma Unidade de Conservação Federal no Pontal 

de Tapes também são apoiados pelo Plano de Ação Nacional para a Conservação 

dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil - PAN Lagoas do Sul,  o qual 

objetiva de maneira geral a conservação das espécies e ecossistemas e o 

reconhecimento e apoio aos modos de vida sustentáveis e/ou tradicionais associados 

ao território das lagoas da planície costeira do sul do Brasil (PAN LAGOAS DO SUL, 

2018). 

Independente da criação de UCs nestas áreas, se faz de grande valia a 

implementação de programas educacionais e turísticos que objetivem o cuidado com 

os ecossistemas presentes. Dentre estes programas, pode-se citar o uso sustentável 

das áreas com butiazais, além da conservação de banhados e dunas, através de 

visitação e/ou estudo destas áreas, junto da disseminação do conhecimento existente 

das características da região para as populações locais e visitantes, propagando o 

valor ambiental presente. 

 

2.2.2.3 Região dos Campos Úmidos 

 

A Região Campos Úmidos está localizada na área centro-oeste da Área 

Prioritária PA097, ao sul da Região da Floresta Estacional, abrangendo parte do 

Planalto Rebaixado Sul Rio-Grandense e algumas áreas referentes a Planície 

Lagunar Patos-Mirim, com altimetrias entre 20 m e 130 m e relevo ondulado (Figura 

37). 

 

. 
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Figura 37 – Mapa de localização da Região dos Campos Úmidos. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 



147 
 

 

Sobre áreas de Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico e Planossolo Háplico 

Eutrófico, esta região se caracteriza principalmente pelo mosaico de terras com uso 

na agricultura, pecuária, silvicultura, pequenas manchas de vegetação florestal nativa, 

estreitos corredores de remanescentes florestais e, principalmente, a variedade de 

represamentos naturais e antrópicos presentes (Figura 38). 

 

Figura 38 – Região dos Campos Úmidos. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Com sua delimitação dentro de uma Zona de Transição da RBMA, esta área se 

destina prioritariamente ao monitoramento à educação ambiental, visando integrar as 

Zonas de Amortecimento e Zonas Núcleos presentes no entorno, que neste caso 

específico, se referem principalmente a mata ciliar do Arroio Velhaco. 

Um dos principais pontos a serem tratados nesta região é a crescente mudança 

de uso das terras nos últimos anos. Muitos proprietários locais estão optando pela 

produção da soja nas áreas campestres, e em alguns casos, recorrendo à drenagem 

de açudes, lagoas e banhados antes utilizados para dessedentação animal ou como 

habitats de espécies aquáticas 

Por apresentar uma variedade de banhados e áreas alagadas, algumas espécies 

ameaçadas de peixes podem ser encontradas nesta região, dentre elas, as do gênero 

Austrolebias e Cynopoecyllus. Outros habitats presentes, como campos limpos, matas 

de galeria e manchas de florestas propiciam a potencial presença de muitas espécies 
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que podem ser encontradas na Região da Floresta Estacional, como Leopardus 

colocolo, Leopardus geoffroy, entre outras diversas espécies de aves classificadas 

como ameaçadas pela avaliação estadual, além da espécie Spartonoica maluroides, 

classificada como Quase Ameaçada em nível global e a espécie Sporophila frontalis, 

classificada como Regionalmente Extinta pela avaliação Estadual. Além das espécies 

referentes à fauna, muitas espécies da flora ameaçadas podem ser encontradas nas 

manchas de vegetação natural existentes, dentre as quais podem ser citadas a 

Holocheilus brasiliensis, que se encontra em Criticamente em Perigo, e espécies do 

gênero Cattleya, Mikania, entre outras referentes a Mata Atlântica e/ou ao Pampa. 

