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1 CONTEXTO E LOCALIZAÇÃO

A área em estudo localizada nas proximidades das ruas Lenira Melania Gasperim Galli e rua
2

Germano Carlos Knap, a área verde pública apresenta uma área de 119.008,48 m registrada em
planta da Prefeitura Municipal de Erechim. Esta érea verde é instituída pela Lei 2597/1994 referente
ao Código do Parcelamento do Solo Urbano, inserida na Área Industrial do Município de Erechim.
A Lei 2597/1994, dispõe sobre parcelamento do solo urbano no município de Erechim-RS e
com relação às áreas verdes consta o seguinte:
Art. 16 - Em qualquer projeto de loteamento deverão ser reservadas as áreas públicas,
compreendendo as áreas destinadas ao arruamento, à implantação de equipamentos públicos e
comunitários, bem como as reservadas à preservação das áreas verdes e dos fundos de vale, caso
ocorram, as quais se tornarão inalienáveis na forma da Lei Federal 6766/79 e no que couber, aos
Decretos _ Leis nº 58/37 e 271/67, nas partes que não foram implicitamente revogadas, passando ao
domínio do Município no ato da inscrição do loteamento no Registro de Imóveis, ressalvados os
casos expressos no artigo 20 desta Lei.
§ 2º - O percentual das áreas verdes (recreação arborização), não poderá ser inferior a 10%
(dez por cento) da área total da gleba.
Art. 19 - Aplicam-se aos desmembramentos no que couber, a disposição urbanística da
presente Lei, em especial, reserva técnica de 10% (dez por cento) referentes as áreas verdes
(recreação e arborização) ou institucionais, quando com área superior a 5.000 m² (cinco mil metros
quadrados).
No ano de 2007 a área verde pública em estudo por meio da LEI Nº 4.183, DE 23 DE
AGOSTO DE 2007, tornou-se Reserva Biológica do Distrito Industrial de Erechim, sob na qual o
Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pelo
Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município:
Art. 1º Fica criada a RESERVA BIOLÓGICA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ERECHIM,
Unidade de Conservação Integral, nos termos do artigo doze, inciso I, do Decreto Estadual nº 38.814,
de 26 de outubro de 1998.
Parágrafo Único. É parte integrante da Reserva Biológica do Distrito Industrial de Erechim, a
gleba de solo denominada Área Verde III, constante nos mapas do Distrito Industrial Irani Jaime
Farina, Fase III, aprovados em 20 de janeiro de 2005, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas do
Município, totalizando uma área de 102.853,83 m² (cento e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três
metros e oitenta e três decímetros quadrados).
Art. 2º A criação da Reserva Biológica do Distrito Industrial de Erechim tem por finalidade:
I - Resguardar os atributos excepcionais da natureza da região;
II - A proteção integral da flora, da fauna e dos demais recursos naturais, com utilização para
objetivos educacionais e científicos.
Art. 3º Fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nestas áreas, como
também o uso de fogo.
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Parágrafo único. O solo, as águas, a flora, a fauna e demais recursos naturais destas áreas
ficam sujeitos ao regime de proteção do Código Florestal, de Lei de Proteção à Fauna e dos demais
normas pertinentes ao assunto.
Art. 4º Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei, deverá ser realizado projeto de cercamento e de recomposição de espécies, bem como de
controle de espécies invasoras por ventura necessário.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações
orçamentárias previstas.
Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
No ano de 2012 a área em estudo, novamente volta a ser instituída como Área Verde Pública
do Município de Erechim, sob Lei

nº 5.214, de 15 de maio de 2012.

Neste sentido, foram realizadas a análise e a caracterização ambiental da área urbana como
subsídio à revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Erechim, associado
a uma proposta conjunta do zoneamento ambiental e do plano de manejo conceitual da área em
estudo, um dos elementos estruturais-naturais da paisagem urbana, direcionando o desenvolvimento
de ações relacionadas ao uso e conservação da área, na perspectiva de assegurar a qualidade
ambiental e de vida da cidade de Erechim.
Apresenta uma grande potencialidade para a prática da conservação da biodiversidade no
âmbito local. A tomada de decisão com relação ao uso e ocupação do seu espaço físico, na
perspectiva da conservação e continuidade do mesmo na paisagem urbana, envolve a consideração
do zoneamento ambiental e da dinâmica do uso e ocupação da área e do entorno da mesma.
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2 DIAGNÓSTICO DA ÁREA EM ESTUDO COMO SUBSÍDIO AO PLANO DE MANEJO

A partir de estudos evidenciou-se a potencialidade para a Região Alto Uruguai, quanto a
Conservação da Biodiversidade, onde via mapeamentos temáticos de Uso da Terra pode-se
estruturar áreas prioritárias para a conservação da Biodiversidade a partir de suas características
bióticas e abióticas, visando a integração entre ambientes e criando ilhas de conservação interligadas
onde os recursos hídricos e as vegetações remanescentes sirvam de corredores de integração entre
estes espaços.
Pela análise das informações de fragmentação Florestal, observa-se que esta tende a
diminuir quanto mais em direção ao norte, em relação à divisa do Estado com Santa Catarina, devido
aos vales dissecados do Rio Uruguai, que fez com que geomorfológicamente estes espaços sejam
mais íngremes e com menor aproveitamento para práticas agropecuárias.
O que se observa é que os fragmentos remanescentes estão associados principalmente à
topografia, nem sempre relacionados aos corpos hídricos, o que não pode ser considerado como
corredores devido à alta fragmentação existente, mas como trampolins devido a distâncias (Figura
01).
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Figura 01- Mapa da Espacialização dos Fragmentos de Vegetação Arbórea para a Região Alto
Uruguai do Rio Grande do Sul, obtidos a partir de Mapeamento do Uso da Terra, salientando a Área
Verde Pública em estudo no canto superior a esquerda.

Assim, para o centro-sul desta região as áreas que predominam são os planaltos com relevos
menos íngremes, onde a ocupação humana da terra é mais intensa, desta forma existe um aumento
da fragmentação florestal e menores índices de presença de vegetação arbórea, mesmo nas áreas
em que a lei prevê sua manutenção em função das Legislações Ambientais Estaduais e Federais
(Códigos Ambiental Federal e Estadual).
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2.1 ACESSO A ERECHIM/RS E CARACTERÍSTICAS MUNICIPAIS

O município de Erechim/RS situa-se na região Norte do Estado do Rio Grande do Sul.
Considerada pólo regional de desenvolvimento, devido às atividades e serviços que oferece a
comunidade regional em termos de educação, saúde, rede bancária e indústria.
O município de Erechim/RS está localizado entre as coordenadas geográficas: de 27°29’06” a
27°47’09” de Latitude Sul e 52°08’43” a 52°21’03” d e Longitude Oeste, na região do Alto Uruguai a
uma altitude média de 768m). A área total calculada para o município de Erechim é de 425,86 km²
(Figura 02). Está inserido fisiograficamente na porção do extenso Planalto Meridional do Brasil, no
Centro-Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Limitada ao Sul pelo município de Passo Fundo e ao
Norte pelo Rio Uruguai, está assentado na zona do Capeamento Basalto Arenítico do Paraná
(PIRAN, 1982).
A região se caracteriza por dois domínios topográficos: planalto de ondulações suaves ao Sul
e, ao Norte, apresentando um maior reentalhamento das formas constituindo “vales encaixados e
vertentes abruptas com afloramentos basálticos conhecidos como peraus” (CASSOL, 1979),
intensificando a erosão fluvial e pluvial. A sede municipal dista cerca de 360 Km da capital, Porto
Alegre e possui como principais rodovias de acesso as BR 153, RS 135, RS 331, RS 480, RS 479,
RS 420 e RS 211 (Figura 03).
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Figura 02- Mapa Político Administrativo do Município de Erechim, RS com a visualização da localização da Área Verde Pública em estudo.
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Figura 03- Mapa de localização e vias de acesso a cidade de Erechim, RS. (Fonte: DAER/RS,
2009)

2.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA VERDE EM ESTUDO

A área em estudo está situada na região norte do estado do Rio Grande do Sul e
localizada na zona urbana do município de Erechim/RS, próximo a BR 153, no Bairro Distrito
Industrial entre as coordenadas geográficas 27°39’2 .94”S a 27°39’17.1”S de Latitude Sul e
52°14’4.01”W e 52°14’17.13”W de longitude Oeste (Fi gura 04).
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Figura 04- Localização Geográfica da Área Verde Pública em estudo no estado do Rio Grande do Sul e no Perímetro Urbano da cidade de Erechim –
RS.
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2.3 INFORMAÇÕES ABIÓTICAS

2.3.1 DADOS CLIMÁTICOS

2.3.1.1 Temperatura

De acordo com Moreno (1961), o clima da área em estudo é do tipo “Cf”, clima
temperado úmido, apresentando um período frio com temperaturas médias inferiores a 15ºC,
com duração superior a 90 dias, durante os meses de junho, julho e agosto.
Segundo a classificação de Köppen (Apud MORENO, 1961), a área de estudo,
enquadra-se no tipo climático Cfa, denominado sub-tropical, que corresponde às regiões onde
as temperaturas médias do mês mais quente (janeiro) são superiores a 22ºC, podendo atingir
até 36°C e, no mês mais frio (julho), a temperatura oscila de -3ºC a 18ºC. A Figura 05
representa as condições climáticas para o estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a
Classificação de Köppen.
Das regiões geográficas do Globo, bem regadas por chuvas, o Sul do Brasil é, segundo
Nimer (1990), a que apresenta distribuição espacial mais uniforme. Com efeito, ao longo de
quase todo seu território a altura média da precipitação anual varia de 1,250 a 2.000 mm.
Portanto, não há no Rio Grande do Sul nenhum lugar caracterizado por carência de chuva.
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Figura 05- Mapa da Distribuição das Zonas Climáticas do Rio Grande do Sul, RS evidenciando
a localização geográfica do município de Erechim, RS, onde localiza-se a área em estudo.
Fonte: http://coralx.ufsm.br/ifcrs/mapaclima.jpg

2.3.1.2 Precipitação

O município de Erechim, onde está inserida a área em questão, encontra-se situado
dentro da classe com precipitação de 2000 a 2250 mm anuais, com um dos maiores índices do
estado do Rio Grande do Sul, demonstrando que a precipitação é bem distribuída e que segue
o padrão regional de pluviosidade conforme a Figura 06.
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Figura 06- Mapa da Distribuição das Zonas Pluviométricas do Rio Grande do Sul, RS,
evidenciando a localização geográfica do município de Erechim,RS onde localiza-se a área em
estudo.
Fonte: http://coralx.ufsm.br/ifcrs/mapachuva.jpg
A precipitação média anual em Erechim é de 1.802 mm, sendo que a precipitação
média mensal, varia entre 125mm (março) e 195mm (outubro), conforme a Figura 07. A
amplitude de variação entre os meses de máxima e mínima não chegam a ser significativas
para caracterizar o clima, como tendo um período chuvoso e outro seco. As chuvas ocorrem
bem distribuídas durante todos os meses do ano.
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Figura 07- Histograma de precipitação mensal em Erechim para o período 1989/2009.
Fonte: Estação Fepagro, RS.
A partir da figura ilustrando a compilação das precipitações máximas, mínimas e
médias para o período de 1989 a 2009, pode-se observar que as precipitações máximas
ocorrem nos meses de maio, julho e outubro, sendo que as mínimas ocorrem no período de
novembro a abril.
O relevo regional é caracterizado por superfícies e formas simples, que não interferem
a ponto de criar diferenciações muito importantes na pluviometria anual. Somente restritas
áreas estão fora do balizamento de 1.250 a 2.000 mm.
Embora o relevo, por suas características gerais suaves, não exerça grande influência
na distribuição da pluviometria, seu papel, mesmo assim se salienta, uma vez que as Planícies
e Depressões Gaúchas e os Planaltos da Campanha e Sul-Rio-Grandense, embora possuam
maior número de dias de chuvas, proporcionado pela frente polar, apresentam totais inferiores
às do Planalto das Araucárias.

2.3.2 CARTA BASE (Político Administrativo)

A área verde pública em estudo está situada na região norte do estado do Rio Grande
do Sul e localizada na zona urbana do município de Erechim/RS, próximo a BR 153, no Bairro
Distrito Industrial entre as coordenadas geográficas 27°39’2.94”S a 27°39’17.1”S de Latitude e
52°14’4.01”W a 52°14’17.13”W de longitude (Figura 0 8).
Possui uma área de 10,28 hectares. Corresponde a um fragmento típico de Floresta
Ombrófila Mista, com uma área de Vegetação Implantada (Pinus sp.).
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Em seu limite leste, faz divisa com uma área de silvicultura de Eucalyptus sp., os
demais limites fazem divisa com o Bairro Industrial de Erechim.
O interior da área não apresenta rede viária, nele estão localizadas a nordeste,
noroeste e sudoeste três áreas úmidas, que abastecem os rios que compõe os recursos
hídricos da área com 0,77km de extensão.
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Figura 08- Carta Base (Político Administrativo) da Área Verde Pública em estudo – RS.
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2.3.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

2.3.3.1 Geologia

Segundo Kaul (1990), o Rio Grande do Sul é constituído por terrenos rochosos cuja
origem ou transformação recuam aos mais diferentes períodos da história da crosta terrestre,
trazendo o registro de distintos eventos geodinâmicos. Do Arqueano precoce aos tempos
cenozóicos, os processos magmáticos, metamórficos e sedimentares, aliados aos movimentos
tectônicos, foram engendrando uma crosta cada vez mais diferenciada e mais estável, com
predomínio, de modo geral crescente, da atividade sedimentogênica sobre as atividades ígneometamórficas. (SEMA/UFSM, 2005).
O panorama geológico atual do Estado é o de uma região que abrange três grandes
domínios geológicos: Terrenos Pré-Cambriânicos, Bacia do Paraná e Cobertura de Sedimentos
Cenozóicos (KAUL, 1990).
Segundo KAUL (1990), o domínio dos Terrenos Pré-Cambriânicos caracteriza-se por
abarcar uma grande diversidade de tipos de rochas, formadas desde os primórdios dos tempos
geológicos, há cerca de 3 bilhões de anos atrás, até por volta de 500 milhões de anos. Trata-se
de rochas ortometamórficas (rochas metamórficas de origem ígnea) e parametamórficas
(rochas metamórficas de origem sedimentar) de alto, médio ou baixo grau de metamorfismo, de
composição química muito diversificada, rochas ígneas granitóides componentes de inúmeras
instruções,

além

de

pouco

freqüentes

seqüências

de

cobertura

de

natureza

vulcanossedimentar.
Esse domínio pode ser subdividido em cratons (porções de um continente, estáveis por
longos períodos de tempo em relação a cinturões móveis adjacentes) e cinturões móveis
(províncias orogênicas lineares ou curvilíneas de extensão regional): a) Craton Rio de La Plata,
correspondente à região ocidental do Planalto Sul-Rio-Grandense; b) Cinturão Móvel Dom
Feliciano, que corresponde à porção oriental deste planalto.
O domínio da Bacia do Paraná é o mais amplo domínio geológico do Sul do Brasil,
pertencente à grande estrutura, de dimensões continentais, extensiva a outros países,
implantada em terrenos pré-cambriânicos a partir do Siluriano Inferior. Pode ser subdividido em
duas porções ou áreas: a das formações sedimentares, acumuladas desde tal período
geológico até o Triássico, e a dos colossais derrames de lavas, de composição
predominantemente básica, que cobriam as referidas formações a partir do Jurássico Superior.
O domínio da Cobertura de Sedimentos Cenozóicos corresponde aos sedimentos de
idade predominantemente holocênica, que se concentraram em diferentes áreas do Estado,
notadamente na área costeira.
O Craton Rio de La Plata corresponde à porção ocidental do Planalto Sul-RioGrandense, que se estendo por sob a cobertura sedimentar gonduânica da Bacia do Paraná,
ao Uruguai e à Argentina (Almeida et al. e Fragoso Cezar apud KAUL, 1990). A sul, a oeste e a
norte, esse craton está coberto por camadas sedimentares; a leste, limita-se geralmente
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através de falhas, com Coberturas Molassóides coberturas vulcanossedimentares, resultantes
da erosão de cadeias de montanhas) Eopaleozóica. Pode-se reconhecer, nessa unidade
geotectônica, terrenos gnáissico-graníticos e cinturões vulcanossedimentares. Os primeiros são
constituídos por rochas formadas no Proterozóico Inferior, há cerca de dois bilhões de anos,
por processos magmáticos. Nessa mesma fase evolutiva da crosta, tais rochas adquiriram
características metamórficas. Essas rochas podem ser divididas em graníticas, migmatíticas e
granulíticas. Os Cinturões Vulcanossedimentares são constituídos por rochas supracristais
(sobre embasamento antigo) que são as rochas orto e parametamórficas.
Segundo Fragoso César apud KAUL (1990), o Cinturão Móvel Dom Feliciano
corresponde aos terrenos pré-cambriânicos mais orientais do Planalto Sul-Rio-Grandense, que
se prolongam ao Uruguai. Trata-se de unidade lito-estrutural de primeira grandeza, que se
originou da regeneração Brasiliana atuante na porção sudeste da Plataforma Sul-Americana.
Constituem complexos metamórfico-migmatítico-graníticos distribuídos em duas bandas
concordantes, designada de Flanco Ocidental e Zona Central. O Flanco Ocidental corresponde
a uma faixa de largura variável, que conjugam, tectonicamente, um embasamento antigo, PréBrasiliano, e seqüências orogênicas.
O embasamento é formado por migmatitos e ganaisses bastomiloníticos, enquanto as
seqüências orogênicas constituem em espessos pacotes de rochas parametamórficas de baixo
grau entremeadas com metavulcânicas básicas, ácidas e intermediaria. A Zona Central
consiste numa faixa linear composta por rochas gnáissicas, magmáticas e graníticas, a que se
associam anfibolitos, blastomilonitos, quartzitos, xistos e mármores.
O município de Erechim e conseqüentemente a área em estudo faz parte da Província
Basáltica do Rio Grande do Sul, correspondendo à evolução geológica da bacia do Paraná,
onde as rochas vulcânicas se sobrepuseram a partir de fraturamentos pré-existentes e que
possibilitaram a formação de derrames posteriores, formando capas sucessivas de camadas
basálticas no período Juro-cretáceo (185 a 90 milhões de anos em escala geológica) (Figura
09).
As últimas formações, constituídas por regolitos, cascalhos, areias e formações
argilosas estão localizadas nas calhas dos rios e em suas margens de deposição, pois se
constituem em produto dos processos de desgaste e dissecação ocasionada pela ação
geológica das águas, formando os entalhes dos vales e vertentes de inclinação de relevo.
Estes processos denotam a ação natural dos processos erosivos, mas também podem
ser atribuídas as suas acelerações a partir de eventos de antropismo, o que ocasiona um
aumento do material desagregado e transportado pela ação da água, tanto em suspensão
como em araste e saltitamento. Os depósitos destes materiais a partir da formação de
barramentos para construção de hidroelétricas acabam ocorrendo no fundo destes
reservatórios, o que diminui o potencial de armazenamento volumétrico, bem como potencializa
a modificação dos aspectos naturais, formando novos ambientes.
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Erechim está localizada geologicamente na Bacia Intracratônica do Paraná, estando
situada estratigraficamente na Formação Serra Geral, tendo por base a Formação Botucatu e,
por topo, depósitos quaternários recentes.
Quanto a Estratigrafia a área é formada por uma sucessão de derrames superpostos
que compõem a Formação Serra Geral, estando relacionados ao vulcanismo fissural, de
caráter anarogênico, ocorrido de modo intermitente ao longo da região correspondente à Bacia
do Paraná (Figura 09).

Figura 09- Mapa da Distribuição Geológica do Rio Grande do Sul evidenciando a localização
geográfica do município de Erechim, RS.
Fonte: http://coralx.ufsm.br/ifcrs/mapageologia.jpg
A província do Planalto, que ocupa a metade norte e uma porção no sudoeste do Rio
Grande do Sul, é formada por uma sucessão de pacotes de rochas vulcânicas (Rochas
originadas por magma resfriado na superfície da crosta terrestre: Basaltos e Riolitos da
formação Serra Geral) (STRECK, 2008) (Figura 10).
Cada derrame apresenta alternâncias texturais bem definidas, onde se delineiam
porção basal, central e superior.
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Figura 10- Zonas Típicas de derrames basálticos do Sul do Brasil (Leinz e Amaral, 1978).

Quanto à litologia, os tipos de rochas são definidos por uma sucessão de rochas
extrusivas básicas e por alguns corpos hipabissais na forma de diques de diabásico.
Macroscopicamente se caracterizam os termos máficos por apresentarem cores do cinzaescuro ao chumbo, às vezes com matizes esverdeadas, sendo que, quando ao caráter textural,
são afaníticas a faneríticas muito finas. Os termos hipabissais correspondem a diques de
diabásico quando aparecem em corte intrudindo às rochas, ocorrência, segunda formas, são
rochas fanocristais.
Quanto a Geologia, na área de abrangência do estudo ocorre unicamente a Formação
Serra Geral. Secundariamente, depósitos sedimentares quaternários de pequena amplitude
desenvolvem-se ao longo dos cursos de água.
A Formação Serra Geral é composta por uma sucessão de derrames de lavas
predominantemente básicas (basaltos), de idade Cretácea (entre 120 e 150 milhões de anos –
Cretáceo Inferior), cuja estrutura interna comporta uma zona vítrea basal com juntas
horizontais, uma zona intermediária com fraturamento vertical e uma zona superior com
disjunções verticais e horizontais, recoberta por rocha vesicular resultante da liberação de
gases quando do resfriamento dos derrames.
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O estado do Rio Grande do Sul (RS) apresenta quatro grandes províncias
Geológicas/Geomorfológicas com origens geológicas distintas, associadas a sua formação a
separação das grandes massas continentais e que originou a formatação atual (STRECK,
2008) (Figura 11).
Figura 11- Províncias Geomorfológicas e Geológicas do Rio Grande do Sul, evidenciando a

localização geográfica do município de Erechim, RS. (UFRGS, 2010).
Fonte: http://www.ufrgs.br/paleotocas/RioGrandedoSul.htm
Uma das principais contribuições da formação geológica regional está relacionado aos
aqüíferos fraturados e mais especificamente a formação de solos com boa fertilidade natural,
oriundos da decomposição das rochas basálticas da formação Serra Geral (Figura 12).
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Figura 12- Afloramento de basalto no município de Erechim, município onde se situa a Área
Verde Pública em estudo, fruto de derrames ocorridos na formação Serra Geral, em estágio de
decomposição formando Neossolos e Latossolos.
O

basalto

se

constitui

em

uma

rocha

ígnea

vulcânica

escura,

composta

primordialmente por plagioclásio cálcico (An>50%) e piroxênios. Apresenta textura fina, com
material vítreo em pequena quantidade. A composição química dos basaltos é muito constante,
variando o teor de SiO2 entre 45 e 55%. Possui um intenso fraturamento decorrente do seu
processo formacional (sucessão de derrames) e de esforços tectônicos posteriores. Estas
estruturas tectônicas condicionam parcialmente a drenagem local.
Ao longo dos cursos de água ocorrem depósitos quaternários originados a partir de
processos erosivos, principalmente de origem fluvial. Estes depósitos são constituídos
principalmente por siltes e argilas, ocorrendo alguns níveis de cascalhos principalmente na subbacia do arroio Tigre, cuja rede de drenagem do Parque Natural Municipal Longines Malinowski
é formadora.

