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1. INTRODUÇÃO 
 

Situados na porção meridional do Brasil, até recentemente, os campos sulinos 

eram negligenciados pelos programas de conservação e encontravam-se 

extremamente ameaçados por práticas de ocupação e manejo indevidas. Entretanto, 

nos últimos anos a região vem ganhando destaque no cenário conservacionista, 

obtendo uma valorização mais ampla e holística (BENCKE, 2009; REPENNING & 

FONTANA, 2008). Tais campos constituem ricas comunidades biológicas, e, assim, 

representam algumas das maiores concentrações de vida silvestre do planeta 

(BENCKE, 2009). Os campos do sul, conjuntamente com a vegetação de espinilho, 

cuja degradação histórica resultou na sua gradual redução e/ou descaracterização, 

são extremamente importantes ao beneficiarem a manutenção da biodiversidade, 

que se traduz em diversos serviços ambientais úteis ao homem, como o provimento 

de recursos genéticos, a polinização e a estabilização de ecossistemas e áreas de 

recarga (BENCKE, 2009; REPENNING & FONTANA, 2008). 

Desta forma, no escopo da Campanha gaúcha, onde está localizado o 

município de Sant’Ana do Livramento (região-foco deste estudo) e área avaliada 

como prioritária para conservação da biodiversidade no Estado do Rio Grande do 

Sul (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2008), é necessário dar prioridade a execução de projetos 

socioeconômicos que salientem a manutenção da biota local favorecendo sua 

resiliência em contrapartida aos agravos ocasionados pela instalação e operação 

das atividades pretendidas. Neste contexto, a energia eólica apresenta-se como 

uma importante opção de fonte energética regional menos agressiva 

ambientalmente e ainda que os impactos negativos decorrentes de tais 

empreendimentos não sejam desprezíveis, eles estão aquém das perdas causadas 

por uma hidrelétrica, como exemplo (SAGRILLO, 2003; MÄHLER-JÚNIOR, 2007; 

SOVERNIGO, 2009).  

A energia eólica possui vantagens que justificam o seu incentivo, 

principalmente aquelas relativas às suas externalidades positivas. Assim, não se 

deve incentivar a energia eólica somente porque existem barreiras para seu 
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desenvolvimento, mas também porque ela apresenta vantagens que traz benefícios 

ao meio ambiente, à otimização do sistema de geração de eletricidade, à geração de 

empregos, entre outras. Das características ambientais positivas da energia eólica 

podem ser citadas a não necessidade do uso da água como elemento motriz ou 

mesmo como fluido de refrigeração, e também a não produção de resíduos 

radioativos e emissões de poluentes atmosféricos. Além disso, 99% de uma área 

usada em um parque eólico pode ser utilizada para outros fins, como a pecuária e 

atividades agrícolas (DUTRA, 2007). 

Além da utilização de um recurso renovável e abundante, a energia eólica 

também apresenta uma importante característica da não emissão de gases de efeito 

estufa durante sua operação. Estudo apresentado pela European Wind Energy 

Association – EWEA (1997) mostra que, quando comparada a outras tecnologias 

renováveis, as turbinas eólicas mostram-se como uma das alternativas mais baratas 

de redução das emissões de CO2 emitido em centrais termelétricas convencionais 

(entre 10 – 12 €/ton CO2 evitados para turbinas eólicas acima de 500 kW). Estudos 

realizados na Europa mostram que o tempo necessário para a recuperação da 

energia utilizada em todo o processo de instalação de um parque eólico, quando do 

início de seu funcionamento, está em torno de três a cinco meses. Já as emissões 

de CO2, fruto, não de sua operação, que é livre de emissões, mas sim das emissões 

contabilizadas na produção dos equipamentos, transporte e instalação, estão 

calculadas entre 7 e 10g CO2/kWh (DUTRA, 2007). O Conselho Mundial de Energia 

em seu relatório “Renewable Energy Resources: Opportunities and Constraints 

1992-2020”, publicou estudo comparativo das emissões de CO2 provenientes da 

aplicação de distintas tecnologias de geração de eletricidade (WEC, 1993). Os 

valores apresentados no relatório da WEC mostram que, para emissões inferiores às 

da energia eólica (geotérmica, fotovoltaica, grandes hidroelétricas e solar térmica), 

somente as grandes hidrelétricas apresentam-se com custos de geração 

competitivos (DUTRA, 2007). 

Ademais, uma importante característica da energia eólica é a possibilidade de 

que, em alguns sítios, o regime dos ventos complemente o regime hídrico de rios e 

bacias nos períodos de seca. Esta complementaridade entre o recurso eólico e o 
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hídrico, já constatado em vários países, possibilita que a oferta de energia elétrica a 

partir de hidrelétricas possa ser regulada também por uma fonte renovável. Muitas 

das limitações tecnológicas da energia eólica no que diz respeito a aspectos 

ambientais foram superadas tornando-a ainda mais favorável sob essa ótica. Novas 

concepções de sistemas de geração e o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais para otimização dos componentes aerodinâmicos das turbinas 

eólicas possibilitaram o surgimento de máquinas mais potentes, mais silenciosas e 

mais eficientes (DUTRA, 2007). Ainda assim, é importante a distinção clara entre 

efeitos de natureza temporária, daqueles permanentes, sendo necessário também 

contextualizar os potenciais impactos para determinar a escala espacial em que se 

aplicam, por exemplo: pontual, local, regional, nacional e/ou global (LANGSTON & 

PULLAN, 2003). As características relacionadas aparentemente negativas podem 

ser significativamente minimizadas, e até mesmo eliminadas, através de 

planejamento adequado e também da aplicação de novas tecnologias (DUTRA, 

2007). 

Portanto, mediante ao que foi exposto acima, este Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) objetiva fornecer dados imprescindíveis, tais como o diagnóstico 

ambiental da área de inserção do empreedimento, sua caracterização, a 

identificação dos impactos ambientais e respectivas medidas de controle, mitigação 

e compensação, de forma a verificar sua viabilidade ambiental e nortear os futuros 

estudos necessários para sua correta adequação; neste caso, do Parque Eólico 

Coxilha Negra, que é um empreendimento de geração de energia eólica a ser 

implantado no Município de Sant’Ana do Livramento.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1. PROJETO E JUSTIFICATIVA 
 

A ELETROSUL, em face do disposto na Lei nº 10.848 de 15 de março de 

2004, está autorizada a prestar serviços de geração de energia elétrica, com o que 

vem prospectando algumas oportunidades de gerar energia através de fontes 

alternativas. 

As fontes alternativas de energia, além de altamente renováveis, produzem 

baixos impactos ambientais e são tidas como veículos importantes na busca do 

desenvolvimento sustentável, com a capacidade de atingir objetivos econômicos e  

sociais necessários ao reordenamento da forma como vivemos.  

Dentre as oportunidades de negócio, a empresa atua nos estudos e na 

prospecção de várias fontes de energia, explorando novos potenciais de energia 

eólica, dispondo de 10 estações de monitoramento eólico. As estações foram 

instaladas nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

Na região do município de Santana do Livramento, estado do Rio Grande do 

Sul, foram instaladas 03 torres anemométricas denominadas Livramento 01, 02 e 03, 

a localização das respectivas torres pode ser observada no mapa em anexo (Anexo 

I). Para atendimento ao empreendimento denominado Parque Eólico Coxilha Negra, 

são utilizados os dados da Estação Anemométrica Livramento 03 em operação 

(figura 01), com 52 metros de altura, equipadas com instrumentação de qualidade e 

precisão exigidas pela indústria eólica, incluindo anemômetros calibrados em túnel 

de vento e instalados conforme os procedimentos recomendados pela Agência 

Internacional de Energia (IEA - International Energy Agency). 

A região é ideal para aproveitamentos eólicos por reunir diversos fatores 

favoráveis: extensas áreas com excelente recurso eólico, baixa rugosidade e 

pouquíssimos obstáculos, conexão elétrica relativamente próxima, solo firme, o que 
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facilita a construção das fundações e acessos, e terrenos com interesse imobiliário 

relativamente baixo, reduzindo o valor do arrendamento.  

 

 

Figura 01- Estação Anemométrica 03 (Torre 3)  

 

O empreendimento em questão faz parte de um complexo de usinas cuja área 

do polígono, objeto desse processo de licenciamento, futuramente será 

desmembrada para compor usinas eólicas com capacidade de geração de até 

30MW cada, conforme apresentado em mapa anexo (Anexo I). 

A implantação do Complexo Eólico Coxilha Negra ocorrerá em duas fases, 

conforme apresentado na tabela 01. 

Denomina-se FASE I, a implantação inicial de 238MW bem como a 

infraestrutura para atendimento desta fase. Os aerogeradores da FASE I estão 

habilitados para participação do Leilão de Energia A-3 2012. Fazem parte desta os 

seguintes módulos: EOL Coxilha Negra I (28MW), EOL Coxilha Negra II (20MW), 

EOL Coxilha Negra III (14MW), EOL Coxilha Negra IV (24MW), EOL Coxilha Negra 
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VIII (26MW), EOL Coxilha Negra IX (28MW), EOL Coxilha Negra X (28MW), EOL 

Coxilha Negra XI (16MW), EOL Coxilha Negra XII (28MW) e EOL Coxilha Negra XIII 

(26MW). 

Denomina-se FASE II, a implantação posterior à FASE I, com acréscimo de 

138MW, totalizando 376MW. A implantação da FASE II estará condicionada ao 

sucesso da FASE I no leilão A-3 de 2012. A modulação prevista para a FASE II é 

composta de: EOL Coxilha Negra XIV (28MW), EOL Coxilha Negra XV (28MW), EOL 

Coxilha Negra XVI (28MW), EOL Coxilha Negra XVII (24MW), EOL Coxilha Negra 

XVIII (12MW), EOL Coxilha Negra XIX (18MW). 

Tabela 01 - Informações básicas acerca da implantação dos módulos dos Parque Eólico 
Coxilha Negra 

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

PARQUE EÓLICO 
QUANTIDADE DE  

AEROGERADORES 

POT. UNITÁRIA 
POR 

AEROGERADOR 

POTÊNCIA 
TOTAL (MW) 

FASE I 

EOL COXILHA NEGRA I 14 2MW 28 

EOL COXILHA NEGRA II 10 2MW 20 

EOL COXILHA NEGRA III 7 2MW 14 

EOL COXILHA NEGRA IV 12 2MW 24 

EOL COXILHA NEGRA VIII 13 2MW 26 

EOL COXILHA NEGRA IX 14 2MW 28 

EOL COXILHA NEGRA X 14 2MW 28 

EOL COXILHA NEGRA XI 8 2MW 16 

EOL COXILHA NEGRA XII 14 2MW 28 

EOL COXILHA NEGRA XIII 13 2MW 26 

FASE II 

EOL COXILHA NEGRA XIV 14 2MW 28 

EOL COXILHA NEGRA XV 14 2MW 28 

EOL COXILHA NEGRA XVI 14 2MW 28 

EOL COXILHA NEGRA XVII 12 2MW 24 

EOL COXILHA NEGRA XVIII 6 2MW 12 

EOL COXILHA NEGRA XIX 9 2MW 18 

 

O objetivo da estrutura modular é beneficiar-se do Regime Tributário de Lucro 

Presumido, reduzindo o dispêndio com impostos, ganhos de escala na negociação 
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com fornecedores de equipamento e serviços, e pela diluição dos custos da 

interligação elétrica (subestação e linhas de transmissão). 

Além disso, a legislação do setor elétrico brasileiro permite, para até este 

patamar de potência (30 MW), um desconto de 50% nas tarifas de transporte de 

energia (TUSD/TUST). A conjunção desses fatores permite uma redução 

significativa nas despesas/investimentos, traduzindo-se em incremento na taxa de 

retorno do capital investido. 

O presente projeto tem como finalidade a produção de energia elétrica 

utilizando a energia do vento, recurso natural renovável que produz energia 

abundante e limpa. A energia eólica não utiliza a água como elemento motriz, nem 

como fluido refrigerante e não produz resíduo radioativo ou gasoso. Pode-se ainda 

utilizar a área do parque eólico como pastagens e outras atividades agrícolas (figura 

02). 

 
Figura 02: Fotografia do Parque Eólico Cerro Chato, atualmente em fase de 
operação em Santana do Livramento, que ilustra a possibilidade de co-existência 
entre parques eólicos e atividades pecuárias. 

 
A implantação do projeto tem sua maior contribuição relacionada à economia 

de outras fontes de energia, reduzindo a emissão de poluentes atmosféricos, 
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nomeadamente de gases que causam o aumento do efeito estufa, além de fomentar 

a utilização de tecnologias energéticas avançadas.  

A produção de energia eólica oriunda Parque Eólico não provocará emissões 

desses gases, entre eles: CO2, SO2 CH4 e N2O. 

A utilização de fontes renováveis de energia diminui a pressão sobre as 

fontes mais poluentes e, ainda, mais utilizadas, àquelas provenientes de 

combustíveis fósseis. Estas, por terem seus estoques definidos, ou seja, são 

insumos esgotáveis, haverão de ser substituídas por novas fontes. Desta forma, o 

desenvolvimento de novas tecnologias e a melhoria das já existentes é 

imprescindível para a indústria energética em todo o mundo. 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, o Brasil 

possui 247 MW de capacidade instalada de energia eólica, derivados de 16 

empreendimentos em operação. Deste total, 218,5 MW são decorrentes do Proinfa - 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (0,23% de 

participação na matriz elétrica).  

O Proinfa, conforme descrito no Decreto nº 5.025, de 2004, foi instituído com 

o objetivo de aumentar foia participação da energia elétrica produzida por 

empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, biomassa e pequenas 

centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). 

O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (2001), elaborado pelo Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), mostra um potencial bruto de 143,5 GW, o 

que torna a energia eólica uma alternativa importante para a diversificação dos 

sistemas de geração de eletricidade no País (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - 

MMA, 2008). 

Como fator motivador para o desenvolvimento do Parque Eólico Coxilha 

Negra, ressalta-se os seguintes quesitos: 

• Efetivo potencial eólico na região de Santana do Livramento; 

• Aspectos viários e logísticos que possibilite o transporte e acesso para a 

instalação de aerogeradores; 
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• Alavancagem econômica financeira e desenvolvimento de atividades 

turísticas; 

• Reforços no sistema de linhas de transmissão e subestações; 

• Agregação de recursos ao Município pelos impostos gerados pelos 

empreendimentos. 

• Garantir o fornecimento de energia ao Sistema Interligado Nacional – SIN, 

quando do período de seca requer administração e cuidados nas vazões dos 

reservatórios das hidroelétricas. 

A região onde será implantado o Parque Eólico Coxilha Negra apresenta um 

potencial eólico bastante significativo. O que se reflete na existência de outros 

projetos de geração eólica no município de Santana do Livramento, conforme pode 

ser observado na tabela abaixo. A localização dos empreendimentos é apresentada 

em mapa anexo (Anexo I). 

Tabela 02 - Relação de empreendimentos de geração de energia eólica previstos para serem 
implantados no município de Santana do Livramento 

PARQUES EÓLICOS ELETROSUL 

PARQUE EÓLICO MÓDULO 
N° DE 

AEROGERADORES 
POTÊNCIA 

ÓRGÃO 
LICENCIADOR 

LICENÇA 
AMBIENTAL 

VENCIMENTO 
DA LICENÇA 

Cerro Chato 

I 15 30 MW FEPAM LO - 5963/2011 18/10/2015 

II 15 30 MW FEPAM LO - 4317/2011 02/08/2015 

III 15 30 MW FEPAM LO - 2729/2011 19/05/2015 

Cerro Chato IV - 5 10 MW DEMA LI - 00076/2011 22/07/2012 

Cerro Chato V - 6 12 MW FEPAM LP - 302/2011 22/03/2013 

Cerro Chato VI - 15 30 MW FEPAM LP - 300/2011 22/03/2013 

Ibirapuitã I - 15 30 MW FEPAM LP - 301/2011 22/03/2013 

Cerro dos 

Trindade 
- 4 8 MW DEMA LI - 00078/2011 22/07/2012 

Coxilha Seca - 15 30 MW FEPAM LP - 303/2011 22/03/2013 

Galpões - 4 8 MW DEMA LP - 00020/2010 29/06/2011 

Capão do Inglês - 5 10 MW DEMA LP - 00023/2010 30/06/2011 

Coxilha Negra 
I 14 Até 30 MW 

(por módulo)  
IBAMA FOI SOLICITADA LP - 

II 10 
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PARQUES EÓLICOS ELETROSUL 

PARQUE EÓLICO MÓDULO 
N° DE 

AEROGERADORES 
POTÊNCIA 

ÓRGÃO 
LICENCIADOR 

LICENÇA 
AMBIENTAL 

VENCIMENTO 
DA LICENÇA 

Coxilha Negra 

III 7 

    

IV 12 

VIII 13 

IX 14 

X 14 

XI 8 

XII 14 

XIII 13 

PARQUES EÓLICOS FORTUNY 

PARQUE EÓLICO MÓDULO 
N° DE 

AEROGERADORES 
POTÊNCIA 

ÓRGÃO 
LICENCIADOR 

LICENÇA 
AMBIENTAL 

VENCIMENTO 
DA LICENÇA 

LIVRAMENTO 

I 13 24,6MW FEPAM 

952/2010 25/08/2015 II 15 27,8MW FEPAM 

III 11 21,6MW FEPAM 

LIVRAMENTO 30 - 15 30MW FEPAM 1199/2009   

 

Para o presente projeto destaca-se que não haverá impedimento de caráter 

socioeconômico, nem tão pouco limitação ou modificação das atividades 

relacionadas à pecuária e agricultura na área delimitada pela poligonal. Excetua-se a 

esta analogia as atividades de reflorestamento a base de pinus ou eucalipto, sob 

pena de modificação do elemento rugosidade e consequente redução da energia 

gerada. 

 

Contexto ambiental e regional 

• Implicações ao meio ambiente 

Em se tratando de alterações do meio ambiente, a energia gerada através 

dos ventos, é, sem dúvida, uma das menos impactantes. Partindo do pressuposto de 

que a instalação e posterior operação de qualquer atividade econômica causam 

alguma modificação no meio ambiente, seja ela irreversível ou mitigável, no âmbito 

da produção de energia, os benefícios da utilização dos ventos são amplos e 

diversos. 
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Os dois últimos estudos da Associação Mundial de Energia Eólica (WWEA, na 

sigla em inglês) afirmam o crescimento do uso de energia eólica no mundo. Os 

trabalhos, que avaliaram os anos de 2010 e o primeiro semestre de 2011, revelam 

que, ao todo, 86 países já utilizam essa fonte renovável para a produção de energia 

elétrica. Entre eles, destaca-se a China, que se tornou o país com maior capacidade 

instalada, acrescentando 18.928 Megawatt (MW) em sua matriz, em um ano, bem 

como o centro da indústria eólica internacional (O Eco Notícias, 2011). 

Com o contínuo e exponencial crescimento da utilização dessa fonte de 

energia, há, em contrapartida, a redução da utilização de energias oriundas de 

combustíveis fósseis, poluentes e prejudiciais ao meio ambiente e das usinas 

hidrelétricas. Como um dado comparativo, segundo o Ministério de Minas e Energia, 

a cada 100MW médios produzidos por parques eólicos no Brasil, economizam-se 

40m³/s na cascata do Rio São Francisco.  

Das tecnologias disponíveis com emissões de CO2 abaixo do nível da energia 

eólica, somente as grandes hidrelétricas são hoje comercialmente competitivas. 

Entretanto, a utilização de grandes hidrelétricas tem sido discutida em países como 

o Canadá e o Brasil (dois países que apresentam grandes plantas hidrelétricas 

instaladas cada vez mais longe dos centros consumidores), onde a decomposição 

da vegetação submersa nos grandes reservatórios produz uma quantidade 

substancial de metano, que registra um potencial de aquecimento 50 vezes maior do 

que o CO2.  

Embora as emissões de CO2 decorrentes das grandes barragens não se 

dêem no mesmo patamar das emissões de CO2 originadas da queima de 

combustíveis fósseis em termoelétricas, gases como o CH4 e N2O - originário da 

decomposição do material orgânico - possuem, respectivamente, um potencial de 

aquecimento global 56 e 280 vezes maior do que o CO2, para um horizonte de 20 

anos (OLIVEIRA, 2000 apud MMA, 2008). 

A energia eólica é fonte de energia que mais cresce no mundo, a uma taxa de 

28,6% ao ano. A indústria mundial do vento movimenta anualmente mais de US$14 

bilhões e supre as necessidades de mais de 25 milhões de residências (VENTOS 
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DO SUL, 2008). Pode garantir 10% das necessidades mundiais de eletricidade até 

2020 (figura 03), criar 1,7 milhão de novos empregos e reduzir a emissão global de 

dióxido de carbono na atmosfera em mais de 10 bilhões de toneladas (AMBIENTE 

BRASIL, 2008). 

Em suma, a energia eólica é uma das fontes energéticas mais limpas e 

ambientalmente seguras. Em comparação com os combustíveis fósseis 

convencionais, a geração de energia eólica não degrada a qualidade do ar e das 

águas e pode fornecer importantes contribuições na redução dos efeitos relativos às 

mudanças climáticas.  

Faz-se necessário destacar que, tal como acontece com todas as atividades 

relativas ao desenvolvimento e crescimento econômico, as instalações de energia 

eólica também devem adotar padrões elevados concernente a proteção ambiental. 

 

 

Figura 03 - Perspectiva de potencia eólica instalado no mundo até o ano de 2020. Fonte: 
WWEA, 2007. 
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• Implicações regionais 

Apesar da aparente imprevisibilidade, o vento traduz uma contínua 

movimentação da atmosfera, resultante da circulação de massas de ar provocada 

pela energia radiante do sol e pela rotação da Terra. Entre os principais mecanismos 

atuantes, destaca-se o aquecimento desigual da superfície terrestre, que ocorre 

tanto em escala global (latitudes e ciclo dia-noite) quanto local (mar-terra, montanha-

vale). Assim, é natural que as velocidades e direções de vento apresentem 

tendências diurnas sazonais dentro de seu caráter estocástico. 

No escoamento atmosférico sobre o Rio Grande do Sul prevalecem os efeitos 

ditados pela dinâmica entre o anticiclone subtropical Atlântico, os intermitentes de 

massas polares e a depressão barométrica do nordeste da Argentina. O anticiclone 

subtropical Atlântico é um centro de alta pressão cuja posição média anual é 

próxima a 30ºS, 25ºW. A circulação atmosférica dele resultante, no sentido anti-

horário, resulta no predomínio de ventos de leste-nordeste sobre toda a área do 

Brasil situada abaixo da latitude de 10ºS. 

Uma amostra da dinâmica de ventos provocada por gradientes de pressão 

atmosférica, associada à baixa rugosidade, comum das campanhas gaúchas, 

podem resultar em potencial de ventos de 6,0 m/s até 8 m/s, com ocorrências de 

massas polares atuantes nestas regiões, assegurando concomitantemente 

características sazonais próprias da região. 

De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (2001), o maior potencial 

foi identificado na região litoral do Nordeste e no Sul e Sudeste. O potencial de 

energia anual para o Nordeste é de cerca de 144,29 TWh/ano; para a região 

Sudeste, de 54,93 TWh/ano; e, para a região Sul, de 41,11 TWh/ano (figura 04). 
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Figura 04 - Potencial eólico brasileiro por região. 

Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, 2001. 

 

No interior do Rio Grande do Sul, em locais com baixa rugosidade e 

aceleração orográfica das coxilhas de campanha, muitos vento se unem ao 

Minuano1 para compor um dos potenciais eólicos mais promissores do Brasil.  

Neste contexto, a energia eólica representa uma alternativa capaz de 

contribuir no fortalecimento do sistema elétrico estadual, ou até mesmo no Sistema 

Interligado Nacional – SIN, dada a grande complementaridade sazonal entre os 

regimes eólicos e hidráulicos do Brasil. 

                                                 
1
 Nome dado à corrente de ar que tipicamente acomete os estados brasileiros do Rio Grande do Sul e região sul 

de Santa Catarina. É um vento frio de origem polar (massa de ar polar atlântica), de orientação sudoeste. Ocorre 
após a passagem das frentes frias de outono e inverno.   
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Apenas para constar, em certas regiões, como por exemplo, a região 

Nordeste, no vale do Rio São Francisco, pode ser observada uma situação de 

conveniente complementaridade da geração eólica com o regime hídrico, seja no 

período estacional ou na geração de ponta do sistema.  

O perfil de ventos observado no período seco do sistema elétrico brasileiro 

mostra maior capacidade de geração de eletricidade justamente no momento em 

que a afluência hidrológica nos reservatórios hidrelétricos se reduz. Por outro lado, 

no período úmido do sistema elétrico brasileiro, caracterizado pelo maior enchimento 

destes reservatórios, o potencial de geração eólica de eletricidade se mostra menor 

(MMA, 2008). 

No âmbito socioeconômico, destacam-se as externalidades potenciais 

reconhecidamente associadas à geração eólico-elétrica em escala: auto-

sustentabilidade pelo uso dos recursos naturais existentes no estado, atração de 

investimentos produtivos, tais como em usinas de geração elétrica e fábricas de 

componentes dos aerogeradores, geração de empregos, fixação  de tecnologias, 

desenvolvimento econômico descentralizado, além da importante preservação do 

patrimônio ambiental (RIO GRANDE DO SUL: ATLAS EÓLICO, 2002). 

2.2. TECNOLOGIA E PORTE DO EMPREENDIMENTO 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO AEROGERADOR . 

 

As estimativas da Produção Anual de Energia dos Parques Eólicos da FASE I 

e FASE II foram calculadas para o modelo de turbina eólica de potencial nominal de 

2 MW. 

Estas premissas estão associadas ao sucesso no Leilão, denominado Leilão 

A-3/2012, cuja data do certame será realizado em 22 de março de 2012. A entrega 

de energia proveniente dos projetos habilitados na Empresa de Pesquisa Energética 

e com sucesso no Leilão supracitado, está marcada para 1º de janeiro de 2015, 

conforme Portaria 554 MME de 23/09/2011. Sendo assim, ratificamos que a escolha 
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do modelo e fabricante de aerogeradores deverá ocorrer conforme a legislação 

aplicada, especificamente às Empresas do Governo Federal. 

Pelas diretrizes colocadas aos empreendedores, a Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE, exige a descrição de fabricante e modelo do aerogerador, aliado 

à Certificação da Curva de Potência, ou apresentação da Curva de Potência teórica 

e como informação complementar, a curva de potência adequada às condições 

atmosféricas adaptadas ao sítio.  

Para atendimento ao Parque Coxilha Negra, computou-se a aplicação de 

unidades de aerogeradores de 2 MW (potência nominal unitária), com altura de hub 

concebida em 100 metros do solo. Conforme diretrizes, adotou-se o aerogerador da 

Empresa IMPSA Wind Power Energia S.A, com o modelo de aerogerador IWP-100 

(2MW), cuja premissa básica é a solução de engenharia destituída de caixa de 

multiplicação de velocidades “gearbox”. 

A proposta de tecnologia concerne ao aerogerador com gerador síncrono de 

imãs permanentes, o qual gera a uma tensão de 750 volts (CA) com potência 

máxima no transformador de média tensão na ordem de 2.200 kVA. 

As características do aerogerador IWP-100 do Fornecedor IMPSA estão 

dispostas nas tabelas abaixo. 

Tabela 04 - Características gerais do aerogerador. 
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Tabela 05 – Características construtivas (IWP-100) 

 

 

Tabela 06 – Características operativas (IWP-100) 

 

 

Descrição básica dos componentes 

A estrutura externa e os componentes do aerogerador IWP-100 (2MW), com 

100 metros de altura do hub pode ser visualizada abaixo, a partir da Figura 07. A 

curva de potência teórica está ilustrada pela tabela 05, igualmente disposta abaixo.  

Os principais dados do aerogerador são: 

- Área varrida pelo rotor: 7.854 m² 

- Velocidade de rotação do rotor: 5,0 a 15,0 RPM 

- Diâmetro do rotor: 100 metros  

- Comprimento da pá:47,4 metros 

- Dimensões da nacele: 10,583 x 3,505 x 4,487 (em metros) 
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- Estrutura da torre: composta por concreto modular ou aço, disposta em 

forma de  seguimentos.  

- Transformador: a óleo de 2.200 kVA, compacto para instalação na base 

interna da torre. 

- Massa do rotor:35807,00 kg  

- Massa da pá n°1: 8344 kg 

- Massa da pá n°2: 8344 kg 

- Massa da pá n°3: 8344 kg 

- Massa total dos elementos girantes: 60.839,00 kg 

- Massa total acima da torre: 97503.00 kg 

- Massa total do aerogerador: 280.213.00 kg 

O aerogerador IWP-100-2,0 MW possui um sistema de transmissão 

diretamente acoplado, ou seja, está destituído de caixa multiplicadora de 

velocidades. É equipado com um rotor de 100m de diâmetro, três pás controle de 

passo variável (pitch controclarolados). Ele tem uma potência nominal de 2MW.  

O aerogerador em questão pode fornecer energia para fins de conexão direta 

à rede. O conceito de design é baseado na integração do gerador elétrico e o cubo 

do rotor (ou "hub") da turbina em uma única peça. esta integração proporciona 

resultados na redução do tamanho e do peso da máquina, das peças móveis, além 

da redução de custo e das emissões de ruído. Este projeto é patenteado sob o nome 

de UNIPOWER. Esta turbina é projetado para operar com velocidades de vento 

entre 4 e 22 m/s. O gerador síncrono é formado por um rotor composto por placas 

de ímã multipolar tipo imã permanente. A velocidade de rotação ocorre de forma 

variável, conforme a eficiência, intensidade e conversão da velocidade do vento em 

giro do rotor. 
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1 – pás  4 – estrutura principal (chassi) 

2 – gerador e hub integrados     5 – gabinetes do sistema de controle 

3 – nacele            6 - torre 

Figura 07 – Principais características do aerogerador IWP-100  (2MW) 

Ao contrário de turbinas eólicas convencionais, que tradicionalmente possuem 

a estrutura rotor e hub, onde neste último as pás são fixadas, a IMPSA desenvolveu 

e patenteou uma concepção de projeto integrando o gerador elétrico ao hub em um 

único componente, o qual intitulou sistema UNIPOWER (figura 08). 

No geral, a estrutura do sistema UNIPOWER consiste em duas partes 

principais: 

• Uma parte rotativa, externa, que está ligado às pás, que por sua vez, 

age como o rotor do gerador. 

• Uma parte estática, interna, de onde saem as ligações para o resto da 

máquina, através da nacele e que formam o estator do gerador. 

A ligação entre os dois é realizada por dois rolamentos de grandes dimensões 

chamados "rolamentos principais." 
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Sujeita à parte rotativa, tem uma cobertura  que protege e confere uma forma 

aerodinâmica, permitindo ao pessoal de manutenção o acesso para a manutenção 

de todos os pontos do aerogerador. A figura 08 ilustra a tecnologia UNIPOWER. 

                                  

 

           

                                 

 

 

 

Figura 08 - Tecnologia UNIPOWER 

O aerogerador IWP-100 possui um rotor de 3 pás, 100m de diâmetro e uma 

área varrida pelas pás na ordem de 7854m². O controle de passo da pá (controle de 

pitch) corresponde a tecnologia que controla o ângulo de ataque para cada pá. O 

rotor captura a energia cinética do vento e passa ao gerador.  

Este movimento é causado por forças aerodinâmicas que ocorrem na 

superfície das pás, o desempenho é otimizado em toda a faixa de operação por 

meio do controle pitch. As pás são feitas de componentes de FRP (fibra de vidro 
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reforçada resina plástica), materiais que proporcionaram alta resistência mecânica 

com baixo peso.  

As pás possuem um comprimento na ordem de 47,4 metros. As pás são 

equipadas com um sistema de proteção contra raios para salvaguardar a integridade 

da turbina durante as descargas atmosféricas.  Opcionalmente, as pás podem ser 

equipados com um sistema para medir o stress  e tensão que permite o 

monitoramento das condições de funcionamento destes componentes. 

 
Emissão de ruídos 

 

O impacto ambiental do ruído gerado pelo sistema eólico ao girar suas pás foi 

um dos mais importantes temas de discussão e bloqueio da disseminação da 

energia eólica durante a década de 80 e início da década de 90. O desenvolvimento 

tecnológico nos últimos anos, juntamente com as novas exigências do mercado 

crescente e promissor, promoveram um avanço significativo na diminuição dos 

níveis de ruído produzido pelas turbinas eólicas. Este problema está relacionado 

com fatores como a aleatoriedade do seu funcionamento e a variação da freqüência 

do ruído uma vez que este se ajusta diretamente com a velocidade de vento 

incidente. 

O ruído proveniente das turbinas eólicas tem duas origens: mecânica e 

aerodinâmica. 

O ruído mecânico tem sua principal origem na caixa de engrenagens, que 

multiplica a rotação das pás para o gerador. O conjunto de engrenagens funciona na 

faixa de 1.000 a 1.500 rpm, onde a vibração do mesmo  é transmitida para as 

paredes da nacele, onde é fixada. 

A transmissão de ruído mecânico também pode ser ocasionada pela própria 

torre, através dos contatos desta com a nacele. Com o avanço dos estudos a 

respeito do ruído mecânico gerado pelas turbinas eólicas, é possível a construção 

das mesmas com níveis de ruído bem menores, melhorando a tecnologia. Uma 
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outra tecnologia utilizada em turbinas eólicas está no uso de um gerador elétrico 

multipolo conectado diretamente ao eixo das pás. 

Com a evolução aerodinâmica das pás e sistemas associados, os 

aerogeradores IMPSA com a tecnologia de acoplamento direto minimiza a emissão 

de ruído. Pela complexibilidade de mecanismos mecânicos, é de se esperar que os 

aerogeradores que possuem caixas de multiplicação de velocidades (gearbox) 

emitam um nível de ruído superior aos aerogeradores com tecnologia de 

acoplamento diareto, tecnologia utilizada pela IMPSA. Na tabela 06 abaixo são 

apresentadas as emissões de ruído a 10 metros do solo. 

 

Tabela 06 – Emissões de ruído dos aerogeradores IWP-100 IMPSA 

 

 

2.2.2. ESTRADAS DE ACESSO 

 

As estradas de acesso se divididem em duas categorias, estradas existentes 

e estradas novas. 

Ambas as estradas deverão permitir a circulação dos veículos de transporte 

dos aerogeradores. Os aerogeradores são transportados em partes, dentre as quais 

destacam-se: 
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• Conjunto de pás 

• Segmentos de torre 

• Rotor 

• Nacelle 

• Gerador 

Dentre os componentes apresentados, o transporte das pás é o que exige 

maior cuidado, pois são elementos esbeltos e de baixo peso, sensíveis às 

oscilações do terreno. Para atendimento ao transporte, o projeto geométrico das 

estradas (novas e a retificar) exigem cuidados especiais aos quais elencamos 

abaixo: 

• Raio de curva interno: 30 metros. 

• Declividade máxima do terreno sem pavimentação: 7%. 

• Declividade máxima do terreno com pavimentação de concreto ou asfalto: 

12%. 

• Declividade transversal da pista:2%. 

Quanto ao revestimento, as estradas deverão possibilitar o tráfego seguro dos 

veículos de transporte tanto em períodos secos quanto em períodos chuvosos. 

Particularmente, nos períodos chuvosos, as estradas deverão possuir um 

sistema de drenagem eficiente que evite o acúmulo de água na pista e 

consequentemente o desgaste prematuro do pavimento. As águas coletadas pelo 

sistema de drenagem deverão ser conduzidas aos córregos ou pontos de dissipação 

naturais. 

 

Atividades - estradas existentes 

As atividades civis previstas para as estradas existentes iniciam-se pela 

inspeção do trajeto, detecção dos pontos de curva ou declividade acentuado, 

presença de obstáculos como cercas, linhas de baixa tensão, propriedades ou 
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benfeitorias. Sempre que possível, serão utilizados os acessos existentes para 

minimizar os impactos na localidade e, indiretamente, possibilitar uma melhoria nos 

acessos da comunidade local. 

A melhoria dos acessos existentes pode ser dividida nas seguintes fases: 

• Laminação do acesso para adequação da largura (7 metros pista acabada); 

• Remoção de material de baixa resistência (se necessário); 

• Complementação de aterro da substituição e acréscimo do corpo de aterro 

para adequação do greide em caso de declividades acima de 7% ou de 

correção das curvas com raios internos inferiores a 30 metros; 

• Execução das valas de drenagem e instalação de bueiros nos pontos 

definidos em projeto, e; 

• Lançamento da camada de revestimento (material britado) com espessura 

média de 14 centímetros. 

Atividades – novas estradas 

As estradas novas diferem das existentes pela maior espessura da camada 

vegetal, geralmente variável entre 10 e 30 centímetros. Outro ponto presente nesta 

etapa é a criação de novas porteiras ou seccionamento de cercas para criação do 

acesso quando a utilização das porteiras existentes torna-se inviável. 

As atividades de abertura de novos acessos podem simplificadamente ser 

divididas em: 

• Decapagem do solo orgânico para atender a largura da pista acabada – 7 

metros; 

• Remoção de material de baixa resistência (se necessário); 

• Complementação de aterro da substituição e acréscimo do corpo de aterro 

para adequação do greide em caso de declividades acima de 7% ou de 

correção das curvas com raios internos inferiores a 30 metros; 



 
 

                                                                                                           

 

 

32 

 

• Execução das valas de drenagem e instalação de bueiros nos pontos 

definidos em projeto; 

• Lançamento da camada de revestimento (material britado) com espessura 

média de 14 centímetros; 

• Seccionamento de cercas existentes (se necessário), e; 

• Criação de colchetes ou novas porteiras (se necessário). 

 

2.2.3. MOVIMENTAÇÃO DOS SOLOS 

 

Estima-se a exploração de jazidas locais para empréstimo de solo e rocha 

para conclusão dos acessos. As principais atividades envolvidas são: 

• Jazida de empréstimo de solo: material do corpo de aterro, proteção de 

taludes e revestimento de bueiros. 

• Jazida de empréstimo de alteração de rocha (Basalto Decomposto – BD): 

material para substituição dos solos removidos, corpo de aterro e 

revestimento de bueiros. 

• Jazida de empréstimo de rocha: material processado para aplicação no 

revestimento das estradas, berço de apoio dos bueiros e dissipadores de 

energia. 

• Material de bota-fora: serão empregados para recuperação das jazidas 

exploradas por ter alto índice de matéria orgânica e facilitar o processo de 

cobertura vegetal das áreas exploradas. 

Como a quantidade de material descartado (bota-fora) é inferior a de material 

explorado, as jazidas de empréstimo terão uma defasagem física em relação ao 

terreno original. Por este motivo será buscado a utilização de terrenos em encostas 

ou regiões mais altas para reduzir o impacto visual da exploração e, após a 

recuperação. A figura 09 ilustra esquematicamente um terreno típico para 

exploração de jazida. 
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A composição dos aterros de composição das jazidas será posteriormente 

definido, em regra, utilizam-se bermas intermediárias para garantia de estabilidade 

dos aterros. 

 

Figura 09 – Esquema de exploração e recuperação de jazida 
 

Para execução dos acessos, os quantitativos estimados foram divididos em 

FASE I e FASE II, como ilustrado na tabela abaixo, salienta-se que os respectivos 

quantitativos já incluem as atividades de escavação e reaterro das fundações. 

Tabela 07 – Estimativa de quantitativos para execução dos acessos e plataformas dos aerogeradores 

Item Descrição Unidade 
Quantidades 

FASE I FASE II TOTAL 

1 
Exploração de Jazida de Solo - 1ª e 2ª 

categoria 
m³ 1.110.000 666.000 1.776.000 

2 Exploração de Jazida de Rocha - 3ª categoria m³ 320.000 192.000 512.000 

3 Material em Bota espera - utilização reaterro m³ 458.000 274.800 732.800 

4 
Material em Bota-fora para recuperação de 

jazida 
m³ 613.000 367.800 980.800 
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2.2.4. FUNDAÇÃO 

 

A fundação dos aerogeradores consiste em uma sapata apoiada diretamente 

no terreno regularizado, tem forma circular com diâmetro de 18 metros e espessura 

variável de 150 a 340 centímetros. O consumo de concreto estrutural para cada 

fundação é de 380m³. 

A escavação das fundações será variável, em função do horizonte do solo 

detectado nas sondagens rotativas. Estas sondagens são executadas na fase 

executiva do projeto. Estima-se que a profundidade média de escavação seja de 200 

centímetros, semelhante a empregada nos parques eólicos de Cerro Chato I, II e III, 

já em fase de operação em Santana do Livramento. 

Sob o fundo das escavações executa-se um nivelamento em concreto magro 

com espessura variável, adotando-se o valor mínimo de 10 centimetros. 

As armaduras serão todas dobradas em fábrica, sendo as mesmas apenas 

montadas no local da fundação conforme projeto executivo a definir. Estima-se o 

consumo de 46 toneladas de aço em cada fundação. 

Para reaterro das fundações será utilizado o material oriundo das escavações 

obrigatórias e na ausência destes, material de empréstimo das jazidas adjacentes. O 

material não aproveitado para reaterro será destinado às áreas de bota-fora. Estima-

se ser necessário 710m³ de solo para aterro das fundações. 

Se necessário, estão previstas a instalações de ancoragens na rocha para 

consolidação do maciço e ancoragem das fundações. Esta ancoragem é feita por 

meio de perfuração em rocha e instalação de barras de aço galvanizadas com 

posterior preenchimento de calda de cimento. Este procedimento só será definido 

após a realização das sondagens rotativas em cada base de aerogerador (fase 

executiva). 