Junto das espécies ameaçadas, outros alvos de conservação presentes nesta 

região são os próprios banhados e açudes, tanto naturais quanto de represamentos 

antrópicos. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa considera como Áreas de 

Preservação Permanente as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa 

com largura marginal de 100 metros em corpos d’água que apresentam mais de 20 

hectares de superfície, e largura de 50 metros para corpos d’água com superfície 

inferior a 20 hectares. Apesar desta lei também considerar como APP as áreas de 

entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes do barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais, conforme a licença ambiental de cada 

empreendimento, o Novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul não exige estas 

áreas como APPs. Em contrapartida, este novo código considera como APP todas as 

demais áreas normatizadas pela legislação federal, acrescidas das áreas definidas 

como banhados e marismas (BRASIL, 2012; RIO GRANDE DO SUL, 2020). 

Além das APPs, a LPVN declara que todo o imóvel rural deve manter uma área 

com cobertura vegetal nativa, a título de Reserva Legal, com o percentual mínimo de 

20% da área do imóvel nas regiões do país (exceto a Amazônia Legal, que possui 

outros percentuais), sem contar das áreas consideradas como APPs. Estas áreas de 

Reserva Legal são de grande importância para o mantimento da biodiversidade, uma 

vez que servem de abrigo e proteção da fauna e flora nativa, além de auxiliar na 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos. 

Nesse sentido, podem ser enquadradas como objetos de conservação tanto as 

potenciais espécies ameaçadas presentes quanto seus referidos habitats, dentre os 

quais se destacam as áreas campestres, açudes, banhados e áreas florestais 

remanescentes. Com isto, ressalta-se a importância do estudo e implementação de 
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ações prioritárias que objetivem a conservação das espécies presentes, além do uso 

sustentável dos recursos naturais presentes. 

Dentre as possíveis ações prioritárias, destaca-se principalmente a fiscalização 

e delimitação das APPs, principalmente as que se referem a banhados, matas ciliares 

e faixas marginais de lagos e açudes, o que acarretaria na preservação e mantimento 

da qualidade destas áreas. Outra ação de grande importância a conservação dos 

remanescentes florestais presentes, enquadrando-os como áreas de Reserva Legal e 

fiscalizando a não supressão dos mesmos. Junto disto, a criação de corredores 

ecológicos entre remanescentes florestais auxiliaria no fluxo gênico e migração das 

espécies entre seus habitats remanescentes. 

Outra ação importante a ser induzida na região é a utilização de seus campos 

para a pecuária, através de pastagens com vegetação natural. Por grande parte da 

região estar localizada nos Campos Litorâneos, a presença de espécies com potencial 

forrageiro é comum, dentre elas as espécies do gênero Axonopus, Desmodium e 

Paspalum. 

Além das ações prioritárias de influência direta sobre os alvos de conservação 

presentes, também são importantes a realização de ações indiretas, com perspectivas 

a prazos mais longos. Dentre elas, a elaboração de programas de educação ambiental 

aos proprietários locais, visando a importância da conservação das áreas naturais 

remanescentes na região e os benefícios da implementação de pastagens com 

vegetação natural em suas áreas campestres. 

 

2.2.2.4 Outras Áreas de Importância Ambiental 

 

2.2.2.4.1 Áreas de Mata Ciliar 

 

As áreas selecionadas como Áreas de Mata Ciliar são provenientes da faixa 

marginal dos principais arroios presentes nas áreas prioritárias estudadas, dentre os 

quais se incluem o Arroio Araçá, o Arroio Capivaras, o Arroio Ribeiro, o Arroio Teixeira 

e o Arroio Velhaco. 

Estas áreas, além de se enquadrarem como APPs pela legislação vigente, são 

utilizados por muitas espécies como corredores ecológicos, possibilitando abrigo, 

disseminação e o fluxo gênico entre espécies das áreas localizadas no planalto e 

planície presente. Junto disso, tais áreas propiciam a redução dos impactos antrópicos 
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circundantes com seus referidos cursos d’água, garantindo assim a conservação da 

qualidade dos mesmos. 