2.3.3.2 Geomorfologia

A maior parte da área em estudo integra a Unidade Geomorfológica Planalto dos
Campos Gerais. A Unidade Geomorfológica do Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai
possui um relevo intensamente dissecado em rochas basálticas, ocorrendo na forma de vales
estreitos, de topo plano ou levemente convexo, interrompidos por uma vertente de forte
declividade, caracterizando-se, às vezes, como escarpa. Essas vertentes apresentam ao longo
do declive, degraus que configuram patamares.
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Os morros apresentam, em geral, topos arredondados com serras restritas e
localizados. A drenagem é de alta densidade, com vales fechados. As diferenças de altitude
entre os topos das elevações e os fundos dos vales são da ordem de 100 a 200 metros.
Ocorrem exposições locais de rocha, formando, por vezes, extensos paredões.
A drenagem se acha fortemente controlada pela estrutura. Esse controle estrutural se
mostra evidente pelas inúmeras ocorrências de trechos retilinizados, flexões bruscas e também
pela grande ocorrência de corredeiras, saltos e lajeados a Unidade Geomorfológica Planalto
dos Campos Gerais apresenta topografia suave ondulada.
A Unidade apresenta-se espacialmente descontínua, separada por áreas de relevo
mais dessecado, correspondentes à Unidade do Planalto Dissecado do Rio Iguaçu/Rio
Uruguai. As formas de relevo evoluíram principalmente sobre rochas efusivas ácidas que
recobrem parcialmente as efusivas básicas. O Planalto dos Campos Gerais funciona, em seus
compartimentos, como área divisora de drenagem.
A grande paisagem (geomorfologia) é definida pelo relevo geral e pela ação dominante
que caracterizam a geomorfologia local. No caso em questão, apenas uma grande unidade
geomorfológica compõe a geomorfologia da área compreendida pela área em estudo: Unidade
Geomorfológica

Planalto

Dissecado

Rio

Iguaçu/Rio

Uruguai.

Pertencente

à

região

Geomorfológica Planalto das Araucárias, esta unidade apresenta descontinuidade espacial
devido à sua ocorrência dentro da Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. É
caracterizada por um relevo muito dissecado, com vales profundos e encostas em patamares.
A área não apresenta grandes contrastes de relevo e topografia, pois encontra-se
assentado sobre a região de Planalto, com denominação de Planalto Dissecado do Rio IguaçuRio Uruguai (Figura 13).
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Figura 13- Mapa Geomorfológico do Rio Grande do Sul, evidenciando o município onde
localiza-se a Área Verde Pública em estudo. (Fonte – Radam Brasil/IBGE, 2009).

2.3.3.3 Clinografia (Declividades) da Unidade de Conservação em estudo

As Classes Clinográficas da área em estudo vem elencar as principais áreas com
características restritivas baseadas nas leis ambientais vigentes (Código Florestal nº. 4.771/65
e Lei Lehmann nº. 6.766/79).
As restrições clinográficas estão associadas às condições topográficas, ao tipo de solo
e a presença de fragmentação rochosa em superfície, que normalmente, são solos que não
apresentam condições adequadas para ocupação e uso. Nestas áreas as instalações
industriais e urbanização ainda podem ser toleráveis, mas exigem custos e constante
manutenção de estrutura. Assim, por ser risco potencial de erosão, a declividade deve ser
levada em consideração na hora da adoção destas práticas nestes locais.
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A primeira classe de declividades entre 0 |--- 5% ocupam 9,14% da Unidade (0,94ha),
esta classe evidência um terreno plano sem restrições ao uso (Tabela 01).

Tabela 01: Classes Clinográficas da Área Verde Pública em estudo – RS.
Classes clinográficas (%)

Área (ha)

Área (%)

0 |--- 5%

0,94

9,14

5 |--- 12%

4,33

42,12

12 |--- 30%

4,25

41,34

30 |--- 47%

0,58

5,64

=> 47%

0,18

1,75

TOTAL

10,28 ha

100 %

O

relevo

correspondente

à

segunda

classe

(5

|---

12%)

abrange

4,33ha

correspondendo a 42,12% da área é classificado como plano suave e moderadamente
ondulado.
A análise para a terceira classe (12 |--- 30%) caracterizada por um relevo do tipo
declivoso, onde 4,25ha, correspondendo a 41,34% da área em estudo, apresenta restrições ao
uso.
Já as áreas com declividades entre 30 |--- 47% representadas por um relevo
fortemente ondulado, sendo a práticas de uso do solo antrópicas proibidas, pois essas áreas
são destinadas à conservação permanente totalizou 0,58ha (5,64%) da área analisada (Figura
14). Desta forma, o impeditivo da declividade, torna proibido como fator de expansão e
ocupação humana. Nestas áreas, o processo de risco ambiental, é agravado pelas
características geomorfológicas que a região apresenta.
As áreas compostas por declividade superiores a 47% perfazem 0,18ha
(1,75%), são representadas por um relevo com declives fortemente acentuados, sendo
destinadas à preservação permanente, conforme o Código Florestal, determinando que estas
áreas sejam mantidas imunes à retirada de vegetação, não podendo ser permitida a utilização
para nenhum fim de ocupação, que o especificado em lei.
As características geomorfológicas destas áreas limitam a dinâmica de ocupação
fazendo com que seja mantido o estado natural do espaço, e condicionando fatores técnicos
para que se estabeleça dentro das leis vigentes, meios de manutenção e equilíbrio ambiental.
Neste sentido, o estudo das classes clinográficas da área determinou que 92,6% da
área apresentam declividades entre 0-----| 30% este índice proporciona um planejamento e
uma ocupação antrópica dentro das normas ambientais expressas pela lei vigente.
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Figura 14- Classes Clinográficas da Área Verde Pública em estudo – RS.
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2.3.3.4 Hipsometria (Altitudes) da Área em Estudo

Em relação às classes de hipsometria, a área em estudo é representada por 7 (sete)
classes hipsométricas, que variam de 660 a 695m (35m) de altitude em relação ao nível do mar
(Tabela 02).

Tabela 02: Classes Hipsométricas da Área Verde Pública em estudo – RS.
Classes hipsométricas (m)

Área (ha)

Área (%)

660 ---| 665m

0,15

1,46

665 ---| 670m

1,29

12,55

670 ---| 675m

1,32

12,84

675 ---| 680m

2,26

21,99

680 ---| 685m

2,09

20,33

685 ---| 690m

2,42

23,54

690 ---| 695m

0,75

7,29

TOTAL

10,28 ha

100 %

A classe hipsométrica mais representativa da área compreende 685---|690m e abrange
23,54% da área estudada. Está localizada na porção central da UC com decréscimo de
altitudes nas direções sudoeste e sudeste, onde estão localizados os recursos hídricos da área
(Figura 15).
As menores altitudes verificadas para a classe 660 --| 665m totalizaram a menor área
de abrangência da Unidade 0,15ha (1,46%).
Sendo assim, a área da Unidade apresenta pouca variação nas altitudes, onde as
classes, 665---|670m, 670---|675m, 675---|680m, 680---|685m e 690---|695 representam 75%
do território da UC.
Por meio da análise do Modelo Numérico de Terreno (MNT) e dos Perfis Topográficos
de Relevo da Unidade de Conservação em estudo, Figura 16, pode-se verificar que as maiores
altitudes estão localizadas na porção central da área e vão decrescendo no sentido onde estão
localizados os recursos hídricos da área.
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Figura 15- Classes Hipsométricas da Área Verde Pública em estudo – RS.
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Figura 16- Modelo Numérico de Terreno (MNT) e Perfis Topográficos de Relevo da Área Verde Pública em estudo – RS.
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2.3.5 SOLOS
Segundo Streck (2008) o mapa de solos do Rio Grande do Sul e conforme o Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS (Embrapa, 2006), em Erechim ocorrem os
seguintes tipos de solo: Latossolo Vermelho Aluminoférrico (LVaf), Neossolo Regolítico
Eutrófico (RRe1), Associação Neossolo Regolítico Eutrófico-Cambissolo Háplico EutróficoLuvissolo Háplico Pálico (RRe1-CXe-TXp2).
Conforme a (Figura 17) a UC em estudo é classificada por três tipologias de solo:
Gleissolos, Latossolo Vermelho Aluminoférrico (LVaf) e Neossolo Regolitico.
Os Gleissolos, tipo de solo localizado nas porções central e leste da UC em estudo,
apresentam uma área de abrangência de 30.468m² (29,64%), se caracteriza segundo STRECK
(2008), por um solo pouco profundo a profundo, muito mal drenado, de cor acinzentada ou
preta. Ocorre tipicamente em depressões mal drenadas em todo o estado do Rio Grande do
Sul, principalmente em várzeas de rios e nas planícies lagunares, geralmente associados aos
Planossolos. Os Gleissolos que ocorrem em áreas de nascentes dos riachos e ocupam
pequenas depressões nas regiões das Missões, Planalto e Alto Uruguai, devem permanecer
em preservação permanente.
O Latossolo Vermelho Aluminoférrico, localizado na porção leste e com maior
representatividade em termos de área abrangida com 9.565m² (9,3%), é um solo bem drenado,
normalmente profundo a muito profundo, possuí acentuada acidez, são solos do tipo litológico
basáltico de origem a partir de rochas eruptivas básicas da Formação Serra Geral, associados
a climas que possuem boa distribuição das chuvas ao longo do ano e ausência de estação
seca definida, possibilitando desta forma a gênese de solos que, de maneira geral, tem boa
fertilidade.
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Figura 17- Tipos de Solo da Área Verde Pública em estudo – RS.
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Os Neossolos, tipo de solo localizado na porção central da área, apresentam uma área
de 16,70ha (9,96%), é um tipo de solo raso ou profundo, de formação muito recente, originados
a partir dos mais diversos tipos de rochas e encontrados nas mais diversas condições de relevo
e drenagem. São geralmente encontrados nas regiões de Encosta Inferior do Nordeste e no
Vale do Uruguai, ocupando as encostas de relevo mais acentuado.

2.3.6 USOS E OCUPAÇÃO DA TERRA DA ÁREA EM ESTUDO

A área em estudo é caracterizada por cinco classes de Uso da Terra, conforme a
Tabela 03, sendo a classe mais expressiva a Vegetação Nativa com 67,12% de abrangência
no território da UC, seguida pela Vegetação de Araucárias com 26,75%. Totalizando, 97,66%
de uso natural da área.
Além de espécies nativas, a Unidade possui 0,88% de sua área com cobertura vegetal
de Pinus sp., e 3,79% de banhados (Figura 18).

Tabela 03: Classes de Uso e Ocupação da Terra da Área Verde Pública em estudo – RS.
Classes de Usos e
Ocupação da Terra
Vegetação Implantada
(Pinus)
Ecossistemas
Antropogênicos
Solo Exposto
Total
Vegetação Arbórea Nativa
em Estádio Avançado
Vegetação Arbórea em
Ecossistemas
Estádio Avançado com
Naturais
Araucárias
Banhados/Áreas Úmidas
Total
TOTAL
Tipificação

Área (ha)

Área (%)

0,09

0,88

0,15
0,24

1,46
2,34

6,90

67,12

2,75

26,75

0,39
10,04
10.28 (ha)

3,79
97,66
100%

Como podemos observar os elementos antrópicos da UC em estudo apresentam pouca
representatividade na paisagem, porém se tratando de uma UC, deve-se analisar todo contexto
do entorno da mesma. Neste sentido, e por meio de estudos, pesquisas e análises realizadas
para a implantação de um Plano de Manejo constata-se que o entorno da UC em estudo é uma
área antropizada com a presença de indústrias, urbanização e usos agrícolas e agroflorestais
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Figura 18- Classes de Uso e Ocupação da Terra da Área Verde Pública em estudo – Erechim, RS.
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A seguir segue por meio de figuras a caracterização das tipologias referentes aos usos e
ocupação da terra da área em estudo (Figuras 19 a 23).

Figura 19- Banhados/Áreas Úmidas da Área Verde Pública em estudo – Erechim, RS.

Figura 20- Áreas de Vegetação Nativa Estádio Avançado da Área Verde Pública em estudo –
Erechim, RS.
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Figura 21- Áreas de Vegetação de Araucária da Área Verde Pública em estudo – Erechim, RS.

Figura 22- Áreas de Vegetação Implantada de Pinus da Área Verde Pública em estudo –
Erechim, RS.
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Figura 23- Áreas de Solo Exposto da Área Verde Pública em estudo – Erechim, RS.

2.3.7 USOS E OCUPAÇÃO DA TERRA DA ZONA DE AMORTECIMENTO DA ÁREA EM
ESTUDO

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que estabelece critérios e
normas para criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação (UC), estabelece
como Zona de Amortecimento o entorno de uma UC, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos
sobre a unidade (SNUC, 2000).
De acordo com Teixeira (1998), quanto menor o fragmento (área de estudo), maiores
serão as influências dos fatores externos, tendo em vista que a dinâmica destes ecossistemas
torna-se dirigida por estes fatores e os efeitos de borda atuam na totalidade ou na maior parte
de sua área (FORMAN e GODRON, 1986).
Os principais fatores que determinam a fragmentação de habitats consistem na área e
efeito de borda, e isolamento do habitat (ANDRÉN, 1994; FAHRIG, 1997), o que torna a
paisagem heterogênea e constituída por manchas de diferentes características, formas e
tamanhos, com conseqüências deletérias para a maior parte da biota florestal nativa
(TEIXEIRA, 1998).
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Neste sentido foram caracterizadas e mapeadas 17 Classes de Uso e Ocupação da
Terra da Zona de Amortecimento (Borda) da Área em Estudo, a partir de um entorno em um
raio de 500 metros (Tabela 04).
Das Classes de Uso da Terra da Zona de Amortecimento da Área em Estudo, três
merecem destaque por abrangerem 43,36% da área de entorno, sendo Agricultura Implantada
o uso de maior representatividade com 15,99% (31,29ha), Área Construída Industrial 14,25%
(27,89ha) e Vegetação Arbórea Estádio Avançado com 13,12% (25,67ha).

Tabela 04- Uso e Ocupação da Terra da Zona de Amortecimento da área em estudo –
Erechim, RS.
Tipificação

Classes de Usos e Ocupação da Terra

Área (ha)

Área (%)

1.392
31.29
27.89
12.59

0.71
15.98
14.24
6.43

Ecossistemas
Antropogênicos:Sistemas
Urbano Industriais,
Agropecuários e
Ecossistemas Aquáticos

Lâmina D´água
Agricultura Implantada
Área Construída - Industrial
Área Construída - Residencial
Sistema Viário - Pavimentação Asfáltica
ou Pedra Irregular
Sistema Viário - Sem Pavimentação
Vegetação Implantada (Pinnus)
Vegetação Implantada (Eucalipto)
Vegetação rasteira - Gramíneas
Pátio
Áreas de Recreação/lazer
Silvicultura - Erva Mate/Fruticultura
Solo Exposto
Total

5.69
1.41
0.56
19.67
10.57
6.75
4.76
1.97
14.18
138.722

2.91
0.72
0.29
10.05
5.40
3.45
2.43
1.01
7.24
70.85

25.67

13.11

Ecossistemas Naturais

Vegetação Arbórea (Estádio Avançado)
Vegetação Arbórea (Estádio
Intermediário)
Vegetação Arbórea (Estádio Inicial)
Banhados/Áreas Úmidas
Total

13.83
16.83
0.74
57.07
195.792

7.06
8.60
0.38
29.15
100.00

TOTAL

O entorno da área em estudo também apresenta 12,59ha (6,43%) de Área Construída
Residencial, 5,69ha (2,91%) de Sistema viário Pavimentado, 19,67ha (10,05%) de Vegetação
Implantada – Eucalipto, 10,57ha (5,4%) de Vegetação Rasteira – gramíneas, Pátio 6,75ha
(3,45%), Áreas de Recreação e Lazer com 4,67ha (2,39%), Solo Exposto com 14,18ha
(7,24%), Vegetação Arbórea Estádio Intermediário com 13,83ha (7,07%) e Vegetação Arbórea
Estádio Inicial com 16,83ha (0,38%). Estas Classes somadas representam 45,32% da Zona de
Amortecimento da área em estudo (Figura 24).
Os usos menos representativos são as Áreas Úmidas com 0,38% (0,74ha), Vegetação
Implantada – Pinus com 0,56% (0,29ha), Silvicultura com 1% (1,97%), Lâmina da Água 0,71%
(1,39ha) e Sistema viário sem Pavimentação 0,72% (1,41ha). Estas Classes se somadas não
chegam a representar 5% do total da área estudada (Figura 25).
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Figura 24- Classes de Usos e Ocupação da Terra na Zona de Entorno imediato de 500 metros
da Área Verde Pública em Estudo - RS.

Segundo Mcgarigal e Marks (1995), a redução progressiva no tamanho das manchas e
fragmentos, consiste em um componente-chave de fragmentação de hábitat, sendo que
paisagens altamente fragmentadas podem sofrer taxas mais altas de perturbação do que áreas
com hábitats mais contíguos, visto que grande parte dos efeitos adversos da fragmentação
sobre organismos parece relacionar-se diretamente ou indiretamente aos efeitos da borda. As
espécies animais e vegetais são freqüentemente adaptadas de maneira precisa à certa
temperatura, umidade e luminosidade (PRIMACK e RODRIGUES, 2001).
Os valores dos usos e ocupação da terra da área de amortecimento da área proposta
no estudo reforçam a preocupação com a integridade da vegetação em áreas mais recentes,
principalmente daquela situada nestas regiões de borda. Com a criação de bordas ocorrem
alterações no microclima dos fragmentos, tais como nas quantidades de luz, temperatura,
vento e umidade (PRIMACK e RODRIGUES, 2001).
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Figura 25- Usos e Ocupação da Terra na Zona de Amortecimento da Área Verde Pública em Estudo - RS.

43

2.3.8 RECURSOS HÍDRICOS

Foi realizado um diagnóstico de características limnológicas em três pontos que
possuem contato direto com a área da Reserva Biológica. Dois pontos são localizados em um
afluente do rio Tigre (Ponto A [entrada da área] e ponto B [saída da área]) e o terceiro ponto
(Ponto C) é um córrego de primeira ordem que tem sua nascente junto a um banhado na
porção mais alta da reserva e o mesmo acaba desaguando no afluente (Pontos A e B) (Figura
26). A definição dos locais de coleta foi baseada em observação da área considerando, a
significância de possíveis interferências antropogênicas. Foram mensuradas as variáveis
temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos totais,
turbidez e vazão. Nos três pontos foram amostrados macroinvertebrados bentônicos com
intuito de avaliar biologicamente a qualidade das águas.
Os pontos A e B apresentaram valores considerados elevados de condutividade
elétrica (0,183 mS cm

-1

-1

e 0,175 mS cm , respectivamente), por se tratar de uma região

influenciada fortemente pelas atividades urbanas e industriais. Os dois pontos também
apresentam valores de pH levemente ácidos e baixo oxigênio dissolvido (Tabela 05). Foi
observado grande quantidade de resíduos sólidos nas margens dos trechos e no leito do corpo
hídrico. Em contraste no ponto C (Tabela 05) foi observado valor de oxigênio dissolvido alto
-1

(14,34 mS cm ), indicando uma boa qualidade de água por ser um ponto que sofre menos
ação antrópica. Neste ponto foi registrado o menor valor de condutividade elétrica (0,043 mS
-1

cm ) o que indica baixa poluição.
Nos pontos A e B, a influência industrial e urbana localizadas na área de entorno da
reserva biológica, são fatores fundamentais para a determinação da qualidade da água nestes
pontos.O ponto C apresentou melhor qualidade pelo fato de estar localizada a jusante de um
banhado que, certamente, contempla a nascente do córrego. Cabe salientar que há um
indústria localizada ao lado do limite da reserva (margem direita do córrego principal). Esta
indústria capta água da nascente localizada no banhado, porém, há derramamento de resíduos
sem tratamento diretamente no leito do córrego principal.
Quanto às variáveis biológicas, foram amostrados macroinvertebrados bentônicos em
todos os pontos de coleta (Tabela 06). Pode ser observado a predominância de organismos da
família Chironomidae, indicadores de elevada carga orgânica em corpos hídricos. Dentre os
organismos identificados, mais de 95% são Chironomus (Chironomidae). Este gênero é
reconhecidamente indicador de águas de péssima qualidade, com elevado teores de carbono
orgânico e baixos valores de oxigênio dissolvido. Inclusive, as larvas coletadas apresentavam
coloração vermelha, o que, indica forte carga orgânica no local. Por outro lado, a presença de
larvas indicadoras de boa qualidade no ponto três (mesmo em pequena quantidade), mostram
que o córrego existente dentro da área é de boa qualidade. O que é corroborado por
observação de campo, onde é possível avistar tubulações de captação de água instaladas
neste córrego.
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Figura 26- Localização dos três pontos de coleta na Reserva Biológica, Erechim – RS.
Tabela 05: Resultados das variáveis ambientais mensuradas nos três pontos localizados na
Reserva Biológica, Erechim – RS.
Variáveis
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Coordenas Geográficas
27°39'00.9"S e
27°39'16.2"S e
27°39'11.0"S
52°14'18.8"W
52°14'05.3"W
e
52°14'04.8"W
Temperatura (°C)
17,01
17,04
15,54
pH
6,93
7,09
4,22
-1
Condutividade Elétrica (mS cm )
0,183
0,175
0,043
Turbidez (UNT)
6,6
5,6
7,2
-1
Sólidos totais dissolvidos (mg L )
0,119
0,113
0,028
-1
Oxigênio dissolvido (mg L )
7,85
8,76
14,34
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Tabela 06: Macroinvertebrados bentônicos amostrados nos três pontos de coleta na Reserva
Biológica, Erechim/RS.
1
2
3
Chironomidae
609
220
36
Simulidae
0
0
1
Plecoptera
0
0
1
Ceratopogonidae
0
0
1
Leptophlebidae
0
0
1
Trichoptera
0
0
1
Aegla
0
0
1