Após reaterro das fundações executa-se a montagem da plataforma de 

trabalho. Esta plataforma apresenta dimensões médias de 45x34 metros e o 

processo executivo segue a mesma sistemática dos novos acessos. Os quantitativos 

envolvidos para este item já estão contemplados na tabela 07.  
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2.2.5. CANTEIRO DE OBRAS 

 

O canteiro de obras deverá abrigar instalações físicas para gerenciamento do 

empreendimento e apoio a implantação das diversas atividades. Os principais 

grupos de edificações estão listados abaixo: 

• Edificações de gerenciamento: composto de escritórios, banheiros, salas de 

reuniões, copa, cozinha, área médica/emergência e guarita de acesso com 

controle de ponto (chapeira) 

• Refeitório: composto de espaço dimensionado dentro das normas de 

segurança para atender aos funcionários de obra e gerenciamento, incluindo 

cozinha industrial. Caso a alimentação seja fornecida fora do canteiro, a 

cozinha será em caráter de apoio para disposição dos alimentos e posterior 

limpeza. 

• Área de Lazer: espaço destinado à recreação e descanso intervalar, a ser 

dimensionado caso adote-se alojamentos durante a fase de obra. 

• Central de Concreto: espaço destinado a alocação dos agregados (areia e 

brita), cimento, central dosadora e edificação para controle da qualidade dos 

concretos, estima-se a utilização de uma central dosadora com capacidade 

de produção de 80m³/hora. 

• Central de Armação: edificação destinada a armação dos elementos 

secundários (drenagem) uma vez que as armaduras das bases já são 

dobradas em fábrica e transportadas diretamente ao local da fundação. 

• Central de Forma: Similar à central de armação, as formas de fundação dos 

aerogeradores serão metálicas e disponibilizadas na fundação. 

• Laboratório de Solos: edificação destinada ao controle de execução dos 

acessos. 

• Almoxarifado: edificação destinada a receber todos os equipamentos, 

ferramentas e insumos para execução do empreendimento. 
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• Pátio de Estocagem dos Aerogeradores: espaço britado e cercado para 

disposição dos componentes dos aerogeradores, compostos de iluminação, 

rede de água e edificações cobertas para estocagem de elementos sensíveis. 

Caso o terreno escolhido para instalação do canteiro de obras não disponha 

de infraestrutura adequada, deverá ser promovido movimentações de terra, 

terraplenagem do local, instalação de sistema de drenagem pluvial e estação de 

tratamento de esgoto. Também não havendo rede de energia compatível será 

buscado junto a concessionária local o ponto de conexão para criação de um ramal 

que atenda ao canteiro. 

Ao final do empreendimento as edificações serão removidas e o terreno será 

reconstituído visando a sua aparência original. 

Em anexo é apresentada planta com a proposição inicial de localização do 

canteiro de obras, bem como dos módulos e respectivos leiautes (Anexo I). 

2.2.6. ETAPAS CONSTRUTIVAS DO EMPREENDIMENTO 

 

Referente aos acessos, fundações e Rede de Média Tensão (RMT) as 

atividades de implantação do empreendimento podem ser divididas em cinco etapas. 

Estima-se que este empreendimento, caso seja a sua totalidade vencedora 

gere 600 empregos diretos e 850 indiretos em cada fase de implantação, estima-se 

de igual maneira um aproveitamento de 30% da mão-de-obra local. Salientamos que 

este numero é fortemente dependente da quantidade de energia vencedora no leilão 

e também da estratégia de negócio adotada (com ou sem antecipação de energia). 

Etapa1: 

• Implantação do canteiro de obras; 

• Serviços de topografia dos acessos, bases dos aerogeradores e RMT; 

• Serviços de Sondagem rotativa dos aerogeradores e prospecção de jazidas 

de empréstimo, e; 
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• Início dos projetos executivos dos acessos, fundações dos aerogeradores e 

RMT. 

Etapa 2: 

• Instalação de britadores móveis para processamento de material (2ª e 3ª 

categoria) oriundo das jazidas de empréstimo já definidas; 

• Início das atividades de retificação dos acessos existentes, deslocamento de 

cercas, abertura de porteiras novas ou melhoria nas porteiras existentes; 

• Início das escavações das bases e plataformas dos aerogeradores, e; 

• Início de locação da RMT, execução das travessias de estradas e corretos. 

Etapa 3: 

• Execução dos acessos retificados e novos, incluindo as redes de drenagem e 

obras de arte especiais como galerias e pontes; 

• Concreto de regularização das cavas, armadura das fundações, aterramento, 

montagem das formas metálicas e concretagem das bases; 

• Escavação das valas da RMT, incluindo lançamento dos cabos, execução de 

emendas, testes nos cabos e posterior reaterro, e; 

• Execução do posteamento da RMT de trechos aéreos, lançamento de cabos 

e aterramento. 

Etapa 4: 

• Reaterro das fundações, acabamento das estradas e plataformas (material 

britado); 

• Instalação dos marcos de superfície da RMT -  trecho subterrêneo; 

• Serviços de limpeza da faixa de servidão da RMT; 

• Transporte dos componentes dos aerogeradores ao Almoxarifado e bases de 

montagem, incluindo os segmentos de torres, e; 
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• Direcionamento dos guindastes às plataformas, início da etapa de montagem. 

Etapa 5: 

• Conclusão de montagem dos aerogeradores, conexão à RMT; 

• Comissionamento dos Aeorogeradores e liberação para produção de energia; 

• Conexão da RMT à SE Coletora e comissionamento da RMT, liberação para 

interligação ao SIN Eletrobras; 

• Recuperação ambiental das jazidas de exploração; 

• Desmobilização do canteiro de obras, e; 

• Recuperação ambiental da área do canteiro. 

Após início de operação do Parque Eólico, estima-se em 30 anos a vida útil 

do mesmo, após este período está previsto a retirada dos aerogeradores, demolição 

das fundações e reconstituição do terreno nas características locais. Poderá 

entretanto, haver uma repotencialização do parque, com a substituição do 

aerogerador, assim como é feito em muitas usinas hidráulicas. 

 

2.2.7. CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO ELEVADORA 

 

Os Parques Eólicos serão conectados à SE Coletora Coxilha Negra, a ser 

implantada em terreno a definir, na localidade de Coxilha Negra, município de 

Santana do Livramento no Estado do Rio Grande do Sul, para implementação do 

sistema de transmissão também divididos para atender a FASEI e FASEII dos 10 

Parques Eólicos Coxilha Negra I, Coxilha Negra II, Coxilha Negra III, Coxilha Negra 

IV, Coxilha Negra VIII, Coxilha Negra IX, Coxilha Negra X, Coxilha Negra XI, Coxilha 

Negra XII e Coxilha Negra XIII. 

 

Arranjo Físico – Pátio de 230 kV 
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O pátio de 230 kV da subestação Coxilha Negra será projetado para o arranjo 

“Barra Principal e Transferência”, conforme diagrama unifilar simplificado, conforme 

desenho apresentado no Anexo VII. 

O esquema de manobras “Barra Principal e Transferência” é desenvolvido, 

basicamente, com o grupo disjuntor, respectivas chaves isoladora e de “by-pass” do 

disjuntor, dos tipos abertura vertical e vertical reversa, instalado externamente às 

barras. 

Os equipamentos de supervisão e controle inerentes a cada circuito externo: 

transformadores de corrente, transformadores de potencial capacitivo e pára-raios, 

são localizados, para um lado ou para o outro, externamente aos grupos acima 

citados. 

Cada vão completo, correspondente à conexão de dois circuitos externos, 

exige a instalação de duas estruturas tipo pórtico ou similar, localizadas 

externamente às referidas barras, permitindo a conexão aos equipamentos de 

supervisão e controle inerentes a cada circuito. 

O arranjo exige, portanto, três níveis de barramentos: 

• Os barramentos de nível inferior, que realizam as conexões entre disjuntores, 

transformadores de corrente e de potencial capacitivo, pára-raios e chaves 

isoladoras, seletoras e de “by-pass”, com um cabo tipo CAA 636 kcmil – 

“Grosbeak” por fase ou um cabo tipo CAA 1113 kcmil – “Bluejay” por fase, 

dependendo se o módulo está conectado a um transformador ou a uma saída 

de LT; 

• Os barramentos de nível intermediário, que correspondem às barras principal 

e detransferência, em tubo de alumínio de Ø5” IPS, sch. 40; 

• Os barramentos de nível superior, que realizam as conexões de “by-pass” de 

disjuntores e de interligação às chaves seletoras de barra, em cabo tipo CAA 

636 kcmil – “Grosbeak” ou em cabo tipo CAA 1113 kcmil – “Bluejay”, um por 

fase, dependendo da potência prevista para o módulo da subestação. 
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Implantação da SE Coletora  

A implantação do pátio da SE Coxilha Negra, consistirá em (conforme 

desenho apresentado no Anexo VII): 

• Um (01) módulo de disjuntor 230 kV com seus equipamentos associados, 

para saída de LT para a SE Livramento 2; 

• Dois (02) módulos de disjuntor 230 kV com seus equipamentos associados, 

para transformador; 

• 34,5-230-13,8 kV, 146 MVA; 

• Um (01) módulo de disjuntor 230 kV com seus equipamentos associados, 

para o vão de transferência; 

• Dez (10) cubículos 34,5 kV para interligação das linhas de transmissão de 

cada Parque Eólico à SE Coletora Coxilha Negra; 

• Casa de Controle para abrigar os painéis de proteção e controle de 230 kV, 

os cubículos de distribuição de 34,5 kV, equipamentos de telecomunicações, 

painéis de serviços auxiliares de CA e CC, carregadores de baterias, sala de 

baterias, almoxarifado, sanitários, copa; 

• Cubículos 15 kV, transformadores de serviços auxiliares e grupo gerador 

diesel; 

• Sistemas de cabos de blindagem aérea, de malha de terra, de dutos e 

canaletas; 

• Iluminação e tomadas do pátio; 

• Estruturas para suporte de barramento e equipamentos. 

 

 

Conexão à Rede Básica 
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A conexão à Rede Básica dos Parques Eólicos Coxilha Negra I, Coxilha 

Negra II, Coxilha Negra III, Coxilha Negra IV, Coxilha Negra VIII, Coxilha Negra IX, 

Coxilha Negra X, Coxilha Negra XI, Coxilha Negra XII e Coxilha Negra XIII, é 

constituída da LT Coxilha Negra-Livramento 2 em 230 kV e módulo de conexão de 

LT na Subestação Livramento 2, 230 kV, de propriedade da CEEE. 

Linha de Transmissão 

A SE Coletora Coxilha Negra será conectada à Rede Básica pela Subestação 

Livramento 2, de propriedade da CEEE, através de uma linha de transmissão, tipo 

circuito duplo, em 230 kV, com extensão de aproximadamente 50 km, onde será 

lançado apenas um circuito. 

O cabo a ser utilizado na linha de transmissão é o CAA 1113 kcmil – 

“Bluejay”, que terá capacidade de transmissão do sistema que será implantado para 

o atendimento dos Parques Eólicos Coxilha Negra I, Coxilha Negra II, Coxilha Negra 

III, Coxilha Negra IV, Coxilha Negra VIII, Coxilha Negra IX, Coxilha Negra X, Coxilha 

Negra XI, Coxilha Negra XII e Coxilha Negra XIII. 

2.2.8. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO (34,5 KV), COMUNICAÇÃO E 

ATERRAMENTO 

A Rede de Distribuição de Média Tensão (34,5kV) é constituída de linhas com 

cabos nus de alumínio em instalação aérea e vai interligar cada aerogerador entre si 

em seqüência, de acordo com a disposição física das máquinas. As linhas aéreas 

terminam em Pórticos identificados como P1 a P3. Nesses pórticos os circuitos 

passam a ser montados com cabos diretamente enterrados e seguem em instalação 

subterrânea até a entrada na subestação.  

Nos trechos de linha aérea é previsto cabo guarda de aço φ3/8” ao longo da 

linha, para interligação de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas e 

cabo de fibra ótica AS80 para comunicação. 
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Nos trechos de instalação com cabos enterrados é usado cabo de cobre nu 

70mm² para aterramento e cabo de fibra ótica próprio para instalação enterrada para 

comunicação. 

Cada circuito está previsto com o agrupamento de 7, 8 ou 4 e 5 máquinas, 

sendo 1 ou 2 linhas para cada usina de até 15 máquinas.  

Nesses trechos vai haver a coincidência de rotas das linhas distribuídas nas 

laterais das vias de acesso dos aerogeradores à SE Coletora.  

Os diferentes arranjos são apresentados a seguir. 

 

Arranjo 1: 
 

Disposição das linhas:  

• Uma (01) linha com 2 circuitos em estruturas de 2 níveis e 1 linha com 1 

circuito em estruturas de 1 nível, sendo cada linha correndo paralelo ao 

acesso ao lado da estrada, totalizando 3 circuitos. 

 

Arranjo 2: 
 

Disposição das linhas:  

• Duas (02) linhas com 2 circuitos em estruturas de 2 níveis, correndo ao 

acesso ao lado da estrada totalizando 4 circuitos 

 

Arranjo 3: 
 

Disposição das linhas:  

• Uma (01) linha com 2 circuitos em estruturas de 2 níveis, sendo 1 linha 

correndo ao acesso ao lado da estrada, totalizando 2 circuitos 
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Figura 10 – Arranjo Rede Aérea posteamento circuitos duplos 

 
 
 
 

 

Figura 11 – Arranjo Rede Aérea posteamento cricuito duplo e simples 
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Figura 12 – Estrutura com os afastamentos por circuito duplo 
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Figura 13 – Estrutura dos afastamentos por circuito simples 
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2.2.9. JUSTIFICATIVA PARA OS ITENS NÃO APRESENTADOS 

 

Faz-se imprescindível mencionar que muitas das informações técnicas 

dependem fundamentalmente do sucesso no leilão de energia. Destaca-se abaixo 

os principais itens pendentes de informação neste momento. 

• Localização definitiva do canteiro de obras: 

É apresentada uma possível localização, contudo o posicionamento definitivo 

não pode ser estabelecido neste momento, uma vez que este deverá estar em 

posição estratégica em relação aos módulos elétricos vencedores. 

• Campanha de sondagem:  

Devido ao elevado custo desta atividade, somente após o sucesso do leilão 

definir-se-á os pontos de sondagem necessários.  

• Jazidas de empréstimo e bota-fora 

Somente após definição dos módulos vencedores poderá ser dimensionado o 

total de estradas necessárias, assim como a localização que possibilite reduzir o 

custo de transporte, item de maior peso na determinação do custo total da atividade. 

• Plano de implantação 

Dependerá dos módulos vencedores no leilão, assim como a sequência de 

entrada na geração de energia e, se houve utilização de antecipação na venda de 

energia. 

• Vias de acesso 

A quantidade de vias de acesso dependerá da totalidade de módulos 

vencedores no leilão, logo, os acessos a executar estarão limitados ao atendimento 

dos módulos vencedores. 

• Cronograma 

Não é possível definir um cronograma que represente com fidelidade o 

andamento da obra, pois somente após o leilão ter-se-á definição do total de 

aerogeradores a ser implantado. Logo, os recursos físicos, humanos e econômicos 

dependem desta informação chave. 
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2.3. CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.3.1. PLANEJAMENTO 

 

A etapa de planejamento de um parque eólico compreende 

fundamentalmente da medição do vento, por um período mínimo de um ano. 

Conforme já mencionado, foram instaladas três torres anemométricas no 

município de Santana do Livramento, que realizam medições a mais de 4 anos. As 

referidas torres foram construídas de acordo com recomendações práticas 

internacionais, de maneira a minimizar as incertezas de medição. Cada torre possui 

dois anemômetros, responsáveis pela medição da velocidade do vento, um Wind 

Vane, que indica a direção do vento, e um datalogguer, que registra e armazena os 

dados de vento. Além disso, possuem equipamentos periféricos que permitem o 

bom funcionamento das mesmas, tais como painéis solares, baterias, pára-raios 

entre outros. 

Além dos dados de vento, são necessários para o planejamento: o 

levantamento de modelos de topografia e rugosidade da região, bem como uma 

estimativa meteorológica de longo prazo obtida através de correlação com estações 

meteorológicas, os quais são fundamentais para a estimativa de geração de energia 

do parque eólico durante todo o seu período de operação, ou seja, 30 anos. 

A fase de planejamento também contempla a elaboração de um projeto 

básico, já finalizado, contrato com os proprietários autorização para uso da terra e 

licenciamento ambiental, ambos em andamento. 

2.3.2. IMPLANTAÇÃO 

 
Na fase de construção, foram identificadas as seguintes atividades 

relevantes sob o aspecto ambiental: 

1. Implantação do canteiro de obras de pequena dimensão com pessoal e 

parque de máquinas, incluindo: caminhões, restroescavadeira, grua, 

guindastes, entre outros equipamentos necessários a execução da estrutura 

do parque eólico; 
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2. Construção de moradias temporárias (alojamento) para os trabalhadores 

tanto da usina quanto da linha de transmissão. O destino do lixo e dos dejetos 

produzidos será especificado no Programa de Acompanhamento Ambiental 

da Obra; 

3. Identificação de fonte de água para uso na obra, visando evitar o tráfego de 

caminhões pipa; 

4. Beneficiamento dos caminhos existentes para o acesso ao Parque Eólico e 

construção de novos acessos; 

5. Delimitação da área onde se vai intervir e identificação (piquetagem) dos 

pontos onde se procederá à instalação das torres, com faixa de domínio de 40 

m; 

6. Execução dos movimentos de terras para implantação das plataformas das 

vias de acesso e serviço e montagem dos aerogeradores; 

7. Execução das escavações para construção das bases das torres. A 

plataforma de montagem das máquinas terá aproximadamente 50 x 50 m 

onde guindastes e caminhões circularão para montagem das turbinas (figura 

14); 

  
Figura 14 - A e B: Modelo de estrutura da base para alocação da torre de um aerogerador. 
Fonte: IBERDROLA, 2007. 
 
8. Montagem dos aerogeradores (figuras 15; 16 e 17); 
 

A B 
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Figura 15: Transporte de uma das seções  
que compõe a torre. 
Fonte: Parque Eólico Cerro Chato/SPE 
Eólica Cerro Chato (2010). 

 

 

 

Figura 16 - A e B: Procedimento para montagem das seções da torre. 
Fonte: IBERDROLA, 2007. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Última etapa da montagem. 
Colocação do rotor na nacele2. 
Fonte: Parque Eólico Cerro Chato/SPE 
Eólica Cerro Chato (2010). 

 

 

                                                 
2
 Vale ressaltar que há outra forma de colocação do rotor na torre. Primeiro o hub (parte central do rotor) é 

acoplado à nacele, para em seguida serem encaixadas as pás uma a uma.  

A B 
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9. Execução dos pavimentos das vias de acesso e serviço e das plataformas; 

10. Construção do edifício de controle operacional, com todo o equipamento de 

transformação de energia; 

11. Construção da rede interna do parque; 

12. Construção da subestação elevadora que interligará a rede interna do parque 

ao sistema de transmissão que conectará o parque eólico no Sistema 

Interligado Nacional (SIN); 

13. Construção da linha de transmissão em 230 kV, do tipo aérea; 

14. Execução de testes operacionais do sistema, e; 

15. Reposição das condições anteriormente existentes a implantação do canteiro 

e dos acessos provisórios. 

 

2.3.3. OPERAÇÃO 

 
Durante a operação do empreendimento, as atividades identificadas são 

relacionadas abaixo: 

 
1. Funcionamento dos aerogeradores; 

2. Ligação ao SIN; 

3. Produção de energia elétrica; 

4. Monitoramento da operacionalidade do sistema, supervisão e manutenção do 

Parque Eólico; 

5. Controle regular das condições técnica, e; 

6. Possibilidades de melhoria de desempenho. 

2.3.4. DESATIVAÇÃO 

 
Levando em consideração o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico, 

em torno de 30, e a dificuldade de prever as condições ambientais locais e 

instrumentos de gestão territorial e legais que estarão em vigor, o empreendedor 

deverá, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de 

ocupação da área de implantação do parque eólico e projetos complementares.  
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Deve-se considerar a possibilidade de reconversão do parque eólico, ou seja, 

adaptá-lo às condições futuramente encontradas. Assim, no caso de reformulação 

ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá 

ser apresentado estudo das respectivas alterações referindo-se especificamente as 

ações a serem realizadas, impactos previsíveis e medidas de minimização, bem 

como o destino de todos os elementos que serão retirados do local. 

Se a alternativa passar pela desativação, deverá ser apresentado um plano 

de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente:  

• Solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico e 

projetos complementares, a qual deverá ser compatível com o direito de 

propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com a legislação então em 

vigor;  

• Destinação a todos os elementos retirados;  

• Definição das soluções de acessos ou outros elementos que permanecerão 

no terreno;  

• Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.  

 

De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições 

identificadas no momento da aprovação do parque eólico, sendo complementadas 

com o conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua 

elaboração. 



 
 

                                                                                                           

 

 

52 

 

3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

 

3.1. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

 
As áreas deste estudo foram definidas como: (1) Área de Influência Direta 

(AID), como a área da poligonal onde será implantado o empreendimento, 

totalizando 24.571 ha e (2) Área de Influência Indireta (AII), como a área adjacente 

às poligonais em um perímetro de 2 a 7 km do entorno da AID, variando de acordo 

com o foco do estudo, conforme será apresentado adiante.  

Na AII, 34.218 ha fazem parte do Uruguai e 26.207 ha encontram-se em 

território brasileiro. Não foram realizadas amostragens em território uruguaio, no 

entanto, serão levados em consideração os trabalhos científicos efetuados nas 

proximidades da área do empreendimento. 

Foram escolhidas áreas que contemplassem todas as fitofisionomias locais 

com maior potencial de ocorrência da fauna, além daquelas sujeitas a algum 

impacto (figura 13). Para a caracterização do meio biótico e físico, a AID 

correspondeu a poligonal destinada à implantação do empreendimento. Para o meio 

socioeconômico, tendo em vista a proximidade da poligonal em relação a Vila 

Masoller, a mesma também foi considerada integrante da AID do empreendimento. 

Na AID foram identificadas as áreas sensíveis à atividade, em sua maioria, 

representadas por cursos d’água associados à floresta de galeria. As mesmas são 

apresentadas em mapa constante do Anexo I.  

O detalhamento das AII para cada um dos meios impactados é descrito a 

seguir. 
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Figura 18 – Representação gráfica da fitofisionomia com a AID do empreendimento, a qual está 

totalmente inserida no município de Sant’ana do Livramento. Fonte: IBGE 2011 

 

a) Determinação das Áreas de Influência Indireta - AII 

Meio biótico 

Neste estudo foi considerada como AII uma zona a 7 km a partir da margem 

da AID. Apesar da resposta aos impactos variar bastante entre os grupos estudados, 

devido a semelhança das fitofisionomias em toda região, além da dificuldade de 

amostragem no interior de algumas propriedades, decidiu-se adotar um padrão 

único de 7 km para amostragem de todos os grupos do meio biótico. 

Meio Físico 

Para a AII do empreendimento, a área do levantamento geológico, de solos e 

observações geomorfológicas, foi de 2 km a partir da poligonal do empreendimento, 
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podendo-se extrapolar esta área em função do alinhamento de estruturas 

geológicas, manchas significativas de solos contínuos e processos erosivos 

contínuos gerados por fatores antrópicos ou naturais. Entretanto, face a monotonia 

da tipologia dos solos e substrato geológico, segundo o mapeamento temático 

existente em pequena e média escalas, a ampliação dessa área não se justificou, 

exceto quando identificados aspectos geográficos citados supra. 

Meio Socioeconômico 

A AII do parque eólico é o espaço territorial do Município de Sant’Ana do 

Livramento (RS), cujas perspectivas geradas pela implantação do empreendimento 

foram avaliadas através dos levantamentos de dados dos censos efetuados pelo 

IBGE, levantamentos locais efetuados pelos setores específicos do poder municipal, 

e o cruzamento dos dados com entrevistas executadas na zona rural e com 

coordenadores pedagógicos de entidades de ensino públicas e privadas, dos níveis 

fundamentais e técnicos existentes na área urbana do município 

 

3.2. MEIO BIÓTICO 

 

Com fins de caracterizar o meio biótico para a elaboração do RAS foi 

executado um levantamento quali-quantitativo da avifauna, mastofauna, 

herpetofauna e também da flora. A campanha foi realizada durante dez dias, do 

período de 24 de fevereiro a 05 de março de 2011. Para cada grupo da fauna 

inventariado foi escolhida uma metodologia que se adequasse a inventários sem a 

captura de indivíduos e para definição do estado de conservação das espécies 

registradas, as seguintes listas foram consultadas: 

• Lista das Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção no Rio 

Grande do Sul (DECRETO No 41.672, DE 11 DE JUNHO DE 2002); 

• Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Brasil (IN nº 

03/2003); 
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• Lista Mundial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (IUCN, 

2010). 

As metodologias aplicadas para cada grupo e os resultados encontrados com 

suas respectivas discussões são descritas nos tópicos a seguir. 

 

3.2.1. MAMÍFEROS 

 
3.2.1.1. MORCEGOS 

 

3.2.1.1.1. Metodologia de amostragem de morcegos. 

 

Foram executadas duas metodologias para amostragem da fauna de 

quirópteros, as quais: busca ativa por abrigos diurnos e detecção de movimentos de 

morcegos insetívoros com uso de detector de ultrasom. A busca ativa consistiu em 

procurar ativamente os potenciais abrigos diurnos; procedimento bem eficaz no 

registro de espécies raras, espécies que não são pegas em armadilhas por voarem 

muito alto (100-300 metros do solo), ou ainda, por detectarem armadilhas devido ao 

sistema de sonar acurado (SIMMONS & VOSS, 1998). 

Enquanto que os detectores de ultrasom de morcegos têm sido importantes 

ferramentas para estudos ecológicos dos quirópteros, uma vez que são capazes de 

determinar o comportamento e, às vezes, inventariar a fauna que voa acima do 

alcance das redes de neblina (ver KUNZ & KURTA, 1988; THOMAS & WEST 1989; 

HAYES 1997; SIMMONS & VOSS, 1998; ZIMMERMAN & GLANZ 2000; PATRIQUIN 

et al. 2003; ALMEIDA et al. 2007). Dessa forma o uso do aparelho se faz importante 

para amostrar espécies que estariam voando fora do alcance e em possíveis rotas 

de colisão com os aerogeradores. 
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a) Transectos 

Foram definidas rotas ao longo da área do empreendimento abrangendo 

diferentes tipos de ambientes, sendo que cada transecto possuía mais de um tipo de 

habitat (Anexo I - Mapa com a localização dos transectos). Estes foram separados 

em: 

• Casas: pontos que estavam até 300m de casas, ou estâncias. Essa 

diferenciação deve-se a influência da luz artificial como atrativo de 

insetos, e a possibilidade de uso da estrutura habitacional do homem 

como abrigo de morcegos (figura 19); 

• Eucalipto: pontos que se encontraram paralelos a linha de eucaliptos 

(figura 20); 

• Mata marginal: Pontos presentes em estradas, na qual a vegetação 

presente em ambos os lados da estrada formavam barreiras, uma vez 

que as plantas locais possuem muitos espinhos e os morcegos evitam 

se deslocar próximos a estas plantas (figura 21); 

• Corpo d’água: Pontos que estavam sobre os rios, ou até 300m de 

lagos, açudes, banhados (figura 22); 

• Campo: Pontos presentes em áreas de vegetação rasteira, distantes a 

mais de 300m de corpos d’água (figura 23). 

• Savana: Pontos presentes em áreas de vegetação arbustiva esparsa 

(figura 24). 
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Figura 19 – Ponto de amostragem em área próxima a casa. Coordenada 

21J 611710 E/ 6569435 S. 

 
Figura 20 – Ponto de amostragem em área próxima a Eucalyptos. 

Coordenada 21J 602744 E/6561554 S. 
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Figura 21 – Ponto de amostragem em área de mata marginal. 

Coordenada 21J 609427 E/6582756 S. 

 

 
Figura 22 – Exemplo de ponto amostral de corpo d’água. Coordenada 

21J 597732 E/6565012 S. 
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Figura 23 – Ponto de amostragem de campo. Coordenada 21J 606742 

E/6575483 S. 

 

 
Figura 24 – Ponto de amostragem em área de Savana. Coordenada 21J 

609992 E/6571098 S 
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Para detectar a presença de morcegos e comparar sua atividade relativa em 

áreas de forrageio foi utilizado detector de ultra som (Pettersson D240x), que 

identifica uma amplitude da freqüência entre 10 a 120 kHz. Foram definidas como 

passagens de um morcego os chamados de ecolocalização que tiveram um número 

de clicks igual ou maior de dois (THOMAS & WEST, 1989). Foram considerados 

chamados de alimentação, os pulsos de ecolocalização emitidos com alta taxa de 

repetição, reproduzindo o som característico conhecido com “feeding buzz” 

(SCHNITZLER & KALKO, 2001). 

Cada transecto tem 1,5 km de extensão, possuindo cada um 31 pontos de 

parada, distantes entre si 50 m. Foi executado um transecto por noite. Os transectos 

estão georreferenciados no Anexo I e as coordenadas no Anexo V. Em cada ponto 

de parada, o aparelho detector de ultrassom permaneceu ligado durante três (3) 

minutos, no modo “heterodine”, utilizando a freqüência de 35kHz. O observador 

girava 360º, abrangendo todas as direções de cada ponto (figura 25). 

 

 
Figura 25 – Uso do detector de ultrason (Petterson D240x). 

 

Observou-se neste estudo que a variável, tipo de ambiente, foi mais influente 

na atividade dos quirópteros, do que as demais variáveis ambientais (temperatura, 
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umidade, velocidade do vento). Dessa forma, a fim de identificar os ambientes com 

maior ocorrência de morcegos foi realizada uma média de passagens por ponto 

amostral. Definida como: 

Total de chamados de movimentos (ou alimentação)

Total de pontos amostrados no ambiente
Média de passagem por ambiente =

 

O índice de abundância (número de indivíduos registrados dividido pelo 

tempo) não foi possível determinar, uma vez que não é possível determinar o 

número de indivíduos. Isso se deve ao fato de que, muitas vezes, um mesmo 

indivíduo pode ser registrado pelo aparelho durante a amostragem de um, ou mais, 

pontos (Estrada-Villegas, 2010) e não há como analisar a diferença de cada 

chamado por indivíduos (e nem de espécies) com o atual conhecimento da acústica 

da quirópterofauna do Brasil. 

O horário do início dos transectos foi ao pôr-do-sol. 

Foram registrados: 

• Temperatura do ar (termômetro de máxima e mínima); 

• Umidade relativa do ar (higrômetro); 

• Velocidade e direção do vento (anemômetro); 

• Luminosidade (luxímetro); 

• Número de sinais de passagem ou alimentação de morcegos por ponto 

amostrado. 

 

b) Busca de abrigos e carcaças 

Foram realizadas buscas de abrigos e de carcaças de morcegos na área do 

empreendimento nos mesmos transectos de mastofauna (Anexo I). 
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3.2.1.1.2. Resultados da amostragem de morcegos 

 

a) Transectos com uso de ultrasom. 

Foram realizados 10 transectos, sendo que estes, quando possível, cobriam 

mais de uma fitofisionomia da região de estudo. Foi possível identificar o 

comportamento dos morcegos ativos em cada ponto como passagem de 

alimentação, ou de movimentação. No entanto, devido à falta de material de 

bioacústica das espécies ocorrentes no Brasil, não foi possível determinar quais são 

as espécies que estavam emitindo os chamados.  

Totalizou-se 15 pontos próximos a casas (até 300m de casas), três pontos 

próximos a Eucalipto, 22 pontos com mata marginal a estrada, 37 pontos próximos a 

corpos d’água (até 300m de lagos, açudes, poças d’água e sobre rios), 190 pontos 

amostrados em campos abertos e 43 pontos de vegetação de savana (figura 26). 

 

 
Figura 26 – Gráfico com o número de passagens de morcegos, de cada tipo de registro, 

para cada tipo de ambiente (total de pontos amostrados). 
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Os resultados sugerem que a maior concentração de ocorrência de morcegos 

acontece em áreas próximas a casas, com uma média de quatro passagens de 

movimento por ponto amostrado. Enquanto que para corpos d’água, em média, 

foram 2,84 passagens de movimento por ponto amostral. Em contrapartida, o campo 

e a savana foram as áreas com menores médias de passagens de movimento por 

ponto amostrado, 0,37 e 0,30, respectivamente (figura 27). 

 

 
Figura 27 – Mapa com os pontos com numero total de passagens de morcegos 

detectados com o aparelho Pettersson D240x, maior que 10. 

 

As áreas com maior média de movimentação por ponto amostrado foram as 

casas e corpos d’água, 1,47 e 1,84, respectivamente. Enquanto que as áreas de 

eucalipto, campo e savana não chegaram a média de um indivíduo por ponto 

amostrado (zero, 0,08 e 0,16, respectivamente). 
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Os transectos três, cinco, seis, sete e nove tiveram maior número de 

passagens. Sendo o transecto nove o com maior quantidade de passagens de 

alimentação e movimento, enquanto o transecto um com a menor quantidade de 

passagens de alimentação e movimento (tabela 08). Os transectos mais 

abundantes possuem vários pontos amostrais próximos a corpos d’água e/ou 

residencias. Os transectos três, cinco, nove e dez estão em área de Mata Ciliar, 

e possuem trechos em diferentes “tipos de ambientes”, enquanto que os 

transectos dois, seis e sete estão em área de campos abertos com influência de 

proximidade a corpos d’águas e residências. 

 

Tabela 08 – Total de passagens registradas pelo ultrasom para alimentação e 

movimento. 

Transecto
Total de passagens 

de alimentação

Total de passagens 

de movimento

Tipo de ambiente 

predominante

1 1 12 Campo

2 0 25 Campo

3 12 27 Campo

4 1 13 Campo

5 13 31 Campo

6 10 34 Campo

7 6 27 Corpo d'água

8 1 14 Campo

9 66 71 Sanana

10 4 28 Sanana  

 

b) Busca ativa. 

Junto à realização dos transectos de mastofauna (pequenos, médios e 

grandes) foram realizadas buscas a possíveis abrigos de morcegos. Esses podem 

ser ocos de árvores ou moirões de cerca, frestas de pedras, folhas de palmeiras, e 

telhados de casas. O único abrigo encontrado foi uma casa abandonada 

(Coordenada 21J UTM 600230/6568989), onde foi avistado um grupo de morcegos 

com cerca de 30 ou mais indivíduos abrigados sob a telha da casa (figura 28). 

Possivelmente, esses indivíduos pertencem ao gênero Eptesicus (Família 
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Vespertilionidae), morcegos insetívoros que usualmente voam em espaços abertos 

como campos e acima das copas das árvores (KALKO et al. 1996). Dessa forma, 

são animais com potencial risco de colisão com as pás dos aerogeradores. 

 

 
Figura 28 – Abrigo de Eptesicus sp. em casa abandonada. 

 

3.2.1.1.3. Discussão da amostragem de morcegos 

 

De acordo com Pacheco (2008), o estado do Rio Grande do Sul possuía 

registro de 38 espécies de quirópteros. Em 2010, Passos e colaboradores 

descreveram duas novas espécies para RS, o Myotis dinellii Thomas, 1902 e 

Eptesicus taddeii Miranda et al. 2006. Para a região de Coxilha Negra, são 

esperadas ao menos 23 espécies de morcegos de três famílias. A lista apresentada 

no Anexo II foi baseada no trabalho de Weber (2009) para os morcegos do RS da 

região dos pampas. 
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A maioria das espécies possui hábito alimentar insetívoro (8 da família 

Molossidae e 13 Vespertilionidae), um frugívoro (Sturnira lilium) e um vampiro 

(Desmodus rotundus). Este último tem grande relevância para região de Coxilha 

Negra por ser um dos maiores transmissores do vírus da raiva, pois essa possui 

como maior fonte de renda a agropecuária. Alguns capatazes de fazendas locais 

relataram que há aproximadamente dois anos houve casos de raiva na região. No 

entanto para o Município de Sant’Ana do Livramento o único estudo da 

quirópterofauna é o monitoramento da fauna de Cerro Chato, neste foram 

encontradas cinco espécies de morcegos, pertencentes a duas famílias (Molossidae 

e Vespertilionidae), são elas: Molossus molossus (Pallas, 1766); Tadarida 

brasiliensis (I. Geoffroy, 1824), ambas da familia Molossidae; Myotis nigricans 

(Schinz, 1821); Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824); Eptesicus brasiliensis 

(Desmarest, 1819) estes pertencentes a família Vespertilionidae.Foi registrado um 

abrigo contendo indivíduos do gênero Eptesicus próximo ao arroio Florência, no 

interior de uma casa abandonada. Outros abrigos potenciais foram encontrados, 

como ocos de árvores, fendas de pedras, buracos no solo e moirões de cerca, 

manilhas, abaixo de pontes (figura 29). Ao comentar com os moradores sobre a 

presença de morcegos no telhado, todos afirmaram que não tinham e o acesso ao 

telhado era inviável ou não foi permitido. 

 

 
Figura 29 – Potenciais abrigos. A) Fendas em rochas; B) Ocos em árvores. 
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Devido à grande presença de morcegos insetívoros detectados em áreas 

próximas a residências, é sugerido que esses estejam habitando o telhado das 

casas, e/ou que a fonte de iluminação no exterior da casa atrai os insetos que, por 

sua vez, atraem os morcegos. 

Outro tipo de ambiente onde foi detectada grande atividade de morcegos 

insetívoros foram as áreas próximas a corpos d’água. Este fato pode estar 

relacionado com a necessidade desses animais de beber água e/ou a presença de 

maior quantidade de insetos. Isso também foi registrado em estudos efetuados no 

estrangeiro por Vaughan et al. (1996), Racey et al. (1998), Gaisler et al. (1998), 

Rydell et al. (1999), Grindal et al. (1999), Russo & Jones (2003). No Brasil, poucos 

estudos foram realizados utilizando aparelhos detectores de ultrasom, um deles foi o 

estudo de comportamento da fauna de quirópteros em área urbana quanto ao uso 

de hábitat (ALMEIDA et al. 2007), e o resultado apontou para uma maior atividade 

de morcegos insetívoros próxima a áreas com vegetação do que áreas próximas de 

corpos d’água, resultado esse semelhante ao encontrado por Estrada et al. (2004), 

no México. 

Os resultados do uso de detector de ultrasom sugerem que as áreas de 

campos abertos, distantes a mais de 300 metros de corpos d‘água, vegetação e 

residências possuem menor atividade de morcegos. Isso implicaria em uma menor 

taxa de mortes dessa fauna causada pela operação dos aerogeradores, levando-se 

em consideração que os acidentes que levam a morte de quirópteros não se 

restringem apenas a colisão, mas também pela passagem próxima a área de 

movimento das pás, na qual ocorre uma região de diferença de pressão atmosférica 

que pode causar a morte dos morcegos por colapso dos órgãos internos (DÜRR & 

BACH, 2004; KUNZ et al. 2007; BAERWALD et al. 2008). 

Enfim, devido à carência de estudos no Brasil sobre o impacto causado pela 

operação das usinas eólicas, aliado ao pouco conhecimento da quiropterofauna dos 

campos sulinos e ao pequeno acréscimo de conhecimento local obtido com as 

metodologias dispostas para execução do RAS, entende-se que são necessários 

estudos mais abrangentes, com novas metodologias de amostragem e maior tempo 
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de duração. Isto não impede a viabilidade do projeto do parque eólico de Coxilha 

Negra, uma vez que a complementação desses estudos servirá de base para 

auxiliar a maior compreensão dos impactos, assim como, minimizar os efeitos 

negativos do empreendimento sobre este grupo. 

3.2.1.2. MAMÍFEROS NÃO VOADORES 

 

3.2.1.2.1. Metodologia de amostragem de mamíferos não voadores. 

 

Para o este trabalho foi considerado como pequeno mamífero, as espécies 

que pesam até 5 kg (FLEMING, 1979). Para identificação das espécies de médios e 

grandes foram utilizados trabalhos científicos e livros como: a) Mamíferos do Brasil: 

guia de identificação (REIS ET AL. 2010); b) Guia de roedores do Brasil 

(BONVICINO ET AL, 2008); c) Mamíferos do Brasil (REIS ET AL, 2006), além dos 

estudos já realizados na região. 

 

a) Encontros de animais atropelados 

Durante o estudo, foram encontrados animais atropelados nas estradas 

dentro da AID e AII. Estes foram fotografados e suas coordenadas marcadas em 

UTM. Estes casos quando encontrados estão citados na lista de espécies (Tabela 5) 

sendo que cada caso é reportado no tópico referente a espécie encontrada  

 

b) Transectos 

A busca de vestígios foi realizada a partir de transectos. Os transectos 

possuíam uma extensão de um quilômetro, acompanhando traçado de estradas e 

acessos, beira de cursos d’água e margens de lagoas. Os transectos são 

apresentados no Anexo I. 

Nos transectos foram registrados vestígios e evidências indiretas através da 

coleta e identificação de pegadas, fezes, pêlos e alterações na vegetação da área 
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onde vivem, enquanto caminhava-se pela trilha (figura 30). Cada transecto é uma 

unidade de medida e foi percorrido vagarosamente com uma velocidade aproximada 

de 1,0 km/h nos transectos nos interiores de mata, e de 2,0 km/h aproximadamente 

nos transectos de campos e de vegetação esparsas (savana). 

 

 
Figura 30 – Exemplo de registro de pegada (abaixo da tampa da 

lente), o tipo de solo dificulta a impressão . 