Entretanto, apesar destas áreas serem protegidas legalmente, principalmente as 

áreas referentes aos arroios Araçá, Ribeiro e Velhaco, as quais são consideradas 

Zonas Núcleo da RBMA, estão sofrendo uma grande degradação devido a supressão 

de sua vegetação, geralmente ligada ao uso agrícola das terras vizinhas. Esta 

degradação, crescente ao longo dos anos, além de ocasionar a erosão do solo nas 

margens dos arroios, também está influenciando na qualidade hídrica dos cursos 

d’água, ocasionando muitas vezes no assoreamento, e dificultando a diluição dos 

efluentes gerados pela agricultura, acarretando por sua vez na perda de qualidade de 

vida das espécies presentes (Figura 39). 

Além das áreas de APPs sem vegetação, os arroios Araçá, Ribeiro, Teixeira e 

Velhaco estão com sua qualidade hídrica comprometida, com os dois primeiros arroios 

apresentando altas cargas de nutrientes dispostos por seus efluentes mal diluídos, e 

os dois últimos apresentando um comprometimento alto das demandas hídricas sobre 

sua vazão, além dos altos níveis de fósforo total, turbidez, cor e coliformes 

termotolerantes. Além disto, o Arroio Velhaco apresentou metais pesados como 

arsênio, chumbo, cobre e mercúrio, prejudiciais às espécies habitantes ou que o 

utilizam para dessedentação. 

Entre as espécies da fauna presentes nos corpos hídricos, podem ser 

encontradas invertebrados do gênero Aegla, que são exclusivas da Bacia Hidrográfica 

do Lago Guaíba e se encontram classificadas como Em Perigo pelas avaliações 

Estadual e Nacional. Também são encontradas na BHLG as espécies Mycetopoda 

legumen, classificada como Em Perigo na avaliação nacional, e o Parastacus 

brasiliensis, espécie endêmica do Rio Grande do Sul, encontrado principalmente nos 

afluentes do Arroio Ribeiro, e classificada como Quase Ameaçada em nível global. 

Junto disto são potencialmente presentes as espécies de peixes ameaçados 

presentes no levantamento da fauna ameaçada das áreas prioritárias estudadas. 

Também podem ser encontradas espécies da fauna e da flora presentes em 

meio a vegetação ciliar, entre elas a Alouatta guariba clamitans, Amazona petrei, 

Hydropsalis anomala, Sarkidiornis sylvicola, Actinocephaus polyanthus, Calibrachoa 

heterophylla, Moritzia ciliata, Smilax campestris e outras espécies associadas a Mata 

Atlântica. 
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Figura 39 – Mapa de localização de trechos degradados dos arroios presentes nas 
Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097. 

 
Fonte: GOOGLE (2020) (editado pelo autor). 
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Com todas estas características descritas se torna indispensável a 

implementação de medidas que objetivem a restauração destas áreas. Entre estas 

medidas, se classifica como ação prioritária a restauração das Áreas de Preservação 

Permanente que estejam em desacordo com a legislação atual, visando, para estas 

restaurações, a implementação de vegetação florestal nativa nas faixas marginais aos 

cursos d’água, adotando como distancias mínimas para esta implementação as 

dispostas por lei. Aliado a isso, é de grande importância a fiscalização das áreas 

orizícolas presentes no entorno dos cursos d’água, analisando suas conformidades 

legais, além dos padrões qualitativos dos efluentes gerados e despejados nestes 

arroios e sua correta demanda hídrica requerida, sem o uso exagerado da mesma. 

 

2.2.2.4.2 Áreas de Margem Lagunar 

 

Estas áreas são localizadas próximas às margens do Rio Guaíba e da Lagoa 

dos Patos, sobre as planícies presentes na região. Apresentando solos constituídos 

principalmente por Neossolo Flúvico Ta eutróficos, com algumas das áreas 

apresentando junto a formação de Dunas, estas áreas servem de abrigo para muitas 

espécies nativas ou migratórias, sendo algumas endêmicas e/ou ameaçadas de 

extinção. 