2.3.9 DIAGNÓSTICO DE VEGETAÇÃO, CARACTERÍSTICAS GERAIS E INVENTARIAMENTO
2.3.9.1 Caracterização Fitofisionômica da Área
A região onde está inserida a área em apreço constitui-se numa região de transição
fitoecológica entre a Floresta Estacional Decídua, a qual se caracteriza pela grande abundância
de espécies de grande porte caducifólias, sobretudo da família Fabaceae (Jarenkow & Budke,
2009) e a Floresta Ombrófila Mista, onde se destaca a Araucaria angustifolia (Bertol.)
O.Kuntze., popularmente conhecida como pinheiro ou pinheiro-do-paraná como espécie
característica. Devido ao seu histórico de uso amplo, mesclando áreas com uso intensivo até
áreas em estádio avançado de sucessão, a área como um todo, apresenta um remanescente
florestal em estádio entre médio e avançado de sucessão, o qual apresenta extrema
relevância, seja pelos aspectos estruturais, bem como, fisionômicos e de composição de
espécies vegetais. Da mesma forma, pela conformação geomorfológica, a área agrega parte do
territoório

com

águas

parcialmente

drenadas,

gerando

condições

favoráveis

ao

desenvolvimento de três áreas úmidas.
Em termos florestais, na área em apreço desenvolve-se a Floresta Estacional Decidual
(Veloso et al., 1991), a qual foi denominada por Klein (1984) como Floresta Subtropical do Alto
Uruguai. Esta formação florestal acompanha o Rio Uruguai subindo até altitudes de 600 metros
ou mais, com larguras de ambos os lados do vale e variando desde 30-50 km de extensão
lateral, até cordões marginais de apenas 2-3 km de largura, como observado em área mais
íngremes e de mudanças altitudinais abruptas. Sua ramificação se prolonga por todos os vales
dos afluentes, onde entram em contato com a Floresta Ombrófila Mista entre 500 e 600 metros
de altitude.
Na região que abrange o município de Erechim, o aspecto de transição entre estas
formações florestais é evidente (Budke et al., 2010; Dalavale et al., 2009, Aguiar, 2009),
especialmente pelas listas de espécies citadas nestes trabalhos, as quais indicam que
juntamente com a Araucaria angustifolia, Cinnamodendron dinisii Schwacke (pimenteira),
Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme (vassourão) e Cryptocarya moschata Nees & Mart.
ex Nees (canela-fogo), as quais são espécies comuns na região da Floresta Ombrófila Mista
(Ziger, 2009), ocorrem espécies típicas da Floresta estacional como Apuleia leiocarpa (Vogel)
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J.F.Macbr., Myrocarpus frondosus Allemão e Albizia edwalli (Hoehne) Barneby & J.Grimes
(Budke et al., 2010).
Originalmente, a Floresta Ombrófila Mista – FOM ocorria nas porções mais elevadas do
planalto Sul-brasileiro e, em áreas esparsas da região sudeste, restritas às áreas de grande
altitude. A atual distribuição da Floresta Ombrófila Mista representa cerca de 4% de sua área
2

original, de cerca de 200.000 km (Leite & Klein, 1990). Nas áreas de contato com outras
formações florestais, a FOM compartilha várias espécies (Jarenkow & Budke, 2009),
aumentando em muito a riqueza destas áreas. Este padrão foi também esperado para a região
de Erechim e constatado com o andamento dos inventários florestais realizados.
Quanto à estrutura da Floresta Subtropical do Alto Uruguai, podem-se distinguir três
principais componentes arbóreos, além do estrato arbustivo e herbáceo. O estrato superior das
árvores altas é formado principalmente por Araucaria angustifolia (Araucária); Piptocarpha
angustifolia (Vassourão), oriundas da FOM e espécies decíduas e semidecíduas composto por
indivíduos de até 30 m de altura, como grápia (Apuleia leiocarpa), angico-vermelho
(Parapiptadenia rigida), louro-pardo (Cordia trichotoma), maria-preta (Diatenopteryx sorbifolia),
pau-marfim (Balfourodendron riedelianum) e canafístula (Peltophorum dubium), além de outras,
em geral não tão freqüentes.
O segundo estrato apresenta indivíduos com copa bastante densa e, em geral,
predomínio de árvores perenifólias com alturas em torno de 12 a 16 metros. Dele fazem parte,
principalmente lauráceas, sendo Nectandra megapotamica (Spreng) Mez (canela-preta),
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez (canela-amarela) as espécies mais bem representadas, além
de espécies dos gêneros Lonchocarpus e Machaerium (Fabaceae).
O estrato das arvoretas é formado por um número relativamente grande de árvores
medianas, contendo grande adensamento de indivíduos, dos quais muitos são próprios deste
estrato e outros se encontram em desenvolvimento, para posteriormente atingirem maiores
alturas. Dentre aquelas características do sub-bosque, destacam-se Sorocea bonplandii (Baill.)
W.C.Burger, Lanjouw & Boer (cincho), Gymnanthes concolor Spreng. (laranjeira-do-mato) e
Trichillia elegans A.Juss. (catiguá).
Para o estrato arbustivo, além de representantes jovens de espécies dos estratos
superiores, distinguem-se como características diversas espécies dos gêneros Piper e
Psychotria, cujos indivíduos misturam-se a adensadas touceiras de criciúma (Chusquea
ramosissima). Finalmente, tem-se um estrato herbáceo bastante denso e com variadas formas
de vida, onde predominam, com freqüência, pteridófitas e gramíneas pertencentes aos gêneros
Pharus e Olyra. O estrato herbáceo em terrenos úmidos é constituído, geralmente, pelo gravatá
(Bromelia balansae) (Klein, 1978).
Contemplando as áreas com drenagem não tão acentuada, expressas pelo
aparecimento de lençol sub-superficial, ocorrem três áreas de banhado ao longo do território,
localizadas a nordeste, noroeste e sudoeste, as quais abastecem os rios que compõe os
recursos hídricos da área, com 0,77km de extensão. As áreas úmidas compreendem vários
ecossistemas, dos quais os banhados são locais estratégicos de conservação, devido à sua

47

alta diversidade biológica e produtividade que resultam das relações estabelecidas entre a
água, solo, vegetação e fauna (Carvalho, 2007). Os banhados são formações comuns em
diversas regiões do Rio Grande do Sul (Instituto Socioambiental, 2005) e, no passado, estes
ecossistemas ocupavam grandes extensões da zona costeira e também de regiões mais
internas do Estado (Burger, 2000). Entretanto, atualmente, podem ser considerados como
ecossistemas vulneráveis e ameaçados devido ao crescimento urbano, mas principalmente,
pela drenagem e assoreamentos.
Os banhados são ecossistemas que permanecem inundados durante um tempo
suficiente para ocorrer o estabelecimento de solos encharcados e de plantas aquáticas, além
de gerarem um processo denominado de gleização, gerando solos de cor escura, devido à
grande quantidade de matéria orgânica. A definição mais aceita, proposta pelo acordo
internacional em 1971, a Convenção de Ramsar, diz que áreas úmidas são “extensões de
brejos, pântanos e turfeiras, ou superfícies cobertas de água, em regime natural ou artificial,
permanentes ou temporárias, estancadas ou correntes, doces, salobras ou salgadas, incluídas
as extensões de água marinha cuja profundidade na maré baixa não exceda os seis metros”
(Rolon e Maltchik, 2006). Assim sendo, o termo abrange vários ecossistemas, tais como lagoas
de água doce e salobra sem influência marinha, savanas, campos e florestas de inundações
temporárias ou permanentes e os banhados (inundação permanente). As características
comuns que reúnem ambientes tão diversos em “áreas úmidas” são:
1. A presença de água rasa ou solo saturado;
2. O acúmulo de material orgânico proveniente de vegetais em decomposição, gerando
especialmente solos pretos ou escuros, decorrentes do processo de gleização (solos
melânicos com elevado teor de matéria orgânica);
3. A presença de plantas e animais adaptados à vida aquática, os quais podem ser
utilizados como indicadores de qualidade ambiental ou para a caracterização de
determinado ecossistema.

2.3.9.2 Caracterização do Uso da Terra e Classes de Vegetação
A metodologia utilizada para a elaboração da Carta de Classes de Uso da Terra foi
elaborada em diferentes etapas. Inicialmente fez-se um levantamento sobre os dados
existentes que possibilitou o reconhecimento da área de estudo, com destaque à vegetação
nos vários estágios de sucessão e aspectos relacionados à sucessão vegetal da área.
A caracterização e mapeamento dos diversos tipos de vegetação e outros usos do solo
(classes) foram realizados com base na imagem de satélite, registros de campo (fotográficos,
levantamento estrutural, informações anotadas em planilha eletrônica). Para interpretação,
adotou-se como critério a cor, textura, padrão, tonalidade, arranjo espacial e forma de relevo,
procurando delimitar e identificar o maior número possível de unidades homogêneas. Estas
foram lançadas em “overlay” gerando um mapa preliminar com respectiva legenda. As classes
sucessionais utilizadas no mapa final seguem o proposto pela resolução 33 do Conama, de 7
de dezembro de 1994, onde são reconhecidos os estádios de Floresta Secundária em fases
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Inicial, Média e Avançada, além de áreas com vegetação implantada (gramíneas e ciperáceas),
as quais correspondem a antigas áreas de criação de gado bovino, além de estradas. Da
mesma forma, foram identificadas as respectivas áreas de banhado e outros tipos
vegetacionais associados aos corpos hídricos, o que permitiu a avaliação final das classes de
vegetação existentes na área.
Depois de pronto, esta Carta foi levada à campo para ajustar pequenas distorções e
confrontar os padrões

homogêneos identificados na imagem

de satélite, com

as

correspondentes unidades de uso do solo, incluindo os estádios de sucessão vegetal, os quais
foram

caracterizadas

por

sua

composição

florística,

identificando-se

as

espécies

predominantes, bem como pelo porte dos indivíduos e sombreamento do sub-bosque.

2.3.9.3 Levantamentos Florístico, Fitofisionômico e Fitossociológico
A florística da área foi feita por meio do método de caminhamento, sendo catalogadas,
todas as espécies vegetais encontradas ao longo das áreas amostradas. As espécies vegetais
foram divididas em famílias botânicas, além de identificadas a(s) sua(s) formação(ões) de
ocorrência.
Para a coleta dos dados estruturais, foi empregado o método de parcelas (MuellerDombois & Ellenberg, 1974), as quais foram dispostas de forma contígua em áreas
previamente selecionadas a partir do Mapa de Usos da Terra. A área selecionada
correspondeu à classe de Floresta Secundária em Estádio Avançado de sucessão, que
compreende ao maior reamnescente florestal da área. Os levantamentos foram realizados com
2

a instalação de parcelas quadradas de 50 unidades de 100 m , totalizando 0,5 ha de área
amostrada, demarcadas em pontos estabelecidos a partir do Mapa de Usos da Terra, com
posterior ajuste em campo. Em cada unidade amostral, foram amostrados todos os indivíduos
com perímetro à altura do peito (PAP, a 1,3 m acima do solo) superior ou igual a 15
centímetros. Indivíduos que apresentarem ramificações foram incluídos, se ao menos um dos
perfilhos possuir o perímetro mínimo de inclusão. Indivíduos que estiverem sobre a linha da
parcelas serão incluídos nesta se ao menos metade de sua área basal estiver presente dentro
da parcela.
A análise dos dados estruturais das duas áreas amostradas foi feita por meio de
parâmetros fitossociológicos descritos por Mueller-Dombois & Ellenberg (1974). Estes
parâmetros já são consagrados em estudos fitossociológicos no Brasil e demonstram grande
eficiência quando da sua aplicação. Foram analisados a densidade, frequência e dominância
(valores absolutos e relativos) e o índice de valor de importância, além da altura máxima de
cada espécie do levantamento. A partir destes parâmetros, foi feita a caracterização estrutural
de cada área, identificando-se as espécies mais características de cada levantamento e
estratégias para sua manutenção ou avanço sucessional.
Os cálculos dos parâmetros vegetacionais foram realizados por meio do programa
FITOPAC II (Shepherd, 2006). A área basal de cada indivíduo foi obtida a partir do perímetro
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retirado de cada indivíduo. Em indivíduos ramificados, obtém-se a área basal de cada perfilho,
separadamente, somando-as depois.

2.3.9.4 Levantamento de espécies da flora ameaçadas de extinção
A ocorrência de espécies potencialmente ameaçadas foi classificada segundo a lista de
flora ameaçada de extinção no Brasil (Brasil, 2008) e no Estado do Rio Grande do Sul (Rio
Grande do Sul, 2002), por meio de caracteres identificados pela IUCN (2003).

2.3.10 FLORA E FORMAÇÕES VEGETACIONAIS DA RESERVA BIOLÓGICA DO DISTRITO
INDUSTRIAL
2.3.10.1 Caracterização da flora

Conforme apresentado na seção anterior e constatado pela lista de espécies coletadas
na área (Tabela 07), a flora da área pode ser considerada como de transição entre as duas
principais formações florestais da região, sobretudo, pela presença de elementos da Floresta
Estacional Decidual, o que sugere uma nova classificação para as formações florestais da
região, anteriormente designadas como pertencentes integralmente à Floresta Ombrófila Mista.
Considerando a formação predominante na área (floresta em estágio avançado) as
famílias com maior riqueza de espécies foram Myrtaceae com 10 espécies e Fabaceae com 09
espécies (Tabela 07), sendo ambas encontradas em outros levantamentos no sul do Brasil
como as mais representativas, principalmente em Floresta Estacional (Jarenkow & Waechter,
2001). Ao total, foram reconhecidas 168 espécies vegetais na área.
A grande riqueza de Myrtaceae e Fabaceae tem sido considerada um padrão comum
em florestas estacionais no Brasil (Oliveira-Filho et al., 2006). Myrtaceae é considerada uma
família com elevada riqueza em todas as formações florestais no sul do Brasil. Para a família
Fabaceae, na floresta estacional no Alto Uruguai, a riqueza e abundância de indivíduos são
atribuídas principalmente à localização geográfica, que é coincidente com o corredor de
entrada de espécies estacionais (tropical seco) no Rio Grande do Sul, em oposição ao corredor
de espécies do elemento atlântico, que ocorre na faixa de Floresta Ombrófila Densa (tropical
úmido), ao leste (Rambo, 1961; Jarenkow & Waechter, 2001). Em decorrência disto, os
remanescentes localizados nas áreas que delimitam a confluência entre os rios Pelotas e
Paraná formam um corredor extremamente importante para estudos fitogeográficos e
estruturais, uma vez que abrigam grande diversidade de espécies, oriundas de diferentes
corredores de migração. Desta forma, o remanescente em apreço acaba se tornando um
arcabouço imprescindível para a conservação de espécies vegetais florestais.
As espécies com maior densidade no presente estudo figuram também como
extremamente abundantes em outros trabalhos realizados no sul do Brasil (Jarenkow &
Waechter, 2001; Budke et al., 2004; Lindenmaier & Budke, 2006), porém, um dos aspectos que
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se sobressai é a presença nítida de indivíduos emergentes de Araucaria angustifolia sobre um
dossel denso e de altura moderada.
A existência de indivíduos de grande porte, especialmente de espécies de alto valor
madeireiro culminou com a redução drástica das áreas florestadas e substituição destes
espaços por outros usos. Na região do Alto Uruguai, a cobertura vegetal remanescente é de
aproximadamente 20% (Decian et al., 2009), resultante de diferentes históricos e intensidade
de uso, e fortemente condicionada espacialmente à declividade dos terrenos, ou seja, mais
frequente e bem estruturada nas áreas de maior declividade. Uma consequência deste modelo
de uso da terra é a fraca relação entre Áreas de Preservação Permanente – APPs e a
presença de vegetação arbórea, como constatado por Decian et al. (2009), com a ocorrência
de áreas planas associadas às áreas de drenagem, e portanto, mais suscetíveis ao intenso uso
e manejo.
Tabela 07: Espécies vegetais catalogadas para a Reserva Biológica do Distrito Industrial,
considerando os diferentes estágios de sucessão vegetal, áreas úmidas e outros usos da terra.
Família
Espécie
Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo
Acanthaceae
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.)
Alismataceae
Michx.
Alternanthera micrantha R. E. Fries
Amaranthaceae
Chamissoa acuminata Mart.
Lithraea brasiliensis Marchand
Anacardiaceae
Schinus terebinthifolius Raddi
Annona neosalicifolia H.Reiner
Annonaceae
Eryngium horridum Malme
Apiaceae
Ilex brevicuspis Reissek
Aquifoliceae
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
Araucariaceae
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glasmann
Arecaceae
Achillea millefolium L.
Asteraceae
Baccharis articulata (Lam.) Pers.
Baccharis dracunculifolia DC.
Baccharis trimera (Less.) DC.
Dasyphyllum tomentosum (Spreng) Cabrera
Elephantopus mollis Kunth
Eupatorium intermedium DC.
Gnaphalium spicatum Lam.
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera
Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme
Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

Bignoniaceae

Senecio brasiliensis Less.
Solidago chilensis Meyen
Trixis praestans (Vell.) Cabr.
Vernonia discolor (Spreng.) Less.
Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verlot
Handroanthus albus (Cham.) Sandwith
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Boraginaceae
Bromeliaceae

Cactaceae
Cannabaceae
Canellaceae
Celastraceae
Commelinaceae
Cunoniaceae
Cyperaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae

Hypoxidaceae
Hypericaceae
Iridaceae
Juncaceae
Lamiaceae
Lauraceae

Laxmanniaceae

Jacaranda micrantha Cham.
Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers
Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud.
Ananas bracteatus (Lindl.) Schultes f.
Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm.
Billbergia nutans Baker
Tillandsia geminiflora Brongn.
Tillandsia recurvata (L.) L.
Tillandsia stricta Soland.
Tillandsia usneoides (L.) L.
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.
Pereskia aculeata Mill.
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
Trema micrantha (L.) Blume
Cinnamodendron dinisii Schwancke
Maytenus aquifolia Mart.
Maytenus muelleri Schwacke
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standley
Tradescantia fluminensis Vell.
Lamanonia ternata Vell.
Carex sellowiana Schltdl.
Cyperus rotundus L.
Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.
Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg.
Gymnanthes concolor Spreng.
Sapium glandulosum (L.) Morong
Sebastiania brasiliensis Spreng.
Ateleia glazioviana Baill.
Bauhinia forficata Link
Calliandra foliolosa Benth.
Dalbergia frutescens Vogel
Desmodium incanum (Sw.) DC.
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Inga marginata Willd.
Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan
Hypoxis decumbens L.
Hypericum brasiliense Choisy
Sisyrinchium micranthum Cav.
Juncus capilaceus Lam.
Aegiphila brachiata Vell.
Criptocarya moschata Nees & Mart. ex Nees
Nectandra lanceolata Nees
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez
Ocotea puberula (Rich.) Nees
Ocotea pulchella (Nees) Mez
Cordyline spectabilis Kunth & Bouché
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Loganiaceae
Malvaceae

Melastomataceae
Meliaceae

Monimiaceae
Moraceae

Myrsinaceae
Myrtaceae

Orchidaceae
Oxalidaceae
Phytolaccaceae
Piperaceae

Plantaginaceae
Poaceae

Polygonaceae

Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart.
Byttneria australis A. St.-Hil.
Luehea divaricata Mart. & Zucc.
Sida rhombifolia L.
Leandra regnelli (Triana) Cogn.
Miconia cinerascens Miq.
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedrela fissilis Vell.
Trichilia elegans A. Juss.
Hennecartia omphalandra J. Poiss.
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burg., Lanjouw &
Boer
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br.
Myrsine umbellata Mart.
Acca sellowiana (O.Berg) Burret
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg
Campomanesia xanthocarpa O. Berg
Eugenia involucrata DC.
Eugenia pyriformis Cambess.
Eugenia uniflora L.
Myrcia bombycina (O.Berg) Nied.
Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira
Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand
Myrciaria tenella (DC.) O. Berg
Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne
Maxillaria marginata (Lindl.) Fenzl.
Oxalis latifolia Kunth
Phytolacca dioica L.
Seguieria aculeata Jacq.
Peperomia balansana C. DC.
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth
Peperomia tetraphylla (Forst.) Hook. & Arn.
Piper aduncum L.
Piper mikanianum (Kunth) Steud.
Plantago major Lam.
Plantago lanceolata L.
Aristida jubata (Arech.) Herter
Axonopus compressus (Sw.) Beauv.
Briza minor L.
Chusquea ramosissima Lindm.
Coix lacrima-jobi L.
Cynodon dactilum (L.) Pers.
Eragrostis plana Nees
Lolium multiflorum Lam.
Melinis minutiflora Beauv.
Oplismenus setarius (Lam.) Roem. & Schult.
Pharus lappulaceus Aubl.
Polygonum punctatum Elliot
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Portulacaceae
Proteaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rubiaceae

Rutaceae

Salicaceae

Sapindaceae

Solanaceae

Styracaceae
Symplocaceae
Thymelaeacae
Urticaceae
Verbenaceae

Winteraceae

Ruprechtia laxiflora Meisn.
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
Roupala brasiliensis Klotsch
Hovenia dulcis Thunb.
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
Rubus sellowii Cham. & Schltdl.
Coussarea contracta (Walp.) Müll.Arg.
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Psychotria leiocarpa Cham. et Schlecht.
Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.
Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.Arg.
Rudgea parquioides (Cham.) Müll. Arg.
Helietta apiculata Benth.
Pilocarpus pennatifolius Lem.
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.
Banara tomentosa Clos
Casearia decandra Jacq.
Casearia silvestris Sw.
Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler
Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.)
Radlk.
Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk.
Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.
Cupania vernalis Cambess.
Matayba elaeagnoides Radlk.
Brunfelsia cuneifolia J.A.Schmidt
Brunfelsia pilosa Plowman
Cestrum intermedium Sendtn.
Cestrum strigillatum Ruiz & Pav.
Nicotiana glauca Graham
Sessea regnellii Taub.
Solanum americanum Mill.
Solanum mauritianum Scop.
Styrax leprosum Hook. & Arn.
Symplocos uniflora (Pohl) Benth.
Daphnopsis racemosa (Meisn.) Nevling
Urera baccifera (L.) Gaudich.
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.
Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke
Citharexylum solanaceum Cham.
Lippia brasiliensis (Link) T. Silva
Drymis brasiliensis Miers
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2.3.10.2 Caracterização estrutural da vegetação da Reserva Biológica do Distrito
Industrial
Floresta secundária em estádio avançado de regeneração

Nesta área, que ocupa cerca de 94% do território conforme dados de usos da terra
houve, no passado, a remoção de espécies madeiráveis e/ou pequenas alterações para a
formação de trilhas, sem que tenha ocorrido, a remoção total da floresta. Estas florestas
caracterizam-se por apresentarem uma fisionomia arbórea formando dossel fechado e
relativamente uniforme, árvores emergentes ocorrendo com diferentes graus de intensidade,
copas superiores, horizontalmente amplas, com distribuição diamétrica de grande amplitude
com DAP médio acima de 14 cm e altura média acima de 12 m. Nestas áreas ocorre a
presença de espécies epifíticas e trepadeiras. Os extratos são notadamente diferenciados em
herbáceo, arbustivo e arbóreo.
No remanescente houve o desenvolvimento de um estudo fitossociológico com maior
esforço de amostragem, no intuito de diagnosticar e retratar com fidelidade, a estrutura destas
florestas, o qual foi composto pelo inventário em 0,5 ha de floresta. Neste sentido, os
resultados para as espécies do levantamento fitossociológico estão na Tabela 08. A densidade
-1

total encontrada de indivíduos com PAP ≥ 15 cm (809.ha ) foi semelhante a outros trabalhos
em Floresta Ombrófila Mista no sul do Brasil e abaixo dos valores encontrados para Floresta
Estacional (Jarenkow & Waechter, 2001). As espécies com os maiores valores de densidade
relativa (XX) foram Nectandra lanceolata (9,27), Eugenia uniflora (6,92), Allophylus edulis (5,59)
e Matayba elaeagnoides (5,59).
Na área foram encontradas 4 espécies com apenas um indivíduo, enquanto 5 espécies
apareceram com dois indivíduos. Espécies com baixos valores de densidade podem ser
consideradas raras para a área de estudo, porém em outros levantamentos as mesmas podem
ocorrer em maior densidade. Portanto algumas dessas espécies são consideradas raras
apenas no conceito numérico para uma determinada área, em um determinado momento e não
necessariamente raras do ponto de vista biológico, sendo ainda que o critério de inclusão pode
não ter permitido amostrar seus representantes mais jovens, ou a área amostral não foi
suficientemente grande para englobar um número de indivíduos, que permitisse analisar
criteriosamente, seu padrão de distribuição e densidade. Por outro lado nesse mesmo grupo,
existem espécies verdadeiramente raras considerando suas características biológicas, como
aquelas de baixa densidade local por motivos sucessionais ou por se tratarem de espécies de
outras formações florestais, em função da condição ecotonal da área estudada.
A espécie mais frequente, ocorrendo em 60% das unidades amostrais foi Nectandra
lanceolata, seguida de Allophylus edulis (30%) Ocotea diospyrifolia (25%) e Ocotea puberula
(24%). A maioria das espécies encontradas no levantamento ocorreu em baixa frequência,
sendo que 79% das espéceis estão presentes em menos de 20% das unidades amostrais.
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Tabela 08: Parâmetros fitossociológicos das espécies encontradas em uma área de transição
entre formações florestais na área da Reserva Biológica do Distrito Industrial. DA – densidade
absoluta; FA – frequência absoluta; DoA – dominância absoluta; CG – contingente geográfico.
FAMÍLIA/Espécie

DA

FA

DoA

CG

Nectandra lanceolata Nees

75

60

42.48

EAD

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez

43

25

25.82

FE

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez

34

23

19.03

EAD

Ocotea puberula (Rich.) Ness

12

24

18.23

EAD

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.Arg.