 

Foram registrados: 

• Os códigos de localização (ou identificação) dos transectos;  

• O horário de início e fim de cada amostragem; 

• A velocidade em cada transecto (m/min);  

• Os nomes dos técnicos envolvidos;  

• A relação das espécies ou menor grupo taxonômico possível;  

• A quantidade de indivíduos; 

• O método do registro (observação direta, pegadas, fezes, pêlos e/ou 

alterações na vegetação) de cada espécie; 
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• A importância potencial da espécie na remoção de carcaças de aves e 

morcegos mortos na área do Complexo, e; 

• Observações de campo relacionadas à alimentação. 

 

c) Armadilha de pegada 

Devido à dificuldade de logística necessária para montar as armadilhas de 

pegadas, como: distância entre os pontos amostrais, aquisição de mão de obra, e 

baixa taxa de sucesso, esta metodologia não foi empregada. No entanto, o uso de 

armadilhas fotográficas, não apenas compensou, como também superou as 

expectativas esperadas caso fosse utilizada apenas armadilhas de pegadas. 

 

d) Armadilha fotográfica 
 

Esta metodologia consiste na instalação de maquinas fotográficas com 

sensores de movimento, nas áreas a serem inventariadas. As maquinas ficaram 

armadas no mínimo três noites em cada ponto amostral (localização em mapa 

apresentado no Anexo I). Esta armadilha permite que não apenas mamíferos, como 

também outros grupos que utilizem a área sejam amostrados. Cabe mencionar que, 

ocasionalmente, neste estudo foram registradas três espécies de aves. 

 

3.2.1.2.2. Resultado de amostragem de mamíferos não voadores. 

 

Foram encontradas 16 espécies de mamíferos não voadores (tabela 09) em 

toda área do empreendimento (AID e AII). Um total de 10 espécies foi registrado 

pelas armadilhas fotográficas e sete espécies através de visualização durante o 

deslocamento de carro. Foram encontradas várias pegadas em poças d’água em 

beira de estrada, nas margens dos arroios e muito raramente nas trilhas das áreas 

com cobertura vegetal. Muitas pegadas encontravam-se apagadas ou mal formadas, 

em parte devido a uma chuva que caiu sobre a região dias antes, mas também em 

função do tipo de sedimento, que não favoreceu uma boa impressão e ao tempo de 
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exposição ao intemperismo. As coordenadas dos pontos de registros seguem na 

tabela 10. 

Os registros visuais de mastofauna ficaram restritos ao deslocamento de 

carro entre os transectos amostrais, exceto um veado catingueiro (Mazama 

gouazoubira (FISCHER, 1814)), visualizado pelo ornitólogo durante a execução de 

um transecto no arroio Florência. A seguir a tabela da lista de espécies de 

mamíferos registradas neste estudo, e uma lista comentada sobre cada uma. A 

ordenação está de acordo com Wilson & Reeder (2005). 
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Tabela 09 – Lista das espécies de Mamíferos da região de Coxilha Negra, Sant’Ana do Livramento, RS. Tipo de registro:Câmera Trap (Cam); Visualização 

(V); Carcaça (C); Pegada (P); Fezes (F); Atropelamento (A); Auditivo (Au); Olfativo (O); Entrevista (E). Localidade da Armadilha fotográfica: 01 – Arroio 

Espinilho; 02 – Arroio Moirões; 03 – Arroio Trilho; 04 – Arroio Florência. 

IUCN Brasil RS
Didelphimorphia Didelphidae Didelphinae Didelphis albiventris Lund, 1840 Gambá Cam; V; C; E 3 médio Menor preocupação - - 3

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Tatu galinha Cam; V; C; E ≥5 médio Menor preocupação - - 03; 04
Sp1 Rato V 1 - - - -
Sp2 Rato V 1 - - - -

Caviidae Hydrochoerinae Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara Cam; P; E 1 - Menor preocupação - - 4
Myocastoridae Myocastor coypus (Molina, 1782) Ratão do Banhado V; P; F; E - Menor preocupação - -

Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus (Pallas, 1778) Coelho, lebre europeu V; C; F; E ∞ - Menor preocupação - -
Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus sp. Morcego Abrigo ≥30 - - - - 4

Felidae Leopardus geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 1844) Gato Montes Cam; P 1 baixo Quase ameaçada Quase ameaçada vunerável 1
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro do mato Cam; V; E >5 alto Menor preocupação - - 02;03; 04
Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814) Graxaim do campo Cam; E 1 alto Menor preocupação - - 3
Galictis cuja (Molina, 1782) Furão P ≥1 médio Menor preocupação - -
Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra Cam; C; F 2 baixo Dados insuficientes Quase ameaçada vunerável 3

Mephitidae Conepatus chinga (Molina, 1782) Zorrilho, jaguaré V; A; O; C; E ≥20 alto Menor preocupação - -
Suidae Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Javali, porco monteiro Au; P; E - médio Menor preocupação - - 02; 03; 04

Mazama sp. Cam 1 - - - - 3
Mazama gouazoubira (Fischer, 1814) Veado catingueiro Cam; P; E ≥3 - Menor preocupação - vunerável 02;03

Potencial de remoção de 
carcaças

Mustelidae

Família Subfamília

Cricetidae Sigmodontinae

Espécie Nome Popular

Rodentia

Artiodactyla
Cervidae

Canidae
Carnivora

Localidade
Lista vermelha de fauna ameaçada

Tipo de registro QuantidadeOrdem
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Tabela 10 – Coordenadas dos pontos de registros de mastofauna na AID e 
AII de Coxilha Negra. 

21J 604094 6574577

21J 604488 6574210

21J 601057 6560679

21J 603938 6574805

21J 596116 6560705

21J 600441 6568881

21J 612754 6568141

21J 603938 6574805

21J 605424 6553134

21J 608847 6564199

Rato sp1 21J 602658 6572288

Rato sp2 21J 607121 6561730

Hydrochoerus hydrochaeris 21J 600441 6568881

21J 598200 6562504

21J 603632 6566485

21J 597805 6564912

21J 612754 6568141

21J 602623 6569936

Eptesicus sp. 21J 600222 6569411

21J 603967 6574599

21J 608993 6583327

21J 600441 6568881

21J 603938 6574805

21J 599443 6579163

21J 597805 6564912

Lycalopex gymnocercus 21J 603938 6574805

Galictis cuja 21J 614050 6568991

21J 607562 6579596

21J 603938 6574805

21J 605779 6561526

21J 613171 6572389

21J 614050 6568991

21J 612295 6574705

21J 602954 6571800

21J 603650 6564471

21J 603632 6566485

21J 602163 6560654

21J 602280 6569612

21J 611705 6570081

21J 608580 6563567

21J 611568 6570136

21J 612502 6566269

21J 597560 6578874

21J 605034 6553551

21J 611361 6570120

21J 611079 6570317

21J 599224 6579556

21J 600441 6568881

21J 604009 6574581

Mazama sp. 21J 604488 6574210

21J 603938 6574805

21J 599253 6579344

21J 599349 6578863

21J 600100 6569404

Espécie Coordenadas (UTM)

Didelphis albiventris

Myocastor coypus

Lontra longicaudis

Conepatus chinga

Sus scrofa

Mazama gouazoubira 

Dasypus novemcinctus 

Leopardus geoffroyi 

Cerdocyon thous 
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• Didelphis albiventris Lund, 1840 

Única espécie de marsupial encontrado neste estudo, o gambá foi avistado 

em diferentes locais da AID e AII (figura 31). É um animal solitário e com hábito 

alimentar onívoro, podendo ser encontrado no solo, no sub-bosque e dossel 

(NOWAK, 1999; REIS, ET AL. 2010). Foi encontrada uma ossada (figura 32) no 

interior de uma árvore próxima a ruínas de uma estância na estrada da fronteira (21J 

UTM 601057/6560679) e uma carcaça atropelada na entrada da cidade de 

Tranqueiras, no Uruguai. Foi visualizado um indivíduo atravessando a estrada no 

Arroio Trilho (21J UTM 604108/6574502) e ainda neste arroio, foi registrado pela 

armadilha fotográfica (figura 33).  

Para a International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

(IUCN), possui status de pouco preocupante, enquanto que não consta nas listas 

vermelha nacional e do Rio Grande do Sul (RS). 

 

 
Figura 31 – Localidades de registro para D. albiventris. 
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Figura 32– Crânio de D. albiventris encontrada no interior de uma 

árvore. 

 

 
Figura 33 - Foto da armadilha fotográfica de D. albiventris no 

Arroio Trilho. 

 

• Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 

Este pequeno mamífero, conhecido popularmente como tatu galinha, foi 

encontrado em diversas regiões da AID e AII (figura 34). Esta espécie, 
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predominantemente, alimenta-se de pequenos invertebrados, podendo também 

comer frutos, pequenos vertebrados e carniça. São geralmente noturnos e habitam 

tanto áreas florestadas quanto áreas abertas (MEDRI et al. 2010a; MEDRI et al. 

2011a). Foi visualizado na estrada ao acaso (coordenadas 21J UTM 

608847/6564199), também houve registro de carcaças, possivelmente mortos por 

atropelamento (coordenadas 21J UTM 596116/6560705) (figura 35) e no Uruguai, na 

Rota 30 (coordenadas 21J UTM 605424/6553134). Também foi encontrada uma 

carcaça de tatu no interior da fazenda de propriedade de Luiza Dias Cassales 

(coordenada 21J UTM 612754/6568141), vítima de predação. Esta espécie teve 

indivíduos registrados nos Arroios Trilho (figura 36) e Florência (figura 37).  

De acordo com a IUCN este animal é classificado como de pouca 

preocupação, e não está na lista vermelha nacional, nem do RS. 

 

 
Figura 34 – Localidades de registro para D. novemcinctus. 
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Figura 35 – D. novemcinctus encontrado atropelado próximo a 

Vila de Masoller. 

 

 
Figura 36 - Foto da armadilha fotográfica de D. novemcinctus no 

Arroio Trilho. 
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Figura 37 - Foto da armadilha fotográfica de D. novemcinctus no 

Arroio Florência. 

 

• Sigmodontinae 

Dois roedores (Sp1 e Sp2 tabela 10) foram vistos atravessando a estrada, 

mas como não foram coletados, é impossível de identificar a espécie mesmo que um 

deles (Sp2) tenha sido fotografado (figuras 38 e 39). 
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Figura 38 – Localidades de registro para dois sigmondotineos. 

 

 
Figura 39 – Foto de um roedor visualizado ao atravessar a estrada 

da fronteira, próximo a Vila de Masoller. 
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• Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) 

Popularmente conhecida como capivara, este é o maior roedor do mundo. 

Possui hábito semi-aquático, e alimenta-se de material vegetal, comumente 

gramíneas e vegetais aquáticos. São capazes de habitar qualquer tipo de ambiente, 

desde que esteja próximo a 500m de um corpo d’água (BONVICINO et al. 2008; 

ROSSANEIS et al. 2010; OLIVEIRA & BONVICINO 2011). Esta espécie foi 

registrada pela armadinha fotográfica do arroio Florência (figura 40), sendo que 

próximo a localização da armadilha foram encontradas pegada, fezes e, ainda, pêlos 

presos a um galho (figura 41).  

Para a IUCN possui status de pouco preocupante, enquanto que não consta 

nas listas vermelha nacional e do RS. 

 

 
Figura 40 – Foto da armadilha fotográfica de H. hydrochaeris no 

Arroio Florência. 
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Figura 41 – Localidade de registro para H. hydrochaeris. 

 

• Myocastor coypus (Molina, 1782) 

Conhecido como ratão do banhado (figura 42), este roedor habita lugares 

próximos a cursos d’água das regiões temperadas da América do Sul. Alimentam-se 

de gramíneas, raízes e plantas aquáticas e vivem em grupos familiares ou em 

grandes colônias (ROSSANEIS et al. 2010; OLIVEIRA & BONVICINO 2011). Apesar 

de terem sido poucas visualizações, seis ao todo, considerando as pegadas (figura 

43), fezes (figura 44) e tocas encontradas próximos aos açudes (figura 45), lagos, 

manilhas, o ratão do banhado é encontrado em toda AID e AII (figura 46).  

De acordo com a IUCN possui status de pouco preocupante, enquanto que 

não consta nas listas vermelha nacional e do RS. 
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Figura 42 – Ratão do banhado no interior de uma manilha próximo 

a fazenda Madraga. 

 

 
Figura 43 – Registro de pegada do ratão do banhado. 
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Figura 44 – Fezes do ratão do banhado. 

 

 
Figura 45 – Tocas do ratão do banhado em açude seco. 
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Figura 46 – Localidades de registro para M. coypus. 

 

• Lepus europaeus (Pallas, 1778) 

Este mamífero exótico e considerado praga, conhecido popularmente como 

lebre européia, coelho europeu, ou lebrão, foi o mais abundante em toda área deste 

estudo (AID e AII). Alimentam-se de material vegetal, o que leva a prejuizos aos 

produtores agricolas. Abrigam-se em áreas de matas, porém forrageiam em campos 

(ZANON & REIS, 2010; REIS et al. 2011). Adotou-se que esta espécie faz uso de 

todos os ambientes presentes na AID e AII, onde foram registrados visualmente 

(figura 47), pelas fezes (figura 48) e por carcaça (figura 49).  

Para IUCN o status conservacionista desta espécie é de pouca preocupação, 

e ela não consta nas listas vermelhas nacional e do RS. 
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Figura 47 – Lepus europaeus (Coelho europeu). 

 

 
Figura 48 – Fezes de coelho (Lepus europaeus). 
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Figura 49 – Carcaça de coelho (Lepus europaeus). 

 

Leopardus geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 1844) 

Este felino conhecido como gato montês, ou gato do mato grande, foi o único 

mamífero registrado na armadilha fotográfica no Arroio do Espinilho (figuras 50 e 

51). Este pequeno felino alimenta-se de vertebrados como: pequenos roedores, 

coelhos, aves, répteis e peixes. São restritos a áreas florestadas, sendo que sua 

área de vida varia de 1,8 a 12,4 km², segundo Oliveira & Cassaro (2005).  

Considerado como quase ameaçado na lista da IUCN e lista nacional, e 

considerado vulnerável na lista vermelha do RS, sendo o principal fator de ameaça a 

perda de habitat.  
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Figura 50 – Localidades de registro para L. geoffroyi. 

 

 
Figura 51 – Foto da armadilha fotográfica de L. geoffroyi no Arroio 

Espinilho.  
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• Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 

Conhecido como cachorro do mato, graxaim ou lobinho, este canídeo 

geralmente é encontrado sozinho, mas pode formar grupos (figuras 52 e 53). Esta 

espécie possui hábito alimentar onívoro, generalista e oportunista, alimentando-se 

de pequenos vertebrados, frutos, artrópodes e até carniça (ROCHA et al. 2004; 

ROCHA-MENDES, 2005; NAKANO-OLIVEIRA, 2006). Presente em diversas 

fitofisionomias brasileiras este animal possui uma área de vida mínima de 4,5km² 

para Floresta Atlântica, sendo que para a região dos pampas não há estudos 

(Nakano-Oliveira 2002). Foram visualizados três indivíduos próximos a sede da 

fazenda Mandraga (coordenada 21J UTM 598200/6562504), e um indivíduo na 

estrada próxima ao Arroio Trilho (coordenada 21J UTM 603313/6573633), ambas as 

visualizações durante a noite. A armadilha fotográfica registrou a ocorrência para os 

arroios Florência e Moirões (figuras 54 e 55). Devido à má impressão de pegadas 

encontradas fica difícil afirmar a identificação quanto à espécie de canídeo, uma vez 

que na mesma região ocorrem C. thous, Lycalopex gymnocercus (raposa do campo) 

e ainda Canis lupus familiaris (cachorro doméstico). No arroio Florência, foi 

encontrada uma ossada desta espécie a 5 metros do ponto onde estava a armadilha 

fotográfica, no sentido jusante (figura 54). Esta espécie encontra-se com status de 

menos preocupante para IUCN, e não há registro para lista vermelha nacional e do 

RS. 



 
 

                                                                   .  

 

89 

 

 
Figura 52 - Foto da armadilha fotográfica de C. thous no Arroio 

Florencia. 

 

 
Figura 53 - Foto da armadilha fotográfica de C. thous no Arroio 

Moirões. 
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Figura 54 – Crânio de C. thous encontrado no arroio Florência. 

 

 

Figura 55 – Localidades de registro para C. thous. 
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• Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814) 

Conhecido como raposa do campo, graxaim do campo, este canídeo comum 

na região dos pampas, possui hábito alimentar onívoro, sendo que faz parte da dieta 

pequenos vertebrados, artrópodes e frutos (NOWAK, 1999). Há pouco dados sobre 

a ecologia desta espécie, mas relata-se a presença em ambientes florestados e de 

áreas abertas. Desconsiderando as pegadas de canídeo encontradas que não foi 

possível analisar a espécie que a imprimiu, o registro desta espécie foi feito pela 

armadilha fotográfica localizada no arroio Trilho (figuras 56 e 57). Esta espécie 

encontra-se com status de menos preocupante para IUCN, e não há registro para 

lista vermelha nacional e do RS. 

 

 
Figura 56 - Foto da armadilha fotográfica de L. gymnocercus no arroio 

Trilho. 
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Figura 57 – Localidade de registro para L. gymnocercus. 

 

 

• Galictis cuja (Molina, 1782) 

Conhecido popularmente como furão, o único registro para esta espécie foi o 

encontro de pegadas na estrada dentro da AID (figuras 58 e 59) na região 4 

(coordenada 21J UTM 614050/6568991). Este pequeno mamífero pertencente à 

Ordem Carnívora habita tanto áreas florestadas, quanto áreas abertas. São 

predadores de pequenos vertebrados e ocasionalmente podem se alimentar de 

carcaças (CHEIDA et al. 2011).  

Para IUCN esta espécie é de pouca preocupação, e não consta nas listas 

vermelhas de fauna nacional e RS. 
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Figura 58 – Registro de pegadas de Galictis cuja em solo. 

 

 
Figura 59 – Localidade de registro para G. cuja. 
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Lontra longicaudis (Olfers, 1818) 

A lontra é um animal carnívoro pertencente à família Mustelidae. Alimenta-se 

principalmente de peixes, crustáceos e moluscos, ocasionalmente de pequenos 

vertebrados. Habita regiões próximas a corpos d’água doce (Lagos, lagoas, rios, 

açudes, etc.) ou salgada (manguezais, lagunas, baias) (INDRUSIAK & EIZIRIK, 

2003; MARGARIDO & BRAGA, 2004). Foi registra para AID e AII, sendo uma pela 

armadilha fotográfica no arroio Trilho (figura 60) e outra encontrada morta sobre um 

moirão, possivelmente executada por algum morador local (coordenada 21J UTM 

607562/6579596) (figura 61).  

Para a IUCN, os dados são insuficientes para enquadrá-la em um status de 

conservação, no entanto, esta espécie é considerada quase ameaçada para lista 

vermelha nacional e considerada vulnerável para lista vermelha do RS. 

 

 
Figura 60 - Foto da armadilha fotográfica de L. longicaudis no 

Arroio Trilho. 
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Figura 61 – L. longicaudis encontrada morta na AII. 

 

 

 

Figura 62 – Localidades de registro para L. longicaudis. 
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• Conepatus chinga (Molina, 1782) 

Conhecido como zorrilho, ou jaratataca, este mamífero pertencente à família 

Mephitidae e alimenta-se de principalmente de artrópodes e pequenos vertebrados, 

e ocasionalmente, de frutos e carcaças (NOWAK, 1999). Comumente encontrado 

em áreas de vegetação aberta, mas também pode ser encontrado em regiões de 

floresta (CÁRCERES, 2004; SANTOS et al. 2004). O zorrilho foi o segundo 

mamífero com maior distribuição neste estudo (figura 63), perdendo apenas para o 

coelho europeu (Lepus europaeus (Pallas, 1778)). Foram oito registros visuais 

(Figura 54), mais 13 registros olfativos (desconsiderando os que foram registrados 

juntos aos visuais), e ainda uma carcaça de um indivíduo atropelado (coordenada 

21J UTM 614050/6568991) (figura 65).  

Para a IUCN, possui status de pouco preocupante, enquanto que não consta 

nas listas vermelhas nacional e do RS. 

 

 
Figura 63 – Localidades de registro para C. chinga. 
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Figura 64 – C. chinga visualizado da estrada da fronteira. 

 

Figura 65 – C. chinga encontrado atropelado. 

 

• Sus scrofa (Linnaeus, 1758) 

O Javali é uma espécie exótica introduzida na Argentina e Uruguai para caça 

esportiva e invadiu o território brasileiro pelo RS. Devido à grande plasticidade 

ecológica e a falta de predadores, esta espécie tem apresentado um aumento 

populacional descontrolado (TIEPOLO & TOMAS, 2011). Apesar de ser comumente 

relatado pelos moradores da região, só foram registrados por audição e pegadas 
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(figuras 66 e 67) nos Arroios Florência, Trilho, Moirões e encontro de um filhote 

mestiço sendo criado pelo Sr. Delmiro Vilheda, no Arroio Espinilho (coordenada 21J 

UTM 599224/6579556).  

De acordo com a IUCN, esta espécie é de pouca preocupação quanto ao 

status conservacionista e não está presente em nenhuma lista vermelha do Brasil. 

 
Figura 66 – Foto de pegada do Javali (Sus scrofa) na jusante do 

Arroio Trilho. 

 
Figura 57 – Localidades de registro para S. scrofa 
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Mazama sp.  

Foi registrado um indivíduo pela armadilha fotográfica (figuras 68 e 69) 

localizada no Arroio Trilho, mas não foi possível confirmar a identificação.  

 
Figura 68 - Foto da armadilha fotográfica de Mazama sp. no Arroio 

Trilho. 

 

 

Figura 69 – Localidade de registro para Mazama sp. 
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• Mazama gouazoubira (Fischer, 1814) 

Popularmente conhecido como veado catingueiro, este cervídeo de pequeno 

porte possui maior plasticidade ecológica quanto ao uso de habitat do que o M. 

americana. Ocorreram três formas diferentes de registros para esta espécie, por 

armadilhas fotográficas no Arroio Trilho e Moirões (figuras 70 e 71), visualização 

feita pelo ornitólogo sobre a ponte do arroio Florência e durante o trabalho de 

morcegos, mais dois indivíduos foram visualizados no interior da propriedade Rincão 

do Maneco, próximo a ponte do Arroio Moirões. Além de pegadas em alguns pontos 

nas margens dos arroios Trilho e Moirões.  

De acordo com a IUCN o status é de pouca preocupação, não está presente 

na lista vermelha nacional e é considerada vulnerável para lista vermelha do RS. 

 

 

Figura 70 – Foto da armadilha fotográfica de M. gouazoubira no 

Arroio Moirões. 
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Figura 71 – Foto da armadilha fotográfica de M. gouazoubira no 

Arroio Trilho. 

 

3.2.1.2.3. Discussão de amostragem de mamíferos não voadores. 
 

Atualmente o Brasil possui 688 mamíferos registrados (Reis et al. 2011), 

desses, 149 haviam sido registrados para o estado de Rio Grande do Sul (Silva et al. 

1994). De acordo com MMA (2002), há 102 espécies de mamíferos registradas para 

os campos sulinos, sendo cinco delas endêmicas deste bioma. Entre eles, pelo 

menos 25 espécies não-voadoras habitam campos, sendo 14 de forma exclusiva e 

11 de forma facultativa ou em combinação com outros hábitats (EISENBERG & 

REDFORD 1999, GONZÁLEZ 2001, FONTANA et al. 2003, REIS et al. 2006, 

CÁCERES et al. 2007). 

Para a região do empreendimento são esperadas pelo menos 88 espécies de 

mamíferos (voadores e não voadores) (Anexo II). Neste trabalho foi possível 

confirmar a ocorrência de 13 espécies (14,77% do total esperado), excluindo quatro 

espécimes (dois roedores, um quiróptero e um cervídeo) que não foram possíveis de 

identificar em nível de espécie. Os mamíferos registrados pertencem a sete Ordens, 

13 Famílias, enquanto que o esperado são oito Ordens e 23 famílias. A Ordem não 

encontrada neste estudo foi a Pilosa, que possui como representantes para região 
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duas espécies de tamanduá, o Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) (Tamanduá-

mirim) e o Myrmecophaga tridactyla Linaeus, 1758 (Tamanduá-bandeira).  

O tamanduá bandeira é um animal de hábito solitário, com atividade diurna ou 

noturna, e alimenta-se principalmente de formigas e cupins (MEDRI et al. 2010b; 

MEDRI et al. 2011b). Encontra-se na lista vermelha do RS no estado de criticamente 

ameaçado, na lista nacional e para IUCN é classificado como vulnerável. Ainda para 

IUCN, esta espécie encontra-se possivelmente extinta para o estado do RS. A 

permanência dessa espécie na lista local é devido à consideração de possível área 

de ocorrência, pois durante as entrevistas com moradores da região de Coxilha 

Negra e da cidade de Tranqueiras, esta espécie foi citada como visualizada por 

alguns moradores. 

O tamanduá-mirim possui hábito solitário, podendo ser encontrado tanto no 

solo quanto nas árvores, sua atividade é predominantemente noturna e alimenta-se 

de formigas, cupins e ocasionalmente abelhas e mel (MEDRI et al. 2010b; MEDRI et 

al. 2011b). Atualmente consta como espécie vulnerável na lista vermelha do RS, 

sendo que está ausente da lista nacional e considerada de menor preocupação para 

IUCN. Assim como o tamanduá bandeira, o tamanduá-mirim foi relatado em 

entrevistas locais na região de Coxilha Negra. 

O Puma concolor (Linnaeus, 1771), conhecido como puma, ou onça parda, 

também foi relatado como visualizado na região de Coxilha Negra. Apesar de quem 

relatou ter informado que visualizou o animal há muitos anos e alguns mapas atuais 

de distribuição considerarem provavelmente extinta na região, esta espécie é 

apresentada para este estudo como possível ocorrência. Este carnívoro de hábito 

crepuscular e noturno é solitário, e sofre com a caça e o desmatamento (CHEIDA & 

SANTOS, 2010; CHEIDA et al. 2011). De acordo com a lista vermelha do RS 

encontra-se criticamente em perigo, para a lista nacional vulnerável e para IUCN 

está quase ameaçada. 

O felino Leopardus colocolo (Molina, 1782), conhecido como gato-palheiro 

possui ocorrência para o bioma Pampa, Pantanal e Cerrado. Possui hábito solitário, 

crepuscular e noturno, habitando ambientes abertos (CHEIDA & SANTOS, 2010; 
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CHEIDA et al. 2011). Sua maior ameaça é a destruição do hábitat e caça, sendo que 

de acordo com a lista vermelha do RS, encontra-se classificado como em perigo, na 

lista nacional como vulnerável e quase ameaçada para IUCN. 

O Leopardus wiedii (Schinz, 1821) possui possível ocorrência para a região 

de Coxilha Negra, considerando a área de ocorrência conhecida desta espécie 

(REDFORD & EISENBERG, 1999; OLIVEIRA & CASSARO, 2005; CHEIDA et al. 

2011). É um felino solitário de hábito noturno, considerado escansorial (FONSECA 

et al. 1996), sua alimentação inclui pequenos vertebrados (CHEIDA et al. 2011). 

Segundo a lista vermelha nacional e do estado do RS esta espécie é classificada 

como vulnerável, e de acordo com IUCN como quase ameaçada.  

Outro mamífero da Ordem Carnívora de possível ocorrência na região do 

empreendimento é o Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815), conhecido como lobo-

guará. É um mamífero de hábito alimentar onívoro, solitário, sendo sua atividade no 

período de crepúsculo a noturno. As causas de ameaças são a destruição de 

hábitat, caça e atropelamentos (CHEIDA & SANTOS, 2010; CHEIDA et al. 2011). De 

acordo com a lista vermelha do RS é classificada como criticamente em perigo, 

vulnerável segundo a lista nacional e quase ameaçada segundo a IUCN. 

O Nasua nasua (Linnaeus, 1766) (Quati) é um mamífero de hábito diurno, 

semi-arborícola de hábito alimentar onívoro, e os adultos são solitários (CHEIDA & 

SANTOS, 2010; CHEIDA et al. 2011). Essa espécie é de possível ocorrência para 

Coxilha Negra, sendo seu status de conservação para o RS como vulnerável, não 

estando presente na lista nacional e classificado como menor preocupação para 

IUCN.  

Outros animais classificados pela lista vermelha do RS como criticamente em 

perigo são duas espécies de cervídeos, o Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815) e 

Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758), conhecidos como cervo-do-pantanal e 

veado-campeiro respectivamente.  Ambos são de possível ocorrência para região de 

Coxilha Negra, assim como outro cervídeo, o Mazama americana (Erxleben, 1777), 

popularmente chamado de veado-mateiro. Este ainda não registrado no extremo Sul 

do Brasil, no entanto habita regiões ao norte do bioma pampa. O veado mateiro 
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encontra-se em perigo segundo a lista vermelha do RS, não consta na lista nacional 

e para IUCN os dados são insuficientes para classificação. 

A espécie Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 (Cutia) é um roedor de hábito 

diurno podendo apresentar hábito noturno em áreas antropizadas. Alimentam-se de 

frutas, sementes, raízes e plantas suculentas. Possui possível ocorrência para a 

área do empreendimento. Na lista vermelha do RS esta espécie é considerada 

vulnerável, não estando presente na lista nacional, e pela IUCN como dados 

insuficientes. 

O Cuniculus paca (Linnaeus, 1766), conhecido como paca, também é de 

possível ocorrência para a região deste estudo. É um pequeno roedor solitário, que 

se alimenta de brotos, frutos e tubérculos, ele habita ambientes próximos a água, 

saindo da toca somente à noite. De acordo com a lista vermelha do RS é 

classificada como em perigo, não estando presente na lista nacional e considerada 

de menor preocupação pela IUCN. 

O roedor Wilfredomys oenax (Thomas, 1928) ocorre dos pampas gaúchos e 

na floresta atlântica de São Paulo, em áreas de vegetação densa. Pouco se sabe 

sobre sua ecologia, apenas que são animais arborícolas de atividade crepuscular 

(ROSSANEIS et al. 2010). Apesar desta espécie não estar presente na lista 

vermelha do RS, encontra-se classificada na lista nacional como criticamente em 

perigo, e para IUCN em perigo. A ausência desta espécie na lista vermelha de fauna 

ameaçada do RS deve-se a falta de revisão, pois esta foi publicada em 2003, e não 

houve atualizações desde então.  

Entre as espécies que foram registradas neste estudo é de prioridade 

ressaltar as que estão classificadas na lista vermelha do RS. São elas: Leopardus 

geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 1844), Lontra longicaudis (Olfers, 1818) e Mazama 

gouazoubira (Fischer, 1814). Uma vez que estas foram confirmadas, as 

considerações sobre os impactos do empreendimento possuem maior consideração 

sobre a ecologia das mesmas. 

Considerando os dados obtidos em campo e na literatura, entende-se que a 

região de Coxilha Negra possui média diversidade de mamíferos terrestres a nível 
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nacional, no entanto, considerando a fauna conhecida para os campos sulinos a 

mastofauna possível é de grande diversidade. Sendo que, o Município de Sant’Ana 

do Livramento está em uma área de alta importância para mamíferos e a bacia do 

Quaraí de muito alta importância (MMA 2002).  

A mastofauna que está mais propensa a sofrer algum tipo de impacto com o 

empreendimento são os animais que usam os campos, como habitat, área de 

deslocamento e forrageamento, devido à implantação dos aerogeradores. Entre 

eles, os da Ordem Rodentia, como espécies do gênero Akodon sp., Lundomys 

molitor, Calomys laucha e Reithrodon typicus (endêmicos do bioma pampa), os do 

gênero Cavia e o Myocastor coypus (ratão do banhado); da Ordem Lagomorpha o 

Lepus europaeus; da Ordem Cingulata, os do gênero Dasypus, o Euphractus 

sexcinctus e Cabassous tatouay e da Ordem Carnívora, o Galictis cuja e o 

Conepatus chinga. Outros mamíferos que usam os campos e corpos d’água dos 

pampas ocasionalmente para forrageio ou para deslocamento pouco sofreriam com 

a implantação dos aerogeradores. Também, o aumento do fluxo de veículos na 

região tenderá a um aumento do número de acidentes com animais atropelados. 

A fase de operação do parque eólico poderia acarretar um desequilíbrio 

populacional de algumas espécies. Isso pode ocorrer caso a taxa de animais 

abatidos por causa da colisão com as pás for elevada, causando uma forte atração 

em mamíferos oportunistas, que se alimentariam das carcaças dos animais abatidos. 

Assim, devido à maior disponibilidade de alimento, essas espécies poderiam ter um 

rápido crescimento populacional, causando um desequilíbrio ambiental local. 

As espécies cujo hábito alimentar, capacidade de deslocamento, entre outras 

características ecológicas, são potenciais removedoras das carcaças são os da 

Ordem carnívora: G. cuja; C. chinga; C. brachyurus; C. thous; L. gymnocercus; L. 

colocolo; P. concolor; N. nasua; P. cancrívorus. Além de D. albiventris e D. 

novemcinctus. A maior ocorrência dessas espécies pode causar transtornos aos 

moradores locais, uma vez que alguns podem atacar animais de criadouros, no caso 

de alguns felinos e canídeos, ou mesmo causar desconforto quanto à segurança do 

morador. 
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Assim, como o maior impacto para fauna de mamíferos terrestres das 

diversas atividades do proposto empreendimento, está relacionada a perda de 

hábitat e distúrbio e exclusão da fauna, cabe a empresa seguir as propostas 

apresentadas no programa ambiental para minimizar os impactos, uma vez que o 

empreendimento é viável. 

 

3.2.2. AVES 

3.2.2.1. Metodologia de amostragem de aves. 

 

3.2.2.1.1 Dados de base (como sinônimo de “dados secundários” sic) 

 

Em sequência a exaustiva compilação de William Belton (BELTON, 1984, 

1985 e 1994), naturalista que forneceu o conhecimento básico sobre muitas 

espécies com ocorrência na porção meridional do Rio Grande do Sul, atualmente, 

apenas alguns registros pontuais de aves para a Campanha foram publicados (e.g., 

BENCKE et al., 2002; ACCORDI, 2003; BENCKE et al., 2003; COSTA, 2005; 

REPENNING & FONTANA, 2008). Este quadro também se aplica localmente; sendo 

que a avifauna da região-foco deste trabalho, situada no Município de Sant’Ana do 

Livramento, foi alvo de poucos estudos (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2008), os quais, em sua maioria, 

foram realizados em municípios adjacentes (BENCKE et al., 2003). As exceções são 

os inventários sistematizados efetuados na Área de Preservação Ambiental 

Ibirapuitã (EFE et al., 2007), que encerra parte do Município de Sant’Ana do 

Livramento, e aqueles executados em função do cumprimento das exigências 

ambientais em decorrência da instalação do Parque Eólico de Cerro Chato 

(AMBIOTECH, 2008; HIDROBRASIL, 2010). Não obstante a avifauna regional 

encontrar-se razoavelmente conhecida, seu conhecimento ainda se encontra em 

uma fase descritiva e exploratória e frisa-se que um mínimo esforço de campo 

realizado nestas localidades pode resultar em novas informações importantes sobre 

a história natural e distribuição de algumas aves raras, típicas ou exclusivas das 
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fitofisionomias características da Campanha (BENCKE, 2001; ACCORDI, 2003; 

REPENNING & FONTANA, 2008). 

Assim, após definição da AID e AII, como complemento ao esforço de campo, 

tais trabalhos e adicionalmente, informações armazenadas em bancos de dados 

virtuais de imagens e vocalizações (WIKIAVES; XENOCANTO), foram acessados 

visando obter registros de espécies da avifauna previamente efetuados para a 

região-foco deste estudo (ver tabela no Anexo III), gerando um perfil da composição 

avifaunística local. Além de Santana do Livramento, incluiu-se também informações 

divulgadas para os seguintes municípios periféricos: Alegrete, Dom Pedrito, Quaraí e 

Rosário do Sul (figura 72).  

 

Figura 72 - Localização da área designada para este estudo (retângulo vermelho) e dos 

municípios contíguos onde houve resgate de registros ornitológicos antecedentes (modificado 

de Eletrosul Centrais Elétricas S. A.). 

 

Algumas espécies tiveram seus nomes atualizados de acordo com a 

nomenclatura vigente no Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2011) ou 

foram excluídas, sendo tais casos possíveis erros de identificação ou aves 

provenientes de solturas de cativeiro; levando-se em consideração as respectivas 

distribuições geográficas globais e regionais conhecidas. 
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3.2.2.1.2 Levantamento da avifauna e análise dos dados 

 

Os registros são provenientes de um levantamento conduzido entre os dias 

24 de fevereiro e 5 de março de 2011, acumulando-se cerca de 80 horas de esforço 

amostral de campo.  

Devido à ampla extensão, dificuldade de acessibilidade e complexidade da 

área de estudo, além do reduzido tempo de amostragem disponível, optou-se por 

não aplicar os métodos de levantamento quantitativo por pontos de escuta e através 

de transectos, que exigem como premissa constância espacial-temporal às unidades 

amostrais, repetições (obtenção de dados robustos, aumento da precisão), largo 

espectro temporal e como subsídio, para permitir sua correta interpretação, um 

levantamento exaustivo (qualitativo) prévio (BIBBY et al., 2000; VIELLIARD et al., 

2010). Deste modo, de forma alternativa, pontos de apoio na AID e AII do 

empreendimento foram estabelecidos e referenciados através de um GPS (tabela 11 

e Mapa de Ornitofauna – Anexo I) e por meio de caminhadas também 

georreferenciadas (tabela 09), preferencialmente realizadas no início da manhã e 

final da tarde, procurou-se cobrir toda a variação ambiental existente nos locais 

durante cada visita (figura 73). Observações executadas durante os deslocamentos 

entre os setores da Coxilha Negra (AID+AII) foram empregadas como parte do 

levantamento. Saídas pela noite também foram efetuadas para detecção de aves 

noturnas. 

A curva do coletor (número de espécies novas acumuladas por dia de 

observação) foi usada para fazer inferências sobre o esforço de amostragem 

(medido em dias). As aves foram identificadas por intermédio de observações 

visuais auxiliadas por binóculos, além de reconhecimento de vocalizações. Registros 

de vocalizações foram feitos com gravadores, acoplados a microfones. Ademais, 

algumas espécies foram documentadas mediante fotografia.  
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Tabela 11 -  Pontos de apoio estabelecidos para amostragem da avifauna. 

Código Localidade Coordenadas (UTM) 

1 Estância Santo Antônio 21 J 603956.00 m E 6562448.00 m S 

2 Arroio Florência 21 J 600223.22 m E 6569410.80 m S 

3 Arroio do Trilho 21 J 604108.00 m E 6574502.00 m S 

4 Arroio do Espinilho 21 J 609222.00 m E 6583316.00 m S 

5 Drenagem 1 – Arroio do Trilho 21 J 602720.00 m E 6571782.00 m S 

6 Arroio Moirões 21 J 599636.00 m E 6578848.00 m S 

7 Estância Madraga 21 J 597965.00 m E 6563685.00 m S 

8 Drenagem 2 – Estância Vista Clara 21 J 607967.00 m E 6573378.00 m S 

9 Estância Segredo 21 J 611731.45 m E 6569423.23 m S 

10 Estância Vista Clara 21 J 610157.00 m E 6574515.00 m S 

 

Tabela 12 - Transectos realizados durante a amostragem da avifauna. 

Código Coordenadas (UTM – ZONA 21 J) 

A 604807.41 m E 6562723.75 m S 604257.08 m E 6562716.90 m S 603954.34 m E 6562447.90 m S 

B 600174.67 m E 6569680.03 m S 600222.76 m E 6569412.40 m S 600442.55 m E 6568877.67 m S 

C 599848.62 m E 6568824.33 m S 600076.10 m E 6569421.70 m S 600831.50 m E 6569633.64 m S 

D 604118.48 m E 6574497.38 m S 604696.31 m E 6574009.36 m S 605058.38 m E 6574251.00 m S 

E 609222.91 m E 6583316.38 m S 609210.30 m E 6583223.81 m S 609575.43 m E 6582816.46 m S 

F 610160.79 m E 6574524.01 m S 609222.55 m E 6574817.98 m S 607297.60 m E 6572702.98 m S 

G 597964.86 m E 6563686.55 m S 596396.27 m E 6563136.19 m S 595220.23 m E 6563858.86 m S 

H 602655.17 m E 6572276.60 m S 602735.26 m E 6571784.72 m S 603137.63 m E 6571739.63 m S 

I 610484.51 m E 6570569.36 m S 611736.05 m E 6569415.24 m S 614474.84 m E 6568011.23 m S 

J 599377.50 m E 6578855.42 m S 599593.13 m E 6578740.14 m S  599245.47 m E 6579425.94 m S 

 



 
 

                                                                   .  

 

110 

 

O registro do habitat em que cada espécie ocorreu foi computado de maneira 

a permitir uma melhor caracterização da composição da avifauna e sua distribuição 

espacial.  

As espécies de aves registradas foram classificadas quanto à sua abundância 

relativa (em habitat propício), que foi determinada subjetivamente, sendo que 

alterações são esperadas através de estudos mais adequados (conforme SILVEIRA, 

1998).  

Por meio de interpolação dos dados reunidos na presente amostragem e da 

lista elaborada por Bencke (2001), foi possível determinar o status e a eventual 

sazonalidade das espécies registradas para Coxilha Negra e arredores. Assim, para 

as espécies de aves em que não foi possível constatar sua reprodução na área, 

assumiu-se que tanto as residentes anuais quanto aquelas residentes de 

primavera/verão possivelmente se reproduzem no domínio territorial pretendido para 

o empreendimento.  