Considerando a principal característica ambiental e a localidade de cada uma 

delas, as Áreas de Margem Lagunar foram nomeadas do seguinte modo: 

 

a) Banhados do Rio Guaíba: presentes dentro da delimitação da área prioritária 

PA080, é constituído por duas áreas, uma ao norte da cidade de Barra do 

Ribeiro, com uma área de aproximadamente 1.300 ha e circundando a Aldeia 

Indígena Tekoa Ka’aguy Porã (Mato Bonito), e a outra área ao sul da mesma 

cidade, com uma abrangência de 780 ha aproximadas, delimitando-se ao sul 

com a RPPNE Barba Negra, na foz do Arroio Araçá. São áreas constituídas 

principalmente por banhado e campos alagáveis, onde nas partes mais altas 

é visível o uso para agricultura. Na área norte, também é encontrado áreas de 

cordões arenosos, com áreas de vegetação campestre rala, característica do 

uso para pecuária, além de restingas e remanescentes de vegetação litorânea 

(Figura 40) 
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b) Pontal Dona Helena: localizada na parte sul da área prioritária PA088, 

estendendo-se sobre a área prioritária PA097, entre os municípios de Tapes 

e Arambaré. Com uma abrangência aproximada de 4.400 ha, é constituída 

por uma faixa de dunas litorâneas, provenientes da Lagoa dos Patos. 

Conforme o avanço da faixa litorânea sobre o interior da área, as dunas dão 

lugar a cordões de restingas, áreas alagáveis, campos úmidos e áreas 

convertidas para plantio orizícola. Também se encontra em seu interior uma 

lagoa natural, conhecida popularmente como Lagoa Formosa. Conforme seu 

território se estende pela costa lagunar até a zona urbana de Arambaré, sua 

cobertura vegetal litorânea passa a adquirir formas campestres com uso 

voltado à pecuária (Figura 41 e Figura 42). 

c) Pontal Santa Rita: se estende pela margem lagunar, ao sul da zona urbana 

de Arambaré, até chegar no distrito de Santa Rita do Sul, ultrapassando a 

delimitação da área prioritária PA097. Suas características são semelhantes 

ao Pontal Dona Helena, com a presença de Dunas nas margens da Lagoa 

dos Patos, cordões de restingas, campos alagáveis, banhados e um maior 

uso do solo no plantio orizícola. Em seu interior, se encontra presente a Lagoa 

do Guaraxaim (Figura 43). 

 

Considerando que grande parte destas áreas apresentam banhados e dunas, as 

quais são consideradas áreas de APP conforme a legislação, sendo obrigatório a 

restauração e conservação destas áreas, junto do valor ecossistêmico que os 

ecossistemas presentes possuem, as áreas delimitadas como Áreas da Costa 

Lagunar podem ser prioritárias para implementação de ações voltadas a seus alvos 

de conservação. 
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Figura 40 – Mapa de localização dos Banhados do Rio Guaíba. 

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 
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Figura 41 – Mapa de localização do Pontal Dona Helena.  

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 

 
 

Figura 42 – Área de Importância Ambiental Pontal Dona Helena. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 43 – Mapa de localização do Pontal Santa Rita. 

 
Fonte: GOOGLE (2020) (modificado pelo autor). 
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Dentre os alvos presentes, além dos ecossistemas presentes, podemos citar as 

espécies ameaçadas e endêmicas que utilizam estas áreas como habitats. Dentre as 

principais, destacamos o Liolaemus arambarensis, além das espécies de peixes 

ameaçadas como o Austrolebias wolterstorffi, classificado como Criticamente em 

Perigo pela avaliação Estadual e presente na Lagoa dos Patos, além de várias aves 

ameaçadas, como Asthenes hudsoni, Cairina moschata, Circus cinereus, 

Cnemotriccus fuscatus fuscatus, Eleothreptus anomalus, Gallinago undulata, 

Geranoaetus melanoleucus, Limnornis curvirostris, Porzana spiloptera, Rhea 

americana, Sarkidiornis sylvicola, Spartonoica maluroides, Xanthopsar flavus, Xolmis 

dominicanus, entre outras que possuem como hábitats campos úmidos, banhados, 

dunas, restingas, campos inundáveis e áreas associadas. 