8

4

19.30

FE

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.

10

9

1.73

FE

Rudgea parquioides (Cham.) Müll.Arg.

7

6

0.16

FE/ARA

Coussarea contracta (Walp.) Müll.Arg.

8

3

1.30

FE/ARA

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.

5

2

0.25

ARA

12

7

18.09

EAD

45

30

4.75

EAD

45

23

10.69

EAD

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg

2

1

8.51

FE

Campomanesia xanthocarpa O.Berg

23

10

5.00

EAD

Eugenia uniflora L.
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23

1.11

EAD

Myrciaria tenella (DC.) O.Berg

23

12

0.03

EAD

Eugenia pyriformis Cambess.

12

8

0.21

FE

Casearia silvestris Sw.

34

12

7.34

EAD

Casearia decandra Jacq.

12

9

3.35

FE

Banara tomentosa Clos

21

11

1.69

FE

12

10

52.67

EAD

Cedrela fissilis Vell.

23

12

19.68

EAD

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

6

6

2.34

EAD

Trichilia elegans A. Juss.

20

9

0.26

FE

12

9

3.48

FE

11

8

5.25

EAD

LAURACEAE

RUBIACEAE

SAPINDACEAE
Cupania vernalis Cambess.
Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.)
Radlk.
Matayba elaeagnoides Radlk.
MYRTACEAE

SALICACEAE

ARAUCARIACEAE
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
MELIACEAE

AQUIFOLIACEAE
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.
FABACEAE
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan
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Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.

6

6

0.70

FE

Ateleia glazioviana Baill.

3

2

1.38

FE

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton

5

2

0.16

FE

Inga marginata Willd.

1

1

0.15

EAD

20

12

41.05

EAD

27

16

3.76

EAD

Sapium glandulosum (L.) Morong

14

10

3.58

EAD

Sebastiania brasiliensis Spreng

13

7

0.57

EAD

7

6

23.84

FE

18

16

12.27

EAD

32

18

3.97

FE

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme

6

5

5.56

EAD

Vernonia discolor (Spreng.) Less.

6

5

5.23

EAD

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera

2

2

1.10

EAD

34

14

2.45

FE

9

8

3.49

FE

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

5

5

1.25

EAD

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.

1

1

0.09

FE

6

4

0.48

EAD

Trema micrantha (L.) Blume

2

2

0.06

EAD

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

2

2

0.04

FE

2

2

0.20

EAD

1

1

0.56

EAD

1

1

0.03

EAD

MALVACEAE
Luehea divaricata Mart. & Zucc.
EUPHORBIACEAE
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. &
Downs

ELAEOCARPACEAE
Sloanea monosperma Vell.
ROSACEAE
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
ANNONACEAE
Annona neosalicifolia H. Rainer
ASTERACEAE

CANELLACEAE
Cinnamodendron dinisii Schwacke
BIGNONIACEAE
Jacaranda micrantha Cham.
RUTACEAE

ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.
CANNABACEAE

SOLANACEAE
Solanum sanctaecatharinae Dunal
ARECACEAE
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
LOGANIACEAE
Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart.
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Área úmida (banhados)
O levantamento florístico nas áreas de banhado resultou em 18 espécies, pertencentes
a 18 gêneros e 14 famílias botânicas. A família mais representativa em número de espécies foi
Asteraceae, com 3 espécies identificadas, as quais são muito frequentes em levantamentos da
flora herbácea e arbustiva no Rio Grande do Sul (Tabela 09). Em termos de freqüência, as
espécies Polygonum punctatum (erva-de-bicho) seguido pelas espécies Juncus capilaceus e
Axonopus compressus, Cyperus rotundus e Juncus sp. apresentaram-se bem distribuídas em
diversas áreas úmidas ao longo da APA, conferindo um aspecto fisionômico mais aberto às
áreas, sendo que muitas delas apresentam

Tabela 09: Espécies vegetais amostradas nas áreas úmidas.
Nome científico
Família

Hábito

Nome comum

Centella asiatica (L.) Urban

Apiaceae

Erva

pé-de-cavalo

Richterago sp

Asteraceae

Erva

Senecio brasiliensis Less.

Asteraceae

Erva

maria-mole

Solidago chilensis Meyen

Asteraceae

Erva

arnica

Cyperus rotundus L.

Cyperaceae

Erva

tiririca

Desmodium incanum (Sw.) DC.

Fabaceae

Erva

pega-pega

Hypericum brasiliense Choisy

Hypericaceae

Erva

cruz-de-malta

Sisyrinchium micranthum Cav.

Iridaceae

Erva

canchalágua
cabelo-de-

Juncus capilaceus Lam.

Juncaceae

Sida rhombifolia L.

Malvaceae

Erva

guaxuma

Oxalis latifolia Kunth

Oxalidaceae

Erva

trevo-roxo

Ludwigia elegans (Cambess)

Onagraceae

Erva

cruz-de-malta

Plantago laceolata L.

Plantaginaceae

Erva

tansagem

Cynodon dactilum (L.) Pers.

Poaceae

Erva

grama-tifton

Lolium multiflorum Lam.

Poaceae

Erva

azevém

Polygonum punctatum Elliot

Polygonaceae

Erva

erva-de-bicho

Rumex crispus L.

Polygonaceae

Erva

lingua-de-vaca

Verbena bonariensis L.

Verbenaceae

Arbusto

erva-ferro

porco

2.3.10.3 Espécies Ameaçadas de Extinção para a Área Verde Pública do Distrito Industrial.
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Em função da pequena área que compõe a REBIO, bem como, de ter ocorrido corte
seletivo e outros tipos de distúrbios ao longo do tempo, não foram observadas (registradas)
espécies ameaçadas de extinção na área, com exceção de Araucaria angustifólia e Allphylus
puberulus, ambas consideradas comuns na região do Alto Uruguai (Tabela 10).

Tabela 10: Lista de espécies ameaçadas de extinção catalogadas para a Área Verde Pública.
Espécie
Família
Áreas de Ocorrência
Araucaria angustifolia (Bert.) O.Kuntze

Araucariaceae

Floresta Estádio Inicial

Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.

Sapindaceae

Floresta Estádio Avançado

2.3.11 LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS DE FAUNA
2.3.11.1 Metodologia Utilizada nos Levantamentos
Ictiofauna
O levantamento regional da ictiofauna foi realizado por meio de consulta a bibliografia
de referência e a partir de uma compilação de informações por meio de consulta à base de
dados NEODAT (Inter-Institutional Database of Fish Biodiversity in the Neotropics) que
disponibiliza, via Internet, dados de coleções de diversos museus da região Neotropical.
Os dados coletados diretamente em campo foram obtidos a partir da aplicação das
artes de pesca puçá e redes de espera com malha 1,5cm de acordo com as características
físicas de cada local, seguindo Malabarba e Reis (1987).
Anfibiofauna
A confecção de listas de espécies envolveu diversas técnicas e métodos de coletas
gerais, historicamente aplicados por pesquisadores. Tipicamente envolvem amostragens,
coletas de anfíbios em todos os possíveis microhabitats durante o dia e a noite e consulta a
bibliografia de referência.
As amostragens foram aplicadas em áreas alagadas, poças temporárias (formadas por
chuvas), arroios, córregos e áreas de matas, onde foi registrada a presença da atividade destes
animais.
Durante o dia, foi utilizado o método do censo de visualização (VES - visual encounter
survey), que consiste na realização de deslocamentos aleatórios nos pontos de amostragem,
registrando-se todos os espécimes avistados. À noite, com o auxílio de lanterna, foi utilizado
novamente o método do censo de visualização aleatória, conjugado com um censo de audição
(AST - audio strip transects) (HEYER et al., 1994).
As identificações das espécies foram feitas com base em animais observados em
campo e por meio das vocalizações emitidas pelos machos (devido à vocalização e à
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concentração nos locais de reprodução, os machos dos anuros são observados com maior
freqüência do que as fêmeas).

Herpetofauna
As amostragens da herpetofauna seguiram os procedimentos padrões de coleta de
répteis, em que os diferentes ambientes são percorridos à procura de animais em atividade de
forrageio ou de termorregulação durante o dia e o início da noite. Foram realizados também
deslocamentos em veículos rodando a baixa velocidade, várias vezes por dia, em estradas
próximas ao local a ser inventariado. Especial ênfase foi dada à procura de espécimes fora de
atividade, vasculhando-se todos os possíveis abrigos, como pedras, tocas, folhiço e troncos
podres ou caídos. Foi essencial compilar informações disponíveis na bibliografia especializada,
acrescidas daquelas obtidas em consultas a especialistas com experiência na região e também
do levantamento de espécimes depositados em coleções. Para isso foi consultada a coleção de
répteis do Laboratório de Herpetologia do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (MCT-PUCRS) e o Museu Regional do Alto
Uruguai da URI - Campus de Erechim.
A bibliografia básica utilizada para o reconhecimento das espécies inclui LEMA (1989;
1994), LEMA & FERREIRA (1990), PETERS & DONOSO-BARROS (1970), PETERS &
OREJAS-MIRANDA (1970) e CAMPBELL & LAMAR (1989). Em complemento a essas,
também foram consultadas várias obras sobre aspectos de história natural e também de
distribuição geográfica e revisões sistemáticas para a atualização da taxonomia: ÁVILLAPIRES (1995), COLLI et al. (1998), DIXON (1989), DIXON & HENDRICKS (1979), GANS &
MATHERS (1977), LEMA (1973, 1984, 1987), LEMA et al. (1983), MANZANI & ABE (1997),
MARQUES, ETEROVIC & SAZIMA (2001) e SILVA JR. & SITES (1999). Informações sobre
diversas espécies de interesse também podem ser encontradas na Internet, nos endereços:
http://ultra.pucrs.br/pro-mata/histnats.htm

e

http://eco.ib.usp.br/labvert/Jararaca/projjar_principal.htm. Informações sobre acidentes ofídicos
podem ser obtidas no Manual de Diagnóstico e Tratamento de acidentes por animais
peçonhentos da Fundação Nacional de Saúde (FNS, 1999).
Os nomes comuns das espécies registradas seguem basicamente as recomendações
de LEMA (1989, 1994), com algumas modificações. As informações referentes ao estado de
conservação das espécies foram baseadas em informações compiladas para a elaboração da
lista de répteis ameaçados do Rio Grande do Sul (DI-BERNARDO et al., 2003).

Avifauna
A compilação de informações sobre a avifauna abrange uma completa revisão da
literatura e a realização de levantamentos de campo. A revisão de material depositado em
museus foi feita a partir de um exame da coleção científica do Museu de Ciências Naturais da
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e o Museu Regional do Alto Uruguai da URI -
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Campus de Erechim, visto que nem sempre existem coletas extensivas de aves para todas as
regiões. Durante os levantamentos de campo, as espécies foram identificadas pela
visualização de características morfológicas diagnósticas – com auxílio de binóculo – e/ou
através do reconhecimento de suas vocalizações.
Os nomes vulgares e científicos utilizados, assim como a sequência de ordens e
famílias, seguem o CBRO (2011).

Mastofauna
A avaliação da mastofauna envolveu amostragens a campo com diferentes métodos,
entrevistas com moradores da região e consulta a fontes bibliográficas.
Devido à enorme variabilidade de formas, comportamentos e habitats que podem ser
relacionados aos diferentes grupos de mamíferos, Foram utilizados diversos procedimentos de
amostragem, envolvendo capturas com armadilhas tipo gaiolas e observações diretas.
Em função da conhecida dificuldade de visualização dos animais em ambiente natural,
aumentada pela estrutura da vegetação, algumas espécies foram identificadas somente a partir
dos vestígios de sua presença, complementados pelas informações das entrevistas. Esse
método é essencial para a detecção daqueles animais mais crípticos, como por exemplo, mãopeladas, que dificilmente são avistados ou capturados em armadilhas. As pegadas encontradas
foram registradas e identificadas com auxílio de manuais adequados, sobretudo BECKER e
DALPONTE, 1991.
É sabido que restos de repastos, fezes, carcaças, tocas, rastros e vocalizações podem
fornecer um grande número de dados sobre a presença de muitos animais. A sua correta
interpretação pode fornecer valiosas informações sobre o animal que produziu os vestígios,
sobre sua ecologia, densidade populacional, território, período de atividades, entre outros
(BECKER & DALPONTE, 1991; SCHALLER & CRAWSHAW Jr., 1980).
As coletas de dados quantitativos das populações de mamíferos historicamente são
baseadas em amostragens com captura por armadilhas e em censos de transectos
(AMLANER, 1980; COCHRAN, 1977).
A metodologia de censo de transecto possui muitas variações, de acordo com o grupo
de interesse, a área e o tipo de resposta que se busca. Basicamente, baseia-se na visualização
dos animais por um observador durante deslocamentos pela área sob investigação. As
amostragens foram realizadas em diferentes horários, de modo a avaliar o maior número
possível de grupos. Foram realizados deslocamentos no interior de manchas florestadas, sem
preocupação com direção ou tempo de deslocamento, através de trilhas e mesmo das estradas
nas áreas a serem avaliadas. Com isso se espera registrar aquelas espécies de interior de
mata e/ou arborícolas que não são capturadas em armadilhas e que muitas vezes passam
despercebidas ao observador.
As amostragens com captura por armadilhas do tipo live-trap forneceram dados
quantitativos sobre algumas espécies de roedores silvestres, podendo definir alguns
parâmetros populacionais desses animais. Foram utilizadas armadilhas de arame galvanizado,
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de uma porta, padrão Tomahawk, tamanho básico: 24x10x10 cm; respectivamente
comprimento, largura e altura.
As armadilhas foram iscadas de diferentes maneiras no intuito de atender as
particularidades de cada grupo da fauna e colocadas no solo e sobre árvores, pretendendo-se
que dessa forma sejam eficientes para capturar diferentes espécies. A maioria dos animais
capturados foi identificada, fotografada e posteriormente liberada nas proximidades dos pontos
de captura.

2.3.11.2 Diagnóstico e Aspectos Gerais

Ictiofauna

A bacia do rio Uruguai, onde se insere a Área é considerada a mais rica em elementos
da ictiofauna do estado do Rio Grande do Sul. Diversos estudos realizados apontam para uma
zona de ocorrência de muitos endemismos. Ainda assim, os recursos hídricos que fazem são
de pequeno porte, não apresentam significância para comportar uma fauna íctica e se
encontram bastante degradados, principalmente por agentes poluidores.
Anfibiofauna
Para a anfibiofauna, apresenta características relevantes no contexto regional, pois
abriga ambientes com mata com araucária, em algumas situações ricos em anuros e localizase em uma região centro-norte do Estado, onde convergem diferentes zonas zoogeográficas.
No entanto, mesmo considerando o razoável estado de conservação do fragmento, fatores
como o isolamento, a pequena heterogeneidade ambiental e as reduzidas dimensões impedem
a manutenção de uma comunidade bem estruturada e permite que ocorram movimentos de
dispersão e conseqüente troca gênica com populações do entorno apenas para espécies de
característica extremamnet generalistas.
A pequena disponibilidade de habitats, principalmente alagados permanentes, é o
principal fator da não ocorrência de várias espécies, que podem ser comuns em áreas
próximas. O isolamento e a falta de conexão com fragmentos de maior porte, causados
principalmente pela expansão urbana, também contribuem para que essa situação permaneça
sem alteração em curto ou médio espaço de tempo.
Répteis
Historicamente, ao considerar a fauna de répteis, esta localizada em uma região com
influência predominante de espécies de floresta, espécies associadas às Florestas Ombrófilas
e Estacionais do Planalto Meridional Brasileiro. Morato (1995) registrou um total de 43 espécies
de serpentes que ocorrem ao longo das Florestas Ombrófilas Mistas e 46 espécies de
serpentes que ocorrem (simultaneamente ou exclusivamente) nas formações campestres
associadas. A grande maioria destas espécies é compartilhada com as Florestas Estacionais,
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as Florestas Ombrófilas Densas da encosta Atlântica, as formações de Cerrado ou com os
campos dos Pampas do Rio Grande do Sul e Uruguai.
A fauna de répteis da Floresta Ombrófila Mista apresenta um baixo grau de
endemismos, quando comparada à Floresta Ombrófila Densa. São conhecidos atualmente
apenas quatro táxons de répteis próprios das Florestas com Araucária (MORATO, 1995) do Sul
e Sudeste do Brasil, sendo duas serpentes colubrídeas e duas viperídeas: a parelheira-dasárvores (Philodryas arnaldoi), a cotiara (Bothrops cotiara), a boipeva-de-guenther (Xenodon
guentheri) e a jararaca-pintada-paranaense (Bothrops neuwiedi paranaensis). Destas espécies,
só há registros no Rio Grande do Sul das duas primeiras, porém uma revisão taxonômica se
faz necessária para definir quais formas da jararaca-pintada ocorrem no Estado. É interessante
destacar que as três primeiras espécies parecem ser naturalmente raras na natureza e que
existem hoje fortes probabilidades de que a cotiara e a boipeva-de-guenther estejam
ameaçadas de extinção em nível global.

Avifauna
A área apresenta uma avifauna composta predominantemente por espécies
generalistas e associadas a ambientes antropizados. Pode apresentar também algumas
espécies típicas das matas com araucária do sul do Brasil. Entre elas, necessitando de
confirmação para a área destaca-se o grimpeiro (Leptasthenura setaria), pássaro que passa
virtualmente toda a sua vida entre as grimpas dos pinheiros, além do papagaio-de-peito-roxo
(Amazona vinacea) que pode sobrevoar ocasionalmente a área, do trepadorzinho (Heliobletus
contaminatus), do piolhinho (Phyllomyias fasciatus) e da catraca (Hemitriccus obsoletus).
A localização geográfica da área pode favorecer a ocorrência de algumas espécies
características das florestas estacionais do extremo norte e noroeste do Estado. A influência
das matas do Alto Uruguai sobre a avifauna, ainda que pouco significativa, faz-se notar pelo
registro bibliográfico de aves como o benedito-de-testa-amarela (Melanerpes flavifrons), o
barbudinho (Phylloscartes eximius), o suiriri-assobiador (Sirystes sibilator) e a figuinha-de-rabocastanho (Conirostrum speciosum).
É difícil confirmar a ocorrência de extinções na área, devido à ausência de
levantamentos ornitológicos prévios exclusivos para esta área. No entanto, algumas extinções
locais podem ser inferidas com base em informações da literatura. O papa-moscas-cinzento
(Contopus cinereus), por exemplo, foi coletado um pouco ao norte de Ronda Alta em 1929
(BELTON, 1994). Esta é uma espécie florestal rara no Rio Grande do Sul que pode bem ter
desaparecido da região devido aos desmatamentos em grande escala.
Em adição, antigos relatam a ocorrência passada do macuco (Tinamus solitarius) e do
uru (Odontophorus capueira) no Alto Uruguai. Outras espécies que parecem ter desaparecido
ao longo do tempo é a araponga (Procnias nudicollis), conhecida no passado até a região de
Passo Fundo, onde foi registrada na Floresta Nacional de Passo Fundo.
As informações sobre a ocorrência do papagaio charão (Amazona pretrei) na área são
controversas, mas é provável que a espécie tenha ocorrido na área em determinados períodos
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do ano, provavelmente para se alimentar de pinhões ou nidificar. Atualmente os remanescentes
são muito próximos da zona urbana, e, distantes e isolados de outros sítios de alimentação
importantes para a espécie, de modo que a área não parece mais ter potencial para atrair
bandos de charões regularmente.
Considerando toda a região geográfica na qual se insere a área podem ocorrer três
espécies consideradas ameaçadas de extinção em nível nacional, uma delas constando
também como ameaçada em escala global (papagaio-de-peito-roxo). No entanto, a importância
dessa área para a conservação de aves é extremamente limitada, dada sua pequena superfície
territorial, alto índice de fragmentação florestal e a baixa abundância com que a maioria das
espécies foi registrada para a área.
Mastofauna
A mastofauna da área pode apresentar ainda hoje alguns elementos de diferentes
ecossistemas representados no sul do Brasil, mas muito provavelmente a fauna da região
zoogeográfica da Floresta Atlântica é a que ainda apresenta mais elementos na unidade.
Novamente o tamanho da área e o grau de isolamento a que área esta sujeita, são os
principais fatores limitantes à manutenção de populações viáveis de mamíferos. As espécies
primariamente florestais, como o macaco-prego e o serelepe estão restritas a fragmentos
maiores, com mínima ação antrópica e invariavelmente suas populações devem experimentar
diminuição na variabilidade genética e no tamanho em curto prazo.
Até as primeiras décadas do século passado, a cobertura florestal da região permitia a
manutenção de uma fauna extremamente expressiva, e possivelmente tão ou mais
diversificada

do

que

aquela

encontrada

nos

domínios

da

Floresta

Estacional

do

Uruguai/Iguaçu, pois englobava os elementos desse ecossistema com a fauna representativa
da Floresta Ombrófila Mista.

2.3.11.3 Caracterização da Fauna e Espécies de interesse
Ictiofauna
Os levantamentos da ictiofauna, bem como os dados da literatura, revelaram baixos
valores de riqueza e abundância de espécies (Tabela11). Nenhum exemplar foi coletado na
área principalmente devido às características morfológicas dos recursos hídricos e da
qualidade da água.

Tabela 11: Relação de espécies de peixes encontradas no alto Rio Uruguai.
Taxa

Nome científico

Nome vulgar

F.A.
RS

Atheriniformes
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Odontesthes perugiae (Evermann & Kendall,
1906)

-

Acestrorhynchus pantaneiro (Menezes, 1992)

Peixe-cachorro

Anostomidae

Leporellus vittatus (Valenciennes, 1849)
Leporinus amae (Godoy, 1980)
Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1837)
Leporinus striatus (Kner, 1859)
Schizodon nasutus (Kner, 1858)

Peixe-canivete
Perna-de-moça
Piapara
Piava
Taguara

Characidae

Astyanax alburnus (Hensel, 1870)
Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894)
Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758)6
Astyanax brachypterygium (Bertaco &
Malabarba, 2001)
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)
Astyanax gr. scabripinnis (Jenyns, 1842)
Astyanax sp.
Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887)
Bryconamericus stramineus (Eigenmann,
1908)
Charax leticiae (Lucena, 1987)
Charax stenopterus (Cope, 1894)
Cynopotamus kincaidi (Schultz, 1950)
Diapoma aff. speculiferum (Cope, 1894)
Galeocharax humeralis (Valenciennes, 1834)
Hypobrycon maromba (Malabarba &
Malabarba, 1994)
Hyphessobrycon sp.
Hyphessobrycon bifasciatus (Ellis, 1911)
Hyphessobrycon luetkeni (Boulenger, 1887)
Odontostilbe sp.
Oligosarcus brevioris (Menezes, 1987)
Oligosarcus jenynsii (Gunther, 1864)
Moenkhausia sp.