Baseando-se nos dados coletados sobre os padrões ecológicos das espécies 

nos locais de levantamento e em Sick (1997), as espécies foram agrupadas em 

cinco guildas tróficas (de caráter meramente instrumental, porquanto que a maioria 

das espécies de aves complementa a dieta com itens alimentares diferentes do 

habitual em determinadas situações, como por exemplo, quando estão 

reproduzindo): 1. Frugívoros; 2. Onívoros; 3. Carnívoros (aves que consomem 

alimento de origem animal, sejam artrópodes, moluscos ou vertebrados), 4. 

Nectarívoros e 5. Granívoros. 

As condições de ameaça atribuídas às espécies registradas foram baseadas 

nas listas vermelhas vigentes no âmbito global (BIRDLIFE INTERNATIONAL [2010], 

entidade vinculada à IUCN), nacional (SILVEIRA & STRAUBE, 2008) e estadual 

(BENCKE et al., 2003), e no caso da Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (2011), foi mencionado em qual 

apêndice estão citadas. Detalhes acerca das espécies ameaçadas encontradas, 

além dos fatores antrópicos que perturbam os ambientes locais e recomendações, 
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também foram fornecidos. O ordenamento taxonômico e os nomes científicos das 

espécies seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2011). 

 

Figura 73 - Detalhe da distribuição das principais fitofisionomias encontradas na área de 

estudo (ponto de apoio 5): formações campestres, na esquerda e na sequência, formações 

savânicas (espinilho), com a mata ripária restrita às drenagens, à direita (fonte: Google 

Earth). 

 

Como ferramenta para o direcionamento do monitoramento previsto, em 

seguida a determinação de quais as principais avarias que a implantação e 

manutenção de um parque eólico podem causar na comunidade aviária 

(LANGSTON & PULLAN, 2003), foi elaborada uma segunda tabela onde consta para 

cada espécie, inclusive para aquelas de ocorrência presumida, os impactos diretos e 

pontuais que o empreendimento poderá acarretar sobre cada uma; inferidos com 

suporte nas suas características autoecológicas concernentes, tais como, 

comportamento, amplitude de voo, realização de deslocamentos em maior ou menor 

escala em função da variação na disponibilidade de recursos (e.g., alimentação, 

locais de dormitório e/ou reprodução) e sensibilidade a alterações ambientais (com 

base em PARKER et al., 1996; SICK, 1997; MÄHLER-JÚNIOR et al., 2007 e 

observações locais efetuadas durante a fase de levantamento). 
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3.2.2.2. Resultados e discussão da amostragem de aves 

 

3.2.2.2.1 Diagnóstico da avifauna 

 

A província zoogeográfica dos Pampas, inserida na região Neotropical 

(segundo STOTZ et al., 1996), está situada na zona temperada do leste da América 

do Sul meridional, localizada  entre os paralelos 28° e 38°S , e é caracterizada pela 

predominância de campos subúmidos na paisagem. Esta macrorregião engloba 

duas unidades principais: os campos temperados, que são denominados de “pampa” 

e ocupam principalmente o território argentino, e os “campos sulinos”, de 

características subtropicais, que se encontram no Uruguai, Brasil e nas províncias 

de Corrientes e Misiones, na Argentina (DI GIÁCOMO & KRAPOVICKAS, 2005; 

STRAUBE & DI GIÁCOMO, 2007). 

A Província dos Pampas limita-se ao norte com as áreas florestadas da 

Província da Mata Atlântica (conforme OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 2000), 

contornando o Planalto das Missões; a oeste encontra-se com a Província do Chaco 

em longa linha divisória e, a sudoeste, conecta-se com a Província do Monte. A leste 

atinge a planície costeira, bordeando o Oceano Atlântico. No extremo sul, limita-se 

com outra região biogeográfica, a Andina, particularmente com a Província 

Patagônica Central (STRAUBE & DI GIÁCOMO, 2007). Dentro do território brasileiro, 

esta sub-região recebe o nome Campanha gaúcha ou Campanha do sudoeste 

(BELTON, 1994; REPENNING & FONTANA, 2008). Cabe ressaltar que além de sua 

vastidão (corresponde a 18% da área total do Rio Grande do Sul), a região é 

complexa em termos de unidades fitofisionômicas. Nesta área há predomínio de 

campos que por vezes se mesclam com formações do tipo savana com espinilhos 

(Vachellia spp.) e aroeiras (Schinus spp. e Lithrea sp.), os quais possuem notória 

influência chaquenha, banhados e outros habitats aquáticos, além de matas ripárias 

ao longo de rios e arroios. Existe também uma pequena expressão da vegetação 

denominada Parque Espinilho, no extremo sudoeste gaúcho, similar àquela presente 

no Chaco, onde árvores de médio porte do gênero Prosopis dominam (SICK, 1997; 
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STRAUBE & DI GIÁCOMO, 2007; REPENNING & FONTANA, 2008). Este cenário 

complexo abriga muitas aves típicas dos ambientes abertos do centro-sul da 

América do Sul, o que confere a região grande riqueza e também singularidade, 

visto que algumas espécies brasileiras estão representadas somente nesta porção 

do Rio Grande do Sul (BELTON, 1984; 1985; SICK 1997; REPENNING & 

FONTANA, 2008).  

Durante o levantamento, foram registradas 129 espécies de aves para a área 

de estudo (AID+AII). O esforço amostral de campo empregado não pode ser 

considerado satisfatório, visto que a curva do coletor não demonstrou tendência à 

estabilização (figura 74).  De fato, os dados de campo somados aos dados de base 

elevam a riqueza específica regional para 258 espécies (tabela no Anexo III), o que 

corresponde a aproximadamente 40% da avifauna compilada para todo o estado do 

Rio Grande do Sul (BENCKE, 2001), demonstrando a importância do resgate deste 

rol de informações em estudos com tempo de amostragem incipiente. 

 

53

97 99
102

116 118
122 123 123

129

1 3 5 7 9 11

Riqueza específica

 

Figura 74 - Curva de acúmulo de espécies (curva do coletor) obtida a 

partir de dez dias de amostragem na região da Coxilha Negra, 

município de Sant’Ana do Livramento. 
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Perfazendo cerca de 80% deste montante de espécies, estão aquelas aves 

dependentes de ambiente abertos (formações campestres) e semi-abertos 

(formações savânicas), os quais predominam na região, associadas à presença de 

água ou não. Aves típicas e emblemáticas dos campos e savanas gaúchos estão 

presentes em abundância tanto na AID quanto na AII: a ema Rhea americana (figura 

75), cuja subespécie R. americana intermedia, é considerada endêmica dos Pampas 

(STRAUBE & DI GIÁCOMO, 2007), a perdiz Nothura maculosa (figura 76), a 

curicaca Theristicus caudatus (Figura 89, pág.100), o quero-quero Vanellus chilensis 

(figura 77), a caturrita Myiopsitta monachus (figura 78) e o joão-de-barro Furnarius 

rufus (BENCKE, 2009). Grande parte da avifauna compilada e associada aos 

campos e banhados integrados possui ampla distribuição geográfica, existindo 

algumas espécies restritas aos Pampas, tais como a boininha Spartonoica 

maluroides, o junqueiro-de-bico-reto Limnoctites rectirostris, o arredio-de-papo-

amarelo Cranioleuca sulphurifera, os caboclinhos Sporophila cinnamomea e S. 

palustris e o veste-amarela Xanthopsar flavus (PARKER et al., 1996; STRAUBE & DI 

GIÁCOMO, 2007). Tais aves de distribuição relativamente limitada são estritamente 

dependentes de ambientes mésicos, ou seja, aqueles que estão localizados em 

partes topograficamente mais baixas do terreno, onde o nível de umidade é maior e 

a estrutura física da vegetação é frequentemente diferenciada, como nos brejos 

lineares e nas estreitas faixas de capinzais higrófilos (“campos ripários”) que 

acompanham as drenagens (BENCKE, 2009). Este conjunto de espécies incluindo o 

papa-mosca-do-campo Culicivora caudacuta, o papa-mosca-canela Polystictus 

pectoralis, a corruíra-do-campo Cistothorus platensis, o coleiro S. collaris e o 

caboclinho-de-papo-preto S. ruficollis, características de capinzais altos e densos 

(VICKERY et al. 1999; BENCKE et al. 2003; BENCKE, 2009, observação pessoal), 

podem estar localmente extintos na AID do empreendimento ou ser extremamente 

raros e apresentar distribuição pontual, devido ao histórico de pastoreio contínuo e 

extensivo na região, que não permite a regeneração do campo.  

Em contrapartida, este cenário de constante perturbação beneficia espécies 

especialistas em “pasto curto” (BENCKE, 2009), tais como, a coruja-buraqueira 

Athene cunicularia (figura 79), o suiriri-vaqueiro Machetornis rixosa, os caminheiros 
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Anthus spp. e o curriqueiro Geositta cunicularia, este último de ocorrência potencial 

na AID. 

A simpatria das três espécies de caminheiros assinaladas na AID, cada uma 

ocupando um ambiente específico, ilustra a heterogeneidade local do ambiente 

campestre, apesar de sua aparência monótona e uniforme e da depredação 

causada pelo pastoreio e plantio de árvores exóticas. O caminheiro-de-barriga-

acanelada A. hellmayri foi encontrado em campos com presença de afloramentos 

rochosos próximo à Estância Sossego (ponto 9), enquanto que o caminheiro-de-

unha-curta A. furcatus foi assinalado para os campos úmidos adjacentes aos açudes 

da Estância Madraga (ponto 7) com o caminheiro-zumbidor A. lutescens ocupando 

as margens destes corpos d’água. 

 

 

Figura 75 – Ema, Rhea americana. 
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Figura 76 – Perdiz, Nothura maculosa. 

 

 

 

Figura 77 - Quero-quero, Vanellus chilensis. 



 
 

                                                                   .  

 

117 

 

 

Figura 78 – Caturrita, Myiopsitta monachus. 

 

 

Figura 79. Coruja-buraqueira, Athene cunicularia. 

 

Nos campos da AID, cabe ainda ressaltar a presença dos rapineiros gavião-

de-rabo-branco Geranoaetus albicaudatus, o gavião-caboclo Heterospizias 

meridionalis (figuras 80 e 81), o falcão-de-coleira Falco femoralis e o quiri-quiri Falco 

sparverius (figura 82); sendo que é esperada a ocorrência da grande águia-chilena 

Geranoaetus melanoleucus, do falcão-peregrino Falco peregrinus e do gavião-cinza 
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Circus cinereus, exímio caçador de aves associado a áreas úmidas, assinalados 

para a área do Parque Eólico de Cerro Chato (BENCKE, 2003; AMBIOTECH, 2008; 

HIDROBRASIL, 2010). No que concernem as aves de rapina que se alimentam de 

carcaças e detritos, estão presentes o urubu-de-cabeça-vermelha Cathartes aura, o 

urubu-de-cabeça-amarela Cathartes burrovianus, característico de ambientes mais 

úmidos, o urubu Coragyps atratus, e os caracarás Caracara plancus (Figura 83), 

Milvago chimachima e M. chimango (Figura 84). 

 
Figura 80 - Indivíduo adulto de Heterospizias meridionalis. 

 

Figura 81 - Indivíduo imaturo de Heterospizias meridionalis. 
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Figura 82 - Fêmea de quiri-quiri Falco sparverius. 

 

 

Figura 83 - Carcará Caracara plancus. 
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Figura 84 - Chimango Milvago chimango. 

 

Dentro da AID, verificou-se que os açudes em meio aos campos, 

principalmente aqueles localizados na Estância Madraga, e alguns banhados 

aparentemente perenes na AII (21 J 617152.98 m E, 6570017.58 m S), em território 

uruguaio, são importantes locais de concentração (descanso, pouso e alimentação) 

de aves aquáticas nesta época (final de fevereiro e início de março), em que a maior 

parte dos açudes, lagoas, banhados e mesmo os arroios da região estão secos. 

Uma parcela significativa das aves aquáticas pode ser considerada nômade, 

dispersando-se sem um padrão definido e perambulando por ampla região na busca 

de níveis d’água adequados nos lagos, açudes e cursos d’água em geral que 

favoreçam o seu forrageamento (PACHECO et al., 2008). As espécies mais 

conspícuas aferidas para a área são as marrecas Dendrocygna viduata (figura 85), 

Amazonetta brasiliensis (figuras 86) e Anas flavirostris, a caraúna Plegadis chihi 

(figura 87), a tachã Chauna torquata (figura 88), o joão-grande Ciconia maguari, a 

cabeça-seca Mycteria americana (figura 89), o biguá Phalacrocorax brasilianus, as 

garças Ardea cocoi, A. alba e E. thula, a, a curicaca-real Theristicus caerulescens, o 

colhereiro Platalea ajaja, a batuíra Charadrius collaris e o pernilongo Himantopus 

melanurus (Figura 90). Dentre os Passeriformes, foi registrado o chopim-do-brejo 

Pseudoleistes guirahuro (Figura 91), a pia-cobra  



 
 

                                                                   .  

 

121 

 

Geothlypis aequinoctialis e o tico-tico-do-banhado Donacospiza albifrons, 

visto também em pastos abandonados tomados por Baccharis sp. É necessário 

destacar que há um número considerável de espécies aquáticas de ocorrência 

potencial para a área de estudo, sendo esperado um incremento na diversidade 

(riqueza específica somada ao aumento da contingência populacional) no decorrer 

da maior disponibilidade de habitat favorável, em função do acréscimo da 

precipitação pluviométrica. 

 

 
Figura 85 - Marreca-piadeira Dendrocygna viduata. 



 
 

                                                                   .  

 

122 

 

 

 

Figura 86 - Marreca-ananaí Amazonetta brasiliensis, macho à esquerda e 

fêmea à direita. 

 

 

Figura 87 - Caraúna Plegadis chihi. 
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Figura 88 - Tachã Chauna torquata e a curicaca-real Theristicus caerulescens, 

à frente. 

 

 

Figura 89 - Cabeça-seca Mycteria americana. 
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Figura 90 - Pernilongo Himantopus melanurus. 

 

 

Figura 91 - Chopim-do-brejo Pseudoleistes guirahuro. 
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Próximo as drenagens dos arroios locais (arroio Florência e do Trilho, na AID) 

a fisionomia campestre aos poucos cede lugar a fisionomia de savana (espinilho), 

que apresenta ligações florísticas com o Chaco (STRAUBE & DI GIÁCOMO, 2007). 

Este tipo fitofisionômico abriga uma avifauna peculiar conforme mostra os registros 

obtidos nos trechos percorridos durante o levantamento, onde foram assinalados 

elementos que se distribuem principalmente ao longo das Províncias zoogeográficas 

do Pampa e do Chaco, além dos amplamente distribuídos (PARKER et al., 1996): a 

seriema Cariama cristata, a caturrita, o beija-flor-de-barba-azul  Heliomaster furcifer, 

os pica-paus Colaptes campestris, C. melanochloros e Melanerpes candidus, o 

cochicho Anumbius annumbi, bichoita Schoeniophylax phryganophilus,  a noivinha 

Xolmis irupero (figura 92), o sabiá-do-campo Mimus saturninus, o cardeal Paroaria 

coronata (figura 93), o canário-da-terra Sicalis flaveola e o asa-de-telha Agelaioides 

badius. Nos locais onde a fisionomia ganha altura devido à presença de arvoretas de 

maior estatura, com maior adensamento da vegetação, espécies de aves 

especialistas neste tipo de ambiente foram encontradas, tais como, o lenheiro 

Asthenes baeri (figura 94) e o bico-duro Saltator aurantiirostris. Regionalmente, 

estudos constataram a presença de outras espécies restritas a este biótopo: o 

coperete Pseudoseisura lophotes, o suiriri-cinzento Suiriri suiriri, o sertanejo 

Sublegatus modestus, o balança-rabo-de-máscara Polioptila dumicola, o encontro 

Icterus pyrrhopterus, registrados em outras localidades dentro Município de 

Sant’Ana do Livramento, o cardeal-amarelo Gubernatrix cristata, em Dom Pedrito e o 

arapaçu-platino Drymornis bridgesii, endêmico do Chaco, assinalado em Quaraí 

(PARKER et al., 1996; BENCKE et al., 2003; REPENNING & FONTANA, 2008; 

AMBIOTECH, 2008; HIDROBRASIL, 2010; WIKIAVES, 2011). Apesar da aparente 

degradação deste habitat em função da presença do gado, não se sabe como e qual 

o nível de interferência esta forma de impacto causa na avifauna associada 

(BENCKE et al., 2003). 
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Figura 92 - Noivinha Xolmis irupero. 

 

 

Figura 93 - Cardeal Paroaria coronata. 
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Figura 94 - Lenheiro Asthenes baeri, espécie ameaçada de extinção. 

 

O ambiente florestal é representado na AID e AII por estreitas matas 

deciduais anexas às drenagens dos arroios locais, os quais são de caráter 

intermitente e formam as cabeceiras do rio Quaraí, que corre em direção noroeste e 

faz parte da bacia do rio Uruguai. De acordo com Straube & Di Giácomo (2007), 

esses bosques possuem ligações florísticas com a Mata Atlântica. Uma parcela da 

avifauna florestal da área de estudo compartilha um padrão de distribuição 

relativamente restrito, que envolve relações históricas entre a supracitada Província 

e a dos Pampas: o picapauzinho-verde-carijó Veniliornis spilogaster, o borboletinha-

do-mato Phylloscartes ventralis, o sanhaçu-frade Stephanophorus diadematus, o 

quete Poospiza cabanisi, o azulinho Cyanoloxia glaucocaerulea e o pula-pula-

assobiador Basileuterus leucoblepharus, além de outras encontradas na região 

(PARKER et al., 1996; INFONATURA, 2007). O histórico de ocupação persistente 

pelo gado bovino, e atualmente, pelo javali Sus scrofa, que impedem a 

reestruturação do sub-bosque e o recrutamento de arbóreas, simplifica o habitat e 

beneficia um perfil de aves consideradas colonizadoras de bordas. Como exemplos, 

citam-se as seguintes espécies: o gavião-carijó Rupornis magnirostris, a juriti 

Leptotila verreauxi, o bentevi-rajado Myiodynastes maculatus, o pitiguari Cyclarhis 

gujanensis, o sabiá-poca Turdus amaurochalinus, o trinca-ferro Saltator similis, o 
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sanhaçu-cinza Tangara sayaca, o quete, o sanhaçu-frade, o sanhaçu-de-fogo 

Piranga flava, o azulinho e o pula-pula-coroado Basileuterus culicivorus. As aves 

estritamente silvícolas arroladas para as matas das AID e AII toleram modificações, 

tais como o picapauzinho-verde-carijó e o trepador-quiete Syndactyla 

rufosuperciliata; e algumas apresentam notável resiliência ecológica, como a choca-

da-mata Thamnophilus caerulescens, o enferrujado Lathrotriccus euleri e o pula-

pula-assobiador. O jacu Penelope obscura (figura 95) é considerado um grande 

frugívoro, aves que, em sua maioria, são extremamente sensíveis às alterações em 

seus habitats, e sua ocorrência notoriamente abundante no local pode ser atribuída 

à diminuição da pressão de caça e à presença de um número diverso e suficiente de 

espécies e indivíduos de fruteiras, fato que possibilita um suprimento adequado de 

alimento à frugívoros especialistas ao longo do ano (GALETTI & PIZO, 1996).  

 

 

Figura 95 - Jacu Penelope osbcura, fotografado através de uma 

armadilha fotográfica 

 

O ambiente lótico que na época sofria interferência da seca, restando alguns 

poucos trechos alagados, é habitado localmente pelo socó-boi Tigrisoma lineatum, a 

saracuraçu Aramides ypecaha (figura 96), os martins-pescadores Megaceryle 

torquata e Chloroceryle spp. (figura 97) e o joão-pobre Serpophaga nigricans. O 
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biguá (figura 98) ocorreu tanto neste ambiente quanto nos açudes que entremeiam 

os campos, demonstrando alta plasticidade ecológica. É notável a conversão 

crepuscular das aves campestres maria-faceira Syrigma sibilatrix ) e curicaca (figura 

99) para as matas ripárias em busca de refúgio durante a noite, onde usam a 

galhada de árvores mortas e/ou de grande altura como dormitório coletivo.  

 

 

Figura 96 - Saracuraçu Aramides ypecaha. 

 
Figura 97 - Martim-pescador-pequeno Chloroceryle americana. 
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Figura 98 - Biguá Phalacrocorax brasilianus. 

 

 

Figura 99 - Curicaca Theristicus caudatus, em seu poleiro usado como 

dormitório. 

 

Dois tipos de ambientes artificiais ocorrem na área de estudo e são de 

importância periférica na caracterização da avifauna regional. Os bosques de 

eucalipto plantados com o objetivo de fornecer proteção e abrigo para o gado e 
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provisão de madeira, além de formarem barreiras contra o vento; e as áreas 

antropizadas das sedes e postos das estâncias incluindo suas benfeitorias; locais 

habitados por aves oportunistas, colonizadoras e de ampla distribuição geográfica 

(e.g., bem-te-vi Pitangus sulphuratus e o gaudério Molothrus bonariensis). Os 

talhões de eucalipto imersos no campo são procurados por aves campestres (e.g., o 

joão-de-barro e o cochicho, figura 100) que necessitam de um suporte arbóreo para 

acomodação de seus ninhos, os quais podem ter grandes proporções como no caso 

da caturrita, único psitacídeo que confecciona o ninho com gravetos (SICK, 1997). 

Consequentemente, outras aves que aproveitam o ninho da caturrita como suporte 

para nidificar podem ser atraídas para o local, como a marreca-pardinha A. 

flavirostris, os caracarás e os falcões (SICK, 1997). Existem relatos de que grandes 

aves de rapina, como a águia-chilena, no escopo regional, utilizam os eucaliptais 

como locais de descanso e nidificação, nesse caso também, se apoderando dos 

descomunais ninhos da caturrita (BENCKE et al. 2003). Ninhais de caturrita também 

foram localizados nas árvores adjacentes às sedes e/ou postos das estâncias e em 

alguns postes de linhas de transmissão que passam pela área (figuras 101 e 102). 

 

 
Figura 100 - Ninhos de cochicho Anumbius annumbi em eucaliptal. 
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Figura 101 - Ninho de caturrita Myiopsitta monachus em linha de 

transmissão. 

 

 

Figura 102 - Ninhos de caturrita Myiopsitta monachus em árvores plantadas 

próximas de benfeitorias fazendeiras. 

 

As aves noturnas observadas na AID foram o campícola corucão Chordeilles 

nacunda, observado durante o crepúsculo próximo às lagoas da Estância Madraga, 

o curiango-tesoura Hydropsalis torquata, habitante dos campos, espinilhos e bordas 

de mata em toda a área e o curiango H. albicollis, que também ocupa as bordas de 
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mata. A corujinha-do-mato Megascops choliba foi registrada vocalizando nas matas 

ripárias dos arroios locais, com alta atividade vocal no início da noite. Nos campos, a 

coruja-buraqueira, que também possui atividade diurna, é facilmente registrada. 

Estas espécies possuem baixos requerimentos de qualidade do habitat (PARKER et 

al., 1996; SICK, 1997; observação pessoal). 

Cabe mencionar que dados quantitativos, afetos à abundância, assim como a 

identificação de locais importantes para reprodução, alimentação e nidificação da 

avifauna serão realizados quando da execução do monitoramento prévio à 

implantação que terá duranção de 01 ano. 

 

3.2.2.2.2 Aves migratórias 

 

A região da Campanha gaúcha se destaca como corredor migratório por 

localizar-se em uma área de transição de grandes zonas macroclimáticas e várias 

são as espécies de aves que se utilizam dessa região para se alimentar, descansar 

ou reproduzir, nos diversos períodos do ano (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2008). As aves migratórias, de 

acordo com a revisão feita por Alves (2007) baseada nos trabalhos de Stotz et al. 

(1996) e Sick (1983),  podem ser agrupadas nos seguintes grandes padrões de 

deslocamento, subdivididos de acordo com o tipo de movimentação realizada 

(conforme aplicabilidade na região de estudo e nomenclatura proposta por BENCKE 

[2001]): 1) visitante migratório vindo do Hemisfério Norte; 2) visitante migratório 

vindo do Cone Sul do continente; 3) aves que realizam deslocamentos em resposta 

à sazonalidade de recursos hídricos e tróficos (tais como florações e frutificações), 

que incluem movimentos regionais, locais ou parciais (residentes de 

primavera/verão, migratórios, nidificam no Rio Grande do Sul, e vagantes). Em se 

tratando da terceira categoria, o quadro encontrado neste levantamento pode 

representar um mero artefato de amostragem, pois somente estudos mais refinados 

sinérgicos a uma metodologia bem delineada e abrangendo ao menos dois ciclos 
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anuais poderiam definir o real status de ocorrência local dessas aves na Coxilha 

Negra.  

Nas diferentes formações vegetais e ambientes aquáticos da área de estudo 

existe uma influência sazonal passível de detecção (figura 103). Assim, na esfera 

regional, a maior parte das espécies foi considerada residente anual (196 espécies, 

ou 76% do total). Outras 33 foram arroladas como residentes de primavera/verão, 

migratórios (reproduzem durante a estação chuvosa e desaparecem logo após as 

atividades reprodutivas) e dez foram classificadas como visitantes migratórios vindos 

do Hemisfério Norte (e.g. o falcão-peregrino e a andorinha-de-sobre-acanelado 

Petrochelidon pyrrhonota), além de sete mencionadas como visitantes migratórios 

vindos do Cone Sul do continente (e.g. batuíra-de-peito-avermelhado Charadrius 

modestus, a noivinha-coroada Xolmis coronatus, e a calhandra-de-três-rabos Mimus 

triurus).  Uma espécie foi considerada visitante em trânsito (guaracava-de-crista-

branca Elaenia albiceps) e duas como vagantes (papa-mosca-canela e caboclinho-

de-chapéu-cinzento S. cinnamomea, entretanto veja REPENNING & FONTANA 

[2008]), do restante, nove possuem status desconhecido no Rio Grande do Sul (ver 

tabela no Anexo III). 

 

Figura 93 - Distribuição do componente sazonal da avifauna encontrada na região. 
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Na amostragem in situ, 19 espécies de aves migratórias foram anotadas, 

representando 36% do total da avifauna migrante potencialmente ocorrente na 

região (tabela 10). 

Tabela 10 - Espécies de aves migrantes encontradas na amostragem in situ. 

Legenda: N = visitantes migratórios vindos do Hemisfério Norte; M = migratórios, residentes de 

primavera/verão (ausentam da área após reprodução). 

Nome do Táxon N M 

Tringa melanoleuca X  

Calidris melanotos X  

Mycteria americana  X 

Accipiter striatus  X 

Chordeiles nacunda  X 

Pachyramphus polychopterus  X 

Vireo olivaceus  X 

Stelgidopteryx ruficollis  X 

Progne tapera  X 

Piranga flava  X 

Hirundinea ferruginea  X 

Elaenia parvirostris  X 

Myiarchus swainsoni  X 

Myiodynastes maculatus  X 

Tyrannus melancholicus  X 

Tyrannus savana  X 

Myiophobus fasciatus  X 

Pyrocephalus rubinus  X 

Lathrotriccus euleri  X 
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3.2.2.2.3 Aves de interesse socioeconômico 

 

Para a região, foram constatadas algumas espécies que são visadas pela 

caça: a perdiz, o perdigão Rynchotus rufescens, o pombão Patagioenas picazuro, a 

pomba-de-bando Zenaida auriculata e a caturrita, de ambientes abertos e semi-

abertos; a tachã, os integrantes da família Anatidae (patos e marrecas) e a narceja 

Gallinago paraguaiae, de ambientes aquáticos; o jacu, de ambientes florestais. Na 

AID foram encontradas a perdiz, a tachã, as marrecas A. brasiliensis, A. flavirostris, 

A. georgica, o jacu, a narceja, o pombão, a pomba-de-bando e a caturrita, enquanto 

que o perdigão e a marreca D. viduata foram registrados exclusivamente na AII, ao 

sul, já em território uruguaio. 

Outras espécies são alvo da captura e comércio ilegal: os psitacídeos (uma 

espécie, Aratinga leucophthalma, foi observada em cativeiro na vila de Masoller, no 

Uruguai), os sabiás Turdus spp., trinca-ferro, os sanhaçus, os cardeais, os canários 

Sicalis spp., os azulões Cyanoloxia spp., os papa-capins Sporophila spp., os 

pássaros-pretos e outros integrantes da família  Icteridae, e o pintassilgo Sporagra 

magellanica. A exploração destas espécies é amparada pela legislação estadual, 

nacional e internacional, neste caso pela CITES, Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, que regulamenta as atividades 

predatórias e busca manter a função ecológica da espécie envolvida (LIMA, 2008). 

 

3.2.2.2.4 Aves de interesse conservacionista 

 

No contexto regional, 18 espécies de aves são avaliadas como ameaçadas 

em pelo menos uma das esferas políticas consideradas: Cairina moschata, C. 

cinereus, G. melanoleucus, T. subruficollis, D. bridgesii, S. maluroides, P. lophotes, 

S. albescens, A. baeri, L. rectirostris, C. caudacuta, P. pectoralis, C. platensis, S. 

collaris, S. palustris, S. cinnamomea, G. cristata e X. flavus. Quatro espécies 

aparecem como quase ameaçadas no enfoque global (R. americana, Picumnus 
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nebulosus, Cyanocorax caeruleus e S. ruficollis) e outras duas são tratadas como 

dados insuficientes para o Rio Grande do Sul (H. furcifer e S. modestus).  

Conforme esperado, existe a predominância de táxons dependentes e semi-

dependentes dos campos neste conjunto (VICKERY et al., 1999), evidenciando a 

importância da Campanha na conservação destas espécies. Embora o território 

atual protegido por unidades de conservação nesta região não seja representativo, 

existe a possibilidade do desenvolvimento de ações conservacionistas alternativas, 

levando-se em conta a integração do meio socioeconômico com a sustentação da 

biodiversidade (BENCKE et al., 2003). Ainda que os campos da área de estudo 

estejam, em sua maior parte, descaracterizados pelo sobrepastejo, o monitoramento 

conduzido posteriormente, poderá, além de orientar a correta implantação do parque 

eólico, apontar estratégias de recuperação ambiental que permitam a resiliência das 

espécies excluídas através de um diagnóstico participativo, como tem sido feito nas 

estâncias do município de Bagé, situado ao leste de Sant’Ana do Livramento. Assim 

age a Alianza del Pastizal, criada por meio de uma parceria realizada entre os 

proprietários de terra, instituições de pesquisa e a Sociedade para Conservação das 

Aves do Brasil (SAVE – Brasil, vinculada a BirdLife International), envolvendo 

também os outros países que compartilham o Pampa, possibilitando a agregação de 

valor de mercado aos produtos gerados sob essa perspectiva holística (DEVELEY et 

al. 2008). A mediação de iniciativa semelhante por parte do empreendedor surge 

como uma possibilidade de medida compensatória.  

O mesmo é aplicável ao espinilho, habitat onde a única espécie ameaçada 

registrada in situ na AID foi encontrada; especificamente nas savanas próximas aos 

arroios Florência (ponto 2) e do Trilho (pontos 3 e 5) (Ver mapa - Anexo I). O 

lenheiro A. baeri (figura 104) é alocado como vulnerável para o Estado do Rio 

Grande do Sul e ameaçado pela lista vermelha nacional. De ocorrência 

razoavelmente comum, foram observados indivíduos solitários ou aos pares, e às 

vezes associados a bandos de mistos (agregações de aves pertencentes a espécies 

diferentes que se deslocam juntas, geralmente em busca de alimento), dos quais 

participavam, por exemplo, C. campestris, C. melanochloros, Mimus saturninus, S. 

phryganophilus, P. rubinus, S. aurantiirostris, P. coronata, Zonotrichia capensis e A. 
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badius, forrageando no solo, arbustos e arvoretas. Espécie de difícil visualização, 

contudo, é facilmente atraída através da reprodução eletrônica de sua vocalização, 

respondendo e se exibindo prontamente. Alguns ninhos da espécie, que possui 

constituição característica (BENCKE et al., 2003), foram localizados ao longo das 

cercas na beira das estradas, assentados em árvores espinhentas, e 

aparentemente, não estavam ativos, possivelmente sendo usados como dormitório e 

abrigo fora da época de reprodução. A localização desta população é de grande 

interesse, alvo justo de um monitoramento específico, pois o lenheiro é 

esparsamente distribuído pelo Estado e não se sabe qual é o grau de conectividade 

entre suas subpopulações e da capacidade suporte de seu ambiente em mantê-las, 

locais onde a presença do gado é marcante (BENCKE et al., 2003), como no caso 

das áreas de Coxilha Negra. Conforme dito, é sugestivo e importante também, um 

trabalho de conscientização acerca do espinilho, que é considerado como uma 

praga a ser devidamente erradicada, a despeito de sua importância na contribuição 

da diversidade local e regional (BENCKE et al., 2003). 

 

 
Figura 104. Lenheiro Asthenes baeri pousado em um moirão de cerca, 

na beira da estrada, próxima ao arroio Florência. 
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Outras espécies de interesse encontrada na AID são a ema, considerada 

quase ameaçada globalmente, sendo muito abundante nos campos e savanas em 

toda a área de estudo, associada ao gado bovino e ovino; e também o barba-azul H. 

furcifer, beija-flor que parece estar associado ao espinilho, alocado em dados 

insuficientes para o Estado, onde Bencke et al., (2003) alega que sua distribuição e 

seus requerimentos ecológicos são praticamente desconhecidos, o que não permite 

uma avaliação mais objetiva. Os registros da espécie foram feitos nas bordas de 

matas e áreas adjacentes de espinilho, nos pontos amostrados dos arroios Florência 

e na drenagem que converge para o arroio do Trilho (Estância Vista Clara, ponto 8). 

Machos com plumagens incompletas e fêmeas foram observados alimentando de 

uma erva-de-passarinho (cf. Psittacanthus, Loranthaceae) em floração, e, em 

algumas ocasiões, notou-se que rechaçavam ativamente o beija-flor-besourinho 

Chlorostilbon lucidus e indivíduos da própria espécie, mostrando-se extremamente 

territorialistas em relação às agregações florais. 

 

3.2.2.2.5 Detalhamento e avaliação preliminar dos possíveis efeitos 

deletérios do empreendimento sobre a avifauna (baseado em LANGSTON & 

PULLAN, 2003) 

 

Os principais danos em potencial causados na avifauna pelo 

empreendimento, de acordo com a literatura, incluem: 

a. Deslocamentos forçados e perturbação de aves que utilizam o local, reproduzindo 

na área ou não; 

b. Colisões com as turbinas, edificações, linhas de transmissão e outras instalações; 

c.“Efeito barreira”, que influencia negativamente na dispersão e/ou migração das 

aves; e 

d. Perda de habitat (direta) em função da instalação da infraestrutura do parque 

eólico, que inclui as próprias turbinas, estradas de acesso, linhas de transmissão 

subterrâneas ou não, deslocamento de solo, diques de drenagens etc. 
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Os efeitos atribuíveis aos parques eólicos são variáveis e dependem da 

espécie, da época e do local, sendo específicos e sinérgicos. Analisando de forma 

preliminar a comunidade de aves assinalada para a região, observa-se claramente 

essa resposta potencial diferenciada aos impactos causados pelo empreendimento, 

de modo que o único dano que sujeita a avifauna como um todo é aquele em 

detrimento da perturbação, que, dentre outros males, provoca deslocamentos 

forçados (figura 105); cabendo ressaltar que uma mesma espécie pode ser afetada 

por mais de um impacto, não sendo exclusivos (ver tabela no Anexo III). O risco de 

colisão é o segundo maior fator que poderá afetar negativamente a avifauna, 

seguido pela perda de habitat e barreira ao deslocamento. Como exemplo, por 

voarem em altura compatível, os integrantes das famílias Anatidae (patos e 

marrecas) e Accipitridae (águias e gaviões), apresentam uma alta suscetibilidade à 

colisão com os aerogeradores, sendo que a primeira pode ser também prejudicada 

pelo “efeito barreira”, enquanto que a família Furnariidae, poderá ser mais afetada 

pela perda de habitat (figuras 105-106), já que suas espécies não toleram alterações 

drásticas em seu ambiente.  

 

258

104

56

147

Perturbação/
deslocamento forçado

Perda de habitat

Barreira ao
deslocamento 

Colisão

 

Figura 105 - Categorias de impacto observadas e números de espécies enquadradas em cada uma. 

As categorias não são mutuamente exclusivas, significando que uma espécie pode estar alocada em 

mais de uma categoria de impacto. 
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Figura 106 - Comparação das categorias de ameaça potencial por família. 
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Figura 106 - Continuação. 
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Figura 106 - Continuação. 
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Figura 106 - Continuação. 
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Figura 106 - Continuação. 
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Figura 106 - Continuação. 
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A perturbação provocada pela presença e ruído do aerogerador, além da 

movimentação de veículos, pode levar ao deslocamento e exclusão de áreas de 

habitat apropriado, tornando efetiva a perda destes locais para as aves. Em um 

parque eólico de grande porte, mesmo que esta área de exclusão seja pequena em 

torno de um aerogerador individual, o efeito cumulativo de vários aerogeradores 

pode constituir uma zona de exclusão, ou uma zona de utilização reduzida, até 

mesmo dentro de um parque eólico único. A habituação das aves pode ocorrer 

tendo sido observadas diferenças no comportamento entre espécies residentes e 

migratórias, porém, estudos realizados com aves de rapina de grande porte no 

Hemisfério Norte e outros com duração suficientemente longa demonstraram que 

essa habituação não aconteceu.  

Perturbações potenciais poderão provir do aumento da atividade humana nas 

proximidades do parque eólico, por exemplo, durante a construção, visitas de 

manutenção, trânsito acentuado em decorrência da facilitação do acesso através da 

melhoria de estradas, muitas vezes em locais com escassa presença humana antes 

da instalação do parque eólico. O aumento do trânsito pode, por exemplo, ameaçar 

localmente as populações do lenheiro A. baeri, comumente encontrado ao longo das 

estradas, podendo, eventualmente, serem vítimas de atropelamento. Poucos 

estudos são conclusivos quanto aos resultados, frequentemente devido ao mau 

delineamento amostral, tanto pré quanto pós-construção do empreendimento. Além 

disso, grande parte destas análises leva em conta somente o período diurno, 

negligenciando o noturno, o que é inadequado para espécies noturnas e aquelas 

que podem se comportar de maneira diferente de acordo com seu período 

circadiano. 

Exemplificando, na região de estudo foram registrados seis espécies de 

corujas e curiangos que apresentam atividade noturna e comportamento de risco de 

colisão. Uma delas, o migrante Podager nacunda, foi vítima de colisão na área do 

Parque Eólico de Osório (SOVERNIGO, 2009). Dentre as aves consideradas 

diurnas, a narceja G. paraguaie, executa voos nupciais noturnos a grande altura, e 

espécies da família Rallidae (saracuras e carquejas), e também Anatidae, tendem a 

se deslocar voando a alturas compatíveis com os aerogeradores durante a noite 
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(SICK, 1997). Deslocamentos crepusculares em função do alcance de dormitórios 

foram observados na AID para C. torquata, M. americana, S. sibilatrix (Figura 97) e 

membros da família Threskiornithidae. 

 

 
Figura 107 - Maria-faceira Syrigma sibilatrix. 

 

Existem evidências de que as turbinas eólicas podem ser obstáculos ao 

movimento das aves, gerando o “efeito barreira”. As aves tendem a voar ao redor e 

fora do agrupamento, ao invés de voar entre os aerogeradores. A existência deste 

problema vai depender do tamanho do parque eólico, do espaçamento entre as 

turbinas, da extensão do deslocamento das aves que estejam voando e sua 

capacidade intrínseca de compensar o incremento do gasto energético. Os efeitos 

cumulativos das instalações de um parque eólico de grande porte podem ser 

consideráveis se o trânsito das aves for consequentemente deslocado. Isto pode 

acarretar uma ruptura de redes ecológicas entre áreas de alimentação, reprodução e 

descanso. O desenho do parque eólico pode amenizar qualquer efeito barreira, por 

exemplo, ao estabelecer amplos corredores entre agrupamentos de aerogeradores, 

como feito no Parque Eólico de Osório (SOVERNIGO, 2009). Estudos e 

monitoramentos pós-construção em diversos locais pilotos são recomendáveis para 

determinar qual é a solução mais viável.  
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Mortalidades por colisões em parques eólicos mal localizados podem ter 

efeitos ao nível de população, e a mortalidade cumulativa de múltiplas centrais de 

energia eólica também pode contribuir para o declínio de populações de espécies 

mais suscetíveis. Fazer projeções da magnitude potencial de fatalidades 

relacionadas com aerogeradores é problemático por conta da frequente falta de 

informações objetivas, principalmente para o Hemisfério Sul. Velocidade e direção 

do vento, temperatura e umidade do ar, tipo de voo, distância e altura, hora do dia e 

topografia, tudo isso influencia o risco de colisão. Todos estes fatores necessitam 

ser incorporados na avaliação dos riscos. A probabilidade de colisão é maior em 

condições ruins de voo, tais como as causadas por fortes ventos que afetam a 

habilidade das aves de controlar as manobras aéreas, ou em situações de chuva, 

cerração (veja subitem 3.3.1.2.2 - Influência do Clima na Área do 

Empreendimento) e em noites escuras, quando a visibilidade é reduzida. Nessas 

condições, a altura de voo das aves migratórias tende a ser bastante reduzido. A 

iluminação dos aerogeradores tem potencial para atrair aves, especialmente em 

condições meteorológicas desfavoráveis, assim, aumentando potencialmente o risco 

de colisão. Poucos estudos fizeram tentativas de observação em tempo ruim, visto 

que os métodos tradicionais são limitados em tais condições. No entanto, a 

aplicação de tecnologias remotas pode ser usada para ampliar os registros para 

além do espectro visível (e.g., radares, imagens térmicas e, no mínimo, o uso da 

previsão meteorológica como ferramenta para avaliar o risco). A mortalidade por 

colisões é resultado da somatória de colisões com aerogeradores, torres 

meteorológicas e linhas de transmissão. Assim, a avaliação de risco de colisão e 

mortalidade, decorrente de impacto ou eletrocutamento, deve incluir os 

aerogeradores e estruturas associadas, como as linhas aéreas de transmissão de 

energia do parque eólico. Aplicável a Coxilha Negra, é a presença e abundância da 

caturrita, que apesar da grande disponibilidade de eucaliptos e outras árvores para 

colocação de seu ninho, pode construí-lo sobre linhas de transmissão de energia 

elétrica (figura 106), atraindo outras aves que se beneficiam da estrutura. As linhas 

de transmissão são atrativas para gaviões, principalmente aqueles que possuem 

como estratégia de caça o assalto a partir de poleiros fixos, tais como, H. 

meridionalis, Urubitinga urubitinga e R. magnirostris (SICK, 1997). 
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A perda ou dano ao habitat, resultantes da infraestrutura do parque eólico, 

geralmente não carece da mesma preocupação que o risco de colisões. Porém, 

dependendo das circunstâncias locais e da escala de uso da terra necessária para 

instalação do parque eólico e estruturas associadas, o efeito cumulativo em habitats 

sensíveis pode ser significativo e envolverá diretamente a perda do mesmo. Além 

disso, a perda de habitat direta pode ser relacionada à exclusão por perturbações. 