Já em relação à flora ameaçada, os ecossistemas presentes são propícios para 

a presença de diversas espécies, sendo algumas classificadas como ameaçadas, com 

o caso da  Ephedra tweediana, Briza scabra, Bulbostylis capillaris, Dyckia marítima, 

Eriocaulon magnificum, Eriocaulon modestum, Pontederia subovata, Noticastrum 

calvatum, Tibouchina asperior, Regnellidium diphyllum, entre outras referentes à 

remanescentes da Mata Atlântica ou vegetações pioneiras de influência fluviolacustre. 

Nesse sentido, reconhecendo a grande quantidade de espécies ameaçadas 

propicias aos habitats destas áreas, juntamente ao fato de grande parte dos 

ecossistemas presentes serem considerados como áreas voltadas à conservação, 

sendo protegidas por legislação, considera-se como ação prioritária a elaboração e 

implementação de UCs de Proteção Integral. Dentre as possíveis categorias de 

Unidades de Conservação deste grupo, vê-se a necessidade de analisar melhor cada 

área, com um levantamento in loco das espécies e ecossistemas presentes. Aliado a 

isso, a elaboração de uma UC nestas áreas auxiliaria na implementação de demais 

programas voltados à pesquisa, inventário biológico e disseminação do conhecimento 

e importância dos aspectos ecológicos presentes nestas áreas. 

Atualmente, duas das áreas demarcadas neste estudo já estão com proposta de 

criação de Unidades de Conservação em andamento. O Centro Nacional de pesquisa 

e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN) (VIERIA et al, 2020) elaborou uma 

proposta contendo dois polígonos paras as duas áreas localizadas no município de 

Arambaré, sendo uma delas referente ponta sudoeste da Área de Importância 

Ambiental Pontal Dona Helena, e a outra referente a margem leste da Área de 

Importância Ambiental Pontal Santa Rita. Nesta proposta, cuja objetivo visa a proteção 
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da espécie Liolaemus arambarensis e espécies da flora e fauna associados ao seu 

habitat, a primeira área teria como opção mais indicada a implementação de uma Área 

de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), pelo fato desta categoria não exigir a 

desapropriação para implementação, desde que as propriedades de seu interior 

possuam compatibilidade com os objetivos de conservação ambiental;  e a segunda 

teria como opção principal a implementação de um Refúgio da Vida Silvestre (RVS), 

uma vez que a área demarcada não envolveria áreas utilizadas para plantio e, 

consequentemente, não afetando as atividades produtivas da região. A Figura 44 

demonstra dos polígonos demarcados na proposta de criação das Unidades de 

Conservação em Arambaré. 
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Figura 44 – Proposta de Unidades de Conservação em Arambaré. 

 
Fonte: VIEIRA et al (2020). 
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Através da demarcação e caracterização das regiões e áreas de importância 

ambiental das Áreas Prioritárias PA080, PA088 e PA097 pôde-se, além de propor 

ações voltadas aos objetos de conservação presentes, também se conhecer os 

principais “locais foco” para a implementação destas ações. Nesse sentido, algumas 

ações como a criação de Unidades de Conservação, ao invés de abranger todo o 

território de uma das áreas prioritárias estudadas, abrangeria apenas um local 

específico. Já demais ações voltadas à educação ambiental devem ser 

implementadas em toda a região abrangida pelas áreas em estudo, visando a 

conservação das áreas naturais e espécies presentes tanto em todo o território das 

áreas prioritárias quanto especialmente nas Regiões de Importância Ambiental e 

demais Áreas de Importância Ambiental.  

O Quadro 12 simplifica a disposição dos principais alvos de conservação e ações 

prioritárias necessárias em cada área prioritária estudada. 