Lambari
-

Tambicú
Tambico
-

Crenuchidae

Characidium cf. zebra (Eigenmann, 1909)
Characidium serrano (Buckup & Reis 1997)
Characidium pterostictum (Gomes, 1947)
Characidium aff. fasciatum (Reinhardt 1866)

-

Curimatidae

Cyphocharax voga (Hensel, 1870)
Cyphocharax saladensis (Meinken, 1933)
Cyphocharax platanus (Günther, 1880)
Steindachnerina biornata (Braga &
Azpelicueta, 1987)
Steindachnerina brevipinna (Eigemann &
Eigemann,1889)
Steindachnerina stigmosa (Vari, 1987)

Birú
Birú
-

-

Cynodontidae

Rhaphiodon vulpinus (Agassiz, 1829)

Cachorra-facão

Erythrinidae

Hoplias lacerdae (Ribeiro, 1908)
Hoplias malabaricus (BLOCH, 1794)

Trairão
Traíra

Parodontidae

Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)

Canivete

Atherinidae

Characiformes
Acestrorhynchidae

Peixe-cego
Lambari
Lambari
Lambari-vidro
Saicanga
Lambari
Saicanga
-

-
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Prochilontidae

Prochilodus lineatus (Valenciennes,1836)

Curimba

*Aristichthys nobilis (Richardson, 1845)

Carpa-cabeçagrande
Carpa-capim

Cypriniformes
Cyprinidae

*Ctenopharingodon idellus
(Valenciennes,1844)
*Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

Carpa-comum

Rivulidae

Cynolebias periodicus (Costa,1999)

-

Poeciliidae

Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868)

Barrigudinho

Apteronotidae

Apteronotus sp.
Porotergus ellisi (Eigenmann, 1912)
Sternacorhamphus hahni (Meinken, 1937)

-

Gymnotidae

Gymnotus carapo (Linnaeus, 1758)

Carapó

Sternopygidae

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836)

Ituí-transparente

Cichlasoma aff. facetum (Jenyns, 1842)
Crenicichla celidochilus (Casciotta, 1987)
Crenicichla gaucho (Lucena & Kullander,
1992)
Crenicichla igara (Lucena & Kullander, 1992)
Crenicichla jurubi (Lucena & Kullander, 1992)
Crenicichla lepidota (Heckel, 1840)
Crenicichla minuano (Lucena & Kullander,
1992)
Crenicichla missioneira (Lucena & Kullander,
1992)
Crenicichla prenda (Lucena & Kullander, 1992)
Crenicichla cf. scottii (Eigenmann, 1907)
Crenicichla tendybaguassu (Lucena &
Kullander, 1992)
Crenicichla vittata (Heckel, 1840)
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard,
1824)
Gymnogeophagus gymnogenys (Hensel,
1870)

Acará-camaleão
-

Gymnotiformes

Perciformes
Cichlidae

Joaninha
Joaninha
Cará
Cará

Clariidae

*Clarias gariepinus (Burchell, 1822)

Bagre-africano

Heptapteridae

Cetopsorhamdia aff. iheringi (Schubart &
Gomes, 1959)
Heptapterus mustelinus (Valenciennes,1835)
Imparfinis sp.
Pimelodella sp.
Pimelodella australis (Eigenmann, 1917)
Rhamdella longiuscula (Lucena & da Silva,
1991)
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard 1824)

Bagrinho

Loricariidae

Ancistrus sp.

Mandi-chorão
Mandi
Jundiá
-

66

Ancistrus taunayi (Ribeiro, 1918)
Eurycheilichthys pantherinus (Reis & Schaefer,
1992)
Hemiancistrus sp.
Hemiancistrus chlorostictus (Cardoso &
Malabarba, 1999)
Hemipsilichthys vestigipinnis (Pereira & Reis,
1992)
Hemipsilichthys sp.
Hisonotus sp.
Hisonotus ringueleti (Schaefer & Miquelarena,
2001)
Hypostomus commersoni (Valenciennes,
1836)
Hypostomus isbrueckeri (Reis, Weber &
Malabarba, 1990)
Hypostomus luteus (Godoy, 1980)

Cascudo-deespinhos
Cascudo

Cascudopanaque
Cascudoamarelo
Cascudo-chitão
Cascudo

Hypostomus regani (Ihering, 1905)
Hypostomus roseopunctatus (Reis, Weber &
Malabarba, 1990)
Hypostomus ternetzi (Boulenger, 1895)
Hypostomus uruguayensis (Reis, Weber &
Malabarba, 1990)
Hypostomus sp.
Loricariichthys anus (Valenciennes, 1835)
Loricariichthys sp.
Loricariichthys maculatus (Bloch, 1794)
Paraloricaria vetula (Valenciennes, 1835)
Pogonopoma obscurum (Quevedo & Reis,
2002)
Rineloricaria sp.
Rhinelepis sp.

-

Pimelodidae

Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874)
Luciopimelodus pati (Valenciennes, 1836)
*Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

Pati
Tilápia-do-Nilo

Sciaenidae

Pachyurus bonariensis (Steindachner, 1879)

Corvina-deágua-doce

Aspredinidae

Bunocephalus doriae (Boulenger, 1902)

-

Auchenipteridae

Auchenipterus sp.
Auchenipterus nigripinnis (Boulenger, 1895)
Auchenipterus osteomystax (Ribeiro, 1918)
Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766)
Parauchenipterus teaguei (Devincenzi, 1942)
Tatia boemia (Koch & Reis, 1996)
Tatia neivai (Ihering, 1930)
Trachelyopterus albicrux (Berg, 1901)

Palmitinho
Surumanha
Anujá
Boa noite
-

Callichthyidae

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)
Corydoras paleatus (Jenyns, 1842)

Tambuatá
Corydorapimenta

Cetopsidae

Pseudocetopsis gobioides (Kner, 1858)

Candiru-açu

Pirá-tatu
Viola
-

Siluriformes

VU
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Megalonema platanum (Günther 1880)
Parapimelodus valenciennis (Lütken, 1874)
Pimelodus absconditus (Azpelicueta, 1995)
Pimelodus atrobrunneus (Vidal & Lucena,
1999)
Pimelodus maculatus (Lacepede, 1803)
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1806)
Steindachneridion punctatum (Ribeiro, 1918)
Steindachneridion scriptum (Ribeiro, 1918) 3

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Microglanis eurystoma (Malabarba & Mahler,
1998)
Pseudopimelodus mangurus (Valenciennes,
1835)

Bagre
Bagre
Bagre
Bico-de-pato
Piracururu
Bagre-sapo

Paravandellia bertoni (Eigenmann, 1917)
Tricomycterus sp.
Branchioica teaguei (Devincenzi & VazFerreira 1939)

-

Synbranchus marmoratus (Bloch, 1795)

Muçum

Synbranchiformes
Synbranchidae
Afibiofauna
Os levantamentos bibliográficos da fauna de anfíbios indicam a possibilidade de um
número considerável de espécies para a região (Tabela 12). Porém, ao considerarmos a
inserção geográfica da área, bem como as condições de degradação ambiental verificadas, o
número de espécies efetivamente ocorrentes é radicalmente mais baixo. Esse número deve ser
considerado principalmente como resultado do isolamento dos fragmentos florestais e da pouca
disponibilidade de habitats adequados à manutenção de espécies e populações efetivas de
anfíbios.
A ausência de coletas sistemáticas e principalmente de registros bibliográficos para
esta região do Estado impossibilita qualquer inferência mais aprofundada sobre a fauna de
anfíbios. Normalmente estes dados fornecem apenas uma amostra da biodiversidade potencial
da região e permitem sugerir que área poderia apresentar uma comunidade de anfíbios mais
expressiva não fosse o isolamento a que estão sujeitos os habitats usualmente utilizados pela
fauna de anfíbios.
Neste levantamento foram inventariados apenas exemplares de Rhinella ictérica,
Pseudis minuta e Physalaemus gracilis.
Tabela 12: Espécies de anfíbios registradas para a bacia do rio Uruguai através de dados
bibliográficos.
Taxa
Nome científico
Nome vulgar
F.A.
RS
Anura
Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821)
Bufonidae
Sapo-cruz
Rhinella fernandezae (Gallardo, 1957)
Sapo-debarrigaamarela
Rhinella granulosa (Spix, 1824)
Sapo
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Rhinella henseli (A. Lutz, 1934)
Rhinella icterica (Spix, 1824)
Rhinella paraguayensis (Ávila, Pansonato &
Strüssmann, 2010)
Rhinella sp.
Melanophryniscus atroluteus (Ribeiro, 1920)
Melanophryniscus cambaraensis (Braun &
Braun, 1979)

Sapo-cruz
Sapo-cururu
Sapo-cururu
Sapo
Sapinho
Sapo-verdede-barrigavermelha
Flamenguinho

Melanophryniscus gr. tumifrons (Boulenger,
1905)
Melanophryniscus simplex (Caramaschi & Cruz,
2002)
Melanophryniscus sp.
Melanophryniscus spectabilis (Caramaschi &
Cruz, 2002)
Melanophryniscus tumifrons (Boulenger, 1905)

Flamenguinho

Ischnocnema manezinho (Garcia, 1996)

Rã

Hylodes meridionalis (Mertens, 1927)

Rã

Centrolenidae

Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924)

Perereca-devidro

Ceratophryidae

Ceratophrys aurita (Raddi, 1823)
Ceratophrys ornata (Bell, 1843)

Sapo-dechifres
Intanha

Craugastoridae

Haddadus binotatus (Spix, 1824)

Rã-da-mata

Cycloramphidae

Cycloramphus valae (Heyer, 1983)

Rãnzinha-daspedras
Rã-das-pedras

VU

Flamenguinho
Sapinho
Sapinho

Brachycephalidae

Limnomedusa macroglossa (Duméril & Bibron,
1841)
Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron,
1841)
Proceratophrys avelinoi (Mercadal del Barrio &
Barrio, 1993)
Proceratophrys bigibbosa (Peters, 1872)

Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825)
Proceratophrys brauni (Kwet & Faivovich, 2001)

Thoropa saxatilis (Crocoft & Heyer, 1988)
Hylidae

Aplastodiscus ehrhardti (Müller, 1924)
Aplastodiscus perviridis (A. Lutz in B. Lutz, 1950)
Bokermannohyla hylax (Heyer, 1985)
Dendropsophus microps (Peter, 1872)
Dendropsophus minimus (Ahl, 1933)
Dendropsophus nahdereri (B. Lutz & Bokermann,
1963)
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889)
Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944)

Sapo-dejardim
Sapinho-dechifres
Sapinho-debarrigavermelha
Sapinho-dechifres
Sapinho-debarrigavermelha
Rã-das-pedras

VU

VU

Perereca
Pererecaverde
Perereca
Perereca
Pererecachica
Perereca
Perereca
Perereca
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Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824)
Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887)
Hypsiboas caingua (Carrizo, 1991 "1990")
Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821)
Hypsiboas geographicus (Spix, 1824)
Hypsiboas guentheri (Boulenger, 1886)
Hypsiboas joaquini (Lutz, 1968)
Hypsiboas marginatus (Boulenger, 1887)
Hypsiboas polytaenius (Cope, 1870"1869")
Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856)
Hypsiboas pulchellus (Duméril & Bibron, 1841)
Hypsiboas semiguttatus (A. Lutz, 1925)
Hypsiboas sp.
Phyllomedusa distincta (A. Lutz in B. Lutz, 1950)
Phyllomedusa hypochondrialis (Daudin, 1800)
Phyllomedusa iheringii (Boulenger, 1885)
Phyllomedusa tetraploidea (Pombal & Haddad,
1992)
Pseudis cardosoi (Kwet, 2000)
Pseudis minuta (Günther, 1858)
Scinax alter (B. Lutz, 1973)
Scinax berthae (Barrio, 1962)
Scinax catharinae (Boulenger, 1888)
Scinax flavoguttatus (Lutz & Lutz, 1939) z and
Lutz, 1939)
Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 1925)
Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)
Scinax granulatus (Peters, 1871)
Scinax nasicus (Cope, 1862)
Scinax perereca (Pombal, Haddad & Kasahara,
1995)
Scinax perpusillus (A. Lutz & B. Lutz, 1939)
Scinax rizibilis (Bokermann, 1964)
Scinax sp.
Scinax squalirostris (A. Lutz, 1925)
Scinax uruguayus (Schmidt, 1944)
Scinax x-signatus (Spix, 1824)
Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 1953)
Trachycephalus imitatrix (Miranda-Ribeiro, 1926)
Trachycephalus mesophaeus (Hensel, 1867)
Trachycephalus venulosus (Laurenti, 1768)

Perereca
Perereca
Perereca
Sapo-amarelo
Perereca
Perereca
Pererecalistrada
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca-debanho
Perereca
Perereca
Rã-das-folhas
Rã-das-folhas
Rã-das-folhas
Rã-das-folhas
Rã-boiadora
Rã-boiadora
Perereca
Perereca-deinverno
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca-dobanheiro
Perereca-dogravatá
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Pererecanariguda
Perereca-TicTac
Perereca
Pererecaverde-do-brejo
Pererecaleiteira
Perereca
Perereca

Hylodidae

Crossodactylus dispar (A. Lutz, 1925)
Crossodactylus schmidti Gallardo, 1961
Crossodactylus sp.
Hylodes heyeri (Haddad, Pombal & Bastos,
1996)

Rã
Rã
Rã
Rã

Leiuperidae

Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861 "1860")
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826)
Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883)

Rã
Rã-cachorro
Rã-chorona
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Physalaemus henselii (Peters, 1872)
Physalaemus lisei (Braun & Braun, 1977)
Physalaemus maculiventris (Lutz, 1925)
Physalaemus nanus (Boulenger, 1888)
Physalaemus olfersii (Lichtenstein & Martens,
1856)
Physalaemus riograndensis (Milstead, 1960)
Physalaemus sp.
Pleurodema bibroni (Tschudi, 1838)
Pleurodema sp.
Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867)
Pseudopaludicola mystacalis (Cope, 1887)
Leptodactylidae

Leptodactylus araucarius (Kwet & Angulo, 2003)
Leptodactylus chaquensis (Cei, 1950)
Leptodactylus furnarius (Sazima & Bokermann,
1978)
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)
Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 1841)
Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824)
Leptodactylus latinasus (Jiménez de la Espada,
1875)
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)
Leptodactylus marmoratus (Steindachner, 1867)
Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861)
Leptodactylus notoaktites (Heyer, 1978)
Leptodactylus plaumanni (Ahl, 1936)
Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862)
Scythrophrys sawayae (Cochran, 1953)

Microhylidae

Ranidae

Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 1888)
Chiasmocleis sp.
Elachistocleis bicolor (Guérin-Menéville, 1838)
Elachistocleis erythrogaster (Kwet & Di-Bernardo,
1998)

Rã
Rã
Rã
Rãzinha
Rã
Rã
Rã
Rã
Rã
Rã
Rã
Rã
Rã
Rã
Rãassoviadora
Rã-listrada
Rã
Rã
Rã-crioula
Rã
Rã-bigode
Rã
Rã-listradapequena
Rã
Rã

Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799)

Sapo-guarda
Sapo-guarda
Sapo-guarda
Rã-grilo-dabarrigavermelha
Sapo-guarda

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)*

Rã-touro

VU

Gymnophiona
Luetkenotyphlus brasiliensis (Lütken, 1852
Cobra-cega
"1851")
Siphonops annulatus (Mikan, 1820)
Cobra-cega
Siphonops paulensis (Boettger, 1892)
Cobra-cega
Siphonops sp.
Cobra-cega
Chthonerpeton indistinctum (Reinhardt & Lütken, Cobra-cega
1862"1861")
F.A. RS = Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul, decreto
o
N 41.672, de 11 de junho de 2002; VU = vulnerável.
*Espécie introduzida.
Caeciliidae

Fauna de Répteis
Levantamentos bibliográficos na literatura especializada apontam para nenhum estudo
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sistemático sobre comunidades de répteis na região do Alto Uruguai, onde se insere a área.
Contudo, os estudos de MORATO (1995) e DI-BERNARDO (1998) permitem que seja feita
uma série de comparações sobre a riqueza e a composição da comunidade da APA com as de
outras regiões. MORATO (1995) descreveu os padrões de distribuição de serpentes nas
florestas com araucária e nos ecossistemas associados. DI-BERNARDO (1998) realizou um
estudo sobre diversos aspectos da história natural de uma comunidade de serpentes em uma
reserva particular na região dos Campos de Cima da Serra, na borda oriental do Planalto das
Araucárias.
Os levantamentos realizados na coleção de répteis do Museu Regional do Alto Uruguai
(URI-Campus de Erechim) registram a presença de 21 espécies, sendo dois lagartos, duas
cobras-cegas, dois quelônios e 15 serpentes. Este valor representa cerca de 20% das 113
espécies de répteis registradas por LEMA (1994) para o Estado do Rio Grande do Sul.
A comunidade de répteis da Reserva aparenta ser mais semelhante à registrada no
Parque Estadual do Espigão Alto. Sendo assim, apesar de possuir uma área reduzida e
fragmentada, a Reserva Biológica de Erechim pode apesentar uma importância relativa,
principalmente no aspecto biogeográfico, para preservação das comunidades de répteis ainda
pouco conhecidas das florestas com araucária do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul.
Espécies de interesse para o plano de manejo estão representadas principalmente por
questões ligadas à saúde pública, como consequência da alta toxicidade do veneno de
algumas serpentes. A crescente degradação ambiental tem levado ao reconhecimento de
várias espécies potencialmente ameaçadas e infelizmente, o conhecimento sobre o estado de
conservação das espécies de répteis no Rio Grande do Sul ainda é incipiente, proveniente de
uma carência de informações básicas da história natural, bem como sobre diversos parâmetros
populacionais da maioria das espécies.
Com base em dados compilados na literatura, é possível apontar algumas espécies
para as quais existem evidências concretas de ameaça: Bothrops cotiara (cotiara), Bothrops
jararaca (jararaca), Bothrops neuwiedi (jararaca-pintada), Micrurus altirostris (coral-verdadeira)
que de acordo com nossos estudos pode ser encontrada na região do alto-uruguai em
simpatria com M. frontalis e Philodryas olfersii (cobra-cipó-listrada) (Tabela 13).

Tabela 13 Espécies de répteis registradas para a bacia do Rio Uruguai através de dados
bibliográficos.
Taxa
Nome científico
Nome vulgar
F.A.
RS
Testudines
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Chelidae

Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron,
1835)
Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1820)
Hydromedusa tectifera (Cope, 1869)
Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812)

Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835)
Phrynops williamsi (Rhodin & Mittermeier,
1983)

Cágado-preto
Cágado
Cágado
Cágado-debarbelaspintadas
Cágado-debarbelas
Cágado-ferradura

Emydidae

Trachemys dorbigni (Duméril & Bibron,
1835)

Tigre-d’água

Testudinidae

Chelonoidis carbonaria (Spix, 1824)

Jaboti

Leiosauridae

Anisolepis undulatus (Wiegmann, 1834)
Urostrophus vautieri (Duméril & Bibron,
1837)

Papa-vento
Iguana-rajada

Polychrotidae

Polychrus acutirostris (Spix, 1825)

Iguaninha

Tropiduridae

Stenocercus azureus (Müller, 1882)
Tropidurus torquatus (Wied, 1820)

Iguaninha-azul
Lagartixa-preta

Teiidae

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)
Cnemidophorus lacertoides (Duméril &
Bibron, 1839)
Cnemidophorus sp.
Cnemidophorus vacariensis (Feltrim &
Lema, 2000)
Teius oculatus (D'Orbigny & Bibron, 1837)
Tupinambis merianae (Duméril & Bibron,
1839)

Lagarto
Lagartixa-verde

Gekkonidae

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès,
1818)

Lagartixa-deparede

Phyllodactylidae

Gymnodactylus darwinii (Gray, 1845)
Homonota uruguayensis (Ferreira & Soriano,
1961)

Geco
Geco-uruguaio

Cercosaura ocellata (Wagler, 1830)

Lagartixa-listrada

Cercosaura schreibersii Wiegmann, 1834
Placosoma cordylinum Tschudi, 1847
Placosoma glabellum (Peters, 1870)

Lagartixa
Lagartixa
Lagartixa

Scincidae

Mabuya dorsivittata (Cope, 1862)
Mabuya frenata (Cope, 1862)

Scinco-dourado
Scinco-prateado

Anguidae

Ophiodes fragilis (Raddi,1820)
Ophiodes striatus (Spix, 1825)

Cobra-de-vidro
Cobra-de-vidroverde
Cobra-de-vidrouruguaia

Squamata

Lagartixa
Lagartinhopintado
Teiú-verde
Teiú

VU
VU

VU

Gymnophthalmidae

Ophiodes vertebralis (Bocourt, 1881)

73

Amphisbaenidae

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758)
Amphisbaena albocingulata (Boettger, 1885)
Amphisbaena darwinii (Duméril and Bibron,
1839)
Amphisbaena kingii (Bell, 1833)
Amphisbaena munoai (Klappenbach, 1966)
Amphisbaena prunicolor (Cope, 1885)
Amphisbaena trachura (Cope, 1885)

Cobra-cega
Cobra-cegamarron
Cobra-cegauruguaia
Cobra-cega-decrista
Cobra-cegapequena
Cobra-cegamarron
Cobra-cegacomum

Anomalepididae

Liotyphlops beui (Amaral, 1924)

Cobra-cega-preta

Typhlopidae

Typhlops brongersmianus Vanzolini, 1976

Cobra-cega-deespinho-marron

Elapidae

Micrurus altirostris (Cope, 1859)

Cobra-coralcomum
Cobra-coral-decintas-brancas
Cobra-coralverdadeira
Cobra-coralverdadeira

Micrurus corallinus (Merrem, 1820)
Micrurus decoratus (Jan, 1858)
Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758)

Viperidae

Dipsadidae

Bothropoides diporus (Cope, 1862)
Bothropoides jararaca (Wied, 1824)
Bothropoides neuwiedi (Wagler, 1824)
Bothropoides pubescens (Cope, 1870)
Bothrops jararacussu Lacerda, 1884
Bothrops moojeni (Hoge, 1966)
Caudisona durissa (Linnaeus, 1758)
Rhinocerophis alternatus (Duméril, Bibron &
Duméril, 1854)
Rhinocerophis cotiara (Gomes, 1913)

Jararaca-pintada
Jararaca
Jararaca-pintada
Jararaca-pintada
Jararacussu
Caiçaca
Cascavel
Urutu

Atractus guentheri (Wucherer, 1861)

Cobra-coral-daterra
Cobra-de-terracomum
Muçuranacomum
Falsa-cobraespada
Muçurana
Muçuranacomum
Muçurana-parda
Dormideira
Dormideira
Corredeira-demato
Corredeiragrande-mato
Corredeira-demato

Atractus reticulatus (Boulenger, 1885)
Boiruna maculata (Boulenger, 1896)
Calamodontophis paucidens (Amaral, 1935)
Clelia clelia (Daudin, 1803)
Clelia plumbea (Wied, 1820)
Clelia rustica (Cope, 1878)
Dipsas albifrons (Sauvage, 1884)
Dipsas bucephala (Shaw, 1802)
Echinanthera cephalostriata (Di-Bernardo,
1996)
Echinanthera cyanopleura (Cope, 1885)
Echinanthera undulata (Wied, 1824)

Cotiara

EP

VU

VU

VU
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Gomesophis brasiliensis (Gomes, 1918)
Helicops infrataeniatus (Jan, 1865)
Helicops leopardinus (Schlegel, 1837)
Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)
Liophis almadensis (Wagler, 1824)
Liophis anomalus (Günther, 1858)
Liophis flavifrenatus (Cope, 1862)
Liophis jaegeri (Günther, 1858)
Liophis meridionalis (Schenkel, 1901)
Liophis miliaris (Linnaeus, 1758)
Liophis poecilogyrus (Wied, 1825)
Oxyrhopus clathratus Duméril,
Duméril, 1854
Oxyrhopus rhombifer Duméril,
Duméril, 1854
Phalotris lemniscatus (Duméril,
Duméril, 1854)
Philodryas aestiva (Duméril,
Duméril, 1854)
Philodryas agassizii (Jan, 1863)

Bibron &
Bibron &
Bibron &
Bibron

&

Philodryas arnaldoi (Amaral, 1933)
Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823)
Philodryas patagoniensis (Girard, 1858)
Phimophis guerini (Duméril, Bibron
Duméril, 1854)
Pseudoboa haasi (Boettger, 1905)
Psomophis obtusus (Cope, 1864)

&

Ptychophis flavovirgatus (Gomes, 1915)
Rhachidelus brazili (Boulenger, 1908)
Sibynomorphus turgidus (Cope, 1868)
Siphlophis longicaudatus (Andersson, 1907)
Siphlophis pulcher (Raddi, 1820)

Sordellina punctata (Peters, 1880)
Taeniophallus affinis (Günther, 1858)
Taeniophallus bilineatus (Fischer, 1885)
Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863)
Taeniophallus persimilis (Cope, 1869)
Taeniophallus poecilopogon (Cope, 1863)

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860)

Cobra-bola
Cobra-d'águacomum
Cobra-d’água
Dormideira
Joraraquinha-docampo
Jararaquinhad'água
Jararaquinhalistrada
Cobra-verded'água
Cobra-listrada
Cobra-debanhado
Cobra-verdecomum
Falsa-coralserrana
Falsa-coral
Cabeça-pretapampeana
Cobra-cipócarenada
Parelheira-dosformigueiros
Parelheira-domato
Cobra-verde-dasárvores
Parelheira
Cobra
Falsa-muçurana
Jararaquinha-debarriga-vermelha
Cobra-espadad'água
Cobra-preta
Dormideirarajada
Dormideira-cipócinzenta
Dormideira-cipóde-listravermelha
Cobra
Corredeira-demato-comum
Cabeça-preta
Corredeira-demato
Corredeira-demato
Corredeira-demato-de-barrigavermelha
Corredeira

VU

VU

EP
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Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858)
Tomodon dorsatus (Duméril, Bibron
Duméril, 1854)
Tomodon ocellatus (Duméril, Bibron
Duméril, 1854)
Tropidodryas serra (Schlegel, 1837)
Tropidodryas striaticeps (Cope, 1869)
Xenodon dorbignyi (Duméril, Bibron
Duméril, 1854)
Xenodon histricus (Jan, 1863)
Xenodon merremii (Wagler, 1824)
Xenodon neuwiedii (Günther, 1863)
Colubridae

&
&

&

Chironius bicarinatus (Wied, 1820)
Chironius exoletus (Linnaeus, 1758)
Chironius laevicollis (Wied, 1824)
Chironius multiventris (Schmidt & Walker,
1943)
Chironius quadricarinatus (Boie, 1827)
Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820)

Corredeiracomum
Cobra-espada
Cobra-espadapampeana
Jiboinha
Jiboinha
Nariguda-comum

EP

Nariguda-rajada
Boipeva
Boipeva-serrana
Caninana-verde
Caninana-marron
Caninana-marron
Caninana

Cobra-cipó
Jararaca-dobanhado
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
Papa-pinto
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
Caninana-preta
Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758)
Falsa-cabeçapreta
F.A. RS = Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul, decreto
o
N 41.672, de 11 de junho de 2002; VU = vulnerável; EP = em perigo.