Os efeitos estão sujeitos, novamente, ao tamanho do parque eólico e, 

especialmente, a extensão de toda rede rodoviária necessária.  

Compete enfatizar que existe a necessidade de um estudo de longa duração, 

robusto e objetivo para acessar a real sensibilidade do local de implantação do 

parque eólico, para que se minimizem os efeitos deletérios sobre a avifauna, outros 

grupos animais e seus habitats. Torna-se igualmente imperativo um monitoramento 

frequente e duradouro durante a fase de operação do empreendimento nos locais 

consentidos para tal e averiguados como sendo de alta suscetibilidade ambiental.  

 

3.2.3. ANFÍBIOS E RÉPTEIS 

 
3.2.3.1. Metodologia de amostragem de anfíbios e répteis. 

A campanha de amostragem prevista para elaboração do RAS objetivou 

caracterizar as espécies de anfíbios e répteis, nos períodos diurnos e noturnos, 

cobrindo a maior parte do período de atividade das diversas espécies dos grupos 

estudados. 

Para a composição da lista de espécies de anfíbios e répteis, foram 

considerados todos os exemplares avistados durante a realização do 

monitoramento. Apesar deste levantamento não utilizar metodologia de 

armadilhagem/captura dos indivíduos, em alguns casos, é inevitável que alguns 

espécimes sejam manuseados para sua identificação, sobretudo para alguns grupos 

de anfíbios, cuja coloração dorso-ventral é uma característica muito relevante para 

identificação das espécies. 
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A atividade de vocalização dos anfíbios também foi utilizada como ferramenta 

para identificação das espécies. Apesar de pouco comum, a existência de vestígios 

de esqueletos de anfíbios e répteis também será notificado neste levantamento, 

mesmo que este material não seja representativo para caracterização taxonômica 

dos indivíduos, sobretudo para os anfíbios, que possuem alto nível de singularidade 

mesmo entre táxons relativamente distantes, apresentada, principalmente, pelo 

elevado grau de convergência adaptativa observada neste grupo. 

Para realização deste levantamento foram definidas 10 (dez) áreas 

representativas  para realização de transectos de 1 km (um quilômetro) de extensão 

nos períodos diurno e noturno, dentro da faixa de horário de 7h às 24h, a cada hora, 

durante quatro horas por dia. Dentre as áreas escolhidas para realização dos 

transectos, 08 (oito) encontram-se na AID e 02 (dois) na AII do empreendimento. 

A escolha das áreas para o levantamento da herpetofauna levou em 

consideração, principalmente, a disposição inicial pretendida para instalação dos 

aerogeradores, a presença de lagoas/banhados (intermitentes ou não), as áreas dos 

vales onde ocorrem os arroios (intermitentes ou não) e as áreas com afloramentos 

rochosos próximos as áreas ciliares. 

Para o levantamento da herpetofauna na AID e AII do Parque Eólico Coxilha 

Negra foram utilizados os seguintes métodos: 

 

• Procura Ativa (visando privilegiar métodos de observação) 

 

A Procura Visual Limitada por Tempo (PVLT) consistiu no deslocamento a pé, 

lentamente, pela área de interesse. Foram realizados deslocamentos diurnos e 

noturnos em busca de prováveis microambientes de anfíbios e répteis que 

pudessem estar em atividade ou abrigados. Foram inspecionados cupinzeiros, 

cascas de árvores, troncos caídos, serrapilheiras, dentre outros possíveis locais de 

abrigo desses animais.  
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Durante os deslocamentos realizados de carro, entre os pontos e região de 

levantamento, foram registrados todos os animais encontrados em atividade, 

atropelados ou mesmo as carcaças. 

A Procura Visual Limitada por Tempo (PVLT) foi realizada nos 10 (dez) 

transectos de 1 km (um quilômetro) de extensão previstos, sempre nos períodos 

diurno e noturno, dentro da faixa de horário de 7h às 24h, a cada hora, durante 

quatro horas por dia. 

As transecções foram realizadas em horários alternados dentro do período 

acima estipulado, sempre abrangendo uma faixa no horário diurno e outra no horário 

noturno, com a mesma duração. 

 

• Vocalização 

 

No caso de anfíbios, foram realizados, também, levantamentos sonoros em 

locais predeterminados e gravações das vocalizações características das distintas 

espécies, como recurso auxiliar para suas identificações, assim como fotografias e 

dados gerais. 

Os levantamentos realizados nos períodos diurnos e noturnos nos locais 

utilizados pelos anuros como sítios de vocalização (sítio reprodutivo), tais como rios, 

arroios, açudes, poças temporárias, alagados e córregos, tiveram o objetivo de 

detectar o maior número (diversidade) de espécies vocalizando.  

As vistorias de campo (levantamentos) foram realizadas com auxílio de 

lanternas de mão e de cabeça (noturnas), gravador digital (Sony: ICD-P320), 

microfone (Sony ECM-MS 907), máquina fotográfica (Nikon 3100) e binóculo 

(Bushnell 10x42). Além disso, foram utilizados os equipamentos de proteção 

individual (EPIs) recomendados para este trabalho, tais como perneiras de couros, 

calçados impermeáveis, luvas de raspa, facão, gancho e pinção. 
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• Encontros Ocasionais 

 

Neste método foram considerados todos os exemplares de anfíbios e répteis 

encontrados fora dos transectos determinados. Deste modo, podemos definir como 

encontros casuais a visualização/identificação de todos os indivíduos que foram 

contabilizados durante os deslocamentos até as áreas dos transectos, a pé ou de 

carro. 

 
 
3.2.3.2. Resultados da amostragem de anfíbios e répteis. 

 

3.2.3.2.1. Considerações Gerais sobre a Herpetofauna Regional. 

 

A coleção herpetológica brasileira representa a maior diversidade biológica do 

mundo. O Brasil abriga a maior riqueza de espécies de anfíbios do mundo, sendo 

atualmente conhecidas 875 espécies para o território nacional (SBH 2010a). Entre 

estas espécies, 847 são anfíbios anuros, 27 espécies pertencem à ordem 

gymnophiona e uma espécie pertence à ordem caudata (SBH 2010a). 

Quanto aos répteis, são reconhecidas 721 espécies naturalmente ocorrentes 

e se reproduzindo no Brasil (SBH 2010a), sendo 36 quelônios, 6 jacarés, 241 

lagartos, 67 anfisbênias e 371 serpentes. Este montante de espécies faz do Brasil a 

segunda maior riqueza de espécies de répteis do mundo, atrás apenas da Austrália 

(com 864 espécies registradas, segundo WILSON & SWAN, 2008). 

A herpetofauna ocorrente na região do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil 

meridional, é composta por diferentes elencos herpetofaunísticos que se estendem 

até essa região. É, pois, uma herpetofauna comum a outras regiões que, em termos 

de divisão política, estende-se do Brasil Sul, Paraguai oriental, Argentina Nordeste e 

Uruguai, sendo o Uruguai a continuação natural do Rio Grande do Sul, em termos 

de biogeografia (adaptado de LEMA & MARTINS, 2011). 

Trabalhos de levantamento de herpetofauna no Rio Grande do Sul, embora 

escassos, vêm sendo realizados a mais de 100 anos. Hensel (1867) foi o pioneiro 
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nos estudos de fauna de anfíbios, mencionando a ocorrência de 22 espécies. 

Quanto aos répteis, os primeiros levantamentos neste estado datam do século XIX 

(BOULENGER, 1886). 

Nas últimas décadas, no Rio Grande do Sul, aproximadamente 89 espécies 

de anfíbios têm ocorrência confirmada, o que corresponde a aproximadamente 15% 

das espécies brasileiras (BRAUN & BRAUN, 1980; KWET, 2001, GARCIA & 

VINCIPROVA, 2003). 

No entanto, a escassez de dados sobre a herpetofauna do Rio Grande do Sul 

dificulta qualquer abordagem mais aprofundada sobre o tema. Além de escassos, os 

levantamentos de anfíbios são pontuais, conduzidos principalmente na parte 

nordeste do estado, nos remanescentes de Mata Atlântica (e.g. GARCIA et al., 2001; 

KWET, 2001; KWET & ANGULO, 2002; KWET e DI-BERNARDO, 1999; LINGNAU et 

al., 2006), tornando confusa, e muitas vezes, desconhecida a distribuição de grande 

parte das espécies. Estes problemas também são compartilhados com a fauna 

reptiliana.  

Algumas regiões foram pouco estudadas, como por exemplo, as áreas 

pertencentes aos Campos Sulinos (HADDAD & ABE, 2000). No bioma pampa, 

principalmente nas divisas com Uruguai e Argentina, praticamente não foram 

desenvolvidos estudos com anfíbios e répteis. Braun & Braun (1974), observaram 21 

espécies de anfíbios para a fauna da fronteira Brasil-Uruguai e, trinta anos após, 

Maneyro (2008) observou 19 espécies de anuros no departamento de Rivera, norte 

do Uruguai. 

Várias espécies registradas recentemente no Uruguai ainda não foram citadas 

para o Brasil, refletindo, possivelmente, a falta de estudos realizados nesta região 

geográfica, e indicando a necessidade de se conduzir aí estudos mais aprofundados 

(DI-BERNARDO et al., 2004). 

A herpetofauna ocorrente na região do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil 

meridional, é composta por diferentes elencos herpetofaunísticos que se estendem 

até essa região. É, pois, uma herpetofauna comum a outras regiões que, em termos 

de divisão política, estende-se do Brasil Sul, Paraguai oriental, Argentina Nordeste e 



 
 

                                                                   .  

 

155 

 

Uruguai, sendo o Uruguai a continuação natural do Rio Grande do Sul, em termos 

de biogeografia. 

 

3.2.3.2.2. Metodologia de Classificação da Herpetofauna Regional. 

 

Para melhor entendimento da metodologia utilizada para identificação das 

espécies de anfíbios registradas na AID e AII do empreendimento, apresentamos 

abaixo, a chave de classificação para ocorrência desta Classe (sobretudo da Ordem 

Anura) no estado do Rio Grande do Sul, elaborada pelos pesquisadores da PUC/RS 

Thales Lema e Luciana Aldado Martins (LEMA & MARTINS 2011).  

 

• Diagnose do Grupo 

 

Vertebrados ictiopsídios geralmente com respiração branquial no primeiro 

estágio de vida (larvário) e pulmonar no segundo; há grupos com desenvolvimento 

direto e outros grupos com respiração branquial e pulmonar concomitantes, 

permanentes, todos apresentando respiração cutânea, com secreções cutâneas, 

geralmente ligados ao ambiente úmido; ovos aquáticos, sem casca, revestidos de 

mucina, bipolares, holo e heteroblásticos. Pele lisa, sem escamas, exceto 

microescamas esqueléticas embutidas na derme (Gymnophiona). 

Coração tricavitário, possuindo um bulbo arterial para distribuição de sangue 

venoso para as brânquias, pele e pulmões, junto a outro que envia sangue arterial 

para todo o corpo. Rins primitivos, tipo mesonefro. Há espécies aquáticas ou de 

hábitos aquáticos e terrestres como arbóreas. Tetrápodos como modelo basal com 

linhagens derivadas, uma ofioforme e outra ecaudada e saltadora. Fósseis desde o 

Carbonífero. Um grupo de peixes (Amphibioidei) apresenta caracteres intermediários 

entre pisces lato sensu e Amphibia. 
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• Classificação  

 

As espécies recentes estão classificadas em três ordens, Gymnophiona, 

Urodela e Anura, não ocorrendo à segunda na área em foco. 

 

• Chave para as ordens ocorrentes na área: 

 

a. Corpo curto, tetrápodo, poucas vértebras na coluna que se continua no uróstilo, 

articulado à cintura pélvica. Patas posteriores muito longas saltadoras. Cauda 

ausente = Anura. 

 

b. Corpo ofioforme, ápodo, com cerca de 200 vértebras, sem cinturas. 

Cauda geralmente ausente = Gymnophiona. 

 

• Diagnose  

 

Tetrápodes saltadores, com pernas posteriores muito maiores que as 

anteriores. Esqueleto com ossificação reduzida, sendo que o púbis nunca é 

ossificado. Vértebras em pequeno número, sendo 6-8 pressacrais livres, com cerca 

de 12 vértebras sacrais fusionadas formando o uróstilo. Costelas geralmente 

ausentes. A tíbia e a fíbula estão fusionadas num único osso. 

 
• CLASSE REPTILIA: 

 

Em função da menor ocorrência qualiquantitativa e, sobretudo, da maior 

facilidade na identificação visual das espécies, não será necessário apresentar uma 

chave de classificação detalhada para os Répteis que ocorrem nas áreas de 

influência direta e indireto do empreendimento, respectivamente, AID e AII.  

Tradicionalmente chamamos de répteis um grupo de animais que possui em 

comum a ectotermia (capacidade de utilizar fontes externas de calor para regular a 

temperatura corporal) e a pele recoberta por escamas. Esse grupo inclui diversas 
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linhagens (lagartos, serpentes, anfisbenas, quelônios e jacarés), embora algumas 

delas sejam pouco aparentadas entre si. Por exemplo, sabe-se hoje que os jacarés 

são mais aparentados às aves (e também aos extintos dinossauros) do que aos 

lagartos, às cobras e às tartarugas, embora na prática os jacarés continuem sendo 

tratados junto com esses animais, dentro do grupo que chamamos de répteis. 

Têm grande distribuição mundial, possuindo hábitos fossoriais, criptozóicos, 

terrestres, arborícolas, aquáticos e semi-aquáticos (DEIQUES et al., 2007). Podem 

ser vivíparos ou ovíparos e geralmente são animais temidos e, conseqüentemente, 

perseguidos pelas pessoas, apesar da maioria das espécies não ser perigosa 

(MARTINS, 1997). Os répteis ocorrem em praticamente todos os ecossistemas 

brasileiros e, por serem ectotérmicos, são especialmente diversos e abundantes nas 

regiões mais quentes do país. 

Atualmente os répteis são divididos em quatro ordens: Crocodylia (jacarés, 

crocodilos e gaviais), Squamata (lagartos, serpentes, anfisbenas), Testudinata 

(tartarugas, cágados e jabutis) e Rhynchocephalia (tuataras). 

Para o Rio Grande do Sul, foram descritas por Lema (2002), uma espécie da 

ordem crocodylia, 103 squamata (sendo 5 anfisbenas, 20 lagartos e 78 serpentes), e 

11 testudinata; totalizando 115 espécies de répteis. Estes dados, entretanto, não são 

os mais atuais, pois algumas espécies sofreram alterações taxonômicas, como é o 

caso das subespécies de Bothrops neuwiedi, (jararaca-pintada) que passaram a 

espécies próprias (CAMPBELL; LAMAR, 2004). 

Os crocodilianos (Ordem Crocodylia) são animais com o corpo recoberto por 

escamas córneas e, no Brasil, são representados apenas pelos jacarés. São muito 

temidos por sua grande boca, mas dificilmente atacam o ser humano. Vivem em 

grandes áreas úmidas e colocam seus ovos em ninhos construídos na terra 

(STORER et al., 2000). 

O grupo dos escamados (Ordem Squamata) talvez seja o mais conhecido dos 

répteis e de maior número de espécies. É caracterizado pela presença de escamas 

recobertas de quitina, o que faz com que troquem de pele constantemente, deixando 

vestígios chamados de muda (MARTINS, 1997). É composto pelas anfisbenas, que 
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são ápodes, possuem visão restrita às mudanças de luminosidade (BORGES, 2001) 

e apresentam escamas pequenas, quadrangulares, formando anéis ao redor do 

corpo; pelos lagartos, que apresentam um ou dois pares de patas e escamas 

irregulares distribuídas pelo corpo; e pelas serpentes, cujas escamas diferem na 

forma e tamanho entre sua porção ventral e dorsal, não possuem ouvidos (apenas 

percebem as vibrações do solo através de seu sistema esquelético) e apresentam 

algumas espécies de grande importância médica, devido à presença de glândulas 

de peçonha associadas às presas (LEMA, 2002). 

Os testudines (Ordem Testudinata) têm grande distribuição mundial, 

adaptando-se ao solo (no caso dos jabutis); à água marinha (tartarugas); e à água 

doce (tartarugas e cágados). Este grupo apresenta uma carapaça no dorso e um 

plastrão na face ventral, usado como proteção. Quando sentem-se ameaçadas, 

rapidamente abrigam patas e cabeça para dentro do casco. As tartarugas pertencem 

a linhagem dos Cryptodira (= pescoço escondido) e retraem a cabeça para dentro do 

casco curvando o pescoço na forma de um S vertical; e os quelônios popularmente 

chamados de cágados, pertencem à linhagem dos Pleurodira (= pescoço lado), e 

retraem a cabeça curvando o pescoço horizontalmente (POUGH; HEISER; 

MCFARLAND, 1999). 

A maioria dos répteis é especialista em habitats, ou seja, só consegue 

sobreviver em um ou em poucos ambientes distintos. A grande maioria das espécies 

de lagartos e serpentes das florestas tropicais brasileiras não consegue sobreviver 

em ambientes alterados, como pastos, plantações de diversos tipos e até de 

florestas monoespecíficas para extração de madeira e celulose, como eucaliptais e 

pinheirais.  

Por outro lado, algumas espécies parecem se beneficiar da alteração de 

habitats pela ação humana, como é o caso da cascavel. Ao contrário do que ocorre 

com a imensa maioria dos répteis brasileiros, a distribuição geográfica da cascavel 

está aumentando, pois essa espécie é capaz de invadir áreas abertas criadas pela 

derrubada de florestas tropicais (MARQUES et al., 2004). 
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3.2.3.2.3. Resultados do Levantamento da Herpetofauna na AID e na AII. 

 

Foram registradas 12 espécies de anfíbios e 09 espécies répteis na AID e 

AIdo empreendimento. Das espécies de anfíbios encontradas, 11 pertencem a 

Ordem Anura, ao passo que 01 delas pertence a Ordem Gymnophiona. Quanto aos 

répteis, todas as espécies pertencem a Ordem Squamata. A maioria das espécies 

de Anuros apresentou sobreposição de ocorrência nas duas áreas.  

Na Tabela 12, apresentada a seguir, também estão listados os indivíduos que 

têm ocorrência registrada (referências bibliográficas) para região do 

empreendimento, apesar de não terem sido observados nas campanhas de 

amostragem.  

Algumas das espécies listadas nesta tabela, apesar de não possuírem 

registro fotográfico correspondente, foram inseridas devido ao seu avistamento 

durante a PA – Procura Ativa ou pelo reconhecimento/gravação de sua vocalização 

na área amostrada. Contudo, trata-se de uma minoria, visto que a maioria das 

espécies encontradas na AID e na AII também foram fotografadas.  

A maioria dos indivíduos identificados possui ampla distribuição no estado do 

Rio Grande do Sul, representando, em sua quase totalidade, espécies comumente 

encontradas em todo o estado e ainda em outros biomas brasileiras. Parte destas 

espécies também são encontradas no Uruguai, Argentina e Paraguai.  
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Tabela 12 – Lista da Fauna de Anfíbios da Região de Coxilha Negra. Com os nomes populares, a ocorrência de regsitro, presença de registro 

fotográfico, ou não e a categorização quanto ao status de ameça segundo a IUCN, listas vermelhas Nacional e do estado do RS. 

Táxon Nome popular 
Ocorrência 
Registrada 

Fonte de 
Registro 

Registro Fotográfico 
Lista Vermelha 

Brasil RS UCN 

Família BUFONIDAE 

Dendrophryniscus berthalutzae Sapinho de árvore RE RB NÃO - - MP 

Rhinella achavali - RE RB NÃO - - MP 

Rhinella fernandezae - RE RB NÃO - - MP 

Rhinella schneideri - AID + AII PA + RB SIM - - MP 

Melanophryniscus atroluteus - AID  PA + RB SIM - - MP 

Família CAECILIIDAE  

Chthonerpeton indistinctum Minhocão Comum RE RB NÃO  - - MP 

Luetkenotyphlus brasiliensis Cecília AID  PA + RB NÃO - - DI 

Família CYCLORAMPHIDAE 

Odontophrynus americanus Sapo da horta RE RB NÃO - - MP 

Família HYLIDAE 

Aplastodiscus perviridis Perereca verde RE RB NÃO - - MP 

Dendropsophus sanborni  Perereca RE RB NÃO - - MP 

Dendropsophus minutus  Perereca ampulheta AID + AII PA + RB NÃO - - MP 

Hypsiboas faber Sapo ferreiro AID  PA + RB NÃO - - MP 

Hypsiboas guentheri Rã trepadora RE RB SIM - - MP 

Phyllomedusa iheringii Rã macaco RE RB NÃO  - - MP 

Podonectes minutus Rã boiadeira AID + AII PA + RB SIM - - MP 
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Scinax granulatus Perereca roncadeira RE RB NÃO - - MP 

Scinax fuscovarius 
Perereca raspa de 

cuia 
AID PA + RB SIM - - MP 

Scinax squalirostris Perereca nariguda RE RB NÃO - - MP 

Família LEIUPERIDAE 

Physalaemus biligonigerus Rã pintada RE RB NÃO - - MP 

Physalaemus cuvieri Rã cachorro AID PA + RB NÃO - - MP 

Pseudopaludicola falcipes Rã AID PA + RB SIM - - MP 

Família LEPTODACTYLIDAE 

Leptodactylus latrans Rã-crioula AID + AII PA + RB SIM - - MP 

L. fuscus - RE RB NÃO - - MP 

L. latinasus - AID PA + RB SIM - - MP 

L. chaquensis - RE RB NÃO - - MP 

L. gracilis Rã-piadora RE RB NÃO - - MP 

L. mystacinus - RE RB NÃO - - MP 

Limnomedusa macroglossa - AID PA + RB SIM - - MP 

Physalaenus biligonigerus  - RE RB NÃO - - MP 

Família MICROHYLIDAE 

Elachistocleis ovalis 
Sapinho da barriga 

Amarela 
AID PA + RB SIM - - MP 

 

 

Legenda:  AID = Área de Influência Direta; AII = Area de Influência Indireta; RE = Região do Empreendimento;  

PA = Procura Ativa; RB = Referência Bibliográfica; MP = Menor Preocupação; DI = Dados Insuficientes. 
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3.2.3.2.4 Descrição da Fauna de Anfíbios. 

 

Dentre as espécies de anfíbios identificadas nas áreas de interesse (AID e 

AII), a que apresentou maior número de representantes e maior sobreposição de 

ocorrência nas áreas de transecção foi a Leptodactylus latrans (rã-crioula, rã-

manteiga) (figura 108). 

Esta espécie apresenta grande porte, atingindo até 140 mm de comprimento 

rostro-cloacal. Segundo FROST (2007), está distribuída na América do Sul a leste 

dos Andes, ao passo que DEIQUES et al. (2007) define a espécie como um anfíbio 

de grande porte que se distribui no Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Possui 

ampla distribuição em todo o Rio Grande do Sul. 

 

 
Figura 108 - Espécie de Leptodactylus latrans visualizada na AID. 

 

É encontrada, principalmente, em corpos d’água de pouca profundidade e 

banhados em áreas abertas (ACHAVAL & OLMOS, 2003). A espécie tem pico 

reprodutivo concentrado na estação mais quente do ano, sobretudo entre os meses 

de setembro a fevereiro. Os machos no período reprodutivo vocalizam nos turnos 

diurnos e noturnos escondidos na vegetação aquática, sua vocalização emite notas 

curtas monótonas e de baixa frequência.    
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As fêmeas formam ninhos de “espuma” flutuantes onde são depositados ovos 

próximos as vegetações. Apesar das fêmeas possuírem cuidado parental, sobretudo 

nas primeiras semanas de vida dos girinos, isto não impedi que estes sejam 

predados pela avifauna. 

A dieta principal inclui coleópteros, artrópodes e suas larvas, mariposas, e, 

com menor freqüência, anfíbios anuros (ACHAVAL & OLMOS, 2003). Não é uma 

espécie indicada para atuar como bioindicador de qualidade ambiental em função de 

sua grande plasticidade de hábit e nichos ecológicos.  

Trata-se de uma espécie que possui resistência as alterações ambientais 

produzidas pelo homem e cujos girinos parecem suportar um grau de poluição de 

água não aceitável por outras espécies de anuros. Isso faz com que essa espécie 

ainda seja muito encontrada  em vários lugares habitados, apesar de ser muito 

caçada para servir de alimento humano. 

Foram encontrados grupos significativos desta espécie em todos os 

transectos amostrados, inclusive em áreas muito antropizadas e com pouca 

disponibilidade de água e vegetação (banhados intermitentes) localizadas em áreas 

de pastagem ocupadas pela criação de gado bovino, que, inclusive, utiliza esta água 

para dessedentação. 

Dentre as espécies que apresentaram ocorrência nos transectos presente 

dentro da AID e AII destaca-se a Leptodactylus fuscus. Esta espécie, de porte 

médio, utiliza sítios de vocalização caracteristicamente de “terra seca” (MARTINS, 

1988). É também considerado pela literatura, um especialista de habitat, 

principalmente sob o aspecto reprodutivo em poças ou lagoas temporárias. Constrói 

tocas subterrâneas, pois é comum encontrá-los vocalizando em calçadas que 

possuam uma mínima quantidade de vegetação gramínea. 

A Leptodactylus latinasus (rã-piadora) (figura 109) também apresentou 

ocorrência nos transectos presente dentro da AID e AII. A rã-piadora é uma espécie 

de pequeno porte típica de áreas abertas, onde os machos escavam pequenas 

cavidades subterrâneas em terra úmida, na margem de banhados (DI-BERNARDO 

et al., 2002; ACHAVAL & OLMOS, 2003). 
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A Leptodactylus latinasus apresenta-se distribuída por toda a Região do 

Chaco na Bolívia, Paraguai e Argentina, para o Brasil meridional e Uruguai. No Rio 

Grande do Sul é mais comum nas terras baixas do oeste (LEMA & MARTINS, 2011).  

 

 
Figura 109 - Espécie de Leptodactylus latinasus presente na AID. 

 

Algumas espécies só mostraram-se presentes nas áreas dos arroios, onde 

havia maior disponibilidade hídrica e, aparentemente, a água apresentava melhores 

condições de disponibilidade de OD – Oxigênio Dissolvido. Uma destas espécies foi 

a Pseudis minutus (rã-boiadora) (figura 110), que apresentou ocorrência nos 

transectos nas áreas dos arroios presente dentro da AID e AII.   

É uma rã de médio porte que se distribui no nordeste da Argentina, Uruguai e 

extremo sul do Brasil, frequentemente encontrada em lagoas permanentes ou 

temporárias flutuando com grande facilidade. Apresenta olhos dorsais (adaptados ao 

ambiente aquático) e pupilas verticais com membranas interdigitais bem 

desenvolvidas. A reprodução ocorre de julho a abril (ACHAVAL & OLMOS, 2003).  

Ocorre em todo o Brasil meridional, de SC ao Uruguai e nordeste da 

Argentina. No Rio Grande do Sul está presente em regiões de baixas altitudes. 
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Figura 110 - Espécie de Pseudis minutus verificada em um arroio 

na AID. 

 

Outra espécie que se fez presença tanta na AID quanto a AII foi à espécie 

Scinax fuscovarius (perereca de banheiro), apesar de não ter sido registrada em 

todos os transectos realizados (figura 111). 

Apesar dos espécimes encontrados terem sido visualizados em transectos 

localizados em áreas afastadas de residências, estes exemplares estiveram sempre 

associados a pequenas construções (casas de bombas) ou mesmo entre fendas 

e/ou rachaduras em estruturas de pontes sobre os arroios amostrados. 
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Figura 111 - Espécie de Scinax fuscovarius verificada em um transecto na 

AID. 

 

A ocorrência, em especial, do gênero Scinax (Perereca de banheiro ou 

Raspa-cuia) está relacionada ao hábito domiciliar, ao qual esses indivíduos se 

adaptaram, com ocorrência principalmente nas épocas de maior umidade, nas quais 

também é maior a oferta ou ocorrência de suas presas naturais, os insetos 

(FREITAS & SILVA, 2004; 2005). 

A espécie Rhinella schneideri (Sapo Boi ou Sapo Cururu) (figura 112) também 

apresentou ocorrência na AID e na AII, porém, não foi verificado em todos os 

transectos realizados. 

Esta espécie foi descrita em 1894 por Werner, mas por muito tempo foi 

chamada de B. paracnemis. Atualmente pode ser encontrada do Uruguai à Bolívia 

central, passando pelo Paraguai e Argentina. No Brasil, é encontrada principalmente 

nos estados da Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás e Região Sul (BASTOS 

et.al., 2003; FROST, 2002; COCHRAN, 1955). Apresenta ampla distribuição 

geográfica na América do Sul com adensamento populacional em áreas antrópicas 

pela alta disponibilidade de alimentos (COCHRAN, 1955). 
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Figura 112 - Espécie de Rhinella schneideri encontrada 

próxima às benfeitorias de uma estância próxima a um 

transecto realizado em um arroio localizado na AII. 

 

Pertence a um grupo que congrega animais de grande porte possuindo 

membros curtos e coloração que varia de castanho-claro a escuro. Possui pele 

áspera com região dorsal bastante rugosa devido à presença de glândulas cutâneas 

(COCHRAN, 1955). O veneno possui bufotoxinas, causando apenas pequenas 

irritações cutâneas em pessoas sensíveis, mas se ingerido, geralmente por cães, 

pode causar sérias complicações envolvendo o sistema nervoso e circulatório 

(CARDOSO et al. 2003). 

Assim como Rhinella crucifer, os adultos alimentam-se de insetos, tendo uma 

alimentação muito variada. Forrageiam sob postes de iluminação, com predomínio 

das espécies de insetos da Ordem Hymenoptera (COCHRAN, 1955). Os adultos 

desta espécie são bastante andarilhos, e forrageiam sob postes de iluminação, 

podendo ser encontrados a quilômetros de distância de corpos dágua. Durante o dia 

abrigam-se sob pedras e troncos de madeira, montes de tijolos, ou mesmo no 

interior de calhas, canaletas, etc. 

A espécie Elachistocleis ovalis (Rã-grilo ou Rã-guarda) (figura 113) 

apresentou ocorrência apenas na AID, porém, não foi verificado em todos os 
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transectos realizados nesta. Seu nome popular é uma referencia ao seu canto, 

semelhante a um apito agudo. (HADDAD, C.F.B.). 

Apresenta ampla distribuição na América do Sul, se estendendo do Panamá e 

Colômbia, pelo leste dos Andes, à Argentina e ilha de Trindade (FROST, 2004). A 

taxonomia desta espécie é controversa e sofreu 14 alterações desde sua descrição 

como Rana ovalis em 1799. A Elachistocleis ovalis ocorre em sintopia com outras 

espécies congenéricas e também taxonomicamente problemáticas (ver KWET & DI 

BERNARDO, 1998 e LAVILLA et al. 2003), o que pode levar a identificações pouco 

confiáveis.  

 

 
Figura 113 - Espécie Elachistocleis ovalis encontrada em 

transecto não lacustre realizado na AID. 

 
O modo de vida de E. ovalis é caracterizado como fossorial (KWET & DI-

BERNARDO, 1999) ou semifossorial (ACHAVAL & OLMOS, 2003) e criptozóico 

(Strussmann 2000). A dieta é especializada, restrita a formigas e cupins (SOLÉ et al. 

2002). Quanto à reprodução, E. ovalis apresenta padrão explosivo (sensu WELLS 

1977; TOLEDO et al. 2003), semelhante ao observado para outras espécies do 

gênero (KWET & DI BERNARDO 1998 e 1999; RODRIGUES et al. 2003). Ovos e 
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larvas desenvolvem-se em corpos de água lênticos (TOLEDO et al. 2003) e a dieta 

dos girinos é composta principalmente por algas perifíticas (ROSSA-FERES et al. 

2004). 

A espécie Limnomedusa macroglossa (Duméril & Bibron, 1841) foi registrada 

dentro da AID, em apenas um dos transectos realizados (figura 114). A espécie 

ocorre na Argentina e no Uruguai, e  está presente em todos os estados do sul do 

Brasil. 

 

 
Figura 114 - Aparente dimorfismo sexual apresentado na espécie 
Limnomedusa macroglossa em indivíduos encontrados na AID 
após remoção de rocha superficial. 

 

Podem ser encontradas em uma variedade de habitats, incluindo montanha 

rochosa, zonas cercada por lagoas, principalmente, de baixa altitude, terraços de 

rochas marginais, poças rasas com ou sem vegetação, bem como sob rochas 

(ACHAVAL & OLMOS 2003).  

Gudynas e Skuk (1980) observaram indivíduos de L. macroglossa em 

arbustos, quando associado a cursos d'água ou não, mas Gudynas e Gehrau (1981) 

não registraram nenhum espécime adulto neste tipo de habitat durante estudo 
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realizado no Uruguai. Estes autores reconhecem a espécie como a único anuro do 

seu país com ocorrência restrita a ambientes rochosos xerófilos.  

Os machos vocalizam na beira da água, às vezes, submergindo parte do seu 

corpo (STRANECK et al. 1993) e, provavelmente, desempenham o cuidado parental, 

já que alguns machos foram observados  perto de posturas (LANGONE & 

PRIGIONI, 1985).  

A reprodução ocorre de setembro a dezembro onde as fêmeas produzem em 

média 400 ovos depositados sobre o fundo de riachos ou córregos temporários 

aderidos a pedras (ACHAVAL & OLMOS, 2003). Os girinos vivem em poças 

pequenas e sazonais com fundos rochosos, ou em pequenos remansos de córregos 

e sua coloração é similar ao do substrato em que residem (GERHAU & SÁ, 1980). 

Segalla e Langone (2004) afirmam que a espécie é especialista em relação às 

exigências do seu habitat. 

A espécie Pseudopaludicola falcipes (figura 115 e 116) foi outro anuro 

encontrado dentro da AID do empreendimento. Esta espécie é uma das menores rãs 

encontradas no Rio Grande do Sul, mede de 1,5 a 2,0cm. A coloração é marrom 

clara ate cinza, geralmente possui um desenho em forma de Omega no dorso e 

diversas manchas escuras. Alguns indivíduos apresentam uma faixa clara que vai do 

focinho até a cloaca, o ventre é branco e nos machos o saco vocal é amarelo.  

Ocorre em todo o Brasil. São muito abundantes em banhados, charcos, e 

beira de lagoas, lavouras de arroz e diversos corpos d’água em áreas abertas onde 

é comum escutar diversos machos em atividade de vocalização, inclusive durante o 

dia. Van Sluys & Rocha (1998) estudando uma população desta espécie no Estado 

do Pará, sugeriram que as presas principais sejam hemípteros (percevejos) e 

dípteros (moscas e mosquitos). Seu canto lembra um estalo repetido seguidamente.  

Por ter uma distribuição bastante ampla e por ser um anuro muito pequeno é 

possível que corresponda a um complexo de espécies. Contudo, dentro da AII e AID 

do empreedimento, não foi verificado uma ocorrência muito significativa de 

exemplares desta espécie, inclusive registros escassos de vocalização. 
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Figura 115 – Indivíduo da espécie Pseudopaludicola falcipes encontrado 

em uma poça intermitente de substrato rochoso dentro da AID. 

 

 

Figura 116 – Vista de detalhe do espécime de Pseudopaludicola falcipes 

encontrado na AID. 
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A espécie Hypsiboas guentheri (perereca verde) (Figura 117) foi encontrada 

em um transecto na AID e noutro transecto na AII. Trata-se de uma espécie 

endêmica do Brasil.  

Essa espécie ocorre na costa sudeste do Brasil, sobretudo no Rio Grande do 

Sul e em Santa Catarina, principalmente entre 0-200 m de altitude.  

É uma espécie com habitats diversificados, compreendendo área de várzea 

úmida tropical ou subtropical, matagais, pântanos de água doce, riachos 

intermitentes, terra arável, pastagens, jardins rurais e terras alagadas. Apresenta 

bastante tolerância a ambientes antropizados. 

Esta espécie era do genero Hyla, mas foi recentemente movido para o gênero 

Hypsiboas (FAIVOVICH, et al., 2005). Antigamente, era considerada por alguns 

autores (MIRANDA RIBEIRO 1926; BARRIO 1962) sinônima da Hypsiboas 

pulchellus. 

 

 

Figura 117 - Exemplar de Hypsiboas guentheri encontrado num 

transecto na AID. 

 

Uma espécie cujo registro se deu exclusivamente na AID, em apenas um dos 

transectos amostrados, foi o Melanophryniscus atroluteus (figura 118 e 119). Trata-
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se de uma espécie que habita áreas abertas (geralmente campos) do nordeste da 

Argentina, sul do Brasil, sudeste do Paraguai e norte do Uruguai. 

As informações sobre sua ecologia ainda são pouco conhecidas. No Rio 

Grande do Sul ocorrem de leste a oeste, desde as partes baixas às altas, incluindo o 

Planalto, estendendo-se para nordeste da Argentina. 

É uma espécie relativamente rara, mas a população é provavelmente estável 

no Brasil. É raro no Paraguai. Na Argentina e no Uruguai apresenta maior 

abundancia durante os períodos de reprodução. 

 

 

Figura 118 - Exemplar de Melanophryniscus atroluteus encontrado 

próxima a um transecto localizado na AID. 
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Figura 119 - Detalhe do ventre característico do Melanophryniscus 
atroluteus. 

 

Os seus habitats naturais são pastagens subtropicais ou tropicais 

sazonalmente úmidas ou inundadas, marismas intermitentes de água doce, terras 

aráveis, pastagens e canals e valas. Sua reprodução ocorre de forma explosiva em 

poças temporárias e valas agrícolas.  

Ocorre em habitats substancialmente perturbados, mas não é encontrado em 

áreas com atividades intensivas de gado, talvez devido à compactação do solo, que 

inibie a formação de poças temporárias (MANEYRO et al. 2008). 

A principal ameaça para esta espécie na Argentina, Brasil e Uruguai é o 

avanço das plantações de pinus e eucalipto sobre as áreas de campos, em função 

da perda de habit. 

No inventário de anfíbios realizados nas AID e AII, além dos Anuros, também 

foram encontradas espécies pertencentes a Ordem Gymnophofiona. 

Esta Ordem possui como principais características: o aspecto ofioformes; 

ausência de patas (ápodes); presença de cerca de 200 vértebras, geralmente sem 

cauda; pele apresentando sulcos anelares eqüidistantes (anéis primários) que 

podem estar divididos em sulcos secundários ou mesmo ternários; geralmente 

apresentam escamas dérmicas microscópicas nos sulcos. A boca é geralmente 
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ventral; com ou sem curta cauda; geralmente com escudo terminal; tentáculo 

sensorial na região nasoocular, variando sua posição conforme a sub-família; olhos 

pouco ou não visíveis externamente. Crânio compacto, próprio de animal fossorial, 

devido à fusão de ossos cranianos. 

Estes indivíduos estão compreendidos em uma única família, Caeciliidae, 

que, por sua vez, divide-se em duas sub-famílias: Caeciliinae e Typhlonectinae. 

Seus representantes são conhecidos, popularmente, como Minhocões e Cecílias. 

Foram encontrados exemplares da espécie Luetkenotyphlus brasiliensis tanta 

na AID quanto na AII. Estes indivíduos possuem hábito fossorial e foram 

encontrados em ocasiões de remoção de pedras e foliços à procura de anuros e 

répteis. 

Esta espécie pode crescer em média até 50 cm de comprimento total. Não há 

registro para ocorrência de dimorfismo sexual neste grupo, nem o modo de 

reprodução é conhecido, porém sabe-se que as fêmeas se tornam sexualmente 

maduras entre 180-230 mm de comprimento total e são menores que os machos 

sexualmente maduros (aproximadamente 332 mm de comprimento total).  