 

Quadro 12 – Áreas Prioritárias PA080, PA088 e PA097 e seus principais alvos de 
conservação e ações prioritárias. 

(continua) 

Áreas 
Prioritárias 

para 
Conservação 

da 
Biodiversidade 

Regiões e 
Áreas de 

importância 
Ambiental 

Principais Alvos de 
Conservação 

Principais Ações Prioritárias 

Área 
Prioritária 

PA080 

Região da 
Floresta 

Estacional 

• Áreas de Importância 

Ambiental; 

• Espécies ameaçadas 

(Alouatta guariba 

clamitans, Parodia sp.); 

• Habitats ameaçados 

(remanescentes 

florestais, corpos 

hídricos). 

• Implementação de Unidades de 

Conservação (APA); 

• Restauração de florestas 

fragmentadas; 

• Restauração de matas ciliares 

fragmentadas; 

• Educação ambiental local. 

Áreas de 
Mata Ciliar 
do Arroio 
Araçá e 
Arroio 
Ribeiro 

• Espécies ameaçadas 

(Alouatta guariba 

clamitans, Sarkidiornis 

sylvicla, Calibrachoa 

heterophylla); 

• Hábitats ameaçados 

(corpos hídricos, áreas 

florestais); 

• Área de Preservação 

Permanente. 

• Restauração das Áreas de 

Preservação Permanente; 

• Fiscalização das áreas agrícolas 

de entorno; 

• Fiscalização do consumo hídrico 

e efluentes gerados pelas 

atividades antrópicas; 

• Educação ambiental relacionada 

à preservação das APP’s. 
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(continuação) 

Área 
Prioritária 

PA080 

Área de 
Margem 
Lagunar 

Banhados 
do Rio 
Guaíba 

• Espécies ameaçadas 

(Asthenes hudsoni, 

Spartonoica maluroides); 

• Hábitats ameaçados 

(banhados, restingas, 

campos alagáveis). 

• Implementação de Unidade de 

Conservação; 

• Fiscalização das Áreas de 

APP’s. 

Região dos 
Butiazais 

• Áreas de Importância 

Ambiental; 

• Espécies ameaçadas 

(Butia odorata, 

Liolaemus 

arambarensis); 

• Hábitats ameaçados 

(remanescentes da Mata 

Atlântica, banhados, 

dunas, butiazais, campos 

secos, campos 

inundáveis, 

represamentos hídricos). 

• Implementação de Unidades de 

Conservação (APA, Parques); 

• Fiscalização de Áreas de APP’s; 

• Programas turísticos 

educacionais. 

Área 
Prioritária 

PA088 

Área de 
Mata Ciliar 

Arroio 
Teixeira 

• Espécies ameaçadas 

(Alouatta guariba 

clamitans, Sarkidiornis 

sylvicla, Calibrachoa 

heterophylla); 

• Hábitats ameaçados 

(corpos hídricos, áreas 

florestais); 

• Área de Preservação 

Permanente. 

• Restauração das Áreas de 

Preservação Permanente; 

• Fiscalização das áreas agrícolas 

de entorno; 

• Fiscalização do consumo hídrico 

e efluentes gerados pelas 

atividades antrópicas; 

• Educação ambiental relacionada 

à preservação das APP’s. 

Área de 
Margem 
Lagunar 

Pontal Dona 
Helena 

• Espécies ameaçadas 

(Liolaemus 

arambarensis, 

Melanophryniscos 

dorsalis); 

• Habitats ameaçados 

(restingas, dunas, 

banhados, campos 

alagáveis). 

• Implementação de Unidade de 

Conservação; 

• Fiscalização de propriedades; 

• Fiscalização de Áreas de APP’s; 

• Pesquisas relacionadas ao 

inventário biológico local; 

• Educação ambiental volata às 

espécies e seus hábiats. 

Região da 
Floresta 

Estacional 

• Áreas de Importância 

Ambiental; 

• Espécies ameaçadas 

(Alouatta guariba 

clamitans, Parodia sp.); 

• Habitats ameaçados 

(remanescentes 

florestais); 

• Corpos hídricos. 