Avifauna
O número de espécies da avifauna registrado pode parecer significativo, mas
certamente está muito distante da composição potencial da região e principalmente da avifauna
que ocorria há algumas décadas.
Entre as espécies levantadas em registros bibliográficos, algumas possuem grande
importância para a conservação, como o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), espécie
globalmente ameaçada de extinção (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2000), o pica-pau-rei
(Campephilus robustus), maior pica-pau do Brasil e o barbudinho (Phylloscartes eximius)
(Tabela 14). Entretanto, em função das reduzidas dimensões e da fragmentação da APA, bem
como das baixas abundâncias citadas para estas espécies, não se espera que essa unidade
ainda apresente exemplares destas espécies e que nem tampouco desempenhe seu papel de
área de conservação para a avifauna.

Tabela 14: Avifauna registrada para a Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai a partir de dados
secundários.
Taxa
Nome científico
Nome vulgar
F.A.
RS
Struthioniformes
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Rheidae
Tinamiformes
Tinamidae

Podicipediformes
Podicipedidae

Rhea americana (Linnaeus, 1758)

Ema

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)
Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)
Nothura maculosa (Temminck, 1815)
Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)
Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)

Inhambuguaçu
Inhambu-chororó
Inhambu-chintã
Codorna-amarela
Perdiz
Macuco

Podicephorus major (Boddaert, 1783)

Mergulhãogrande
Mergulhãocaçador
Mergulhão-deorelha-branca
Mergulhãopequeno

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)
Rollandia rolland (Quoy & Gaimard, 1824)
Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)

Suliformes
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)

Biguá

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)

Biguatinga

Ardea alba Linnaeus, 1758

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)
Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)

Garça-brancagrande
Garça-moura
Socó-boi-baio
Garça-vaqueira
Socozinho
Garça-brancapequena
Savacu
Maria-faceira
Socó-boi

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)

Coró-coró

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)

Theristicus caerulescens (Vieillot, 1817)
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)

Tapicuru-de-carapelada
Colhereiro
Caraúna-de-carabranca
Maçarico-real
Curicaca

Ciconiiformes
Ciconiidae

Ciconia maguari (Gmelin, 1789)

Maguari

Cathartiformes
Cathartidae

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

Urubu-de-cabeçavermelha
Urubu-de-cabeçaamarela
Urubu-de-cabeçapreta
Urubu-rei

Phalacrocoracidae
Anhingidae
Pelecaniformes
Ardeidae

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)
Botaurus pinnatus (Wagler, 1829)
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Butorides striata (Linnaeus, 1758)
Egretta thula (Molina, 1782)

Threskiornithidae

Platalea ajaja (Linnaeus, 1758)
Plegadis chihi (Vieillot, 1817)

Cathartes burrovianus (Cassin, 1845)
Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)
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Accipitriformes
Pandionidae
Accipitridae

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Águia-pescadora

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)

Gaviãobombachinhagrande
Tauató-pintado
Gavião-miúdo
Gavião-miudinho
Gavião-de-caudacurta
Gavião-papagafanhoto
Gavião-dobanhado
Gavião-tesoura
Gavião-peneira
Gavião-de-rabobranco
Gaviãobombachinha
Gavião-real
Gavião-caboclo
Sovi
Gavião-decabeça-cinza
Gavião-de-sobrebranco
Gavião-asa-detelha
Gavião-carijó
Gavião-pato
Gavião-depenacho
Águia-cinzenta
Gavião-preto

Accipiter poliogaster (Temminck, 1824)
Accipiter striatus Vieillot, 1808
Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766)
Buteo brachyurus Vieillot, 1816
Buteo swainsoni Bonaparte, 1838
Circus buffoni (Gmelin, 1788)
Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)
Elanus leucurus (Vieillot, 1818)
Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816)
Harpagus diodon (Temminck, 1823)
Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)
Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)
Leptodon cayanensis (Latham, 1790)
Parabuteo leucorrhous (Quoy & Gaimard,
1824)
Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824)
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)
Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816)
Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)
Urubitinga coronata (Vieillot, 1817)
Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788)
Falconiformes
Falconidae

Caracara plancus (Miller, 1777)
Falco femoralis (Temminck, 1822
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Falco rufigularis (Daudin, 1800)
Falco sparverius (Linnaeus, 1758)
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus,
1758)
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817)
Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)
Milvago chimachima (Vieillot, 1816)
Milvago chimango (Vieillot, 1816)

Caracará
Falcão-de-coleira
Falcão-peregrino
Cauré
Quiriquiri
Acauã

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)

Irerê

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)
Anas bahamensis Linnaeus, 1758
Anas flavirostris Vieillot, 1816
Anas georgica Gmelin, 1789
Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

Pé-vermelho
Marreca-toicinho
Marreca-pardinha
Marreca-parda
Pato-do-mato

CP

PE

PE

Falcão-caburé
Falcão-relógio
Carrapateiro
Chimango

Anatidae
Dendrocygninae
Anatinae
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Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816)
Heteronetta atricapilla (Merrem, 1841)
Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766)
Oxyura vittata (Philippi, 1860) m
Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering,
1907
Galliformes
Cracidae

Marreca-decoleira
Marreca-decabeça-preta
Marreca-de-bicoroxo
Marreca-pé-nabunda
Pato-de-crista

Aburria jacutinga (Spix, 1825)
Ortalis guttata (Spix, 1825)
Penelope obscura Temminck, 1815
Penelope superciliaris Temminck, 1815

Jacutinga
Aracuã
Jacu
Jacupemba

PE

Odontophorus capueira (Spix, 1825)

Uru

VU

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)

Carão

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)

Porzana albicollis (Vieillot, 1819)

Saracura-trêspotes
Saracura-do-mato
Saracuruçu
Carqueja-de-bicomanchado
Carqueja-de-bicoamarelo
Carqueja-deescudo-vermelho
Frango-d'águacomum
Frango-d'águacarijó
Sanã-vermelha
Saracura-carijó
Saracura-sanã
Saracura-dobanhado
Frango-d'águaazul
Sanã-carijó

Cariama cristata (Linnaeus, 1766)

Seriema

Vanellus chilensis (Molina, 1782)
Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776)
Charadrius collaris (Vieillot, 1818)
Charadrius modestus (Lichtenstein, 1823)

Quero-quero
Batuiruçu
Batuíra-de-coleira
Batuíra-de-peitotijolo

Jacanidae

Jacana jacana (Linnaeus, 1766)

Jaçanã

Rostratulidae

Nycticryphes semicollaris (Vieillot, 1816)

Narceja-de-bicotorto

Odontophoridae
Gruiformes
Aramidae
Rallidae

Aramides saracura (Spix, 1825)
Aramides ypecaha (Vieillot, 1819)
Fulica armillata (Vieillot, 1817)
Fulica leucoptera (Vieillot, 1817)
Fulica rufifrons (Philippi & Landbeck, 1861)
Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818)
Gallinula melanops (Vieillot, 1819)
Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819)
Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783)
Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)
Pardirallus sanguinolentus (Swainson,
1837)
Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766)

Cariamiformes
Cariamidae
Charadriiformes
Charadriidae
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Scolopacidae

Actitis macularius (Linnaeus, 1766)
Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)
Calidris himantopus (Bonaparte, 1826)
Calidris melanotos (Vieillot, 1819)
Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)
Gallinago undulata (Boddaert, 1783)
Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819)
Tringa flavipes (Gmelin, 1789)
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)
Tringa solitaria Wilson, 1813
Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819)

Laridae

Columbiformes
Columbidae

Psittaciformes
Psittacidae

Maçarico-pintado
Maçarico-docampo
Maçarico-desobre-branco
Maçaricopernilongo
Maçarico-decolete
Narceja
Narcejão
Pisa-n'água
Maçarico-deperna-amarela
Maçarico-grandede-perna-amarela
Maçarico-solitário
Maçaricoacanelado

Chroicocephalus cirrocephalus (Vieillot,
1818)
Chroicocephalus maculipennis
(Lichtenstein, 1823)

Gaivota-decabeça-cinza
Gaivota-mariavelha

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886)
Columba livia (Gmelin, 1789)
Columbina picui (Temminck, 1813)
Columbina squammata (Lesson, 1831)
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)
Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard,
1792)
Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre,
1792)
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)
Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)

Pararu-azul
Pombo-doméstico
Rolinha-picui
Fogo-apagou
Rolinha-roxa
Pariri
Juriti-gemedeira

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)

Papagaioverdadeiro
Papagaio-charão
Papagaio-depeito-roxo
Periquitãomaracanã
Periquito-rico
Caturrita
Cuiú-cuiú
Maitaca-verde
Maracanãverdadeira
Tiriba-de-testavermelha

Amazona pretrei (Temminck, 1830)
Amazona vinacea (Kuhl, 1820)
Aratinga leucophthalma (Statius Muller,
1776)
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788)
Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)
Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769)
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)
Primolius maracana (Vieillot, 1816)
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)

VU

VU

EP

Juriti-pupu
Pomba-galega
Pombão
Pomba-amargosa
Pomba-de-bando

VU
EP

RE

Cuculiformes
Cuculidae
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Cuculinae

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)
Coccyzus melacoryphus (Vieillot, 1817)
Micrococcyx cinereus (Vieillot, 1817)
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

Crotophaginae

Taperinae

Crotophaga ani (Linnaeus, 1758)
Crotophaga major (Gmelin, 1788)
Guira guira (Gmelin, 1788)
Dromococcyx pavoninus (Pelzeln, 1870)

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

Anu-preto
Anu-coroca
Anu-branco
Peixe-fritopavonino
Peixe-fritoverdadeiro
Saci

Tyto alba (Scopoli, 1769)

Coruja-da-igreja

Asio clamator (Vieillot, 1808)
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

Coruja-orelhuda
Mocho-dosbanhados
Mocho-diabo
Coruja-buraqueira
Caburé
Corujinha-domato
Corujinha-do-sul

Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824)

Strigiformes
Tytonidae
Strigidae

Asio stygius (Wagler, 1832)
Athene cunicularia (Molina, 1782)
Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)
Megascops choliba (Vieillot, 1817)
Megascops sanctaecatarinae (Salvin,
1897)
Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni &
Bertoni, 1901)
Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790)
Strix hylophila Temminck, 1825
Strix virgata (Cassin, 1849)
Caprimulgiformes
Nyctibiidae
Caprimulgidae

Murucututu-debarriga-amarela
Murucututu
Coruja-listrada
Coruja-do-mato

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

Mãe-da-lua

Antrostomus sericocaudatus Cassin, 1849

Bacurau-rabo-deseda
Corucão
Bacurau
Bacurau-tesouragigante
Bacurau-da-telha
Bacurau-chintã
Bacurau-tesoura
Tuju

Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817)
Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789)
Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840)
Hydropsalis longirostris (Bonaparte, 1825)
Hydropsalis parvulus (Gould, 1837)
Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)
Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)
Apodiformes
Apodidae

Papa-lagarta-deasa-vermelha
Papa-lagartaacanelado
Papa-lagartacinzento
Alma-de-gato

Chaetura cinereiventris (Sclater, 1862)
Chaetura meridionalis (Hellmayr, 1907)
Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848)
Cypseloides senex (Temminck, 1826)
Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866)

VU
EP
EP

EP
CP

Andorinhão-desobre-cinzento
Andorinhão-dotemporal
Taperuçu-preto
Taperuçu-velho
Taperuçu-decoleira-falha
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Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)

Taperuçu-decoleira-branca

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)

Rabo-branco-degargantarajada
Rabo-brancoacanelado

Trochilidae
Phaethornithina
Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre,
1839)
Trochilinae

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818)
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)
Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818)
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)
Heliomaster furcifer (Shaw, 1812)
Hylocharis chrysura (Shaw, 1812)
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)
Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818)
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)

Trogoniformes
Trogonidae

Trogon rufus Gmelin, 1788
Trogon surrucura Vieillot, 1817

Coraciiformes
Alcedinidae

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)

Momotidae
Galbuliformes
Bucconidae
Piciformes
Ramphastidae

Beija-flor-degarganta-verde
Beija-flor-debanda-branca
Beija-flor-deveste-preta
Beija-flor-cinza
Besourinho-debico-vermelho
Beija-flor-deorelha-violeta
Beija-flor-tesoura
Bico-reto-azul
Beija-flor-dourado
Beija-flor-depapo-branco
Beija-flor-detopete
Beija-flor-defronte-violeta

Surucuá-debarriga-amarela
Surucuá-variado

Martim-pescadorverde
Martim-pescadorpequeno
Martim-pescadorgrande

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818)

Juruva-verde

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)

João-bobo

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819)
Pteroglossus castanotis (Gould, 1834)
Ramphastos dicolorus (Linnaeus, 1766)

Araçari-banana
Araçari-castanho
Tucano-de-bicoverde
Tucanuçu
Tucano-de-bicopreto
Araçari-poca

Ramphastos toco (Statius Muller, 1776)
Ramphastos vitellinus (Lichtenstein, 1823)
Selenidera maculirostris (Lichtenstein,
1823)

CP

CP
CP

VU

CP
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Picidae

Campephilus leucopogon (Valenciennes,
1826)
Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818)
Celeus flavescens (Gmelin, 1788)
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)
Dryocopus galeatus (Temminck, 1822)
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)
Melanerpes candidus (Otto, 1796)
Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818)
Piculus aurulentus (Temminck, 1821)
Picumnus nebulosus (Sundevall, 1866)
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)

Pica-pau-debarriga-preta
Pica-pau-rei
Pica-pau-decabeça-amarela
Pica-pau-docampo
Pica-pau-verdebarrado
Pica-pau-de-caracanela
Pica-pau-debanda-branca
Birro,-pica-paubranco
Benedito-detesta-amarela
Pica-pau-dourado
Pica-pau-anãocarijó
Pica-pau-anãode-coleira
Picapauzinhoverde-carijó

EP

CP
VU

Passeriformes
Tyranni
Furnariida
Thamnophiloidea
Batara cinerea (Vieillot, 1819)

Matracão

Drymophila malura (Temminck, 1825)
Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901)

Choquinha-carijó
Trovoada-debertoni
Choquinha-lisa
Chocão-carijó
Borralharaassobiadora
Borralhara
Papa-taoca-dosul
Choca-da-mata
Choca-dechapéu-vermelho

Thamnophilidae

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)
Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816)
Mackenziaena leachii (Such, 1825)
Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823)
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818)
Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816)
Thamnophilus ruficapillus (Vieillot, 1816)

Conopophaga lineata (Wied, 1831)

Chupa-dente

Grallaria varia (Boddaert, 1783)

Tovacuçu

Hylopezus nattereri (Pinto, 1937)

Pinto-do-mato

Scytalopus iraiensis (Bornschein, Reinert &
Pichorim, 1998)
Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835)

Macuquinho-davárzea
Tapaculo-preto

Geositta cunicularia (Vieillot, 1816)

Curriqueiro

EP

EP
VU

Conopophagidae
Furnarioidea
VU

Grallariidae

Rhinocryptidae

Scleruridae
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Dendrocolaptidae

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835)

Vira-folha

Campylorhamphus falcularius (Vieillot,
1822)
Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820)
Dendrocolaptes platyrostris (Spix, 1825)
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot,
1818)
Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis &
Heine, 1859)
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)
Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)

Arapaçu-de-bicotorto
Arapaçu-liso
Arapaçu-grande
Arapaçu-decerrado
Arapaçuescamado-do-sul
Arapaçu-verde
Arapaçu-degarganta-branca
Arapaçu-rajado

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)
Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823)
Furnariidae
Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)
Asthenes baeri (Berlepsch, 1906)
Automolus leucophthalmus (Wied, 1821)
Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)
Cinclodes pabsti (Sick, 1969)
Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln,
1859)
Coryphistera alaudina (Burmeister, 1860)
Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853)
Cranioleuca pyrrhophia (Vieillot, 1818)
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Heliobletus contaminatus (Berlepsch,
1885)
Leptasthenura setaria (Temminck, 1824)
Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856)
Limnoctites rectirostris (Gould, 1839)
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)
Phacellodomus erythrophthalmus (Wied,
1821)
Phacellodomus striaticollis (d'Orbigny &
Lafresnaye, 1838)
Philydor atricapillus (Wied, 1821)
Philydor lichtensteini (Cabanis & Heine,
1859)
Philydor rufum (Vieillot, 1818)
Phleocryptes melanops (Vieillot, 1817)
Pseudoseisura lophotes (Reichenbach,
1853)
Schoeniophylax phryganophilus (Vieillot,
1817)
Synallaxis albescens (Temminck, 1823)
Synallaxis cinerascens (Temminck, 1823)
Synallaxis frontalis (Pelzeln, 1859)
Synallaxis ruficapilla (Vieillot, 1819)
Synallaxis spixi (Sclater, 1856)
Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye,
1832)
Xenops minutus (Sparrman, 1788)
Xenops rutilans (Temminck, 1821)

CP

Limpa-folhamiúdo
Cochicho
Lenheiro
Barranqueiro-deolho-branco
Curutié
Pedreiro
Cisqueiro

VU

Corredor-crestudo
Arredio-oliváceo
Arredio
João-de-barro
Trepadorzinho

CP

Grimpeiro
Grimpeirinho
Junqueiro-debico-reto
João-porca
João-botina-damata
Tio-tio
Limpa-folhacoroado
Limpa-folhaocráceo
Limpa-folha-detesta-baia
Bate-bico
Coperete

VU
CP

VU

VU

CP
EP

CP

Bichoita
Uí-pi
Pi-puí
Petrim
Pichororé
João-teneném
Trepador-quiete

VU

Bico-virado-miúdo
Bico-virado-carijó
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Formicariidae

Chamaeza campanisona (Lichtenstein,
1823)
Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine,
1859)

Tovacacampainha
Tovaca-de-rabovermelho

Corythopis delalandi (Lesson, 1830)

Estalador

EP

Hemitriccus diops (Temminck, 1822)
Leptopogon amaurocephalus (Tschudi,
1846)
Mionectes rufiventris (Cabanis, 1846)

Olho-falso
Cabeçudo

EP

Tyrannida
Rynchocyclidae

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)
Phylloscartes eximius (Temminck, 1822)
Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824)
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye,
1846)
Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831)
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)

Tyrannidae
Elaeniinae

Camptostoma obsoletum (Temminck,
1824)
Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823)
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)
Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye,
1837)
Elaenia parvirostris (Pelzeln, 1868)
Euscarthmus meloryphus (Wied, 1831)
Myiopagis caniceps (Swainson, 1835)
Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817)
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)
Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862
Phyllomyias virescens (Temminck, 1824)
Piprites chloris (Temminck, 1822)
Piprites pileata (Temminck, 1822)
Platyrinchus mystaceus (Vieillot, 1818)
Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817)
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)
Tyranniscus burmeisteri Cabanis & Heine,
1859

Fluvicolinae

Arundinicola leucocephala (Linnaeus,
1764)
Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831)
Colonia colonus (Vieillot, 1818)
Contopus cinereus (Spix, 1825)
Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818)

Abre-asa-decabeça-cinza
Miudinho
Barbudinho
Borboletinha-domato
Tororó

EP

Teque-teque
Bico-chato-deorelha-preta

Risadinha
Marianinhaamarela
Guaracava-debarriga-amarela
Tuque
Tucão
Guaracava-debico-curto
Barulhento
Guaracavacinzenta
Guaracava-decrista-alaranjada
Piolhinho
Piolhinho-serrano
Piolhinho-verdoso
Papinho-amarelo
Caneleirinho-dechapéu-preto
Patinho
João-pobre
Alegrinho
Piolhinho-chiador

VU
VU

EP

Freirinha
Guaracavuçu
Viuvinha
Papa-moscascinzento
Tesoura-do-brejo

VU
VU
EP
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Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)
Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818)
Knipolegus lophotes (Boie, 1828)
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)
Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823)
Myiophobus fasciatus (Statius Muller,
1776)
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)
Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)
Xolmis cinereus (Vieillot, 1816)
Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823)
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)
Tyranninae

Attila phoenicurus (Pelzeln, 1868)
Attila rufus (Vieillot, 1819)
Empidonomus varius (Vieillot, 1818)
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)
Myiarchus swainsoni (Cabanis & Heine,
1859)
Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776)

Myiodynastes maculatus (Statius Muller,
1776)
Myiozetetes similis (Spix, 1825)

Cotingidae
Phytotomina
Cotinginae

Gibão-de-couro
Maria-preta-debico-azulado
Maria-preta-depenacho
Enferrujado
Suiriri-cavaleiro
Tesoura-cinzenta
Filipe
Príncipe
Suiriri-pequeno
Primavera
Noivinha-de-rabopreto
Noivinha-branca
Capitão-castanho
Capitão-de-saíra
Peitica
Bem-te-vi-pirata
Neinei
Maria-cavaleira
Irré
Maria-cavaleiraderaboenferrujado
Bem-te-vi-rajado

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)
Sirystes sibilator (Vieillot, 1818)
Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)
Tyrannus savana (Vieillot, 1808)

Bentevizinho-depenachovermelho
Bem-te-vi
Gritador
Suiriri
Tesourinha

Phytotoma rutila (Vieillot, 1818)