Ocorrem na faixa oeste-sul do Brasil através do estado de São Paulo, ao sul 

de Rio Grande do Sul. Em 1998, ocorreu o primeiro registro desta espécie na 

Argentina, na província de Misiones, estendendo a distribuição conhecida desta 

espécie a 165 km ao sul do próximo registro. É provável que este cecília também 

seja encontrada no sul do Paraguai. A espécie é encontrada em altitudes inferiores a 

500 metros. 

 

3.2.3.2.5. Descrição da Fauna de Répteis. 

 

As espécies de répteis possuem comportamento reprodutivo bastante distinto 

dos anfíbios, sobretudo quanto à utilização de áreas preferenciais para 

acasalamento, o que facilita a visualização dos anuros. 

Deste modo, a visualização e identificação dos répteis presentes nas áreas de 

interesse (AID e AII) produziram resultados qualiquantitativos inferiores aos 
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apresentados pelos anfíbios nas áreas de transecção. Além disso, a sobreposição 

de registro de ocorrência nestas áreas também foi significativamente mais discreta. 

Foram notificadas durante a realização dos levantamentos dentro dos 

transectos apenas espécies pertencentes à Ordem Squamata, sendo uma 

anfisbena, quatro lagartos e quatro serpentes. Segue abaixo tabelo da fauna dos 

Répteis encontrada. 
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Tabela 13 - Lista da Fauna de Répteis da Região de Coxilha Negra. Com os nomes populares, a ocorrência de registro, presença de registro fotográfico, ou não 
e a categorização quanto ao status de ameça segundo a IUCN, listas vermelhas Nacional e do estado do RS.  

Táxon Nome popular 
Ocorrência 
Registrada 

Fonte de 
Registro 

Registro Fotográfico 
Lista Vermelha 

Brasil RS UCN 

FAMÍLIA AMPHISBAENIDAE 

Amphisbaena munoai Cobra de duas cabeças AII PA + RB SIM - - - 

Amphisbaena trachura - RE RB NÂO - - - 

FAMÍLIA DIPSADIDAE 

Helicops Infrataeniatus - RE RB NÃO - - - 

Liophis anomalus Jararaquinha d’ água AID PA + RB SIM - - MP 

Liophis poecilogyrus Cobra verde AID PA + RB SIM - - - 

Lygophis meridionalis Papa pinto AID PA + RB SIM - - - 

Phylodryas Olfersii - RE RB NÃO - - - 

Phylodryas patagoniensis Cobra de capim AID PA + RB SIM - - - 

Xenodon Dorbignyi - RE RB NÃO - - - 

FAMÍLIA PHYLLODACTYLIDAE 

Homonota uruguayensis Geco-do-campo AID PA + RB SIM - - - 

FAMÍLIA TEIIDAE 

Cnemidophorus lacertoides Lagartixa Verde AID PA + RB SIM - - - 

Teius oculatus Teiú verde AID PA + RB SIM - - - 

FAMÍLIA VIPARIDAE 

Bothrops alternatus Urutu-cruzeiro AII RB NÃO - - - 

Bothrops neuwiedi - RE RB NÃO - - - 
 

Legenda:  AID = Área de Influência Direta; AII = Area de Influência Indireta; RE = Região do Empreendimento; PA = Procura Ativa; RB = Referência 
Bibliográfica; MP = Menor Preocupação. 
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Dentre a fauna reptiliana descrita no inventário apenas a Amphisbaena 

munoai (cobra de duas cabeças) foi encontrada na AII (figura 120). Apesar deste 

fato, ressalta-se que esta espécie possui ampla distribuição no estado do RS, 

inclusive em toda a região do empreendimento, e, certamente, também é encontrada 

na AID. 

 

 
Figura 120 - Espécime de Amphisbaena munoai encontrado durante 

deslocamento realizada da AII em direção a AID. 

 

Dentre as espécies de serpentes encontradas, destacamos as espécies 

Liophis anomalus (Jararaquinha d’ água), Liophis poecilogyrus (Cobra verde), 

Phylodryas patagoniensis (Papa pinto) e a Lygophis meridionalis (Cobra de capim), 

cujo espécime foi encontrado morto, porém, em ótimo estado de conservação, 

aparentando estar a pouco tempo nesta condição. Além destas espécies, existem 

muitos relatos da presença de Bothrops alternatus (Urutu cruzeira) para estas 

região, inclusive com visualização de carcaças e histórico de acidentes com 

moradores da região. 

A Liophis anomalus é uma serpente não peçonhenta de pequeno porte (figura 

121), atingindo pouco mais de 700 mm de comprimento total, e com cauda variando 

entre 20 a 29% deste (DIXON, 1985; GIRAUDO, 2001). Ocorre no sul do Brasil, 



  

                                                                                                         

 

179 

 

Uruguai e Argentina (DIXON, 1989). De acordo com Lema (1994) e Achaval & 

Olmos (2003), freqüentemente ocupa ambientes aquáticos. Alimenta-se de anfíbios 

e ocasionalmente de pequenos lagartos e peixes (LEMA, 1994; CARREIRA-VIDAL, 

2002). É ovípara, depositando de seis a 15 ovos (ACHAVAL & OLMOS, 2003). 

 

 
Figura 121 - Liophis anomalus encontrada em área próxima a um transecto 

realizada em uma área de “banhado” dentro da AID. 

 

A Liophis poecilogyrus é uma serpente não peçonhenta de porte mediano, 

que atinge pouco mais de 700 mm de comprimento total, do qual 13 a 20 % 

corresponde à cauda (GIRAUDO, 2001; MACIEL, 2001). Fêmeas atingem maior 

tamanho corporal que machos (MACIEL, 2001). Possui ampla distribuição 

geográfica, ocorrendo em quase toda a América do Sul a leste dos Andes. 

Esta espécie apresenta uma grande variação de colorido ao longo de sua 

distribuição geográfica, sendo reconhecidas atualmente quatro subespécies. 

Segundo Dixon & Markezich (1992), a subespécie presente na região de estudo 

corresponde a L. poecilogyrus sublineatus. Habita áreas abertas associadas a 

banhados, açudes, arroios e rios (GALLARDO, 1977; DIXON, 1980; VITT, 1983; 

WILLIAMS & SCROCCHI, 1994; ACHAVAL & OLMOS, 2003). A atividade é 

principalmente diurna, sendo mais intensa no início da manhã e no final da tarde 
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(MACIEL et al., 2003), mas atividade noturna já foi registrada na Argentina e no 

Pantanal (WILLIAMS & SCROCCHI, 1994; STRÜSSMANN & SAZIMA, 1993; 

YANOSKY et al., 1996). 

 

 
Figura 122 - Detalhe para Liophis poecilogyrus reagindo à 

presença de “estranhos”. 

 

A dieta da espécie consiste principalmente de anuros (incluindo desovas e 

larvas), mas consome também peixes (MACIEL, 2001). Apresenta grande variação 

ontogenética, sendo os filhotes sempre muito manchados e de fundo claro, com 

colar nucal preto (LEMA, 1994). É ovípara, havendo registros de desovas 

constituídas por seis a nove ovos (LEITÃO-DE-ARAUJO, 1978; PONTES & DI-

BERNARDO, 1988). Quando capturados, indivíduos desta espécie costumam utilizar 

descargas cloacais fétidas. 

A Phylodryas patagoniensis é uma serpente de porte mediano, atingindo 

cerca de 1400 mm de comprimento total, do qual entre 21 e 31 % corresponde à 

cauda (GIRAUDO, 2001) (figura 123). As fêmeas atingem maior tamanho do que os 

machos (GIRAUDO, 2001; HARTMANN, 2001). Possui ampla distribuição 

geográfica, ocorrendo desde o nordeste até o sul do Brasil, Bolívia, Paraguai, 

Argentina e Uruguai (PETERS & OREJAS-MIRANDA, 1970). Possui hábito terrícola, 
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ocupando principalmente áreas de campo e bordas de mata (SAZIMA & HADDAD, 

1992; HARTMANN, 2001).  

 

 
Figura 123 - Exemplar de Phylodryas patagoniensis encontrada em poça 

d’água durante deslocamento da equipe dentro da AID. 

 

Possui uma dieta variada, consumindo peixes, anuros, lagartos, aves, 

mamíferos e serpentes, inclusive da própria espécie (HARTMANN, 2001, PONTES 

et al., 2003, 2004b). É ovípara, tendo sido observadas 11 desovas constituídas por 

sete a 20 ovos, oriundas de fêmeas procedentes do litoral externo (G.M.F. PONTES, 

com. pessoal). Quando acuada, pode achatar o corpo dorso-ventralmente, desferir 

botes e morder com agilidade (SAZIMA & HADDAD, 1992; obs.pessoal). Quando 

capturados, diversos indivíduos fingem-se de mortos (tanatose). 

A espécie Lygophis meridionalis é uma serpente terrestre (CEI, 1993), que 

está associada principalmente com águas lênticas (LEYNAUD & BUCHER, 1999) 

(figura 124). Possui distribuição a partir central e sudeste Brasil e Bolívia, a 

Argentina nordeste e Paraguai (GIRAUDO E SCROCCHI, 2002).  

Este espécie foi localizada no gênero Liophis (Liophis meridionalis), mas, 

recentemente, Zaher et al. (2009) revalidou o gênero Lygophis. Hoje Lygophis 
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(Liophis) meridionalis é considerada como uma espécie válida, apesar de muitos 

trabalhos recentes ainda identificá-la no gênero Liophis (Liophis meridionalis). 

 

 

Figura 124 - A espécie Lygophis meridionalis encontrada morta em 

um transecto realizado dentro da AID. 

 

Esta espécie apresenta padrão de coloração dorsal com diferentes arranjos 

de listras longitudinais ou tendência para estrias, o forame óptico é muito pequeno; a 

forma geral do hemipênis é clavado, com muito pequenos lobos; possui sulco 

interlobulares reduzido ou ausente (MOURA-LEITE, 2001, ZAHER et al. 2009). 

Quanto às espécies de lagartos encontrados durante a elaboração do 

inventário de herpetofauna, foi verificada a ocorrência das espécies Homonota 

uruguayensis (Geco-do-campo), Teius oculatus (Teiú Verde), Cnemidophorus 

lacertoides (Lagartixa verde). Todas estas espécies da foram encontradas dentro da 

AID, contudo, representam espécies comuns, facilmente encontradas em a região 

do empreendimento.  

A Homonota uruguayensis é uma espécie pouco conhecida, sendo o único 

Geconídeo nativo do Rio Grande do Sul, ocorrendo no oeste e nordeste do Uruguai, 
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sul-sudoeste do RS (figura 115). É terrestre e restrita aos afloramentos rochosos de 

arenito-basalto da região da campanha, apresentando hábito noturno e diurno. 

 

 

Figura 125 - Indivíduo de Homonota uruguayensis encontrado em 

transecto na AID. 

 

Esta espécie utiliza como refúgio pedras sob substrato pedregoso e fendas 

nas rochas. A coloração acinzentada quase uniforme dessa espécie é única entre os 

gêneros; todas as outras espécies possuem tons contrastantes de marrom e branco, 

diferindo também de todos os outros membros do gênero por possuir escamas 

carenadas e imbricadas no dorso do corpo.  

Homonota uruguayensis consome em torno de 22 categorias alimentares, 

sendo estas basicamente artrópodes. Os principais itens consumidos mais 

freqüentemente em número são aranhas e coleópteros. Já com relação ao volume, 

os itens alimentares mais representativos são aranhas, gafanhotos e caudas de 

Homonota uruguayensis. Sua dieta apresenta variação ontogenética e sazonal. H. 

uruguayensis é um lagarto generalista e oportunista com estratégia de forrageio 

mista, sendo considerado um “emboscador em série”. 
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A Cnemidophorus lacertoides é uma espécie de lagarto teídeo de pequeno 

porte que ocorre na região sul do Brasil, Uruguai e nordeste da Argentina (LEMA, 

1994; PETERS & DONOSO-BARROS, 1970) (figura 126). No Rio Grande do Sul são 

encontrados no litoral norte, campos adjacentes e no Escudo Sul-Riograndense, 

geralmente associados a áreas rochosas (LEMA, 2002). Habita em áreas rochosas, 

sendo geralmente encontrando debaixo das pedras, onde geralmente constroem 

galerias sinuosas. 

 
Figura 126 - Espécime de Cnemidophorus lacertoides encontrado 

num final da tarde durante a realização de transecto dentro da AID. 

 

Esta espécie apresenta dimorfismo sexual entre machos e fêmeas 

sexualmente maduros, onde fêmeas são significativamente maiores que machos 

diferentes do observado para muitos teídeos (ANDERSON & VITT 1990). Fêmeas 

com maior tamanho do corpo podem ser favorecidas com a produção de maior 

volume e/ou tamanho da ninhada (FITCH 1970, SHINE et al. 1998). Dados 

bibliográficos revelaram correlação positiva entre o tamanho de fêmeas e o tamanho 

das desovas. Assim, fêmeas de C. lacertoides com maior tamanho conseguem 

produzir mais ovos do que fêmeas de menor tamanho. 

Os machos sexualmente maduros apresentam comprimento e largura da 

cabeça significativamente maiores do que aqueles das fêmeas sexualmente 
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maduras. Estas diferenças parecem comuns entre machos e fêmeas de lagartos 

teídeos (ANDERSON & VITT 1990).  

Além do tamanho, também apresentam dimorfismo sexual na coloração, com 

os machos apresentando coloração esverdeada nas laterais do tronco, na região de 

transição entre as dorsais e ventrais. Tal padrão de coloração apresenta-se ausente 

nas fêmeas, que apresentam coloração esbranquiçada nesta região do corpo. 

O Teius oculatus é uma espécie de tamanho médio, com porte robusto, que 

vive em ambientes relativamente úmidos, com preferência por ambientes mesófilos, 

formando sofisticados túneis sob troncos caídos, pedras ou outros objetos em áreas 

molhadas e rochoso, com vegetação arbustiva (figura 127).  

As fêmeas põem os ovos debaixo de pedras ou em ninhos de formigas social, 

em massas de 6-8 ovos cada um, para tirar proveito da temperatura relativamente 

constante e umidade desses ninhos para o seu desenvolvimento. Esta espécie 

possui hábito alimentar insetívoro, sendo predadores ativos. É possível determinar 

variações sazonais qualiquantitativa em sua dieta no decorrer do ano, contudo, 

sempre prevalecem a captura de coleópteros, ortópteros, cupins e larvas. 

 
Figura 127 - Detalhe do Teius oculatus encontrado em transecto 

realizada na AID.  
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Sua distribuição vai desde o litoral até os Pampas gaúchos, seguindo do sul 

do Brasil para o Uruguai. Também é facilmente encontrado no Paraguai e na 

Argentina. 

 
3.2.3.3. Discussão da amostragem de Anfíbios e Répteis. 

 

Os resultados da amostragem da herpetofauna presente na AID e AII do 

empreendimento apresentaram dados compatíveis com a fitofisionomia e 

características ecológicas da região, confirmados pelas referências bibliográficas 

disponíveis para este bioma (Campos Sulinos). 

As espécies de anfíbios e répteis identificadas durante este inventário 

representam uma fauna de ocorrência relativamente comum na região, apesar de 

exercerem importante papel nas interações ecológicas locais. 

As espécies de anfíbios identificadas neste estudo apresentaram distribuição 

equivalente às características ecológicas apresentadas nas áreas transectadas. 

Deste modo, espécies com dieta, reprodução e habitat mais intrinsecamente ligados 

a áreas de alagados e/ou corpos d’água corrente foram encontradas em maior 

abundancia em transectos realizados às margens de arroios e banhados perenes, 

como os indivíduos do gênero Leptodactylus, cuja ocorrência deu-se em maior 

quantidade nas áreas com maior disponibilidade hídrica. 

Alguns dos transectos foram realizados em áreas abertas de pastagem 

próximas a banhados que se apresentavam completamente secos ou com pequena 

disponibilidade hídrica, alguns, inclusive, em vias de secarem complemente. Nestas 

áreas e em suas adjacências foi possível identificar a presença de espécies cuja 

ocorrência está associada a áreas com disponibilidade hídrica, visto que suportam 

bem esta condição, sobretudo pelo hábito fossorial apresentado, como verificado 

nas espécies dos gêneros Melanophryniscus e Elachistocleis. 

A maior parte das espécies de anfíbios no sul do Brasil tem seus períodos de 

reprodução restritos aos meses mais quentes e chuvosos, geralmente de setembro 

a janeiro (LANGONE, 1994; KWET & DI-BERNARDO, 1999; ACHAVAL & OLMOS, 

2003). Deste modo, a ausência de muitas espécies cuja ocorrência potencial e 
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abundância eram esperadas para a região amostrada podem estar correlacionadas 

com o período de amostragem utilizado para este inventário, que restringiu-se ao 

intervalo entre o final do mês de fevereiro e início de março de 2011.  

O baixo volume pluviométrico registrado na região amostrada durante o 

período do inventário (não choveu neste intervalo) também pode ter influenciado na 

menor abundância qualiquantitativa das espécies. Inclusive foi observado um 

registro reduzido de atividade vocal dos machos neste período, corroborando com 

os resultados obtidos, visto que muitas espécies, sobretudo dos gêneros 

Melanophryniscus, Elachistocleis e Rhinella, além da espécie Odontophrynus 

americanus, possuem reprodução explosiva associada aos períodos de fortes 

chuvas e, consequentemente à formação de corpos d’água temporários.  

Outro fator relevante para o número relativamente limitado de espécies 

catalogadas durante a realização do inventário foi ausência da utilização de métodos 

de captura para os anfíbios e répteis. No caso dos anfíbios, o principal método de 

captura refere-se à utilização de armadilhas de interceptação e queda, que 

consistem de recipientes enterrados no solo (Pitfalls) e interligados por cercas-guia 

(driftlences; CORN 1994), conforme figura abaixo. 

 

 

Figura 128 - Modelo esquemático de armadilha de interceptação e queda. 

A ausência de captura destes indivíduos dificulta sobremaneira a identificação 

dos espécimes avistados a nível de espécie e, em alguns casos, até ao nível de 

gênero. Conforme pode ser observado nas chaves de classificação expostas neste 

trabalho muitas características morfológicas ainda são, em detrimento aos métodos 

de filogenia genética, as principais ferramentas utilizadas pelos sistematas para 
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classificação das espécies. Deste modo, muitos dos espécimes visualizados durante 

a realização deste inventário não puderam ser adequadamente identificados em 

função, dentre outros, da limitação quanto à manipulação dos mesmos e, 

conseqüentemente, obtenção de informações insuficientes para caracterização.  

Esta analogia pode ser utilizada também para identificação dos espécimes de 

répteis, com o agravante dos mesmos apresentarem-se muito mais ativos que os 

anfíbios. Deste modo, identificar a maioria dos indivíduos da Ordem Squamata 

(lagartos e serpentes) utilizando-se apenas do registro fotográfico é um fator 

limitante para identificação das espécies, principalmente quando fotografados em 

movimento. 

O número reduzido de indivíduos da subordem Lacertilia (lagartos) 

encontrados na área de espécie é compatível com os relatos sobre o seu 

comportamento. Lagartos de áreas sob influência do clima temperado na região 

Neotropical têm sido pouco estudados, provavelmente em função da menor 

diversidade e, em alguns casos, pequena densidade que lhes é característica (DI-

BERNARDO et al. 2007). 

Apesar dos relatos dos moradores da região da Coxilha Negra, não foram 

encontradas espécies de ofídios peçonhentos durante a realização das campanhas 

de amostragem. A ocorrência da espécie Bothrops alternatus (urutu-cruzeiro), 

localmente denominada como “Cruzeira” foi informada em diversas ocasiões, porém, 

esta espécie não foi visualizada durante a realização dos transectos e demais 

deslocamento dentro da AID e AII, apenas poucas carcaças avistadas que, segundo 

moradores, pertencem a espécimes mortos nas proximidades das residências. 

Diante destas circunstâncias, durante a implantação do empreendimento será 

necessário que medidas de precaução a acidentes com ofídios peçonhentos sejam 

adotadas para impedir e/ou mitigar a ocorrência efetiva destes eventos (picadas).  

Em consulta à coleção científica do Museu de Ciências e Tecnologia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (MCP) foram observadas 

apenas nove espécies de anfíbios anuros (Leptodactylus ocellatus, Leptodactylus 

chanquensis, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus latinasus, Hypsiboas pulchellus, 
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Pseudis minuta, Physalaemus biligonigerus, Dendropsophus sanborni e 

Pseudopaludicola falcipes)  

Os répteis tombados na coleção científica do MCP também totalizam nove 

espécies (Bothrops neuwiedi, Xenodon Dorbignyi, Phylodryas Olfersii, Phylodryas 

patagoniensis, Liophis poecilogyrus, Amphisbaena trachura, Helicops Infrataeniatus, 

Homonota uruguayensis, Teius oculatus), todos encontrados em fitofisionomia de 

pampas. O reduzido número de espécies e espécimes tombados na coleção 

científica é evidencia sintomática do desconhecimento da herpetofauna local. 

Existem poucos estudos de herpetofauna para a região dos Campos Sulinos, 

sobretudo no município de Santana do Livramento. Inclusive, os estudos de 

herpetofauna mais representativos para região tem sido realizados no Uruguai. 

Recentemente, Maneyro (2008) desenvolveu um estudo sobre a atividade espaço-

temporal de uma assembléia neotropical de anuros no departamento de Rivera, 

norte do Uruguai, em área próxima (30°52’S 55°36’W) a área do empreendimento 

(aproximadamente 20 km da AID). Neste estudo, o autor registrou 19 espécies de 

anuros ao longo de dois anos de monitoramento, todas com potencial de ocorrência 

para área do empreendimento. 

Também está em realização o inventário da herpetofauna do Vale de 

Lunarejo - Parque Natural Regional do Norte do Uruguai, também localizado em 

Rivera (aproximadamente 10 km da AID), cujo resultado deverá apontar a ocorrência 

de diversas espécies de ocorrência sinônima com a área do empreendimento. 

O estudo e monitoramento da herpetofauna é uma ferramenta relevante para 

avaliação dos impactos ambientais ao longo do tempo. Espécies de anfíbios e 

répteis são negativamente afetadas pelos efeitos decorrentes do processo de 

fragmentação (GIBBONS et al. 2000, STUART et al. 2004). Registros recentes de 

empobrecimento dessas comunidades e possíveis riscos de extinção associados à 

perda de hábitat, fragmentação, mudanças climáticas e patógenos (GIBBONS et al. 

2000, DIXO 2005, ETEROVICK et al. 2005, CARNAVAL et al. 2006, DIXO & 

METZGER, no prelo) têm alertado sobre a necessidade de maior conhecimento 

sobre as espécies, sua biologia e distribuição. 
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Estudos sobre composição faunística são fundamentais para a compreensão 

da biodiversidade e conseqüentemente para o planejamento e tomada de decisões 

sobre estratégias de conservação (HADDAD, 1998). 

Em função de suas características ecológicas, anfíbios e répteis são 

organismos particularmente sensíveis a variações ambientais, podendo ser 

considerados bons bioindicadores (DUELLMAN & TRUEB, 1994). Os anfíbios, por 

apresentarem ciclo de vida dependente dos meios aquático e terrestre, pele 

altamente permeável, baixa mobilidade, alta diversidade de modos reprodutivos e 

requerimentos fisiológicos especiais, são bastante vulneráveis à ação antrópica, 

tendo sua diversidade e distribuição negativamente afetados pelas alterações 

ambientais (BEEBEE, 1996; POUGH et al., 1998).  

No caso dos répteis, algumas destas características, aliadas ao tamanho 

reduzido das ninhadas, também caracterizam o grupo como vulnerável a 

modificações no ambiente (POUGH et al., 1998; PIANKA & VITT, 2003). De acordo 

com Moura-Leite et al. (1993), várias espécies de répteis podem ser caracterizadas 

como indicadoras, devido à posição apical nas cadeias alimentares, sendo sua 

sobrevivência dependente da integridade das populações de suas presas. 

Os estudos mais recentes das comunidades faunísticas têm demonstrado que 

é possível utilizar espécies bioindicadoras em estudos ambientais, permitindo ao 

pesquisador realizar inferências sobre as condições de preservação do habitat 

analisado. As particularidades e requerimentos ecológicos das espécies 

bioindicadoras constituem ferramentas importantes nos estudos de meio ambiente 

(HEYER et al., 1994). 

Dados detalhados sobre o padrão de distribuição das espécies são 

fundamentais para se identificar áreas prioritárias para a conservação, no entanto 

estão longe de serem bem descritos e compreendidos. No último diagnóstico sobre 

a biodiversidade brasileira realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, o grau de 

conhecimento foi considerado ruim para anfíbios e apenas razoável para répteis 

(SABINO, 2006). 
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Apesar dos impactos esperados pelo empreendimento sobre herpetofauna 

quando do inicio da operação da atividade serem supostamente pequenos, no 

período de implantação da atividade é previsto um impacto mais significativo. 

Espera-se que durante a realização das obras para implantação da 

infraestrutura necessária para instalação dos aerogeradores haja uma maior pressão 

sobre a herpetofauna local, sobretudo sobre a anurofauna, mais vulnerável à perda 

e ou fragmentação de hábitat, principalmente para as espécies de hábitos fossoriais. 

Espécies que apresentam hábito fossorial associada ao modo de reprodução 

explosivo, sobretudo nos gêneros Melanophryniscus, Elachistocleis e Rhinella, além 

da espécie Odontophrynus americanus, cuja reprodução está associada aos 

períodos de fortes chuvas e, consequentemente à formação de corpos d’água 

temporários podem ser diretamente afetados pela alteração nos fluxos de drenagem 

preferenciais que podem ocorrer durante reaberturas das estradas na região, 

abertura dos acessos as torres e obras de terraplanagem para instalação dos 

escritórios e demais bases de apoio. 

Deste modo é recomendável que o monitoramento da herpetofauna previsto 

para fase de implantação do empreendimento adote a ocorrência e abundancia dos 

anuros Melanophryniscus atroluteus e Elachistocleis ovalis como bioindicadores da 

influência da herpetofauna local, sobretudo através da análise comparativa da 

incidência destas espécies nos períodos pré e pós-instalação do empreendimento.  

Estas espécies apresentam hábito de vida fossorial e reprodução explosiva, 

logo, possui maior potencial de sofrerem impactos do que outros anuros cuja 

biologia está mais associada às áreas marginais aos arroios. Além disso, 

apresentam populações estáveis na região do empreendimento, o que facilita a 

avaliação de possíveis flutuações provocadas por perturbações no seu hábitat, 

reprodução e modo de vida. 

Sugere-se a realização de monitoramento, sobretudo destes grupos, para que 

haja a possibilidade de avaliar o comportamento dos indivíduos ao longo das 

diferentes estações climáticas, inclusive pela sazonalidade das chuvas e regime 

intermitente de muitos arroios que ocorrem na região e, conseqüentemente, 
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possuem muita influencia sobre o comportamento reprodutivo das espécies e 

disponibilidade de alimento.  

Durante o monitoramento será fundamental solicitar ao órgão ambiental 

responsável licença para realização de coleta, captura, transporte da herpetofauna, 

além da fixação de alguns espécimes-tipo. Outro fator que deve ser considerado é a 

limitação para instalação de armadilhas de interceptação e queda (Pitfalls), visto 

que, além do solo da região do empreendimento não apresentar condições 

geomorfológicas favoráveis à escovação (inclusive nas margens dos arroios), ainda 

existe grande dificuldade em função da criação extensiva de gado nas áreas de 

transectos localizadas em campo aberto, que poder sofrer acidente (queda) ou 

mesmo derrubar a estrutura das cercas guias. Além destes fatores, a própria 

velocidade dos ventos também poderá comprometer a estabilidade das cercas-guia.  

Deste modo, o esforço de captura deverá privilegiar, além dos Pitfalls, os 

métodos tradicionais de procura ativa nesta região, cuja ocorrência em periodicidade 

mensal poderá evitar uma possível sub-amostragem nestas áreas. 

Contudo, quanto aos possíveis impactos ambientais sobre a herpetofauna da 

região, a implantação do empreendimento é perfeitamente viável, visto que 

apresentam caráter majoritariamente local e, depois de finalizada a etapa de 

implantação do Parque Eólico, há indícios que haverá estabilidade quanto à 

interferência sobre a herpetofauna, que poderá, ainda, ser monitorada nesta etapa 

(operação). 
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3.2.4. FLORA 

 

3.2.4.1. Metodologia da amostragem da flora. 

A classificação da cobertura vegetal, nas áreas de influência direta e indireta 

(AID e AII), foi realizada através da identificação prévia da vegetação por meio de 

imagens de satélite e fotos aéreas, levantamentos de campo, e com o auxílio de 

literatura científica especializada.  

Os estágios sucessionais da vegetação foram identificados e classificados 

com base na Resolução CONAMA 423/2010 (Art. 1º) que define os estágios inicial, 

médio e avançado de regeneração (Art. 3º) para os “Campos de Altitude” ocorrentes 

no bioma Mata Atlântica, e na Resolução CONAMA 10/1993 (Art. 1º) que determina 

os estágios de sucessão da Mata Atlântica. Deve-se ressaltar que até o momento 

não há uma resolução específica para os estágios de sucessão da vegetação do 

bioma Pampa, portanto, foi necessário utilizar os parâmetros básicos estabelecidos 

pelas resoluções citadas acima. Em especial, para a vegetação campestre, que 

compreende a formação predominante (matriz da paisagem), no cenário regional, 

foram utilizados os seguintes parâmetros: histórico de uso; cobertura viva do solo; 

diversidade e dominância de espécies; espécies indicadoras e presença de 

fitofisionomias características.   

Para o levantamento florístico foi utilizado o método de caminhamento 

(FILGUEIRAS et al., 1994).  A maioria das espécies foi identificada in loco, enquanto 

que outras foram fotografadas e/ou coletadas para identificação, a qual foi efetuada 

com base em bibliografia especializada e consulta a especialistas. Para a 

determinação taxonômica das espécies vegetais da divisão Magnoliophyta, utilizou-

se o sistema de classificação proposto pelo APG III (2009). As espécies ameaçadas 

de extinção foram enquadradas de acordo com a Lista Oficial da Flora Ameaçada de 

Extinção no Rio Grande do Sul – Decreto Estadual nº 42.099, de 31 de dezembro de 

2002, e Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção – 

Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008.  As plantas com distribuição 

geográfica restrita foram classificadas em três categorias de endemismo, como 

segue: (I) espécie endêmica do bioma Pampa, (II) endêmica do RS e (III) endêmica 
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do sul do Brasil. A classificação das espécies quanto às categorias apresentadas foi 

realizada com base na Lista de Espécies da Flora do Brasil – 2011.  

Especificamente, para o georreferenciamento das populações de cactus 

globosos rupestres, foram visitados afloramentos rochosos, preferencialmente, em 

áreas de platô e em encostas voltadas para o quadrante norte. Esse procedimento 

levou em conta o fato de que a diversidade de cactus, em afloramentos rochosos 

nos campos da América do Sul, é significativamente maior em platôs e em encostas 

norte, principalmente porque estas áreas recebem maior radiação solar (hemisfério 

sul) e, portanto, retém menor teor de umidade (SARAIVA & SOUZA, 2010). Nas 

latitudes temperadas do hemisfério sul, a face de exposição do relevo tem influência 

determinante na quantidade de radiação solar recebida (BAILEY, 1998).  

 

3.2.4.2. Caracterização geral 

A área estudada, com um total de 24.698 ha, está inserida na porção 

sudoeste da cidade de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. 

Compreende uma região denominada Coxilha Negra, pertencente à Bacia 

Hidrográfica do rio Quaraí (UO60) (SEMA, 2007). A referida área apresenta uma 

série de nascentes desse rio, no reverso da Cuesta de Haedo, em torno de 400 m 

de altitude, onde se situa o nível alto do Planalto de Uruguaiana. Entre os principais 

corpos d’água da área em pauta, têm-se os arroios do Inglês, Passo da Lagoa, 

Espinilho, dos Trilhos, Gaspar, dos Moirões e Invernada. 

A Coxilha Negra se insere na região geomorfológica denominada Planalto da 

Campanha, na unidade geomorfológica Planalto de Uruguaiana (IBGE, 1986). As 

formas de relevo do Planalto da Campanha foram esculpidas em rochas efusivas 

básicas da formação Serra Geral e, secundariamente, por arenitos da Formação 

Botucatu (IBGE, 1986). De forma geral, essa região geomorfológica ocupa terrenos 

de topografia aplainada oriundos do derrame basáltico referente ao período 

Juracretáceo, enquanto que na região vizinha, a Depressão Central Gaúcha 

(Depressão do rio Ibicuí – rio Negro), a topografia aplainada está associada a 

sedimentos permianos e triássicos (IBGE, 1992).  
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Foram reconhecidos dois tipos de modelado de relevo: o modelado de 

aplanamento retocado desnudado, abrangendo as áreas interfluviais, e o modelado 

de dissecação homogênea ocorrendo ao longo da rede fluvial (IBGE, 2003a). O 

primeiro tipo é formado por planos inclinados irregulares desnudados, em 

consequência de retoques sucessivos, indicando predominância de processos de 

erosão areolar; e o segundo é formado por dissecação fluvial, que por sua vez, não 

obedece a nenhum controle estrutural, sendo definido pela combinação de 

densidade e aprofundamento da drenagem. Mais de 60% do Planalto de Uruguaiana 

corresponde a áreas de morfologia plana, notavelmente na região de interflúvio 

Ibicuí – Quaraí, os afluentes mais importantes do rio Uruguai, na área em questão 

(SEMA, 2007). 

A geologia regional é notavelmente homogênea devido ao predomínio 

absoluto de rochas efusivas básicas (basaltos e fenobasaltos) e, ocasionalmente, 

arenitos eólicos (IBGE, 1986). Cabe destacar a presença de extensas áreas de 

depósitos aluvionares holocênicos ao longo da rede fluvial.  

A homogeneidade geológica da área reflete diretamente nas características 

edáficas locais. Nesse sentido, o solo predominante é o Neossolo Litólico eutrófico A 

chernozêmico com textura média cascalhenta (IBGE, 2003b). Compreende um solo 

pouco desenvolvido, raso a muito raso, possuindo apenas um horizonte A assentado 

diretamente sobre a rocha (R) ou sobre materiais intemperizados desta rocha, 

constituindo um horizonte C, com muitos materiais primários e blocos de rocha semi-

intemperizados sobre a rocha subjacente (R) (EMBRAPA, 1999). Cabe destacar que 

o Neossolo Litólico eutrófico, no Planalto da Campanha, é reflexo de um clima 

pretérito mais frio e árido. A principal utilização desse solo, na área em apreço, tem 

sido com pastagem natural, em nível de grandes propriedades rurais. Suas 

principais limitações dizem respeito à profundidade dos perfis e à presença de 

afloramentos de rocha, bem com a sua suscetibilidade à erosão, principalmente em 

áreas de relevo ondulado a forte ondulado (IBGE, 1986). Assim, as características 

edáficas regionais têm impedido o desenvolvimento da agricultura, o que tem 

favorecido positivamente à manutenção de extensas áreas de pastagens naturais de 

grande relevância para a biota subtropical de áreas abertas. 
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O clima em Santana do Livramento, assim como na metade sul do Estado, é 

classificado como Subtropical Úmido (Cfa), de acordo com o sistema climático 

atualizado de Köppen-Geiger (PEEL et al., 2007). Dados da Estação Meteorológica 

de Santana do Livramento (30º58’29”S e 55º32’39”W), entre 1931 e 1960, 

registraram temperatura média anual igual a 17,8ºC, sendo a temperatura média do 

mês mais frio (junho) e a do mês mais quente (janeiro) iguais a 12,1ºC e 24,2ºC, 

respectivamente (IPAGRO, 1989). A precipitação média anual é de 1.390 mm, com 

distribuição relativamente uniforme ao longo das estações do ano. 

De acordo com a classificação tradicional da vegetação brasileira (IBGE, 

2004), a região estudada está inserida na Estepe Gramineo-Lenhosa, a qual se 

caracteriza por uma vegetação essencialmente campestre onde predominam plantas 

hemicriptófitas, principalmente gramíneas cespitosas dos gêneros Stipa e Agrostis, 

gramíneas rizomatosas (geófitas) dos gêneros Paspalum e Axonopus e caméfitas 

das famílias Fabaceae e Asteraceae. De acordo com o projeto Radambrasil (IBGE, 

1986), a região fitoecológica da Estepe, no território sul-brasileiro, está submetida a 

um clima de dupla estacionalidade provocada por um período frio alternado por um 

período úmido e quente. Nesse sentido, ocorrem dois períodos de redução da 

atividade vegetativa das plantas ao longo do ano: um no verão, causado por 

aquecimento excessivo dos solos associado a curtos períodos de deficiência hídrica 

(ressecamento fisiológico das plantas) e outro no inverno, ocasionado pelo frio. Por 

outro lado, deve-se ressaltar que estepes representam campos semi-áridos em 

regiões de clima temperado frio (OVERBECK et al., 2007). Nessas áreas, as 

temperaturas são elevadas e as chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano, 

fato este não verificado no sul do Brasil. Nas regiões tipicamente estépicas, como 

por exemplo, na Rússia e Estados Unidos, a precipitação geralmente não excede 

250 milímetros durante a estação quente, enquanto que nas áreas do bioma Pampa, 

a precipitação média no verão pode ultrapassar os 400 mm (dados entre 1967 a 

1998). Levando-se em conta o clima subtropical úmido da metade sul, os campos 

desta região se enquadram melhor pela denominação “pradaria” (campos em 

regiões de clima úmido). Segundo Chebataroff (1968) e Hueck (1978), os campos do 
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pampa úmido da província de Buenos Aires, assim como os campos do pampa 

ondulado uruguaio e gaúcho representam exemplos de verdadeiras pradarias.  

Recentemente, o mapeamento da cobertura vegetal atual do Rio Grande do 

Sul (CORDEIRO & HASENACK, 2009), que tomou por base as regiões 

fitoecológicas do IBGE – Projeto Radambrasil – atualizadas tematicamente em 2004 

(IBGE, 2004), classificou a vegetação da Campanha como pertencente à região 

fitoecológica da Savana-Estépica. Marchiori (2002) e Overbeck et al. (2007) 

demonstraram que os nomes “savana” e “estepe” não podem descrever 

adequadamente a vegetação sul-rio-grandense, em termos climáticos e ecológicos, 

e, portanto, sugerem a denominação simplesmente de “campo” para descrever as 

áreas abertas do Estado, como proposto originalmente por Lindman (1906) e 

adotado por Rambo (1956), Boldrini (1997), Pillar (2003; 2009), entre outros. No 

presente trabalho, as formações abertas, relativamente planas e cobertas por estrato 

contínuo de gramíneas, foram classificadas conforme Boldrini (1997; 2009) e Porto 

(2002), pela denominação regional de campos limpos sobre solos rasos e férteis. 

No tocante à paisagem da Coxilha Negra, cabe destacar que a sua matriz é 

formada, em sua maior parte, por campos nativos em bom estado de conservação, 

os quais são utilizados para pecuária extensiva. De outro modo, áreas florestais 

ocorrem na forma de corredores (florestas de galeria), que acompanham as 

drenagens principais, como as dos arroios do Inglês, do Espinilho, dos Trilhos, entre 

outras. A uniformidade geomorfológica regional confere a essa paisagem uma 

homogeneidade fitofisionômica, ou seja, com áreas campestres se estendendo ao 

longo de áreas interfluviais e poucas áreas florestais (florestas de encosta e de 

galeria) cobrindo vales encaixados.  

Deve-se destacar que região da fronteira oeste, que abrange a Depressão rio 

Ibicuí – rio Negro e, principalmente, o Planalto de Uruguaiana, representa a área 

com a fisionomia mais característica do bioma Pampa dentro do espaço geográfico 

gaúcho (IBGE, 1986). Grande parte do que resta da cobertura campestre 

remanescente, na metade sul do Estado, está localizada justamente na fronteira 

oeste, mais especificamente nos municípios de Santana do Livramento, Quaraí e 

Rosário do Sul (CORDEIRO & HASENACK, 2009). Em especial, Santana do 
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Livramento, com uma área de 6884,33 Km2, apresenta 5354,39 Km2 em área 

campestre remanescente, e 313,54 Km2 em área florestal, compreendendo um dos 

municípios de maior representatividade em cobertura vegetal original no bioma 

Pampa (HASENACK & CORDEIRO, 2006). 

Os campos do Planalto de Uruguaiana, na Campanha Gaúcha, foram 

reconhecidos como sendo de extrema importância biológica para a conservação da 

biodiversidade, pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002), pelo projeto 

Pastizales (BILENCA & MINÃRRO, 2004) e pelo zoneamento ambiental da 

silvicultura (FEPAM, 2010).  

 

3.2.4.3. Caracterização da cobertura vegetal 

 
Ecossistema campestre 

BURKART (1975) classificou a vegetação campestre do sul do Brasil, 

basicamente em dois tipos: campos do Brasil Central, incluindo as formações 

abertas no Paraná, Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul, e os 

campos da Província Pampeana, abrangendo as formações abertas no Uruguai e 

metade sul do Rio Grande do Sul. De acordo com o mesmo autor, os campos do 

bioma Pampa consistem de uma mistura de espécies megatérmicas (que florescem 

no verão e outono) e microtérmicas (florescem na primavera). Esses campos são 

únicos do ponto de vista da conservação, pois apresentam a presença conjunta de 

espécies C4, características de clima tropical, e de espécies C3, de clima temperado 

(OVERBECK et al., 2007), além de plantas endêmicas pertencentes às famílias 

Poaceae, Fabaceae, Cactaceae, Asteraceae, entre outras (BOLDRINI, 2009). 