• Implementação de Unidades de 

Conservação (APA); 

• Restauração de florestas 

fragmentadas; 

• Restauração de matas ciliares 

fragmentadas; 

• Educação ambiental local. 
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(conclusão) 

Área 
Prioritária 

PA097 

Região dos 
Campos 
Úmidos 

• Espécies ameaçadas 

(Leopardus sp; 

Holocheilus brasiliensis); 

• Hábitats ameaçados 

(remanescentes da Mata 

Atlântica, banhados, 

represamentos hídricos). 

• Fiscalização das Áreas de 

APP’s; 

• Pecuária sustentável (vegetação 

natural); 

• Programas educacionais. 

Áreas de 
Mata Ciliar 
do Arroio 

Capivaras, 
Arroio 

Teixeira e 
Arroio 

Velhaco 

• Espécies ameaçadas 

(Alouatta guariba 

clamitans, Sarkidiornis 

sylvicla, Calibrachoa 

heterophylla); 

• Hábitats ameaçados 

(corpos hídricos, áreas 

florestais); 

• Área de Preservação 

Permanente. 

• Restauração das Áreas de 

APP’s; 

• Fiscalização das áreas agrícolas 

de entorno; 

• Fiscalização do consumo hídrico 

e efluentes gerados pelas 

atividades antrópicas; 

• Educação ambiental relacionada 

à preservação das APP’s. 

Área de 
Margem 
Lagunar 

Pontal Dona 
Helena e 

Pontal 
Santa Rita 

• Espécies ameaçadas 

(Liolaemus 

arambarensis, 

Melanophryniscos 

dorsalis); 

• Habitats ameaçados 

(restingas, dunas, 

banhados, campos 

alagáveis). 

• Implementação de Unidade de 

Conservação; 

• Fiscalização de propriedades; 

• Fiscalização de Áreas de APP’s; 

• Pesquisas relacionadas ao 

inventário biológico local; 

• Educação ambiental volata às 

espécies e seus hábitats. 

Fonte: Autor (2020). 
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3 CONCLUSÃO 

 

O entendimento da delimitação e importância biológica das Áreas Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade PA080, PA088 e PA097 partiu do conhecimento 

de seus alvos de conservação, através do levantamento das suas principais 

características do meio físico e biótico, além da análise do uso e ocupação do solo 

presentes nestas áreas, aliado aos  impactos antrópicos ocorridos ao longo dos anos. 

Nesta abordagem, a comparação entre as principais características físicas, 

bióticas e de uso e ocupação do solo identificadas, com os objetos considerados para 

a definição das áreas prioritárias dispostos na metodologia de atualização, possibilitou 

o reconhecimento destas características tanto para a importância da biodiversidade 

quanto para o uso sustentável dos recursos presentes e a persistência e processos 

ambientais importantes de ocorrência na área estudada. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que grande parte das características 

presentes nas áreas prioritárias, principalmente seus remanescentes florestais, 

corpos hídricos e demais áreas naturais, são classificados como alvos de conservação 

pertinentes a ações prioritárias que visem sua restauração e/ou conservação. Além 

disso, a grande variedade de espécies da fauna e flora, endêmicas e ameaçadas de 

extinção e que potencialmente utilizam estas áreas como habitats, indicam a 

importância biológica da presença destas áreas para a manutenção da biodiversidade 

local. 

O conhecimento dos alvos de conservação e sua importância ambiental, 

acrescidos da influência das ações antrópicas ocorridas ao longo dos últimos anos 

sobre estes mesmos alvos, possibilitou visualizar a necessidade da implementação 

de ações prioritárias que objetivem principalmente a restauração e conservação das 

características naturais presentes, tanto no interior quanto no entorno das áreas 

prioritárias estudadas. 