Corta-ramos

Phibalura flavirostris (Vieillot, 1816)

Tesourinha-damata
Araponga
Pavó

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)
Pyroderus scutatus (Shaw, 1792)
Pipridae

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder,
1793)

Tangará

Tityridae

Pachyramphus castaneus (Jardine &
Selby, 1827)
Pachyramphus polychopterus (Vieillot,
1818)
Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823)

Caneleiro

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816)
Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838)
Tityra cayana (Linnaeus, 1766)
Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)

CP

CP
EP
CP

Caneleiro-preto
Caneleiro-dechapéu-preto
Caneleiro-verde
Flautim
Anambé-brancode-rabo-preto
Anambé-brancode-bochecha-
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parda
Passeri
Corvidae

Passerida
Hirundinidae

Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818)
Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818)

Gralha-azul
Gralha-picaça

Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)

Andorinhamorena
Andorinha-debando
Andorinha-dedorso-acanelado
Andorinhadoméstica-grande
Andorinha-docampo
Andorinhapequena-de-casa
Andorinha-decoleira
Andorinhaserradora
Andorinha-do-rio
Andorinha-desobre-branco

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817)
Progne chalybea (Gmelin, 1789)
Progne tapera (Vieillot, 1817)
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)
Pygochelidon melanoleuca (Wied, 1820)
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)
Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)

Troglodytidae

Cistothorus platensis (Latham, 1790)
Troglodytes musculus (Naumann, 1823)

Corruíra-docampo
Corruíra

Donacobiidae

Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766)

Japacanim

Polioptilidae

Polioptila dumicola (Vieillot, 1817)

Balança-rabo-demáscara
Balança-raboleitoso
Bico-assovelado

Polioptila lactea (Sharpe, 1885)
Ramphocaenus melanurus (Vieillot, 1819)
Motacillidae

Anthus correndera (Vieillot, 1818)
Anthus furcatus (d'Orbigny & Lafresnaye,
1837)
Anthus hellmayri (Hartert, 1909)
Anthus lutescens (Pucheran, 1855)
Anthus nattereri (Sclater, 1878)

Caminheiro-deespora
Caminheiro-deunha-curta
Caminheiro-debarriga-acanelada
Caminheirozumbidor
Caminheirogrande

Mimidae

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)
Mimus triurus (Vieillot, 1818)

Sabiá-do-campo
Calhandra-detrês-rabos

Thraupidae

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788)
Conirostrum speciosum (Temminck, 1824)

Tietinga
Figuinha-de-rabocastanho
Saí-azul
Saíra-de-papopreto

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)
Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)

EP

EP

VU
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Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776)
Lanio melanops (Vieillot, 1818)
Nemosia pileata (Boddaert, 1783)
Paroaria coronata (Miller, 1776)
Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789)
Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819)
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)
Saltator aurantiirostris (Vieillot, 1817)
Saltator fuliginosus (Daudin, 1800)
Saltator maxillosus (Cabanis, 1851)
Saltator similis (d'Orbigny & Lafresnaye,
1837)
Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817)
Stephanophorus diadematus (Temminck,
1823)
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)
Tangara cyanoptera (Vieillot, 1817)

Tico-tico-rei
Tiê-de-topete
Saíra-de-chapéupreto
Cardeal
Sanhaçu-papalaranja
Saíra-viúva
Cabecinhacastanha
Bico-duro
Pimentão
Bico-grosso
Trinca-ferroverdadeiro
Bico-de-veludo
Sanhaçu-frade

Tangara peruviana (Desmarest, 1806)
Tangara preciosa (Cabanis, 1850)
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)
Tangara seledon (Statius Muller, 1776)
Tersina viridis (Illiger, 1811)

Tiê-preto
Sanhaçu-deencontro-azul
Sanhaçu-docoqueiro
Saíra-sapucaia
Saíra-preciosa
Sanhaçu-cinzento
Saíra-sete-cores
Saí-andorinha

Coerebidae

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)

Cambacica

Turdidae

Turdus albicollis (Vieillot, 1818)
Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850)
Turdus flavipes (Vieillot, 1818)
Turdus leucomelas (Vieillot, 1818)
Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)
Turdus subalaris (Seebohm, 1887)

Sabiá-coleira
Sabiá-poca
Sabiá-una
Sabiá-barranco
Sabiá-laranjeira
Sabiá-ferreiro

Emberizidae

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)

Tico-tico-docampo
Tico-tico-dobanhado
Cigarra-bambu
Tico-tico

Tangara palmarum (Wied, 1823)

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817)
Haplospiza unicolor (Cabanis, 1851)
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)
Emberizidae

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)
Emberizoides ypiranganus (Ihering &
Ihering, 1907)
Embernagra platensis (Gmelin, 1789)
Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817)
Poospiza lateralis (Nordmann, 1835)
Poospiza nigrorufa (d'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)
Poospiza thoracica (Nordmann, 1835)
Sicalis citrina (Pelzeln, 1870)
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
Sicalis luteola (Sparrman, 1789)

VU

EP

VU

Canário-docampo
Canário-do-brejo
Sabiá-dobanhado
Cardeal-amarelo
Quete
Quem-te-vestiu

EP

Peito-pinhão
Canário-rasteiro
Canário-da-terraverdadeiro
Tipio
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Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
Sporophila collaris (Boddaert, 1783)
Sporophila hypoxantha (Cabanis, 1851)
Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)
Sporophila plumbea (Wied, 1830)
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)
Cardinalidae

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)
Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)
Cyanoloxia moesta (Hartlaub, 1853)
Habia rubica (Vieillot, 1817)
Piranga flava (Vieillot, 1822)

Fringillidae

Parulidae

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)
Basileuterus flaveolus (Baird, 1865)
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817)

Pula-pula
Canário-do-mato
Pula-pulaassobiador
Pia-cobra
Mariquita
Pula-pularibeirinho

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)
Pseudoleistes virescens (Vieillot, 1819)
Amblyramphus holosericeus (Scopoli,
1786)
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
Agelaioides badius (Vieillot, 1819)
Molothrus rufoaxillaris (Cassin, 1866)
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)
Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788)
Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758)

Guaxe
Tecelão
Iraúna-de-bicobranco
Inhapim
Veste-amarela
Sargento
Carretão
Garibaldi
Polícia-inglesado-sul
Chopim-do-brejo
Dragão
Cardeal-dobanhado
Graúna
Asa-de-telha
Vira-bosta-picumã
Vira-bosta
Iraúna-grande
Triste-pia

Fringillidae

Sporagra magellanica (Vieillot, 1805)

Pintassilgo

Passeridae

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Pardal

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766)
Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788)
Agelasticus thilius (Molina, 1782)
Agelasticus cyanopus (Vieillot, 1819)
Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)

VU
EP

Negrinho-do-mato
Tiê-do-matogrosso
Sanhaçu-de-fogo
Bandeirinha
Cais-cais
Fim-fim
Gaturamo-rei
Ferro-velho
Gaturamoverdadeiro

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766)
Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825)
Procacicus solitarius (Vieillot, 1816)

VU
CP

Azulão
Azulinho

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)
Euphonia chalybea (Mikan, 1825)
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)
Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818)
Euphonia pectoralis (Latham, 1801)
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)
Parula pitiayumi (Vieillot, 1817)
Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821)

Icteridae

Curió
Coleirinho
Coleiro-do-brejo
Caboclinho-debarrigavermelha
Caboclinho-debarriga-preta
Patativa
Tiziu

VU

VU

VU

EP
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F.A. RS = Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul, decreto
o
N 41.672, de 11 de junho de 2002; VU = vulnerável; EP = em perigo; CP = criticamente em
perigo; RP = regionalmente em perigo; PE = provavelmente extinta.
Mastofauna
A fauna de mamíferos da área e seu entorno foi profundamente modificada em função
da intensa utilização do solo pela agricultura e pela expansão urbana. A floresta que outrora
cobria a região abrigava uma mastofauna expressiva, com espécies de mamíferos de grande
porte, como os grandes felinos, a anta, o bugio, entre outros.
Podem ser encontrados na Reserva alguns grupos que apresentam grande
plasticidade ambiental e que fazem uso de diversos tipos de habitats e que poderiam se manter
na região. São eles o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), a guaiquica (Gracilinanus
agilis), os tatus (Dasypus novemcinctus, D. septemcinctus e Euphractus sexcinctus), os
graxains (Cerdocyon thous e Pseudalopex gymnocercus), a lebre-européia (Lepus capensis) e
duas espécies de morcegos, como Molossus molossus e Tadarida brasiliensis.
Nas amostragens para pequenos mamíferos, foram registradas duas espécies de
roedores silvestres: Akodon montensis e Oligoryzomys flavescens. Estas espécies são comuns
no Rio Grande do Sul e amplamente distribuídas, sendo que o gênero Akodon apresenta uma
das maiores distribuições entre os mamíferos neotropicais.
Essas espécies de roedores capturadas são altamente adaptadas à onivoria, utilizando
os mais diversos recursos alimentares. Estudos de conteúdo estomacal de Akodon a presença
de grande proporção de invertebrados, comumente Coleoptera, Orthoptera e Hymenoptera
(EISENBERG & REDFORD, 1999).
Foram inventariadas outras duas espécies de roedores, a cotia (Dasyprocta azarae) e a
preá (Cavia aperea). A primeira é um roedor de médio porte, que se alimenta de frutos e
sementes. A diversidade de espécies arbóreas frutíferas e a abundância de Araucárias na
Reserva parecem ser adequadas à manutenção de um número razoável de indivíduos, com
destaque para a oferta de pinhões durante o inverno (Tabela 15).

Tabela 15: Mastofauna registrada para a Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai a partir de dados
secundários.
Taxa
Nome científico
Nome vulgar
F.A.
RS
Didelphimorphia
Didelphidae
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Caluromyinae

Caluromys lanatus (Olfers, 1818)

Cuíca-lanosa

VU

Didelphinae

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)
Didelphis albiventris (Lund, 1841)

Cuíca-d'água
Gambá-deorelha-branca
Gambá-deorelha-preta
Catita
Cuíca-dacauda-grossa
Cuíca
Catita

VU

Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826)
Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854)
Lutreolina crassicaudata (Desmarest,
1804)
Micoureus paraguayanus (Tate, 1931)
Monodelphis brevicaudata (Erxleben,
1777)
Monodelphis dimidiata (Wagner, 1847)
Monodelphis iheringi (Thomas, 1888)
Philander opossum (Linnaeus, 1758)

Cingulata
Dasypodidae

Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) Dasypus hybridus (Desmarest, 1804)
Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)
Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758)
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)

Pilosa
Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)

Lagomorpha
Leporidae

Chiroptera
Noctilionidae

Phyllostomidae

Guaiquica-anã
Guaiquicalistrad
Cuícaverdadeira

Tatu-de-rabomole-grande
Tatu-mulita
Tatu-galinha
Tatu-mirim
Tatu-peba
Tamanduábandeira
Tamanduámirim

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
*Lepus europaeus (Pallas, 1778)

Tapiti
Lebre

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)

Morcegopescador

Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818)

Morcego-beijaflor
Morcego-dasfrutas
Morcego-decara-listrada
Morcegofruteiro
Morcegobombachudo
Morcegovampiro
Morcegovampiro
Morcego-beijaflor
Morcegofruteiro
Morcego
Morcego

Artibeus fimbriatus (Gray, 1838)
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)
Desmodus rotundus (E. Geoffroy 1810)
Diaemus youngi (Jentik, 1893)
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810)
Phyllostomus hastatus (Pallas 1767)
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)

CP
VU
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Vespertilionidae

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810)

Morcegofruteiro

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)

Morcegoborboletagrande
Morcegoborboletagrande
Morcegoborboletagrande
Morcegoorelhudo
Morcegoorelhudo
Morcegogrisalho
Morcegogrisalho
Morcego-daspalmeiras
Morcegoborboleta
Morcegoborboletaescuro
Morcegoborboleta
Morcegoborboletavermelho

Eptesicus dorianus (Dobson 1885)

Eptesicus furinalis (d'Orbigny & Gervais,
1847)
Histiotus montanus (Philippi & Landbeck,
1861)
Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824)
Lasiurus borealis (Müller, 1776)
Lasiurus cinereus (Beauvois, 1796)
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Myotis levis (I. Geoffroy, 1824)
Myotis nigricans (Schinz, 1821)

Myotis riparius (Handley, 1960)
Myotis ruber (E. Geoffroy 1806)

Molossidae

Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops bonariensis (Shaw, 1800)
Molossops temminckii (Burmeister, 1854)
Molossus molossus (Pallas, 1766)
Promops nasutus (Spix, 1823)
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)

Primates
Cebinae
Alouattinae

Carnivora
Canidae

Felidae

VU

Morcegoorelhudo
Morcegoorelhudo
Molosso-detemincki
Morcegocauda-de-rato
Morcegonarigudo
Morcego-dascasas

Cebus nigritus (Linnaeus, 1758)

Macaco-prego

Alouatta caraya (Humboldt, 1812)
Alouatta guariba ( Humboldt, 1812)

Bugio-preto
Bugio-ruivo

VU
VU

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1758)
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Pseudalopex gymnocercus (G. Fischer,
1814)

Graxaim-domato
Lobo-guará
Graxaim-docampo

CP

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

Jaguatirica

VU
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Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)

Gato-do-matopequeno
Gato-do-matogrande
Onça-pintada
Puma
Gato-mourisco

VU

VU

Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)

Irara
Furãopequeno
Lontra
Ariranha

Mephitidae

Conepatus chinga (Molina, 1782)

Zorrilho

Procyonidae

Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798)

Quati
Mão-pelada

VU

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)

Anta

CP

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
Tayassu pecari (Link, 1795)

Cateto
Queixada

EP
CP

Mazama americana (Erxleben, 1777)
Mazama gouazoubira (Fischer 1814)
Mazama nana (Hensel, 1872)

Veado-mateiro
Veado-virá
Veado-mãocurta
Veadocampeiro

EP
VU
CP

Oncifelis geoffroyi (d'Orbigny & Gervais,
1844)
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
Puma concolor (Linnaeus 1771)
Puma yagouaroundi (Geoffroy, 1803)
Mustelidae

Perissodactyla
Tapiridae
Artiodactyla
Tayassuidae

Cervidae

Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Galictis cuja (Molina, 1782)

Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)

Rodentia
Sciuridae

Sciurus aestuans (Linnaeus, 1766)

Caxinguelê

Myocastoridae

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Ratão-dobanhado

Cricetidae

Akodon montensis (Thomas, 1913)
Akodon serrensis (Thomas, 1902)
Calomys laucha (Olfers 1818)
Holochilus brasiliensis (Thomas, 1897)
Nectomys squamipes (Brants, 1827)
Oligoryzomys flavescens (Waterhouse,
1837)
Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818)

Rato-do-chão
Rato-do-chão
Rato-de-capim
Rato-do-junco
Rato-d’água
Camundongodo-mato
Ratinho-domato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Ratofocinhudo
Ratofocinhudo
Ratofocinhudo
Rato-dobanhado
Rato-do-chão
Rato-do-chão

Eurioryzomys russatus (Hensel, 1873)
Sooretamys angouya (Thomas, 1913)
Oxymycterus judex (Pictet, 1843)
Oxymycterus nasutus (Thomas, 1896)
Oxymycterus quaestor (J. Fischer, 1814)
Scapteromys tumidus (Waterhouse, 1837)
Thaptomys nigrita (Lichtenstein,1829)
Brucepattersonius iheringi (Thomas, 1896)

VU
CP
EP
VU

VU
PE

CP
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Erethizontidae

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)
Coendou villosus (de. Silva, 1984)

Ouriço-caxeiro
Ouriço-caxeiro

Caviidae

Cavia aperea (Exerleben, 1777)
Cavia fulgida (Wagler, 1831)

Preá
Preá

Hydrochaeridae

Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus,
1766)

Capivara

Dasyproctidae

Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823)

Cutia

Cuniculidae

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

Paca

Echimyidae

Phyllomys dasythrix (Hensel, 1872)

VU

Rato-dasárvores
Euryzygomatomys spinosus (Waldheim,
Rato-das1814)
árvores
Kannabateomys amblyonyx (Wagner,
Rato-da1845)
taquara
F.A. RS = Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul, decreto
o
N 41.672, de 11 de junho de 2002; VU = vulnerável; EP = em perigo; CP = criticamente em
perigo; PE = provavelmente extinta.
*Espécie introduzida.
As principais considerações a serem abordadas no plano de manejo e no monitoramento dizem
respeito ao tamanho da superfície insuficiente para conservar várias espécies de aves e
mamíferos típicos da região, a baixa oferta de habitats; poucas amostras representativas de
mata com araucária; riqueza de aves e mamíferos empobrecida por extinções ou
desaparecimento local de espécies de maior porte ou mais representativas: fauna de peixes
extremamente empobrecida; fauna de anfíbios e répteis sem avaliação adequada, superfície
protegida insuficiente para várias espécies de aves e mamíferos. Soma-se a isto o altíssimo
grau de fragmentação e falta de conexão com outras áreas mais representativas, visível
processo de desaparecimento local de espécies da fauna, situação de conservação dos
ambientes aquáticos extremamente alterada e alto risco de contaminação por agentes
poluidores.

3 PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE A ÁREA DENOMINADA RESERVA BIOLÓGICA DO
DISTRITO INDUSTRIAL, ERECHIM/RS

O trabalho desenvolvido tem objetivo central o diagnóstico socioambiental e o estudo
das percepções ambientais da população de Erechim/RS, moradores residentes no entorno,
lideranças municipais e lideranças das Instituições de Pesquisa e Ensino Superior. A pesquisa
está vinculada ao Projeto Planos Ambientais municipais, desenvolvido em parceria com a
Prefeitura de Erechim e buscou responder algumas questões centrais: Quais as percepções da
população de Erechim/RS (lideranças comunitárias, educadores e moradores Rurais e
Urbanos) sobre a referida área? Que benefícios na opinião da população, são gerados pela
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área verde? Para que deve ser usada? Como deve ser utilizado o seu entorno? A pesquisa
buscou contribuir com subsídios para a elaboração do Plano de Manejo da referida área.
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei nº 9.985, de
18 de julho de 2000), o Plano de Manejo constitui um documento técnico mediante o qual, com
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade, se estabelece o seu zoneamento e as
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (BRASIL, 2000).
O Plano de Manejo é um instrumento dinâmico de planejamento para a gestão da UC e
do seu entorno, que teve como objetivo estabelecer diretrizes para as atividades a serem
desenvolvidas no interior e entorno da UC, de acordo com seu zoneamento. O SNUC prevê a
elaboração participativa do Plano de Manejo e por isso, faz-se necessário que as populações
sejam ouvidas para que este Plano seja adequado às necessidades locais, tornando-as
elementos integrantes do meio ambiente e fortalecendo o compromisso na conservação e
manejo do local.
As Unidades de Conservação devem atuar na preservação dos recursos naturais como
locais de aprendizagem e sensibilização da comunidade. Um fato fundamental para ampliar a
compreensão das UC, é a implementação de políticas e projetos de comunicação e Educação
Ambiental (EA) que busquem ultrapassar a concepção sobre UC como espaços de
preservação de ecossistemas e de seus recursos naturais, para considerá-las como espaços
de relações socioambientais historicamente configurados e dinamicamente movidos pelas
tensões e conflitos sociais, integrando-a ao desenvolvimento regional, fortalecendo as
interações sociais e a participação cidadã de todos os segmentos envolvidos (BRASIL, 2009).
Os estudos de percepção fornecem um significativo entendimento das interações,
sentidos, sentimentos, hábitos e valores que os sujeitos estabelecem com o meio ambiente.
Segundo Reigotta (2002) os estudos de percepção, além de subsidiarem a realização de
projetos/programas e atividades de EA, ajudam na formulação de políticas públicas e
concedem suporte para as diferentes estratégias a serem adotadas. Ou seja, entender como as
pessoas veem uma área natural protegida (seus valores ecológicos, recreacionistas, estéticos
e até espirituais) e que expectativas têm quanto à mesma, facilita o envolvimento em sua
gestão e conservação.

3.1 PERCEPÇÕES SOBRE A ÁREA DENOMINADA RESERVA BIOLÓGICA DO DISTRITO
INDUSTRIAL
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3.1.1 Os Contatos Dos Sujeitos Pesquisados Com A Área Denominada Reserva Biológica
Do Distrito Industrial

A utilização das áreas naturais motivada pelo desejo de estar em contato com a
natureza remonta a tempos antigos, e tomou força principalmente a partir do século XIX,
quando o crescimento das cidades passou a representar um dos estímulos para a população
frequentar os ambientes naturais em busca de lazer, aprendizado, espiritualidade, atividades
recreativas, entre outros motivos.
As UC são reconhecidas como um dos melhores meios para se conservar a natureza.
As atividades desenvolvidas nessas áreas têm sido consideradas como uma alternativa
potencial para alcançar os objetivos de desenvolvimento e conservação ambiental.
Essas áreas de proteção demonstram importância singular para a realização de
processos educativos, principalmente com abordagem da temática para o estudo do meio
ambiente, promovendo engajamento com as questões ambientais, conhecimentos, participação
e construção de valores que busquem a sustentabilidade da vida.
Em relação aos sujeitos participantes da pesquisa, destacou-se que 76,47% conhecem
a área denominada Reserva Biológica, sendo que, destes apenas 21,84% já visitaram a
Reserva, enquanto o restante apenas manteve algum tipo de contato indireto. Dos sujeitos
entrevistados 23,52% não conhece a Reserva Biológica do Distrito Industrial. (Figura 27).

Figura 27- Contato da população residente no entorno da área denominada Reserva Biológica
do Distrito Industrial com a área verde.
Fonte: LIRA (2012).
Dentre os contados dos sujeitos participantes da pesquisa com a área denominada
Reserva Biológica estão elas: 0,84% realizou a visita apenas uma vez; 0,84%, duas vezes;
2,52% três vezes; 12,60% mais que quatro vezes. As visitas ocorreram segundo os sujeitos
1,68% com frequência semanal; 7,56% com frequência mensal e 9,24% com frequência anual.
Os motivos dos contatos que levaram os sujeitos entrevistados a visitar a Reserva
Biológica do Distrito Industrial são apresentados na Figura 28.
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Figura 28- Motivos dos contatos dos sujeitos residentes no entorno da área denominada
Reserva Biológica do Distrito Industrial.
Fonte: LIRA (2012).
Os depoimentos a seguir ilustram o que comentamos:
Fica perto de casa, e vamos juntar pinhão, sempre da
bastante pinhão, antes dos bichinhos comerem nós
juntamos, fica vermelho no chão e não precisa ter
medo porque no inverno cobra não tem. Também é
ótimo ir lá passear, caminhar. Ter esse contato com o
verde sempre é bom, porque lá dentro tem ar puro, já
que o nosso Bairro tem bastante poluição por causa
das indústrias.[...] (Sujeito 51)
Em suma, conclui-se que, de 119 entrevistados neste contexto 78,15% nunca visitaram
a área denominada de Reserva Biológica do Distrito Industrial, demonstrando que boa parte
dos sujeitos apresentam uma relação limitada com a área verde. 16,80% conheceram devido à
visitas para coleta de material biológico; 11,76% à passeios e 3,36% foram visitar apenas para
conhecer a área.
Para o Ministério do Meio Ambiente (2006), a visitação de UCs é um instrumento
essencial para aproximar a sociedade da natureza e despertar a consciência sobre a
importância da conservação dos ambientes naturais, propiciando a inter-relação da
problemática ambiental e dos processos de aprendizagem, questionamento e sensibilização.
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3.1.2 Importância da existência da área denominada Reserva Biológica do Distrito
Industrial para o Bairro e para o município de Erechim/RS situados pelos sujeitos
participantes da pesquisa.