Na porção norte do Estado (setentrional ao paralelo 30°S), os campos se 

encontram no domínio dos campos tropicais e subtropicais e se associam às 

florestas de araucária (ombrófila mista) e as matas nebulares, enquanto que na 

porção sul, os campos se encontram no domínio dos campos temperados e se 

associam a áreas relativamente planas, as quais são recortadas por florestas de 

galeria (CABRERA & WILLINK, 1980). É importante mencionar que esses campos 
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foram interpretados por diversos autores como formações remanescentes de um 

clima pretérito semi-árido, e que nas condições climáticas atuais (clima úmido), os 

mesmos estariam sendo progressivamente invadidos pelas florestas adjacentes 

(CRAWSHAW et al., 2007). Os solos eutróficos, geralmente cálcicos e às vezes 

solódicos, ocorrentes na região estudada, são um indicativo importante desse clima 

pretérito (IBGE, 1986). 

Os campos ocorrentes, na Coxilha Negra, se inserem nos campos 

meridionais da fronteira oeste, os quais se estendem ao longo da Depressão rio 

Ibicuí – rio Negro e do Planalto de Uruguaiana, com continuidade no Uruguai e 

Argentina. Deve-se destacar que esses campos apresentam diversidade específica 

bastante alta, com espécies de porte baixo e de alto valor forrageiro (PORTO, 2002; 

BOLDRINI, 2009). Como fora comentado anteriormente, esses campos estão entre 

os mais bem conservados no território gaúcho, segundo o mapeamento da cobertura 

vegetal atual do Rio Grande do Sul (CORDEIRO & HASENACK, 2009). 

Consistem em campos limpos sobre solos rasos e férteis (figura 129), com um 

substrato contínuo de gramíneas rizomatosas e estoloníferas, como o capim-

forquilha (Paspalum notatum) e a grama-tapete (Axonopus affinis). Além dessas, 

ocorrem gramíneas hibernais como o capim-flechilha (Stipa setigera), espécies de 

cabelo-de-porco (Piptochaetium stipoides e P. bicolor), e gramíneas cespitosas de 

porte baixo, endêmicas do bioma Pampa, como Aristida murina e Bouteloua 

megapotamica. Em meio ao tapete graminoso, ocorrem espécies da família 

Fabaceae, como a babosa-do-campo (Adesmia bicolor), o amendoim-nativo (Arachis 

burkartii), espécies de raspa-canela (Mimosa spp.), Rhynchosia diversifolia, 

Indigofera asperifolia, entre outras. Destacam-se pelo número de espécies, plantas 

da família Asteraceae, entre elas, Berroa gnaphalioides, Stenachaenium campestre, 

Noticastrum gnaphalioides e N. diffusum e Chaptalia runcinata. Nas áreas de relevo 

plano a suavemente ondulado (coxilhas), não submetidas ao sobrepastejo, a 

composição florística é diversificada e formada, basicamente por dois estratos 

graminosos distintos: um baixo e denso e outro alto e esparso. 
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Figura 129 - Detalhe de um campo nativo 

plano, representando a fisionomia típica do 

bioma Pampa. 

Figura 130 - Campo nativo, em relevo 

suavemente ondulado (coxilha), com 

exposição de afloramentos de basalto. 

 

Nas áreas de solo extremamente raso, e com exposição de afloramentos de 

rocha (figura 130), foram encontradas várias plantas xeromórficas, com destaque 

para gramíneas dos gêneros Aristida, Stipa e Piptochaetium, além de Rothbelia 

selloana e Bothriochloa laguroides. Entre outras plantas xeromórficas, foram 

registradas Sommerfeltia spinulosa (Asteraceae), Bouchetia anomala, Nierembergia 

linariifolia e Petunia axillaris (figura 131) (ambas Solanaceae), Krapovickasia 

flavescens, Ayenia mansfeldiana e Sida dubia (figura 132) (ambas Malvaceae), 

Justicia laevilinguis (figura 133) (Acanthaceae), Cypella hauthalii (Iridaceae) (figura 

134) e espécies de Croton spp. (Euphorbiaceae). Também foram registrados 

arbustos de pequeno porte, como a aroeira-anã (Schinus winmannifolius) e 

vassouras dos gêneros Baccharis e Vernonanthura. 

Uma característica marcante dos campos da região é a ocorrência constante 

de afloramentos rochosos, nas áreas dissecadas do relevo.  Esses locais se 

caracterizam pela presença de solo litólico (Neossolo), muito raso, sujeito a 

dessecamento extremo nos meses quentes de verão, o que acaba por ocasionar 

ressecamento fisiológico em muitas espécies de plantas durante este período. Logo, 

a flora que se estabelece nessas condições encontra-se adaptada à extrema 
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carência de água, a níveis elevados de exposição solar e às condições topográficas 

e edáficas locais. Assim, essa flora peculiar tem relação estreita com fatores 

ambientais condicionantes da vegetação, e desta forma, o seu estabelecimento 

depende, entre outros fatores, das estratégias de história de vida das plantas 

(LARCHER, 2000). Lindman (1906) e Rambo (1956) destacaram que um número 

grande de plantas campestres da Campanha apresenta dispositivos especiais para 

diminuir a transpiração, como por exemplo, órgãos subterrâneos espessos, folhas 

coriáceas ou pilosas, óleos voláteis e inflorescências unidas. 

Plantas exclusivas dos afloramentos de rocha estão representadas por ervas 

suculentas e anuais, como Crassula peduncularis, na categoria em perigo (EN), e 

Portulaca grandilfora, e por ervas como Noticastrum diffusum e a dama-do-abismo 

(Sinningia sellovii). Também ocorrem espécies subarbustivas como Melochia 

chamaedrys e Mimosa spp. e cactáceas globosas pertencentes aos gêneros Frailea 

e Parodia.   

Os padrões fisionômicos observados na vegetação campestre estudada são 

típicos de campos nativos, onde se observa a dominância, tanto em cobertura como 

biomassa, de gramíneas (BOLDRINI, 2009). Em meio à matriz de gramíneas, 

eventualmente ocorrem manchas agrupadas de espécies de compostas 

(Asteraceae), verbenáceas, ciperáceas, apiáceas, entre outras famílias botânicas. 

Nas áreas de solo mais profundo e úmido, ao longo das depressões do relevo, a 

família Cyperaceae se destaca em cobertura vegetal. Nas áreas de topo e encosta 

onde os solos são mais rasos e com menor teor de umidade e matéria orgânica, se 

destacam plantas xeromórficas pertencentes às famílias Cactaceae, Asteraceae, 

Fabaceae, Solanaceae e Euphorbiaceae.  

As características observadas nos campos da região permitiram enquadrá-

los, de forma geral, como “vegetação primária”. Segundo a Resolução CONAMA 

423/2010 (Art. 3º), a vegetação primária campestre corresponde à máxima 

expressão local, com grande diversidade biológica, sendo os efeitos das ações 

antrópicas mínimos a ponto de não afetar significativamente suas características 

originais de estrutura e de espécies. Todas as características observadas in loco 

estiveram em concordância com os parâmetros básicos estabelecidos por essa 
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resolução, como segue: (I) fisionomia herbácea ou herbáceo-arbustiva com índice 

de cobertura vegetal nativa viva superior a 80%; ocorrência de espécies exóticas ou 

ruderais correspondendo a menos de 10% da cobertura vegetal nativa viva; 

presença de espécies raras e endêmicas (tabela 14); eventual ocorrência de 

espécies lenhosas e espécies indicadoras. A ocorrência de espécies exóticas foi 

irrisória na composição florística das áreas campestres visitadas. Somente o capim-

annoni (Eragrostis plana), gramínea originária da África do Sul, foi encontrado 

eventualmente em estradas vicinais e em locais de manejo de gado (curral).   

Os campos da Coxilha Negra (Livramento-Rivera) se apresentam 

predominantemente com as suas características originais (ou pelo menos próximas 

delas) de estrutura e de espécies devido ao manejo tradicional dado a estas áreas, 

ou seja, pecuária extensiva em pastagem natural, e pela inexistência de agricultura e 

pastagem exótica. Nesse sentido, é importante mencionar que a pecuária é uma das 

principais atividades econômicas nos campos do sul do Brasil, sendo responsável 

por manter (quando manejada corretamente) as propriedades ecológicas e as 

características fisionômicas destes ambientes, o que a caracteriza como uma das 

atividades mais sustentáveis do ponto de vista da conservação destes ecossistemas 

(OVERBECK et al., 2007). 

  

Figura 131 - Petunia axillaris (Solanaceae). Figura 132 - Sida dubia (Malvaceae) 
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Figura 133 - Justicia laevilinguis 

(Acanthaceae). 
Figura 134 - Cypella hauthalii (Iridaceae). 

 

Ecossistema florestal 

As tipologias florestais, na área em apreço, ocorrem ao longo da rede de 

drenagem, e deste modo, foram classificadas como florestas de galeria (figura 135), 

quando associadas a canais fluviais dos cursos d’água, e florestas de encosta 

(figura 136), quando associadas a vales e encostas, nas áreas de cabeceira. O 

termo “floresta de galeria” é uma designação popular que se refere às formações 

ribeirinhas em regiões onde a vegetação de interflúvio não é de floresta contínua 

(e.g. campos do pampa). A vegetação ribeirinha, no contexto da paisagem regional, 

encontra-se sob condições específicas do ambiente, que acabam por diferenciá-la 

das formações de interflúvio (não ciliar) (RODRIGUES & NAVE, 2004). Entre as 

espécies típicas da formação ripária, cabe destacar as reófilas, ou seja, espécies 

adaptadas fisiologicamente à submersão temporária, como o sarandi-mata-olho 

(Pouteria salicifolia), o sarandi-colorado (Cephalanthus glabratus) e espécies de 

sarandi-vermelho (Sebastiania schottiana e Phyllanthus sellowianus). Entre outras 

espécies típicas da zona ripária, cabe destacar a canela-branca (Ocotea acutifolia), 

a corticeira-do-banhado (Erythrina cristagalli), o salgueiro (Salix humboldtiana) e o 

topete-de-cardeal (Calliandra tweediei). A ausência de espécies arbóreas de grande 

porte evidencia o caráter reduzido dessa formação, cujo estrato superior, geralmente 



  

                                                                                                         

 

204 

 

não ultrapassa os 10 metros de altura. Destacam-se com indivíduos neste estrato, 

árvores como o sabão-de-soldado (Quillaja brasiliensis), a coronilha (Scutia 

buxifolia), a aroeira-da-campanha (Lithraea molleoides), a canela-de-veado (Helietta 

apiculata), a sombra-de-touro (Acanthosyris spinescens), o marmeleiro (Ruprechtia 

laxiflora), o branquilho (Sebastiania commersoniana), o tarumã-de-espinho 

(Citharexyllum montevidense), e árvores ameaçadas de extinção, como o sucará 

(Gleditsia amorphoides) e o araçá-do-prata (Myrcianthes cisplatensis), ambas na 

categoria “em perigo”. Árvores e arvoretas da família Myrtaceae apresentam a maior 

representatividade de espécies, na mata de galeria.  Além do araçá-do-prata, 

ocorrem espécies como o guamirim (Myrceugenia glaucescens), o cambuim-

vermelho (Myrcia selloi), a pitangueira (Eugenia uniflora) e a murta (Blepharocalyx 

salicifolius).  

As florestas de encosta, na área estudada, são pouco desenvolvidas 

estruturalmente, e isto se dá, tanto por condições locais, como pela baixa 

profundidade e permeabilidade dos solos, bem como por condições mais amplas, 

principalmente, a posição geográfica da área. Entre as árvores mais altas, 

destacam-se o sabão-de-soldado (Quillaja brasiliensis), a canela-lageana (Ocotea 

pulchella), o camboatá-vermelho (Cupania vernalis) e a canela-fedorenta (Nectandra 

megapotamica). No estrato inferior ocorrem arvoretas e arbustos, como a taleira 

(Celtis iguanaea), o veludinho (Guettarda uruguensis), a coerana (Cestrum 

calycinum) e a embira (Daphnopsis racemosa). Na orla da floresta são comuns 

exemplares de assobiadeira (Schinus polygamus), canudo-de-pito (Escallonia 

bifida), unha-de-gato (Senegalia bonariensis), aroeira-cinzenta (Schinus 

lentiscifolius), cambará (Gochnatia polymorpha), espinilho (Vachellia caven) e cina-

cina (Parksonia aculeata).  

De forma geral, grande parte das florestas de galeria e de encosta associadas 

aos principais cursos d’água foram classificadas como vegetação primária e 

vegetação secundária em estágios médio e avançado de sucessão. De acordo com 

a Resolução CONAMA 10/1993 (Art. 2º), a vegetação primária representa a máxima 

expressão local, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos a ponto de não 
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afetar significativamente suas características originais de estrutura e de espécies. 

No estágio médio, predomina fisionomia arbórea e/ou arbustiva com subosque 

presente, e com a ocorrência eventual de indivíduos emergentes; enquanto no 

estágio avançado predomina a fisionomia arbórea, dominante sobre as demais, 

formando um dossel fechado e relativamente uniforme no porte, com ocorrência de 

árvores emergentes em diferentes intensidades. 

  

Figura 135 - Floresta de galeria no arroio 

Espinilho. 

Figura 136 - Floresta de encosta no vale do 

arroio do Inglês. 

 

3.2.4.4. Flora vascular de interesse especial para conservação 

 

Foram registradas 17 espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, 

pertencentes a 12 gêneros e nove famílias botânicas, além de 12 espécies 

adicionais com ocorrência potencial para a região (tabela 14). Das plantas 

registradas, quatro delas foram enquadradas na categoria criticamente em perigo 

(CR), sete na categoria em perigo (EN) e três na vulnerável (VU). Onze espécies são 

endêmicas do bioma Pampa, enquanto três são endêmicas do sul do Brasil e 

apenas uma endêmica do Estado. 
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Tabela 14 - Espécies vasculares de interesse especial para a conservação diagnosticadas nas Áreas de 
Influência Direta e Indireta, na UEE Coxilha Negra, que será implantada em Santana do Livramento, Rio 
Grande do Sul. Ocorrência – espécie com ocorrência confirmada (EOC), espécie com ocorrência 
potencial (EOP); Endemismo – espécie endêmica do bioma Pampa (P), endêmica do RS (RS), endêmica 
do sul do Brasil (SB); Status – criticamente em perigo (CR), em perigo (EN), vulnerável (VU) (Decreto 
Estadual nº 42.099, 2002). 

 

ESPÉCIE OCORRÊNCIA ENDEMISMO STATUS 

AMARANTHACEAE 

Froelichia tomentosa (Mart.) Moq. EOC - CR 

APOCYNACEAE 

Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson EOP - VU 

ASTERACEAE 

Trichocline incana (Lam.) Cass. EOC P EN 

Senecio riograndensis Matzenbacher EOP RS - 

BROMELIACEAE 

Tillandsia duratii Vis. EOP - CR 

Tillandsia ixioides Griseb. EOP - CR 

CACTACEAE 

Echinopsis oxygona (Link) Zucc. EOC P VU 

Frailea phaeodisca (Speg.) Backeb. FM & Knuth EOP P CR 

Frailea pumila (Lem.) Britton & Rose EOC P EN 

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose EOP P EN 

Frailea pygmaea subsp. albicolumnaris (F. Ritter) Hofacker EOC P CR 

Frailea schilinzkyana (F. Haage) Britton & Rose EOP P CR 

Gymnocalycium hyptiacanthum subsp. uruguayense (Arechav.) 
Mereg. EOP P CR 

Parodia allosiphon (Marchesi) N.P. Taylor EOC P CR 

Parodia buiningii (Buxb.) N.P. Taylor EOC P CR 

Parodia erinacea (Haw.) N.P. Taylor EOC P EN 

Parodia herteri (Werderm.) N.P. Taylor EOP P CR 

Parodia mammulosa (Lem.) N.P. Taylor EOC P EN 

Parodia mueller-melchersii (Fric ex Backeb.) N.P. Taylor EOP P CR 

Parodia ottonis (Lehm.) N.P. Taylor EOC - VU 

CRASSULACEAE 

Crassula peduncularis (Sm.) Meigen EOC SB EN 

FABACEAE 

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. EOC SB EN 

Mimosa cf. ramboi Burkart EOC RS - 

MALVACEAE 

Waltheria douradinha A. St.-Hil. EOP - VU 

MYRTACEAE 

Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O.Berg EOC - EN 

POACEAE 
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Aristida murina Cav. EOC P - 

Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze EOC P - 

RHAMNACEAE 

Discaria americana Gillies ex Hook. EOC SB VU 

SOLANACEAE 

Nierembergia pinifolia Miers EOP P - 

 

A família com o maior número de espécies endêmicas e ameaçadas na região 

foi Cactaceae com oito espécies (tabela 14). De forma geral, os cactus rupícolas 

estão amplamente dispersos nos campos secos rupestres da Coxilha Negra 

(Livramento-Rivera), juntamente com outras espécies características de formações 

rochosas, como Portulaca grandiflora (Portulacaceae) e Crassula peduncularis 

(Crassulaceae). Segundo a Lista das espécies da flora ameaçadas de extinção no 

Rio Grande do Sul, as famílias com o maior número de representantes ameaçados 

nos campos gaúchos são: Cactaceae com 50 espécies, Asteraceae com 40, 

Poaceae com 25, Bromeliaceae com 20, Amaranthaceae e Fabaceae com 15 

espécies cada (BOLDRINI, 2009). Entre elas, Cactaceae constitui a família com o 

maior número percentual e absoluto de endemismos no Estado, estando 

representada no Planalto da Campanha por um número considerável de espécies 

(HUNT et al., 2006). Nessa região, a família Cactaceae está representada por 27 

espécies globosas, sendo oito endêmicas da região (ANDERSON et al., 2001; 

HUNT et al., 2006). 

Entre as espécies encontradas, no presente estudo, deve-se destacar os 

registros de Parodia buiningii (figura 137) e P. allosiphon (figura 138), cactus 

criticamente ameaçados de extinção, raros e com distribuição geográfica restrita 

(HUNT et al., 2006). Essas espécies tem sua distribuição geográfica confinada às 

áreas de nascente (na Coxilha Negra) da bacia hidrográfica do rio Quaraí, no 

reverso da Cuesta de Haedo, na fronteira Livramento-Uruguai (EGGLI & 

NYFFELER, 2007). Nessa localidade, essas espécies crescem simpatricamente com 

cactus endêmicos do bioma Pampa, como Frailea pumila (figura 139), Parodia 

mammulosa (figura 140), P. erinacea (figura 141) e Echinopsis oxygona (figura 142).  

Eggli & Nyffeler (2007) destacaram que P. allosiphon não parece ser afetado pelas 
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práticas atuais de pastoreio, mas por outro lado, tem sido pela coleta e comércio 

ilegais, assim como P. buiningii, porque plantas raras e endêmicas têm despertado 

maior interesse por parte de colecionadores entusiastas. Cactus e algumas outras 

plantas, exclusivamente rupícolas, correspondem a elementos remanescentes, na 

flora atual gaúcha, que se diversificaram em um clima pretérito mais frio e árido. 

Essas plantas, por sua vez, mostram relações interespecíficas com invertebrados, 

principalmente  abelhas pequenas, as quais cobrem pequenas áreas em seu vôos. 

Espécies de cactus globosos, por exemplo, dos gêneros Frailea, Gymnocalycium e 

Parodia têm as suas flores polinizadas especificamente por abelhas oligoléticas 

solitárias, que habitam preferencialmente áreas abertas (campos), e mostram 

consideráveis especializações interespecíficas com estas plantas (SCHLINDWEIN, 

1995; SCHLINDWEIN & WITTMANN, 1995). De outro modo, o sistema de dispersão 

dessas plantas depende de formigas típicas de campos nativos (SCHLINDWEIN & 

WITTMANN, 1995; VALIENTE-BANUET & GODÍNEZ-ALVAREZ, 2002).  

 

  

Figura 137 - Parodia buiningii (Cactaceae), 

espécie criticamente ameaçada de extinção, e 

endêmica da Coxilha Negra (Livramento-Rivera). 

Figura 138 - Parodia allosiphon (Cactaceae), 

espécie filogeneticamente relacionada à P. 

buiningii, e com as mesmas atribuições 

ecológicas. 
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Figura 139 - Frailea pumila (Cactaceae), formando 

um pequeno agrupamento de indivíduos clonais. 

Figura 140 - Parodia mammulosa (Cactaceae), a 

espécie de cactácea mais frequente e abundante 

na Coxilha Negra. 

 

  

Figura 141 - Parodia erinacea (Cactaceae) em flor. Figura 142 - Echinopsis oxygona (Cactaceae), 

espécie rara na Coxilha Negra e comum em outras 

regiões do bioma Pampa. 
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Figura 144 - Mimosa cf. ramboi (Fabaceae), 

espécie endêmica do RS, e exclusiva dos 

campos do bioma Pampa. 

 

Figura 145 - Trichocline incana (Asteraceae), 

espécie em perigo de extinção. 

3.2.4.5. Considerações gerais 

 

Foi destacado que a região da Coxilha Negra, no Planalto de Uruguaiana, 

está entre as áreas com fisionomia mais característica do bioma Pampa no RS, 

abrangendo significativos remanescentes de campo nativo (pastagem natural) de 

extrema importância biológica para a conservação da biodiversidade, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente. De forma especial, Santana do Livramento 

compreende um dos municípios de maior representatividade, em cobertura vegetal 

original no bioma Pampa (5354,39 km2 de campos remanescentes), mostrando que 

o uso tradicional da terra dado a estas áreas (pecuária extensiva em pastagem 

natural) tem sido mais sustentável do ponto de vista da conservação da paisagem 

do que, por exemplo, a agricultura (CRAWSHAW et al., 2007; CORDEIRO & 

HASENACK, 2009). 

Os padrões fisionômicos observados na vegetação campestre estudada 

corroboraram com as características típicas de campos nativos, onde predomina um 

estrato herbáceo constituído por duas sinúsias graminóides, a dos hemicriptófitos e 

a dos geófitos, ambas apresentando pilosidade nas folhas e colmos, o que sugere 

uma adaptação a seca. Nesse sentido, se observou a dominância, tanto em 
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cobertura como biomassa, de gramíneas rizomatosas e estoloníferas e, em menor 

parte, de gramíneas hibernais, e gramíneas cespitosas baixas, endêmicas de solos 

rasos (Aristida murina e Bouteloua megapotamica). Nas áreas de solo mais profundo 

e úmido, ao longo das depressões do relevo, a família Cyperaceae se destacou em 

cobertura vegetal. Nas áreas de topo e encosta onde os solos são mais rasos e com 

menor teor de umidade e matéria orgânica, se destacaram plantas xeromórficas 

pertencentes às famílias Cactaceae, Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae e 

Euphorbiaceae. 

Foi registrado um número significativo de plantas ameaçadas de extinção, 

sendo a maioria delas indicadoras de áreas relativamente bem conservadas, e com 

distribuição restrita ao bioma Pampa. Essas plantas apresentam os seus centros de 

diversidade em províncias xerófilas de domínio chaquenho, como a província 

Pampeana, que se estende pelas planícies a leste da Argentina, entre 30º e 39º S, 

Uruguai e a metade austral do RS, a província do Espinal, se estendendo pela 

Argentina (centro de Corrientes, norte de Entre Rios, centro de Santa Fé, Córdoba, 

San Luis, centro de La Pampa, sul de Buenos Aires) e a província Chaquenha, 

abrangendo o sul da Bolívia, o oeste do Paraguai e o norte da Argentina (CABRERA 

& WILLINK, 1980). Em especial, a maior parte da flora da província Pampeana tem 

origem Chaquenha, mas também há espécies dos domínios Amazônico e Andino-

Patagônico (CABRERA & WILLINK, 1980). Essa província, por sua vez, constitui um 

dos centros de diversidade e endemismo da família Cactaceae (BARTHLOTT & 

HUNT, 1993). 
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3.2.5. ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

Segundo a legislação vigente são consideradas de preservação, entre outras, 

as áreas marginais aos cursos d’água, em faixa de 30 metros de largura, contada a 

partir da linha da média das cheias e a vegetação existente nos topos dos morros e 

onde a declividade for igual ou superior a 45%. 

Nessas definições enquadram-se respectivamente, a vegetação nos maciços 

de coxilha ao norte da zona urbana e no Morro do Registro. Quanto às faixas 

marginais dos cursos d’água pouco restam das condições originais, recebendo lixo e 

esgotos dos assentamentos das imediações.  

 Entre as Zonas de Proteção, encontra-se a área que circunda a Represa do 

Batuva, definida por lei municipal (Parque municipal do Batuva), e a Área de 

Proteção Ambiental do Ibirapuitã, a oeste da zona urbana. Esta última área 

administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, também abrange porções dos municípios de Quaraí, Alegrete, 

e Rosário do Sul. O Parque Gran Bretaña ao sul no vizinho Município de Rivera, 

pertence ao mesmo ecossistema. A distância entre a poligonal do empreendimento 

e o Parque Municipal do Batuva (Sant’ana do livramento) é de 27,9 km; de 20,65 km 

até o Parque Gran Bretaña (Rivera); e de 16,3 km até a APA do Ibirapuitã (figura 

146). 

A área declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 968, de 

06.06.90, localizada na bacia hidrográfica do Arroio Eurico Severo. Esta área 

envolve a Represa do Batuva abrangendo 140 ha.  

Na área de proteção ambiental do Ibirapuitã se destaca a formação 

denominada Floresta Parque, composta por grupos de árvores com fisionomias 

semelhantes e de ocorrência restrita a esta região, como o espinilho (ACACIA 

caven), o algarobo (PROSOPIS migra) e o inhanduvá (PROSOPIS affins). A APA foi 

criada elo decreto federal nº 529, de 20 de maio de 1992, abrangendo toda a região 

do Rio Ibirapuitã. 
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Figura 146 - Localização das Áreas de Proteção Ambiental próximas a poligonal do empreendimento. 
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3.2.6. ECOSSISTEMAS 

Foram identificadas 04 unidades da paisagem na AID e AII do 

empreendimento, sendo as principais: Ecossistema Campestre e Ecossistema 

Florestal, conforme descrito no item 3.2.4.2. Também foram classificadas como 

unidades da paisagem os capões de eucalipto e reflorestamento. As duas últimas 

apresentando características bastante similares e representam o caráter antrópico 

da paisagem. Ambas as unidades são compostas por monocultivo de espécie 

exótica. Diferenciando-se apenas pelo tamanho dos maciços, sendo o 

reflorestamento uruguaio voltado para a exploração comercial enquanto que no 

Brasil os capões de eucalipto apresentam, além do caráter comercial, a função de 

quebra-vento. 

No Anexo I são apresentados os mapas contemplando a AID e AII do 

empreendimento. 

3.3 MEIO FÍSICO 

 

3.3.1. DADOS CLIMÁTICOS E SUAS INTERAÇÕES. 

 

3.3.1.1. Metodologia para dados climáticos e suas interações. 

 

Os parâmetros climáticos mostram-se de grande importância sob dois 

aspectos principais: 1) suas influências diretas e indiretas sobre os aspectos 

ambientais naturais e da paisagem, interferindo na flora, fauna, na exposição do 

substrato rochoso e suas estruturas, pedologia e vulnerabilidade dos solos, nas 

dinâmicas de vertentes e taludes, nas dinâmicas de apropriação dos recursos 

naturais pela sociedade etc.; e 2) na própria viabilização do empreendimento, 

interferindo não apenas nas diversas tecnologias envolvidas na implantação do 

canteiro técnico-operacional inerente as solicitações de licenciamento prévio, mas 

também para o sucesso de toda a proposta do MDL em questão. 
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A caracterização do clima foi realizada por coleta e ordenamento de dados 

sobre os seguintes parâmetros: temperatura, precipitação, velocidade média de 

ventos, direção predominante dos ventos e o contexto histórico, quando existente, 

de cada um dos parâmetros analisados, necessários para o entendimento dos 

diferentes graus de interferência dos meios físicos e biológicos, nas medições de 

alguns destes e também informações sobre as consequências sobre os diversos 

ecossistemas existentes na área. 

O levantamento dos dados climáticos históricos, após agrupamento dos 

mesmos e respeitando-se suas diferentes escalas e graus de interferência, além de 

uma análise das sazonalidades dos dados pluviométricos, temperaturas e umidade 

ao nível do solo, forneceram uma base de dados inerentes ao clima, necessários 

para o monitoramento do meio biológico e para o entendimento das variações 

climáticas de média amplitude, que podem ser responsáveis por mudanças 

populacionais da fauna e adequação das atividades antropogênicas locais. 

Ainda buscando-se uma base de dados para a identificação dos processos 

dinâmicos cujo input energético advém dos parâmetros climáticos, a coleta de dados 

de estações climáticas regionais/ locais, quando existentes, fizeram parte da análise 

dos dados climáticos coletados por estações monitoradas por entidades estaduais 

e/ou nacionais, com intuito de aumentar a escala de análise, buscando-se, se 

possível, um agrupamento de dados para a identificação de nichos microclimáticos 

de interesse. 

 
3.3.1.2. Resultado para dados climáticos e suas interações. 

 
O clima sofre influência da latitude e de fatores geográficos como relevo, 

vegetação campestre, etc., apresentando, no verão, temperaturas elevadas e ondas 

de calor violentas. Ocorrem baixas temperaturas nos meses mais frios, as quais são 

responsáveis pela ocorrência de geadas nessas áreas. Por outro lado, todas as 

estações apresentam  elevados índices pluviomátricos por mais de três meses 

consecutivos, que, juntamente com a baixa capacidade de drenagem dos solos e 

pequena profundidade de alguns, podem prejudicar as plantas. 
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Nessa região da Campanha são encontradas as maiores temperaturas 

médias anuais, pois ali o efeito da continentalidade, conjugado ao progressivo 

decréscimo das altitudes em direção ao Vale do Rio Uruguai, provoca o aumento de 

tais temperaturas. As elevadas temperaturas no verão, apesar de coincidirem com a 

época de deficiência hídrica, não interferem intensamente no suporte das pastagens 

naturais. O município de Sant’ana do Livramento tem uma altitude média de 234 

metros e a distribuição do elemento hídrico faz-se da seguinte maneira: nos meses 

de dezembro a fevereiro ocorre uma pequena deficiência hídrica, com média de 132 

mm, enquanto que o excedente se apresenta nos meses de maio e outubro, 

totalizando uma média de 257mm. 

Segundo as análises do Projeto RADAMBRASIL, o comportamento térmico 

e pluviométrico do município é o seguinte: 

• Temperatura média anual: 17,4ºC; 

• Precipitação total anual média: 1.374 mm. 

Segundo a classificação de W. Köppen, o município possui um clima 

subtropical ou virginiano, com temperatura média do mês mais quente superior a 

22ºC e uma temperatura média anual inferior a 18ºC. 

A classificação e a divisão regional climática e suas características, estão 

resumidas na tabela 15, a seguir. 

Tabela 15 - Classificação e Divisão Climática  

Zona 
Fundamental 

Tipo 
Fundamental 

Variedades 
Específicas 

Características das Variedades 
Específicas 

“C” “Cf” “Cfa” A temperatura do mês mais quente 

Clima Clima Clima é superior a 22ºC e a do mês mais 

temperado temperado Subtropical frio oscila entre –3º e18ºC 

do mês frio com chuvas “Cfbl” A temperatura do mês mais quente 

oscila entre todos os Clima é inferior a 22ºC e a do mês mais 

–3º e 18º C meses Temperado frio oscila entre –3º e 18ºC 

Devido as lacunas de dados da Estação Meteorológica de Sant’ana do 

Livramento, os dados referentes a identificação dos ventos preferenciais foram 

colhidos na Estação Meteorológica de Rivera, no Uruguai. 
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Tabela 16 - Ventos preferenciais 

Ano 
Direção 

preferencial 
vento 

Frequência 
anual 

2ª Direção 
preferencial do 

vento 
Frequência 

1992 NE 23 SW 21 
1993 NE 19 N 14 
1994 N 22 SW 18 
1995 SW 23 NE 20 
1996 NE 21 SW 19 

 

Tabela 17 - Dados Climáticos da Estação Meteorológica de Rivera/Uruguai 

Dados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Temperatura 
máx, diária °C 

Média 
23,97 24,54 24,56 24,97 25,27 25,51 24,48 25,06 24,46 24,94 

Temperatura 
mín, diária °C 

Média 
14,65 13,71 12,94 13,09 13,60 13,49 12,81 12,98 12,46 12,61 

Temp MÉDIA 
Anual 19,31 19,12 18,75 19,03 19,43 19,50 18,64 19,02 18,46 18,78 

Velocidade  
máxima média 

de vento 
prolongado 

(km/h) 

17,43 17,58 15,56 14,64 14,08 13,54 14,49 14,33 13,58 15,91 

Precipitação 
anual média 

(mm) 
78,15 174,00 126,67 91,49 109,93 92,93 132,38 91,56 146,28 107,26 

Fonte: site www.freemeteo.com 

 Já a estação meteorológica de Rivera, Uruguai (tabela 17), dispõe de dados 

sobre temperatura, velocidade máxima do vento prolongado e precipitação. Para o 

período compreendido entre os anos de 2001 a 2010 podemos observar uma maior 

quantidade de chuvas nos anos de 2002, 2003, 2007 e 2009. Essa estação também 

registrou uma redução na velocidade máxima dos ventos no período compreendido 

entre os anos de 2004 a 2009. 

 
3.3.1.2.1. Dados Pluviométricos 

 
Foram compilados os dados pluviométricos históricos disponíveis em 02 

estações localizadas na bacia hidrográfica do Rio Quaraí, a estação Caty (3056007), 

no município de Sant’ana do Livramento e Quaraí (3056003) no município de 

Quarai. A primeira estação de coleta de dados hidrológicos contém informações 

mensais sobre precipitação no período de 1993 até 2010. A segunda estação 

consultada agrupa dados do período de 1943 até 2008 (Tabelas 18a e 18b). 
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Tabela 17a e 17b - Dados Precipitação Bacia do Rio Quaraí 

Estação Caty (3056007)  Estação Quaraí (3056003) 

Ano 
Precipitação 
Média (mm) 

 Ano 
Precipitação 
Média (mm) 

1983 128,67  1943 86,31 

1984 133,43  1944 106,21 

1985 110,98  1945 96,83 

1986 121,48  1946 102,68 

1987 125,68  1947 97,96 

1988 94,38  1948 104,55 

1989 73,11  1949 78,63 

1990 123,47  1950 65,86 

1991 126,37  1951 34,19 

1992 123,84  1952 12,17 

1993 129,47  1953 66,92 

1994 89,72  1954 109,28 

1995 91,27  1959 66,30 

1996 102,53  1960 110,84 

1997 137,48  1961 143,47 

1998 157,26  1962 82,27 

1999 63,33  1963 155,65 

2000 125,86  1964 97,38 

2001 156,39  1965 127,52 

2002 192,55  1966 173,66 

2003 132,48  1967 130,99 

2004 74,24  1968 104,22 

2005 93,13  1969 123,33 

2007 25,50  1970 108,14 

2008 93,50  1971 97,15 

2009 52,67  1972 139,57 

2010 94,70  1973 170,08 
Fonte: Agência Nacional 
de Águas - ANA - 
operadora CPRN 

 1974 106,74 

 1975 105,75 

 1976 101,66 

   2004 91,67 

   2005 100,21 

   2006 92,25 

   2007 99,33 

   2008 48,40 
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As lacunas de dados mais críticas na coleta de dados efetuada pela estação 

meteorológica Caty (3056007), identificadas no intervalo entre os anos de 2000 e 

2009, não nos permitiu uma análise concisa sobre as sazonalidades climáticas 

ilustradas, entretanto, constatamos que períodos sazonais de variação dos índices 

pluviométricos são uma realidade para a região. 

A estação de coleta de dados pluviométricos Quaraí (3056003), registrou 

dados por um período mais longo, entre os anos de 1943 e 2008, e também com 

algumas lacunas na coleta de dados. Os dados históricos mostram uma tendência 

na diminuição dos índices de chuvas a partir da ultima década, entretanto, uma 

análise mais profunda requer uma pesquisa minuciosa nas diversas estações 

meteorológicas não oficiais, o que não faz parte do escopo do trabalho nesta etapa. 

 
3.3.1.2.2. Influência do Clima na Área do Empreendimento 

 
A visibilidade na área do estudo é comprometida pela cerração/ neblina e 

períodos de precipitação duradouros. Para a região, os eventos de neblina surgem 

quando o vapor de água que permanece no ar condensa-se próximo da superfície 

terrestre, como resultado do resfriamento das camadas de ar adjacentes, formando-

se nuvens constituídas de gotículas microscópicas de água líquida. Embora os 

nevoeiros geralmente estejam associados com tempo bom, eles podem reduzir a 

visibilidade próxima à superfície terrestre a distâncias menores que um quilômetro. 

 
Figura 147 – Total de dias com visibilidade comprometida no período de 
2001 a 2010. 
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Segundo dados históricos disponíveis (estação meteorológica de Rivera, 

Uruguai), o maior número de dias de relato de eventos meteorológicos capazes de 

comprometer a visibilidade, ocorre entre os meses de maio e julho, conforme 

ilustrado no gráfico 123. Para tal análise, foi  utilizado como base o número de dias 

de observação de eventos meteorológicos capazes de comprometer a visibilidade, 

ou seja, dias de nevoeiros e com precipitação duradoura. 

Ficou muito claro quando foram realizados os trabalhos de campo que a 

influência das características climáticas da área em estudo são muito marcantes 

para todos os processos que se desenrolam, tanto naturais quanto antropogênicos. 

As rotinas das propriedades rurais estão adequadas as oscilações dos regimes de 

chuvas, tanto quanto as logísticas necessárias ao escoamento da produção local. 

A torrencialidade dos fluxos do escoamento superficial caracteriza-se pelas 

feições dos leitos das calhas de drenagens locais, compostos de um manto de 

fragmentos rochosos de dimensões variadas, demandando uma energia 

considerável para o deslocamento. 

Também a necessidade de abertura de poços para o abastecimento das 

rotinas nas propriedades vem corroborar a importância exercida pelos regimes 

pluviométricos locais tanto nos momentos de maiores índices pluviométricos quanto 

nos meses de stress hídrico. 

Na porção sul-sudeste da AID o grande número de áreas rebaixadas, 

sugerem um considerável acúmulo de água na forma de banhados, isso nos meses 

de maiores precipitações. A pouca espessura de solo e as características fissurais 

do embasamento rochoso sugere um período relativamente curto de armazenagem 

de água nestas regiões rebaixadas, assim que cessam as chuvas. 

É importante citar a utilização destas áreas rebaixadas para a pecuária local, 

visto que muitos dos armazenadores de água são açudes. Tal fato acarreta um 

impacto significativo para a ecologia da área, onde quase a totalidade dos 

“banhados” observados mostram um potencial grau de eutrofização do volume 
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d’água causado pelo transito indiscriminado dos rebanhos domésticos e pelo aporte 

de material carreado. 

O caráter “torrencial” das precipitações atua diretamente nas condições das 

estradas e nos custos para o escoamento da produção, como observado pelas 

condições das estradas e pontes de transposição dos arroios. 

 

3.3.2. PROSPECÇÃO DE DADOS GEOLÓGICOS E ESTRUTURAIS. 

 

3.3.2.1. Metodologia para prospecção de dados geológicos e estruturais. 

 

Foi realizado um levantamento de dados bibliográficos sobre a geologia 

regional, estruturada de duas maneiras: uma de caráter regional, contemplando a 

unidade geológica mais abrangente, descrevendo sucintamente as características 

geológicas mais comuns, e outra, com base no conhecimento básico da geologia 

regional os levantamentos de campo necessários para a integração dos dados 

secundários e a prospecção geológica da área de estudo. 

Para isso, foram coletados dados de campo para identificação dos diferentes 

tipos litológicos e estruturas geológicas, através de coleta de amostras de mão 

utilizando-se o método de prospecção por ataque com marretas e cunhas, medições 

com trena e bússola e acervo fotográfico ilustrativo. 

A metodologia adotada em campo foi o caminhamento ao longo de trilhas e 

leitos de drenagem, buscando sempre que foi possível o deslocamento entre 

diferentes cotas topográficas buscando-se a visualização de camadas geológicas e 

faces estruturas expostas nos taludes nas margens das drenagens. Com base em 

artigos sobre a geologia local, o substrato geológico tende a aflorar sob aspectos 

topográficos dissecados por drenagem perene ou intermitente. Desta maneira, o 

caminhamento sobre os platôs foi executado de maneira linear, observando os perfis 

de taludes de corte de estradas e áreas de empréstimo para a identificação dos 

perfis e ocorrência do embasamento litológico. 
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3.3.2.2. Caracterização Geológica 

 

3.3.2.2.1. Geologia Regional – A Formação Serra Geral 

 

Segundo Pedron (2007) a evolução geológica do Estado do Rio Grande do 

Sul (RS) é descrita de forma clara na obra de Holz (1999). A conformação geológica 

do Rio Grande do Sul é resultante dos diversos processos ocorrentes nas diferentes 

eras e períodos geológicos, dentre os quais destacam-se a dinâmica de 

movimentação de placas tectônicas, transgressões e regressões marinhas, os 

paleoclimas e as extrusões de lavas vulcânicas. 

As rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas apareceram na superfície no Rio 

Grande do Sul na era Mesozóica, mais especificamente, no período Jurássico, há 

aproximadamente 190 milhões de anos atrás. O período Jurássico caracterizou-se 

pelo clima árido, formando um extenso deserto, chamado de Botucatu, assentado 

sobre a área conhecida como Bacia do Paraná, recobrindo grande parte do Rio 

Grande do Sul. Os derramamentos vulcânicos por fissuramentos recobriram 

totalmente o deserto de Botucatu. Esses eventos ocorreram paralelamente ao início 

da divisão do super continente Pangea nos atuais continentes através dos 

movimentos das placas tectônicas (HOLZ, 1999). 