Nesse sentido, considerando o levantamento das características presentes nas 

áreas estudadas, foi realizado o reconhecimento das principais áreas que apresentam 

um conjunto de alvos de conservação, onde as áreas mais abrangentes 

territorialmente foram denominadas como Regiões de Importância Ambiental e, 

presentes no interior de algumas destas regiões, áreas com alvos de conservação 

mais específicos, as quais foram denominadas como Áreas de Importância Ambiental. 

Assim, conforme o entendimento das principais características presentes 
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respectivamente em cada área e região de importância ambiental, foi possível propor 

ações prioritárias a serem implementadas com maior compatibilidade em cada região. 

Entre as principais ações prioritárias a serem implementadas nas regiões 

selecionadas, se encontra a criação de Unidades de Conservação, das quais podem 

se classificar de acordo com os grupos de Unidades de Proteção Integral ou Unidades 

de Uso Sustentável, de acordo com a quantidade e importância dos conjunto de alvos 

presentes em cada área, além da melhor compatibilidade para o uso antrópico de toda 

a região. 

Outra ação de extrema importância a ser implementada nas áreas estudadas é 

a fiscalização das Áreas de Preservação Permanente presentes. Por apresentarem 

irregularidades em muitos locais, gerando impactos negativos ao ambiente local, estas 

áreas devem ser delimitadas conforme o disposto em sua legislação e, as áreas 

degradadas, recuperadas imediatamente, a fins de reestabelecer as condições 

adequadas ao ecossistema presente e proporcionar a conservação dos mesmos. 

Além disso, deve-se destacar a importância do conhecimento da população local 

sobre as características ambientais e os valores ecológicos presentes nas áreas 

estudadas. Nesse sentido, vê-se a necessidade de incentivar a realização de 

pesquisas in loco nestas áreas, relacionadas tanto ao levantamento e monitoramento 

das espécies presentes quanto na valoração de seus serviços ecossistêmicos. 

Ademais, é de grande valia a disseminação destes conhecimentos para os habitantes 

da região, através de palestras públicas ou programas educacionais escolares. 

Diante do exposto, os resultados obtidos confirmam a importância da 

demarcação e seleção das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade 

PA080, PA088 e PA097 como áreas de alta e/ou extremamente alta importância 

biológica, apresentando no mínimo uma alta prioridade para a implementação de 

ações prioritárias. 

Contudo, além de confirmar a importância das áreas prioritárias estudadas, o 

levantamento dos objetos alvos de conservação presentes também demonstrou que 

algumas das principais áreas e regiões de importância ambiental existentes não se 

limitam necessariamente no interior das delimitações apresentadas em cada área 

prioritária estudada. Algumas das regiões que apresentaram um conjunto significativo 

de alvos de conservação se localizam sobre a linha de delimitação de duas ou mais 

áreas prioritárias estudadas, abrangendo em alguns casos áreas que transcendem os 

limites demarcados como áreas prioritárias. 
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Neste sentido, cabe ao Ministério do Meio Ambiente elaborar, na próxima 

atualização das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, uma possível 

reestruturação em relação ao território abrangido pelas áreas prioritárias PA080, 

PA088 e PA097, considerando, além dos outros fatores pertinentes para a seleção 

destas áreas prioritárias, as regiões que apresentaram maior importância ecológica. 

Ainda, destaca-se a importância de elaborar uma ficha descritiva das áreas 

prioritárias selecionadas, com suas principais características, perigos potenciais e 

ações prioritárias a serem implementadas. A elaboração de um material deste tipo 

auxiliaria na transparência e disseminação do conhecimento e da importância da 

seleção destas áreas como prioritárias para a conservação da biodiversidade. 

Independentemente, estudos e discussões para a implementação de Unidades 

de Conservação nas principais áreas alvos de conservação necessitam continuar e 

avançar, para que tais áreas não tenham suas características ambientais impactadas 

negativamente por outras ações antrópicas. Neste contexto, projetos que visionem o 

uso sustentável e outras iniciativas conservadoras devem ser incentivadas e apoiadas 

pelo poder público, tanto estadual quanto municipal. 
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