Um dos grandes objetivos da criação de UCs é a preservação e manutenção de áreas
naturais da forma menos alterada possível. Cada categoria de UC tem uma finalidade própria
criada por Lei, dependendo dos atributos que justifiquem a sua proteção, que podem ser para
proteger a beleza natural ou artificial, determinada forma de vegetação, vida animal, cultura
humana, ou por lazer, pesquisa e estudo.
A Declaração de Bali, elaborada durante o III Congresso Mundial de Parques, realizado
em 1982, destaca a importância das áreas protegidas como elementos indispensáveis para a
conservação da biodiversidade, para a manutenção de amostras representativas de ambientes
naturais, da diversidade de espécies e de suas variações genéticas, além de promover
oportunidades para a pesquisa científica, educação ambiental e turismo (FONSECA; PINTO;
RYLANDS, 1997).
A Figura 29 expõe a importância da área denominada de Reserva Biológica para os
Bairros que residem próximo à área segundo os sujeitos participantes da pesquisa, destacando
os interesses/usos a nível local. Cada sujeito participante atribuiu mais de uma importância
para a área denominada Reserva Biológica do Distrito Industrial.

Figura 29- Importância/função da área denominada Reserva Biológica para os Bairros que
residem próximo à área.
Fonte: LIRA (2012).
Os sujeitos participantes da pesquisa atribuíram importâncias à existência da área
denominada Reserva Biológica para os Bairros vizinhos, destacando-se 61,34% das citações a
purificação do ar; 40,33% a preservação; 22,68% por ser uma área verde; 10,92% contribuindo
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na regulação climática e com destaque de menor percentual com 5,88% das citações a estética
e 3,36% o isolamento sonoro.
Nossa aqui para nós ela é um pulmão, porque a gente
está próximo a área industrial, das indústrias e a
poluição a gente vê no dia a dia. É claro que é preciso
essa outra parte de desenvolvimento do município,
parte econômica, mas assim eu acho que essa área é
muito importante, Nós moradores próximos a área
industrial, percebemos a poluição, na casa, na roupa,
na poluição sonora, sendo que para nós essa área um
pulmão, purificando o ar. Eu entendo assim, da área
verde, hoje a uma consciência maior de preservar
essas áreas que ainda ficou, porque a gente vê na
nossa região, muitos banhados que são drenados e
pequenos focos de matos são derrubados para
plantação de soja, eu acho que um saco de soja não
vai fazer diferença, principalmente o nosso colono,
aquele que planta não teve essa consciência de saber
que também precisa preservar. Tem outro tipo de vida
que precisa de um pedaço de área verde, de uma
mata, de uma árvore para fazer seu ninho, então eu
acho, que nós não podemos anivela tudo. A gente
percebe que o clima está toda hora mudando, a gente
assiste pela televisão muitas coisas acontecendo,
então o que a gente tem aqui precisa ser preservado.
[...] (Sujeito 22)
Com certeza, porque é cheio de indústrias e precisa de
um lugar assim, com ar puro, abrigo para os animais.
Também pela questão da preservação pra que
gerações futuras possam conhecer o que é um
pinheiro, porque se continuar assim vai ficar difícil só
vão conhecer nos livros mesmos [...] (Sujeito 53)
A Figura 30 expõe a importância da área denominada Reserva Biológica para o
Município de Erechim/RS segundo os sujeitos participantes da pesquisa, salienta-se que cada
sujeito atribuiu mais de uma importância para a mesma.
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Figura 30- Importância/função da área denominada Reserva Biológica para o Município de
Erechim/RS.
Fonte: LIRA (2012).

Segundo os sujeitos entrevistados a área denominada Reserva Biológica é muito
importante para o Município de Erechim devido a alguns fatores, sendo eles, com grande
relevância foram destacados: manutenção da área verde 44,53%; purificação do ar 36,13% e
preservação 29,41%. Com menos citações, a área denominada de Reserva Biológica possui
uma importância/função para o abrigo dos animais 12,60%; preservação das nascentes
12,60%; clima 8,40%; oxigênio 7,56% e área de lazer 4,20%
Conservação da flora, conservação da fauna e
educação ambiental. O município possui pouquíssimas
áreas públicas conservadas/preservadas, ainda que
seja uma área pequena (10,4 há), á considero
relevante, especialmente por estar em perímetro
urbano. Eventualmente pode não cumprir com todos os
objetivos traçados às grandes UC brasileiras, mas com
certeza cumpre importante papel local [...] (Sujeito 118)
Muito importante, porque vai purificar o ar, devido às
empresas próximas possui muita poluição e por ter
uma área verde aqui perto, preserva muitos bichinhos
que quase não se tem mais, que nem acontece no
Longines Malinowski [...] (Sujeito 47).
Podemos concluir com base nos dados apresentados, que existem diferentes
importâncias/funções atribuídas pelos sujeitos entrevistados à Reserva Biológica. Algumas
dessas visões contemplam o que é proposto pelo SNUC no Capítulo II, Art. 4º, contribuindo
para a manutenção da diversidade biológica e proteção das espécies ameaçadas de extinção
proporcionando meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos; favorecer
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condições e promover a educação e interpretação ambiental, recreação, contato com a
natureza e o turismo ecológico.

3.1.3 Elementos mais Significativos Existentes na Área Denominada Reserva Biológica e
no Seu Entorno

Os seres humanos influenciados pelos contextos socioculturais valorizam e
compreendem o ambiente em que estão inseridos de diferentes maneiras, tomando
determinadas decisões que representam as suas inter-relações com o ambiente. Essas 37
atitudes expressam os valores que estão estruturados em cada pessoa, determinando suas
ações.
Para essa etapa da pesquisa procuramos os elementos mais significativos existentes
na área em estudo e no seu entorno, por meio da análise dos mapas mentais e das evocações
dos sujeitos pesquisadores.
Nas Tabelas 16 e 17 estão representados os conteúdos dos mapas mentais, onde os
sujeitos entrevistados utilizaram desenhos, símbolos e palavras para reproduzir os elementos
existentes na área denominada de Reserva Biológica e no seu entorno. Os mapas mentais
foram analisados e os dados organizados em duas classes de acordo com a metodologia
desenvolvida por Kozel (2009): elementos da paisagem natural (bióticos e abióticos),
elementos da paisagem construída e elementos humanos, sendo que, durante o estudo, foram
poucas as citações que dimensionaram sobre as influências dos elementos humanos sobre a
área denominada Reserva Biológica do Distrito Industrial de Erechim/RS.
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Tabela 16: Elementos do interior da área denominada de Reserva Biológica do Distrito
Industrial representados nos mapas mentais pelos sujeitos participantes da pesquisa.

Especificidade dos
Ícones / elementos
Elementos da
paisagem natural Bióticos

Elementos construídos
Elementos humanos
Elementos da paisagem
natural - Abióticos

ELEMENTOS DO INTERIOR DA UC
Ícones / Elementos
Nº de citações
Árvores
Gramíneas
Animais
Pássaros
Tatu
Flores
Araucárias
Borboletas
Coelho
Madeira
Cobra
Coqueiro
Peixes
Árvores frutíferas
Macaco
Coqueiros
Pinhão
Patos
Tucanos
Capivara
Rato
Pomba
Plantas Medicinais
Cercas ao redor da Reserva
Biológica
Pessoas coletando materiais
biológicos
Rio
Ar puro
Pedras
Nascentes de água
Sangas
Terra
Banhado

65
38
37
34
23
15
8
7
5
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
18
10
7
5
4
3
3

Fonte: LIRA (2012).

Analisando as classes representadas através dos ícones/elementos do interior da UC é
possível determinar que 83% dos sujeitos participantes da pesquisa apontaram elementos
naturais - bióticos existentes no interior da Reserva Biológica; (23 elementos diferentes
citados), destacando-se pela maior frequência os elementos: árvores (65 citações), gramíneas
(38), animais (37), pássaros (34) e araucárias (23). Nos elementos naturais - abióticos, foram
constatados sete elementos diferentes, representando 17% das citações, com maior
frequência: rio (18 citações), ar puro (10) e pedras (sete).
Entende-se que grande parte das citações estão presentes no imaginário do sujeito
participante da pesquisa, pois 76,47% dos sujeitos participantes da pesquisa conhecem à área
denominada de Reserva Biológica. Destes apenas 21,84% já visitaram esta área. Segundo a
análise estatística, 83% destacou-se os elementos naturais bióticos e 17% dos elementos da
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paisagem natural abióticos, sendo que, a presença de elementos humanos teve apenas 4,20%,
igualando, portanto, com os elementos construídos com apenas 5 citações.

Tabela 17: Elementos do entorno da área denominada Reserva Biológica do Distrito Industrial
representados nos mapas mentais pelos sujeitos participantes da pesquisa.

Especificidade dos
Ícones / elementos
Elementos da
paisagem natural - Bióticos

ELEMENTOS DO ENTORNO DA UC
Ícones / Elementos
Nº de citações

Elementos da
paisagem natural - Abióticos
Elementos da
paisagem construída

Representação de
elementos humanos

Animais
Árvores
Gramíneas
Araucárias
Rio
pedras
Industrias
Ponte próxima á área
CTG próximo
Estradas
Casas
Pessoas caminhando pelo
entorno

15
9
2
2
12
1
40
17
10
8
3
12

Quanto aos elementos do entorno da área verde denominada Reserva Biológica,
23,52% dos sujeitos identificaram elementos da paisagem natural - bióticos, onde prevalece:
animais (15 citações); árvores (9); gramíneas (2) e araucária (2). Já em relação aos elementos
abióticos, 11% dos sujeitos participantes reconheceram: rio (12 citações) e pedras (1). Os
elementos da paisagem natural construída foram os mais representados, destacando-se com
69% das citações, entre eles: indústrias (40 ícones), ponte próxima à área (17) e CTG (10).
Não foi identificado nenhum elemento móvel da paisagem. Os elementos humanos
representados correspondem a 10,08% das citações: pessoas caminhando pelo entorno (12
citações).
A maioria dos sujeitos apresentam dificuldades para representar os elementos naturais
do entorno da área denominada de Reserva Biológica, até mesmo por possuir poucos
elementos. Evidencia-se, os elementos da paisagem construída (69%), onde grande parte
desses elementos estão associados as interações do dia a dia dos sujeitos entrevistados,
estabelecendo relações culturais, sociais e de trabalho.
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3.2 ATIVIDADES QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA ÁREA
DENOMINADA RESERVA BIOLÓGICA DO DISTRITO INDUSTRIAL SEGUNDO OS
SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA.

Muitas das atividades foram elencadas pelos sujeitos participantes da pesquisa, mas
sabe-se que uma Reserva Biológica aborda algumas restrições. As atividades desenvolvidas
dentro das UC são seguidas por meio de diretrizes, ou seja, a visitação pública está sujeita às
normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade e a pesquisa científica
depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da UC e está sujeita
às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento
(Tabela 18).

Tabela 18: Atividades que podem ser desenvolvidas no interior da área denominada Reserva
Biológica do Distrito Industrial.

Fonte: LIRA (2012).
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Quanto às atividades que podem ser desenvolvidas no interior da área denominada de
Reserva Biológica, na primeira categoria os sujeitos identificaram atividades de lazer, onde
prevaleceu: Trilhas/Caminhadas 63,83%; área de lazer 39, 49% contendo no mesmo bancos e
mesas; Parquinho para as crianças 15,12% e aparelhos de ginástica 13,44%.
Na segunda categoria (atividades de Educação), 26,05% dos sujeitos destacaram a
importância das atividades de conscientização (8 citações) e estudos (23 citações). E por fim, a
terceira categoria (Práticas de manejo) com plantio de espécies nativas (8 citações).
Seria bom umas trilhas no meio dessa área verde, para
poder realizar caminhadas; um parquinho para as
crianças, mas sem destruir. Também seria bom uma
área de lazer para que, enquanto se toma um
chimarrão as crianças possam brincar no parquinho[...]
(Sujeito 19)
Eu acho que é típico para conhecimento, porque
poucas pessoas sabem o que é uma área verde. Se
passar no Bairro vai ver que poucos sabem que tem
placas escrito que é uma Reserva, porque a maioria
não tem acesso, muitos trabalham. De atividades seria
legal uma trilhas, que as pessoas possam visualizar e
ajudar a conservar. Até a questão da limpeza, as
escolas poderiam usar para estudos sobre espécies de
plantas nativas, animais, a própria vegetação rasteira, a
conservação, porque tem que continuar tendo a mata
ciliar, preservar os córregos. [...] (Sujeito 58)
Eu acho que não, devia apenas ser preservado para
pesquisas, alguma coisa assim, porque o povo vai lá e
não respeita da mesma forma, vão somente para sujar,
matar os bichos. Eu acho, que teria que ficar, mas
utilizar apenas pra estudo, fazer um trabalho[...]
(Sujeito 47)
O SNUC (BRASIL, 2000) no Capítulo I, Art. 1º, § 7,
informa que é com base no plano de manejo, mediante
o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma
unidade

de

conservação,

se

estabelece

o

seu

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da
área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a
implantação das estruturas físicas necessárias à
gestão da unidade.
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3.3 INFRAESTRUTURA ESPERADA/DESEJADA PARA A ÁREA DENOMINADA RESERVA
BIOLÓGICA PELOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA.

Muitas áreas protegidas apesar de formalmente estabelecidas, na prática, não são
implantadas devido às limitações de recursos. De forma ideal, as UC deveriam possuir desde a
sua criação um orçamento adequado, recursos humanos capacitados e apoio da sociedade.
São poucas que possuem essa situação privilegiada, mesmo as já implementadas enfrentam
vários problemas na sua gestão (BENSUSAN, 2006).
A grande maioria das UC criadas no Brasil seguiu o modelo norte-americano, não
compatível com a realidade do nosso país onde muitos desconsideram a participação, os
desejos e as expectativas das comunidades que vivem dentro ou próximas as eles, tanto na
fase de planejamento, execução e funcionamento.
Visando conhecer a infraestrutura esperada/desejada para a área denominada de
Reserva Biológica do Distrito Industrial, sintetizamos as principais infraestruturas apontadas
pelos sujeitos participantes da pesquisa (Tabela 19).
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Tabela 19: Infraestrutura desejada/esperada pelos sujeitos participantes da pesquisa para a
área denominada Reserva Biológica do Distrito Industrial.

Fonte: LIRA (2012).

Na primeira categoria (infraestrutura e recreação) entre os usos atribuídos a área
denominada Reserva Biológica do Distrito Industrial, estão classificados com maior número de
citações: limpeza (68,06% das citações); bancos (15,12%) e placas de identificação (12,60%).
Também aparecem citações com menor frequência referentes a banheiros (9,24%); mesas
(8,40%); churrasqueiras (6,72%); lixeiras (5,04%) e brinquedos (2,52%).
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Esta categoria revela a preocupação dos sujeitos com a infraestrutura da área
denominada Reserva Biológica, tornando evidente alguns termos de infraestrutura para uma
UC, como: brinquedos (2,52%) e churrasqueiras (6,72%).
Precisa ser feito uma boa limpeza. Ter também, uma
área de lazer com uns bancos, uma churrasqueira,
umas mesas para poder almoçar, umas lixeiras, e o
pessoal que ir lá, deixar tudo limpo, organizado, porque
eu já fui em beira de rio e o pessoal quando sai deixa
tudo limpo, do jeito que encontrou. [...] (Sujeito 53)

Teria que ter uma coisa bem planejada, junto com a
sociedade ficaria melhor, por exemplo, uma área de
lazer com mesas, bancos pra poder passar uma tarde
de final de semana lá, pra tomar um chimarrão e
conversar, mas nada que venha agredir. Uma limpeza,
mas só para o acesso até essa área de lazer, tudo sem
agredir, porque se começa demais, quando vê não tem
mais nada.[...] (Sujeito 80)

A segunda categoria (recursos humanos) expõe a necessidade de uma equipe técnica
qualificada (1,68%) para atuar na gestão da área verde, na recepção e na condução dos
visitantes através da UC, reforçando a importância da fiscalização e segurança (13,44%) da
área para quem visita. Os depoimentos abaixo revelam esses pensamentos:

Teria que limpar, fazer uma boa limpeza, Se lá dentro
tiver alguns espaços pra colocar bancos, para o
pessoal ir, conversar, porque cercado ele já está. Ter
uma boa segurança, se não os vândalos vão até lá e
destroem tudo, retiram materiais que existem lá e não
podem ser retirados. O cuidado dessas áreas são
muito importantes para toda a população.[...] ( Sujeito
65)

Eu acho que deveria ter uma infraestrutura em modo
de segurança, porque hoje em dia a malandragem está
grande, não adianta você investir um dinheiro e não ter
segurança e em trinta dias não ter mais nada. Também
seria interessante ter uns profissionais de guia para
ornamentar

durante

o

desenvolvimento

dos

exercícios.[...] (Sujeito 15)
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A terceira categoria denominada de “infraestrutura e acesso básico” é composta por
21,64% das citações, reivindicando uma melhoria ao acesso a área denominada de Reserva
Biológica, por meio de aberturas de trilhas que facilitam o contato com a mesma e o desejo que
na área exista a possibilidade do acesso a energia elétrica e água potável para ser
disponibilizada a população vizinha.

Eu acho que uma limpeza como demarcação, porque
não precisa limpar toda mata, um pedaço para a
realização de atividades e o outro cultivando a
preservação. E nada de construir lá dentro, porque se
não você começa a agredir a natureza.[...] (Sujeito 31)

Com certeza, a prefeitura deveria ajudar para se ter
essa renda, porque sozinho não vai dar. Teria que
fazer umas aberturas para poder caminhar, ter uma
boa iluminação, porque de tardinha tudo fica perigoso e
no escuro não é fácil e quem sabe colocar um negócio
de água, uma fonte que a gente possa ir lá e beber. [...]
(Sujeito 111)

3.4 IMPACTOS NEGATIVOS GERADOS PELO ENTORNO DA ÁREA DENOMINADA
RESERVA BIOLÓGICA SOBRE A UC E A UC SOBRE O SEU ENTORNO SEGUNDO OS
SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA.

O primeiro contato do homem com o meio ambiente acontecia de uma forma plena e
proporcionava uma aprendizagem que podia ser transmitida de geração a geração.
É importante salientar que sociedade e natureza interagem afetando-se mutuamente e
são, ambas, vitalmente importantes, crescendo e desaparecendo juntas. Os seres humanos,
não são vítimas nem senhores da natureza, mas guardiões de algo que não deve ser explorado
irracionalmente, nem permanecer totalmente intocado.
Grande maioria dos sujeitos participantes da pesquisa ressaltaram que o entorno não
gera impactos negativos para a área denominada Reserva Biológica, destacando-se dos 119
sujeitos entrevistados 41, 17% afirmaram essa ideia, sendo que, 31,93% salientou a grande
preocupação com relação a poluição industrial gerada no local devido o grande número de
indústrias, afetando não somente a área de estudo mas a população vizinha, 13, 44% devido
ao lixo, 8,40% a poluição sonora, 3,36% a poluição hídrica e 0,84% pelo fogo.
Convém ressaltar que 78,15% dos sujeitos participantes da pesquisa afirmaram que a
área denominada Reserva Biológica não está gerando impactos ao seu entorno, enquanto que
21,84% não sabe, devido não conhecer a área estudada.
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Uma das questões mais antigas de conflitos relativos às áreas destinadas à proteção é
a condição de que, desde a criação, sempre houve a necessidade de reapropriação de
comunidades residentes em seu entorno de influência direta. Assim, a evolução dos
instrumentos legais de criação e gestão de UC também acompanhou a evolução dos conflitos
decorrentes da instalação dessas áreas protegias. Um dos exemplos dessa evolução pode ser
observado nas disposições da conferência “As Áreas Protegidas no Século XXI: de Ilhas a
Redes”, realizada em 1997 pela IUCN, em que foram identificados os principais desafios a
serem enfrentados pelas UC no século XXI. Entre eles se destacam: 1) mudar o enfoque das
UC de “ilhas” para “redes”; 2) fazer com que as áreas protegidas sejam manejadas por, para e
com as comunidades locais, e não contra elas; 3) aumentar os padrões de gestão e
capacitação para enfrentar os desafios identificados (ARAÚJO, 2007).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A espécie humana não é um aparte da natureza. Ela é natureza tanto quanto qualquer
outro ser vivo existente neste Planeta. E é justamente isso que precisa ser resgatado e inserido
novamente na vida do homem. Quando isso acontecer, a incessante busca pela felicidade
chegará ao final, pois não é razoável acreditar que a simples observação do que é natural, ou
normal, ao nosso redor, pode ajudar a nos compreendermos melhor?
Por meio deste estudo, foi possível conhecer as percepçõesque a população de
Erechim-RS tem sobre a área denominada de Reserva Biológica do Distrito Industrial,
possibilitando identificar expectivas, sentimentos, satisfações e insatisfações, usos e valores
atribuídos à UC.
Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de uma comunicação mais
eficiente entre a Reserva Biológica e o restante da cidade, ou seja, informar melhor à
população sobre a importância histórica e ecológica de uma área protegida, e das regras legais
para sua utilização, enfim, criar, no imaginário dos cidadãos e cidadãs, um símbolo de natureza
“próximo” à sua realidade de vida.
Segundo o estudo da caracterização da área é possível afirmar que a mesma não
possui potencialidades de ser uma Reserva Biológica. Além de apresentar uma área bastante
reduzida (apenas 10,28 hectares) esta área não esta sendo destinada à uma preservação
integral da biota e os demais atributos naturais existentes, pois a interferência humana está
interferindo diretamente, havendo sim, modificações ambientais, sendo que, nas Reservas
Biológicas é proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional e a pesquisa
científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade
e está sujeita às condições e restrições por este estabelecida (BENSUSAN.N., 2006).
Baseado nos conhecimentos das necessidades e expectativas acerca de uma UC que
podemos configurar processos participativos. Se não houver participação efetiva na tomada de
decisões, as populações destas áreas protegidas, vão percebê-las apenas como espaços
restritos ao uso, suas percepções serão negativas e elas não serão parceiras na proteção e
conservação dos recursos naturais, o que acaba por ocasionar conflitos nessas áreas.
No entanto, esta área precisa de cuidados para garantir a conservação da fauna e da
flora que são encontrados no local e, nada melhor que a utilização dessa biodiversidade para
proporcionar conhecimentos e sensibilizar a população a respeito da sua importância.
Compreender como as populações percebem, veêm, interagem e agregam valores às
áreas verdes públicas, ou seja, quais suas percepções ambientais, facilita os processos de
gestão/conservação dessas áreas. Essa compreensão também serve de subsídio à elaboração
e implementação de programas de comunicação e EA que beneficiem as relações entre as
populações e estes espaços protegidos.
Assim, quanto maior a discussão entre a área e os atores sociais envolvidos, numa
abordagem de gestão compartilhada, maiores são as possibilidades do estabelecimento de
acordos dialógicos e interativos para a proteção da biodiversidade, desenvolvimento local e
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regional. Da mesma maneira, é necessário a efetivação de parcerias com instituições públicas,
privadas, organizações não governamentais, comunidades locais, entre outros atores.
Os objetivos específicos da gestão compartilhada representam estratégias de
engajamento social para a corresponsabilidade nos processos de proteção do patrimônio
natural. O modelo de gestão considerado também assegura à população da cidade e demais
visitantes as condições para satisfação de suas necessidades recreativas, educacionais e
culturais.
Espera-se que esta pesquisa possa apresentar reflexões e subsídios para o planejamento de
atividades de comunicação e EA em áreas naturais urbanas, também para a reflexão sobre os
requisitos/diretrizes destinado à uma Reserva Biológica, para que a mesma não perca o
sentido da conservação da biodiversidade.
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