No Rio Grande do Sul, a cobertura vulcânica predomina em toda a metade 

norte do Estado e parte do sudoeste, constituindo parte da Formação Serra Geral e 

formando o Planalto Sul Riograndense. Esses derramamentos são também 

conhecidos como Trapp do Paraná e Província Magmática do Brasil meridional. 

As rochas efusivas da Bacia do Paraná representam a maior manifestação 

de vulcanismo conhecida no planeta, cobrindo cerca de 1 milhão de km2, e um 

volume total de aproximadamente 650.000 km3. Foram derrames sucessivos de 

lavas que próximo ao município de Torres, Rio Grande do Sul, atingem mais de 

1000 metros de espessura (LEINZ & AMARAL, 1978). 
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A designação de Formação Serra Geral refere-se à província magmática 

relacionada aos derrames que recobrem a Bacia do Paraná. A província abrange 

toda a região centro-sul do Brasil e estende-se ao longo das fronteiras do Paraguai, 

Uruguai e Argentina, onde são chamadas de “lavas Arapey”. 

A Formação Serra Geral é composta por rochas vulcânicas básicas e ácidas. 

Até o fim da década de 70, apenas as rochas básicas haviam sido mapeadas, 

mesmo Schneider (1964 apud MENEGOTTO et al., 1968) tendo já apresentado 

evidências da presença de materiais ácidos. As rochas ácidas também já haviam 

sido encontradas na região central do Estado, no município de Santa Maria 

(SARTORI et al., 1975; SARTORI & GOMES, 1980). Conforme dados de Roisenberg 

& Vieiro (2000), a Formação Serra Geral apresenta 150 mil km2 cobertos por rochas 

efusivas ácidas e 1 milhão de km2 cobertos por rochas básicas. 

O Projeto Radam-Brasil (IBGE, 1986), mais especificamente o relatório de 

geologia do estado do Rio Grande do Sul, finalizado no ano de 1983, apresenta o 

mapeamento dos derramamentos básicos e ácidos no Estado. Em geral, há 

predomínio de basalto, com alguns derrames intermediários de material ácido, os 

quais ocorrem nas porções mais altas da Formação, recobrindo as rochas básicas. 

Conforme IBGE (1986), as áreas recobertas por rochas efusivas ácidas como os 

dacitos e riodacitos félsicos, estendem-se desde a porção Nordeste do Estado 

(municípios de Bom Jesus, Vacaria e Caxias do Sul), até a porção centro-oeste, nas 

proximidades do município de Santiago. Os derrames da Formação Serra Geral, no 

Rio Grande do Sul, encontram-se em cotas que vão de 80 metros até 1100 metros 

de altitude (figura 148). 
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Figura 148 - P292 – 21J 607967/ 6573378. Estância Vista Alegre. 
Afloramento de basalto Formação Serra Geral mostrando alto grau 
de interperismo. Neossolo Litólico insipiente, sobre a rocha. 
Vertente mostrando intensa pedregosidade (exposição horizonte 
soprólito). 

 

Quanto à mineralogia das rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, de 

acordo com Pedron (2007), no Rio Grande do Sul predomina basaltos com 

coloração escura devido à granulação fina e presença de minerais 

ferromagnesianos, opacos e vidros nessa rocha (figura 149). São 

predominantemente afaníticos e apresentam estrutura vesículo-amigdaloidal (figura 

150) freqüente, com capas de alteração limonítica (IBGE, 1986). 
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Figura 149 - P293 – 21J 607599/ 6573123. Estância Vista Alegre. 
Afloramento de basalto Formação Serra Geral no leito de 
drenagem. Observa-se cerrado diaclasamento sub-horizontal e 
sub-vertical. 

 

Os basaltos são constituídos principalmente por plagioclásios e piroxênios. 

Os plagioclásios são labradorita, que por vezes alteram-se para micas (sericita) e 

epídoto. Os piroxênios são da variedade augita e pigeonita que podem apresentar 

pequenas coroas de reações para anfibólios do tipo hornblenda, alterando-se para 

silicatos do tipo clorita (PEDRON, 2007). 

São comuns nos basaltos do Rio Grande do Sul, agregados intersticiais 

formados por quartzo, calcedônia, plagioclásios sódicos, feldspatos potássicos e 

clorita. Também ocorrem amígdalas preenchidas com carbonatos, zeólitas, quartzo, 

calcedônia e minerais argilosos de coloração esverdeada. Pode ocorrer raramente 

biotita e os minerais acessórios são apatita, opacos (magnetita e ilmenita) e zircão 

(IBGE, 1986). 
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Figura 150 - Local a 68 metros a juzante do ponto P349 – 21J 
600441/ 6568881. Leito de drenagem do Arroio Florênça, próximo 
a ponte. Ilustra-se na fotografia possível superfície de topo rica em 
voláteis. 

 

Análise efetuada por Corrêa (2003), sobre a mineralogia de basaltos, ao sul 

e oeste do Estado de Santa Catarina, através de difratometria de raios X (DRX), 

sugere que os basaltos apresentam piroxênios do tipo pigeonita e augita, 

plagioclásios com composição que variam de albita (sódica) a anortita (cálcica) e 

quartzo. 

Os dacitos e riodacitos félsicos encontrados no Estado do Rio Grande do Sul 

apresentam coloração do tipo cinza-amarronzada e, quando intemperizados, 

apresentam pontilhados marrom-claro. As amígdalas são escassas e, quando 

presentes, são preenchidas por quartzo, calcedônias, zeólitas ou calcitas. São as 

rochas mais abundantes da seqüência ácida, apresentando-se afaníticas, com 

cerrado diaclasamento horizontal e vertical (IBGE, 1986). 

Sua mineralogia é constituída por cristais de plagioclásios e raros máficos, 

com espaços intersticiais entre esses minerais preenchidos por quartzo e feldspatos, 

compondo um intercrescimento felsítico. Os plagioclásios apresentam composição 

da andesina. Os piroxênios são pouco freqüentes, já alterados para hornblenda ou 

clorita. Os minerais que compõem o intercrescimento felsítico foram identificados por 
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Sartori & Gomes (1980) como andesina, sanidina e quartzo. As rochas com 

composição de riodacito apresentam maior intercrescimento felsítico que os dacitos 

(IBGE, 1986). 

Análise petrológica de riodacitos no Estado do Paraná e São Paulo, 

realizadas por Raposo (1987) apud Truffi & Clemente (2002), confirma a 

predominância de plagioclásio e outros minerais como piroxênios, opacos e apatita. 

A matriz é constituída pelos mesmos minerais supracitados, mais quartzo, feldspato 

alcalino (ortoclásio) e material vítreo. Os clinopiroxênios foram identificados como 

augita e pigeonita. Estudos de Truffi & Clemente (2002) identificaram os fenocristais 

de plagioclásios como sendo anortita e albita. A matriz do riodacito corresponde, na 

avaliação desses autores, a 80-85 % do material, ocorrendo, eventualmente, 

amígdalas preenchidas por zeólitas. 

Os riólitos felsíticos são rochas parecidas com os dacitos felsíticos, com 

textura afanítica e mineralogia composta por plagioclásio (andesina-oligoclásio), 

feldspato alcalino (sanidina sódica) e quartzo, responsáveis pelo intercrescimento 

felsítico. Outros cristais como opacos, hornblenda e augita-pigeonita raramente 

ocorrem dispersos na rocha (IBGE, 1986). Clemente (2001), estudando riólitos no 

município de Campestre da Serra, Rio Grande do Sul, identificou a presença de 

cristobalita, tanto como revestimentos de cavidades, quanto na massa da matriz fina. 

Análises efetuadas pelo mesmo autor, em rocha riolítica e seus saprolitos, no 

município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) indicaram a coexistência dos plagioclásios, piroxênios e minerais 

opacos numa rocha de textura fina e matriz vítrea. 

 

3.3.2.2.2. Geologia do Município de Sant’ana do Livramento 

 

O Município de Sant’ana do Livramento localiza-se na região geomorfológica 

denominada de Planalto da Campanha. Geologicamente a área é constituída por 

litologias da Formação Serra Geral, representadas por rochas basálticas pelo relevo 

movimentado da região, arenitos da Formação Botucatu e arenitos e pelitos do 
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grupo Rosário do Sul, responsáveis pelo relevo de “coxilha” que predomina na 

região. 

Dentro do perímetro urbano a morfologia é constituída por coxilhas baixas, 

com cotas altimétricas em torno de 210m, de onde emergem cerros, formados por 

arenitos da Formação Botucatu e capeados pelas rochas vulcânicas da Formação 

Serra Geral, representando morros testemunhos da antiga linha de encosta da Serra 

Geral. Estes cerros, situados na porção norte da zona urbana, possuem escarpas 

íngremes e bem vegetadas, constituindo-se em elementos significativos na 

paisagem local. Ao norte e nordeste da área urbana estão localizadas as maiores 

elevações, com cotas superiores a 300m, enquanto as porções leste e nordeste 

apresentam ondulações mais suaves. 

 

3.3.2.2.3. Geologia Local 

 

A área em estudo é composta pelo substrato geológico de rochas efusivas 

jurássicas da Formação Serra Geral, aflorando na cota superior da coxilha nas 

cabeceiras de drenagem ou mesmo nas depressões suaves do terreno. Afloram 

também em feições topográficas positivas (pequenas elevações “disfarçadas”), 

mostrando manto de solo muito raso e/ou inexistente, apresentando cerrado 

diaclasamento vertical e horizontal, esses favorecendo os processos de 

meteorização da rocha. Tais feições positivas normalmente mostram um 

alinhamento visível pela exposição de fragmentos de rocha (caos de blocos 

angulosos). Em parte, as macroestruturas do basalto condicionam os processos de 

drenagem superficial e subsuperficial.  
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Figura 151 - Vista da vertente localizada entre os pontos P292 – 
21J 607967/ 6573378 P293 – 21J 607599/ 6573123. Estância Vista 
Alegre. Vertente mostrando intensa pedregosidade (exposição 
horizonte soprólito). 

 

Tais mantos de caos de blocos angulosos ocorrem ora pela exposição do 

substrato rochoso, ora pela exposição do horizonte saprólito (figura 152), devido aos 

processos naturais de dissecação das vertentes (relevo da coxilha) ou atividades 

antrópicas de intervenções físicas da paisagem, seja abertura de açudes, 

terraplanagem de acessos etc. 
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Figura 152 - P293 – 21J 607599/ 6573123. Estância Vista Alegre. 
Afloramento de basalto Formação Serra Geral no leito de 
drenagem. Observa-se cerrado diaclasamento sub-horizontal e 
sub-vertical mostrando uma direção preferencial das trincas (108º 
NE). Nota-se também a textura diferenciada entre o basalto mais 
alterado (superior) e menos alterado (inferior). 

 

Nas áreas de rupturas de relevo, edificadas pela dissecação imposta pela 

drenagem superficial observou-se as estruturas características dos basaltos efusivos 

da Formação Serra Geral, com cerrados sistemas de diaclasamento (figura 128), 

granulometria afanítica com estruturas visículo amigdaloidal. Nas cotas superiores, 

os basaltos apresentam, observando-se amostras sãs, coloração escura devido à 

granulometria fina e presença de minerais máficos (minerais ferromagnesianos). 

Nas exposições mais significativas ao longo das drenagens, em cotas 

inferiores a 250 metros, foram observadas estruturas formadas por coalescência de 

bolhas (superfície de resfriamento). 

Observações efetuadas nos afloramentos nos leitos dos arroios de 

drenagem principal da AID foram identificadas estruturas de “fluxo de lava” (figura 

153) com núcleos vesiculares e lâminas e cilindros de segregação (basalto 

amigdalóide). 
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As superfícies ricas em voláteis (frente de derrame) localmente são cortadas 

por dique de coloração rosada, que dependendo da composição química da 

encaixante e/ou condições no momento da intrusão, apresentam metamorfismo de 

contato. 

 

 
Figura 153 - P275 – 21J 600179/ 6569881. Basalto da Formação 
Serra Geral mostrando estruturas de fluxo de lava. Afloramento na 
margem direita do Arroio Florênça, a jusante da ponte. 

 

De acordo com a revisão bibliográfica efetuada para a geologia regional da 

Formação Serra Geral, são comuns agregados intersticiais formados por quartzo, 

calcedônea, plagioclásio sódicos, feldspatos potássicos e clorita. As amígdalas são 

normalmente preenchidas por carbonatos, zeólitas, quartzo, calcedônea e “minerais 

argilosos de coloração esverdeada”, este último, comumente visto sob a forma de 

seixos dispersos nos leitos dos arroios Espinilho e Trilho (figura 154). 

Dentre as estruturas presentes na área formas de “moldes de lava cordada” 

também foram observadas. Não foram observados possíveis derrames 

individualizados de basalto, entretanto a bibliografia sugere a possibilidade de 

visualização para a região. 
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A jusante do ponto da ponte quebrada, no Arroio do Trilho, foram 

observadas estruturas característica da “base” do derrame basáltico, do tipo 

vesiculado, possivelmente “pahoehoe” (Figura 155), “pipes” e amígdalas. Nesse 

ponto o aspecto brechado observado “entre camadas” sugerem uma proximidade 

com a rocha sotoposta (arenito Botucatu). 

 

 
Figura 154 - P326 – 21J 603938/ 6574805. Detalhe de estrutura 
de acúmulo de voláteis em rocha basáltica da Formação Serra 
Geral. Amígdala preenchida. Leito do Arroio do Trilho. 

 

Neste mesmo ponto de observação, caminhando mais para juzante da 

drenagem, no Arroio do Trilho, ocorrem estruturas do tipo “bolsão peperítico” 

compostos por clastos ígneos vesiculados de vários tamanhos imersos numa matriz 

de rocha clástica (arenito) de granulação média a fina. 

A montante da ponte quebrada do Arroio do Trilho, os diques observados, 

cortando a rocha basáltica, estão com estruturas sugerindo uma saturação de 

voláteis em sua composição, além de vesículas ora preenchidas, ora vazias (erosão 

fluvial), sugerem através de apreciação macroscópica serem formados por intrusão 

de diques clásticos de preenchimento. 
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Figura 155 - P320 – 21J 603967/ 6574599. Estruturas derivadas 
de zona de contato entre a superfície de depósitos clásticos e 
derrame basáltico da Formação Serra Geral (esfoliação esferoidal, 
talvez “pipes”). Leito do Arroio do Trilho. 

 

Numa escala regional a geologia torna-se monótona apenas quanto a 

classificação das unidades geológicas. Entretanto, com o aumento da escala de 

análise, as características estruturais dos litótipos característicos da Formação Serra 

Geral e seus contatos litológicos, mostram uma riqueza de detalhes estruturais e 

mineralógicos, capazes de influenciar tanto a realimentação do lençol freático 

através da movimentação hídrica ao longo dos sistemas de trincas e fraturas, quanto 

na capacidade de suporte geotécnico para a implantação da infra-estrutura do 

empreendimento pretendido para a área de Coxilha Negra. 
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3.3.2.3. Hidrogeologia 

 

3.3.2.3.1. Hidrogeologia Regional 

 

De acordo com Descovi Filho (2009), uma bacia hidrogeológica comporta, 

em sua estrutura física interna, as Unidades Litoestratigráficas, as Unidades 

Hidroestratigráficas, e os aqüíferos e/ou sistemas aqüíferos. 

Estes arcabouços geológicos e hidrogeológicos apresentam-se como 

importantes para o entendimento em macro escala da dinâmica ocorrente em sub-

superfície. 

Tendo em vista que os aqüíferos ou sistemas aqüíferos extrapolam, muitas 

vezes, o limite do divisor topográfico de águas, a bacia hidrográfica, enquanto escala 

de estudo, deve ter suas dimensões e conceituações atuais avaliadas e 

compreendidas. 

Na região da fronteira oeste, implantou-se o chamado Projeto Piloto Rivera – 

Santana (PRS), implantado pelo Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani (PSAG), juntamente com o contiguo 

Departamento de Rivera/Uruguai/UY. Esse projeto, de característica trans-

fronteiriça, teve como principal propósito apoiar as nações, que possuem o sistema 

aqüífero, na elaboração de um marco comum institucional, legal e técnico que auxilie 

na sua gestão integrada (DESCOVI FILHO 2009). 

Esse projeto foi decorrente do crescente alcance econômico da utilização da 

água subterrânea, principalmente, no município de Sant’ana do Livramento, 

proporcionando, com isso, um detalhamento através de um grande número de 

trabalhos técnicos, dentre eles destacam-se: Hausman (1955, 1960 e 1966), 

Presotto (1973), Eckert & Caye (1995), Frantz (2005), Silverio da Silva et al. (2006), 

e Camponogara (2006a, 2006b) (DESCOVI FILHO, op cit). 

Ainda de acordo com Descovi Filho (2009), estudos hidrogeológicos e de 

vulnerabilidade natural vem sendo realizados em todo mundo, cita-se os Estados 
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Unidos da América (EUA), com sua vulnerabilidade completamente mapeada 

através dos trabalhos realizados pela Environmental Protection Agency (EPA), em 

trabalho de Aller et al. (1997), bem como em Portugal por Lobo-Ferreira (1998). 

No Brasil, conta-se com excelentes trabalhos, como IG/CETESB/DAEE 

(1997) que mostra uma cartografia sobre a vulnerabilidade de todo o estado de São 

Paulo. Estudos hidrogeológicos foram anteriormente realizados na porção sudoeste 

do estado do Rio Grande do Sul, onde se inclui a Bacia Hidrográfica do Rio Santa 

Maria (BHRSM), como, por exemplo, através dos trabalhos de Presotto et al. (1973), 

CPRM (1986) projeto borda leste, Machado (2005), o Mapa Hidrogeológico do 

Estado (MACHADO & FREITAS, 2005), PSAG (2007), os quais consideram essa 

porção do sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul uma área de recarga direta do 

Sistema Aqüífero Guarani - Serra Geral (SAG – Serra Geral). Esses fatos justificam 

o interesse em se intensificar os estudos hidrogeológicos, em especial, no que se 

refere à vulnerabilidade natural, tendo em vista a lacuna deixada sobre esta temática 

no estado do Rio Grande do Sul (MACHADO & FREITAS, 2005 apud DESCOVI 

FILHO, 2009). 

Segundo Silvério da Silva et al. (2002) conceitua-se aqüíferos cristalinos 

fissurais como os compostos de rochas cristalinas ígneas, metamórficas ou 

sedimentares silicificadas, ocorrendo, por exemplo, no Escudo Uruguaio Sul-

Riograndense, constituído por granitos e/ou rochas metamórficas (xistos e 

gnaisses). E também no Planalto da Serra Geral, composto por seqüência de 

derrames vulcânicos (de composição acida e/ou básica). A presença de arenitos 

intertrápicos representa descontinuidade nos aqüíferos, como ocorre no Município 

de Sant’ana do Livramento, RS. Este tipo de aqüífero também pode constituir-se por 

sils ou diques vulcânicos (como ocorrem em Restinga Seca, Mata, Vila Block e 

Venâncio Aires) presentes na borda da Bacia do Paraná. Como ilustração de 

Aqüífero Cristalino Fissural, no caso, representado pela Formação Serra Geral, 

presente na parte oeste da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria e em parte na 

bacia hidrográfica do Rio Quaraí. 

De acordo com Maciel Filho (2008), os aqüíferos ainda podem ser 

denominados de livres ou confinados. Nos livres, ou não confinados, o nível da água 
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subterrânea serve de limite superior da zona de saturação, ou seja, é limitado pelo 

nível freático. Já nos aqüíferos confinados, também denominados de artesianos ou 

sob pressão, são aqueles em que o nível superior da água esta confinado por 

camadas superiores menos permeáveis, e, portanto, esta sob pressão maior que a 

atmosférica, podendo dessa forma ser inclusive jorrante. Os aqüíferos livres 

geralmente são mais vulneráveis a contaminação do que os confinados, por estarem 

mais expostos as atividades sobrejacentes a eles. 

 

3.3.2.3.2. Províncias e Sub-províncias Hidrogeológicas do Município de 

Sant’ana do Livramento 

 

A província hidrogeológica Gondwânica e formada por um pacote de rochas 

sedimentares depositadas diretamente sobre o Escudo Uruguaio Sulriograndense, 

como parte da Bacia do Paraná, apresentam idades deposicionais desde a era 

Paleozóica, Neo-Carbonífero, Grupo Itararé, ate o Neo-Cretáceo, incluindo-se o 

Quaternário. 

Representam cerca de 24% da área da bacia hidrográfica do Rio Santa 

Maria, com extensão de 3.798,87 km2. Também se incluiu nessa província, os 

depósitos arenosos inconsolidados, por apresentarem uma possibilidade de conter 

reservas de águas subterrâneas, compondo os aqüíferos rasos, com reservas ainda 

pouco conhecidas, denominadas de Sub-província Aluvial, pertencente ao 

Quaternário. 

A sub-província Botucatu, composta por arenitos finos eólicos, com teores 

variados de argilas na matriz, em função das fácies deposicionais, o que pode 

conferir diferentes aspectos de qualidade físico-química e de volume explotável. A 

faixa de pH varia entre. 6,0 e 7,5, sendo a dureza total classificada como 2 brandas, 

5 pouco duras e 2 duras, no Município de Sant’ana do Livramento, e a sua faixa de 

vazão variou de 0 até 100 m3/h. Funcionam, hidrodinamicamente, como aqüífero 

poroso, livre e localmente confinado, seus afloramentos são importantes na recarga 

direta do sistema aqüífero através de precipitação pluviométrica. Salienta-se que 
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localmente esses arenitos podem ser cimentados por sílica, além de funcionarem 

como aqüíferos fraturados, podendo apresentar baixa circulação das águas. 

Na porção oeste do Município de Sant’ana do Livramento, sob influência da 

drenagem do Rio Quaraí, ocorrem substratos litológicos característicos da Província 

Hidrogeológica Basáltica, abrangendo a Área de Influência Direta do 

empreendimento do Parque Eólico de Coxilha Negra. 

Na Província Basáltica, são incluídos os derrames de rochas vulcânicas, os 

quais podem seccionar as rochas sedimentares, formando diques intrusivos, que, 

por sua vez, podem afetar a circulação dos aqüíferos, bem como a qualidade das 

águas subterrâneas em termos de salinidade ou de teor em flúor (SILVERIO DA 

SILVA et al., 2002). Nessa província encontra-se a sub-província da Cuesta, situada 

no extremo Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo limite na porção Oeste 

da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria, e normalmente em contato com arenitos 

da Formação Botucatu ou Formação Rosário do Sul silicificados. 

Hidrodinamicamente funciona como um aqüífero fraturado, contribuindo, em 

parte, para o escorrimento superficial onde apresenta textura maciça. O Rio Santa 

Maria é responsável pela esculturação da escarpa da Cuesta (HAUSMAN, 1995), 

classificando suas águas subterrâneas como bicarbonatadas sódicas, com algumas 

variações em função de mineralizações localizadas. Suas vazões são dependentes 

de diversos fatores, desde estruturais e tectônicos, como da espessura do regolito. 

Assim, suas vazões de explotação podem variar desde zero ate 100 m3/h, em 

Sant’ana do Livramento, ou entre 0 e 1 m3/h, em Rosário do Sul. 

Sua área estimada na bacia do Rio Santa Maria foi de 205.365 km2 

representando 1,30% desta. 
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3.3.3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS. 

 

3.3.3.1. Geomorfologia Regional 

 

A unidade geomorfológica Cuesta de Santana apresenta um relevo plano, 

com altitudes que variam de 120 a 240 metros. É representada, na sua maior 

extensão, pelas áreas interfluviais dos rios Quaraí e Ibicui que se apresentam, de 

modo geral, em semi-arco correspondendo à área considerada como parte do 

reverso da Cuesta de Haedo. 

A erosão desta grande feição geomorfológica gerou o aparecimento de 

feições tabulares com dimensões reduzidas, sendo as mesmas denominadas 

regionalmente como Coxilha. 

Dentre estas destacam-se a Coxilha do Pai-Passo, Coxilha de Santana, 

Coxilha de Santa Helena, Coxilha de São Rafael, e ainda o Cerro do Carvão e Cerro 

Chato. Estas denominações são designadas feições locais, pois correspondem a 

uma setorização mais detalhada da coxilha principal.  

O relevo da Cuesta de Santana e sustentado dominantemente pelas rochas 

efusivas básicas da Formação Serra Geral ocorrendo, de modo restrito, 

intercalações com rochas areníticas da Formação Botucatu. Os tipos de modelados 

característicos dessa unidade são as coxilhas (baixas e altas) e os morros 

testemunhos de topo plano e convexo. As coxilhas altas são definidas por áreas 

onduladas com altitudes que variam entre 160 a 240 metros. Estas formas de relevo 

ocupam principalmente a porção leste e sul-sudeste do município de Quaraí. 

A unidade de morros e morrotes com substrato vulcânico está situada 

imediatamente após o contato da Formação Botucatu com a Formação Serra Geral. 

Ocorre entre as altitudes de 320 e 360 m, com predomínio de formas de relevo de 

morros e morrotes sobre o substrato vulcânico. 

Na porção norte ocorre uma topografia caracterizada por morros com 

dimensões em planta da ordem de 500 a 1.500 m, com topo aplainado e com 
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denominações locais de Rochoso e Cerro Chato. As vertentes são caracterizadas 

por comprimentos entre 200 e 500 m, declividades variando entre 5% e 15% e 

maiores que 15%. O relevo varia de ondulado e fortemente ondulado a escarpado, 

com drenagens entalhadas nas vertentes. Os processos de erosão e movimentos de 

massa são os mais significativos. Na porção sudeste ocorre como uma faixa 

alongada na direção NE-SW, na região de montante dos rios Ibirapuitã e entre os 

arroios do Inglês e Arroio Passo da Lagoa e consiste de relevo colinoso com 

escarpas posicionadas entre altitudes de 330 a 350 m, declividades de 2 a 5% e 

localmente de 5 a 10%. A rede de drenagem é do tipo dendrítica. 

A unidade de colinas com substrato vulcânico está situada na porção oeste 

da área investigada entre as altitudes de 270 e 300 m. As formas de relevo de 

colinas são caracterizadas pelo predomínio de vertentes longas com amplitudes 

variando entre 15 e 25 m e declividade predominante entre 0 a 5%. 

 

3.3.3.2. Geomorfologia Local 

 

A unidade de colinas de altitude com substrato vulcânico está localizada em 

zona contígua a unidade anterior, entre altitudes de 300 e 335 m. Corresponde a 

área onde será implantado o Complexo Eólico de Coxilha Negra. As formas de 

relevo de colinas são caracterizadas por vertentes de comprimento superior a 1.500 

m e amplitudes menores que 30 m, com declividades menores que 5%. O relevo é 

plano suavemente ondulado onde a erosão é incipiente. A unidade de colinas de 

altitude com substrato vulcânico é, em geral, limitada pelas linhas de vertentes que 

marcam a transição para a unidade de morros e morrotes com substrato vulcânico, a 

leste, e a unidade de colinas com substrato vulcânico, a oeste. Neste compartimento 

também é caracterizado maior densidade da estruturação de direção NNE e pela 

rede de drenagem variando de dendrítica a em treliça. 

O compartimento de acumulação é constituído pelas zonas de deposição 

atual da rede de drenagem que se encontram representadas pelas Unidades de 

Fundo de Vale com Substrato de Arenito e Vulcânico. A unidade de fundo de vale  
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com substrato de arenito está posicionada na faixa de afloramento da Formação 

Botucatu e a vulcânica na área de domínio da Formação Serra Geral. Nestas 

unidades predominam o fundo de vale estreito e alongado, entre as altitudes de 265 

a 280 m, amplitudes menores que 15 m e declividades inferiores a 2% onde os 

processos de deposição e áreas de inundação são as feições mais típicas (figura 

156). 

 
Figura 156 - Vista panorâmica do sistema de drenagem local, entre 
os pontos P292 – 21J 607967/ 6573378 P293 – 21J 607599/ 
6573123. Estância Vista Alegre. 

 

3.3.4. HIDROLOGIA. 

 

3.3.4.1. Metodologia para hidrologia. 

 

A metodologia adotada em campo foi o caminhamento ao longo dos 

mananciais hídricos principais para a montagem e georreferenciamento dos diversos 

graus de utilização e conservação das margens e leito dos mesmos, quanto aos 

processos erosivos existentes. 
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O estudo hidrológico que foi executado contemplou as nascentes na região, 

seu grau de conservação e/ou preservação e também a identificação das bacias e 

sub-bacias de captação, identificando em campo os diversos níveis de utilização das 

mesmas, gerando-se um acervo fotográfico e o georreferenciamento das principais 

nascentes encontradas. 

 

3.3.4.2. Resultado para hidrologia. 

 

A zona urbana de Sant’ana do Livramento situa-se na bacia do Arroio 

Carolina e em parte na do Arroio Carajás, na periferia da bacia do Rio Santa Maria. 

A área total da bacia do Carolina, imediatamente a jusante da zona urbana, é de 

51,53 km² e a do Carajás é de 13,52 km². Estas áreas pequenas implicam também 

em vazões de estiagem pequenas em relação à população, trazendo dificuldades 

não só para o abastecimento a partir do manancial superficial como também para a 

disposição dos esgotos, mesmo tratados. 

O território Oeste do município de Sant’ana do Livramento também é 

drenado pela a bacia do rio Quaraí, que localiza-se na microrregião da Campanha 

Ocidental, no sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul, abrangendo uma área total 

de aproximadamente 14.660 km2, dos quais 6.690 km² (45,64%) em território 

brasileiro e 7.970 km2 (54,36%) no extremo noroeste do Uruguai. Trata-se de uma 

bacia transfronteiriça de águas compartilhadas entre a República Federativa do 

Brasil e a República Oriental do Uruguai, através do próprio Rio Quaraí, cujo eixo 

estabelece a fronteira física entre os dois países. 

O território Leste do município de Sant’ana do Livramento é drenado pela 

hidrografia da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria e está composta pelo Rio Santa 

Maria que da o nome a bacia hidrográfica e seus afluentes. Dentre estes, pode-se 

citar como rios principais o Cacequi, Ibicuí da Armada, Ibicuí da Cruz, Ibicuí da 

Faxina, Saica, Jaguari, Ponche Verde, Upacarai, Upamoroti e Vacaiqua (Descovi 

Filho 2009). 
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O manancial subterrâneo, o Aqüífero Guarani, por sua vez, é uma das 

maiores riquezas da cidade, em termos de recursos naturais. Há água abundante, 

de boa qualidade, em profundidades relativamente pequenas. Os poços têm em 

média 100 m de profundidade e o seu nível dinâmico situa-se em torno dos 50 m. 

O Guarani é um dos maiores aqüíferos do mundo, cobrindo uma superfície 

de quase 1,2 milhões de km². Está inserido na Bacia Geológica Sedimentar do 

Paraná, localizada no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e constitui a principal 

reserva de água subterrânea da América do Sul, com um volume estimado em 46 

mil km³. A população atual na área de ocorrência do Aqüífero Guarani está estimada 

em aproximadamente 29.914 milhões de habitantes. Nas áreas de afloramento a 

população é de cerca de 3,7 milhões de pessoas (12,5 % do total). 

Os aspectos relevantes do Aqüífero Guarani são: a sua extensão e volume; 

a sua transnacionalidade parcial e o enorme potencial de suas águas para o 

abastecimento público. Por outro lado existe a preocupação com a possível sobre 

exploração do recurso e a possibilidade de contaminação do manancial e 

degradação do mesmo nas áreas de afloramento, como é o caso da região urbana 

de Sant’ana do Livramento. Assim sendo, a questão da disposição dos esgotos da 

cidade é muito importante, em função da proximidade dos poços de captação com 

as fossas de infiltração e da possibilidade de contaminação direta. Decorre daí a 

importância de um sistema público de esgotos, com abrangência de toda a zona 

urbana, que faça o seu lançamento em corpos hídricos superficiais, no caso o Arroio 

Carolina. 

 

3.3.4.3. Discussão para hidrologia. 

 

3.3.4.3.1. Qualidade da Água do Sistema de Abastecimento de Água Municipal 

 

O Sistema de Abastecimento de Água de Sant’ana do Livramento utiliza 

como manancial o Aqüífero Guarani, obtendo a água por meio de poços, com 
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profundidade ao redor de 100 m. A disponibilidade de água em praticamente 

qualquer local da zona urbana, aliada a uma falta de planejamento global do sistema 

a longo prazo, condicionou a atual configuração do sistema, com poços em diversos 

pontos da cidade para atender a região ao seu redor. 

O sistema de abastecimento de água de Sant’ana do Livramento conta com 

34 (trinta e quatro) poços, agrupados em 15 (quinze) sistemas produtores, sendo os 

mais importantes os denominados, Hidráulica, Alta Centro e Registro. 

Não há nenhum sistema de medição operando, muito embora alguns poços 

possuam hidrômetros na tubulação de saída. A produção total estimada para o mês 

de janeiro de 2009, a partir da capacidade nominal das bombas e do número de 

horas trabalhadas é de 833.855 m³. 

A capacidade média dos 18 (dezoito) poços medidos (com processo de 

outorga) é de 50 m³/h, variando de 15 a 113 m³/h; O nível dinâmico médio é de 60 

m, variando de 41 até 97 m; e a profundidade média é de 97 m, variando de 72 até 

130 m. O diâmetro da maioria desses poços é de 10 polegadas. 

A operação do sistema de abastecimento de água conta com a automação 

local dos sistemas produtores, basicamente ligando e desligando as bombas das 

estações elevatórias e dos poços de acordo com o nível d’água dos reservatórios de 

distribuição. 

Os sistemas que são pressurizados por meio de estações elevatórias, 

também aqui chamadas de estações pressurizadoras, dispõem de temporizadores 

que desligam automaticamente o sistema durante o período da noite. Dessa forma, 

as respectivas redes de distribuição ficam despressurizadas. 

 

3.3.4.3.2. Bacia Hidrográfica do Rio Quaraí 

 

A Bacia do Rio Quarai abrange os municípios de Sant’ana do Livramento e 

Quaraí. Entre estes municípios desenvolve-se a “Cuesta do Haedo”, importante 
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estrutura para talvez condicionar o fluxo de águas subterrâneas para a Bacia do Rio 

Quaraí (Silvério da Silva et al., 2006). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Quaraí abrange uma superfície de 6.557,08 km². 

Limita-se ao Norte, Leste e Oeste com a Bacia do Ibicuí; e ao Sul com o Rio Quaraí 

(República Oriental do Uruguai). É constituída pelo Rio Quaraí e os arroios 

Espinilho, Sarandi, Cati, Quaraí Mirim, Garupá, Vertentes e Caiboaté. 

O Rio Quaraí nasce a Leste, na Coxilha Negra, desce para o Sul onde serve 

de divisa com a República Oriental do Uruguai, tendo sua foz no ponto extremo 

Oeste do Rio Grande do Sul, no município de Barra do Quaraí. O Rio Ibirapuitã, 

numa extensão de cerca de 11 km, serve de divisa com o município de Rosário do 

Sul, e como divisão com o município de Sant’ana do Livramento estão os arroios 

Cati (afluente do Rio Quaraí pela margem direita) e Chapéu. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Quaraí é parte de um conjunto 

hidroestratigráfico maior, o Sistema Aqüífero Guarani (SAG), sendo seus usos 

principalmente para abastecimento humano nas cidades de Sant’ana do Livramento, 

com 83.479 habitantes (IBGE, 2008) e atualmente cerca de 70% do abastecimento 

de Quaraí, com 22.552 habitantes (IBGE, 2008). 

Estima-se atualmente, conforme o PSAG (2007) um volume de águas 

subterrâneas da ordem de 45.000 km3, por outro lado deve-se salientar que nem 

toda esta água é doce e potável de acordo com padrões da Portaria nº 518/2004 e 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Pode-se observar ainda, que nos municípios de Sant’ana do Livramento e 

Quaraí, os estudos revelaram que se expõe arenito Botucatu, que devem servir 

como áreas de recarga direta a partir das precipitações pluviométricas para o SAG, 

onde as águas da chuva infiltram-se diretamente no subsolo e abastecem o 

reservatório subterrâneo. Esta formação porosa é de elevada permeabilidade 

podendo também aumentar a probabilidade dos riscos de contaminação nas áreas 

de recarga do SAG por uma carga imposta na superfície (Silvério da Silva et al., 

2004 a). 
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3.3.5. SOLOS. 

 

3.3.5.1. Metodologia para solos. 

 

Para a identificação dos diferentes tipos pedológicos que ocorrem na área 

de estudo, foram realizados levantamentos das informações contidas nas 

bibliografias disponíveis e a interpretação dos dados de cartas pedológicas nas 

escalas existentes.  

Para a identificação das características físicas simples do solo, durante os 

levantamentos de campo foi realizada a descrição sucinta dos perfis e das 

características morfológicas dos horizontes, ilustrados por acervo fotográfico e sua 

correlação com o mapa pedológico. 

A compilação dos dados do mapeamento pedológico existente mostrou 

algumas características quanto à susceptibilidade à erosão da classe de solo que 

ocorrem na região, o Neossolo Litólico e suas variações locais. Entretanto, a 

vulnerabilidade a erosão dos solos são regidos não apenas pelo tipo de uso a que 

se destina, mas também pelo histórico de uso, sua intensidade e grau de 

conservação/proteção quando da ocorrência de eventos catastróficos naturais ou 

causados pelo homem. 

 

3.3.5.2. Resultado para solos. 

 

De acordo com os dados contidos no Plano Municipal de Saneamento 

Básico (2010), predomina o solo com substrato basáltico em aproximadamente 55% 

da área do município, e 45% da área para a ocorrência de solos gerados por rochas 

areníticas. 

A classificação dos Solos do município de Sant’ana do Livramento é 

caracterizada por sete tipos significativos, descritos a seguir: 



  

                                                                                                         

 

246 

 

 

a) Unidade Pedregal (Neosolo Litólico Eutrófico Típico): (Zona Basalto) 

• Características gerais 

Solos rasos, 10 cm, desenvolvidos a partir de rochas basálticas, com teores 

de matéria orgânica entre 2,2 a 5,1 % (médio). O pH varia em torno de 5,2 a 6,6. 

A fitofisionomia predominante é formada por gramíneas dos gêneros, 

Paspapulum, Axonopus, Brisa e Andropogon. A temperatura média é de 20°C, com 

precipitação média de 1.600mm. As geadas ocorrem de abril a novembro, com 

períodos mais secos entre os meses de novembro a março. 

 

 
Figura 156 - P366 – 21J 614050/ 6568991. Neossolo Litólico sobre 
basalto da Formação Serra Geral. Observa-se caos de blocos 
originados pelo horizonte asprólito. Processo erosivo localizado na 
cabeceira de drenagem em meio a pastagem natural antrópizada. 

 

• Limitação ao uso agrícola 

Os Neosolos Litólicos Eutróficos, típico das zonas de basaltos, apresentam 

fertilidade ligeira a moderada. São solos muitos rasos e, portanto, com baixa 

capacidade de infiltração e armazenamento de água, e alta suscetibilidade à erosão 

(figura 133). 
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• Uso atual 

O uso atual caracteriza-se quase que na sua totalidade, destinados para 

pastagens naturais. Existe também alguma área cultivada com arroz irrigado onde é 

evidente o sinal de degradação. 

• Uso potencial 

As maiores limitações que estes solos apresentam, estão relacionados com 

a profundidade do perfil, pois são solos muitos rasos (litólicos), não permitindo ser 

arável. 

Podem ser realizadas melhorias da comunidade vegetal neles existentes 

agregando espécies exóticas adaptadas a estas condições e melhorando os teores 

de fertilidade natural. 

 

b) Unidade Escobar (Zona Basalto) Características gerais 

 

São solos poucos profundos, mal drenados, argilosos com argilominerais 

expansivos (montimorilonitas) que produzem mudanças significativas de volume com 

a variação do teor de umidade: expandem-se quando úmidos e se contraem quando 

secos, produzindo fendas profundas. Desenvolvidos a partir de rochas basálticas. 

O relevo apresenta-se plano a suavemente ondulado com declives variando 

até 5%. 

A vegetação é de campos finos, sendo formados por gramíneas, como 

Paspalum notatum, Axonopus, Paspalum dilatatum. 

O teor de matéria orgânica é em torno de 3,2%, mostrando teores de fósforo 

em torno de 8 pmm. 

A temperatura média anual 19,6°C. 
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• Limitação ao uso Agrícola 

Em geral são solos férteis, somente com limitação de fósforo disponível. 

Embora com boa capacidade de retenção de água, pode apresentar algum déficit 

hídrico. 

Em períodos chuvosos, devido à baixa condutividade hidráulica, tornam-se 

saturados de água. Nesta condição o preparo e a semeadura ficam inviabilizados. 

Em períodos mais secos, a coincidência da época de preparo e semeadura com 

períodos secos poderá inviabilizar a implantação das culturas ou pastagens e o 

desenvolvimento inicial. 

• Uso Atual 

São utilizados basicamente para pastagens e lavouras de arroz irrigado. 

• Uso Potencial 

As maiores limitações ao desenvolvimento agrícola prendem-se a drenagem 

e as más características físicas que apresentam. Recomenda-se que sejam 

utilizados para pastagens, que são de boa qualidade, e em áreas mais planas 

poderão ser utilizadas com a cultura do arroz em rotação com pastagens. 

 

c) Unidade São Pedro (Argisolo Vermelho Distrófico Arênico) – Zona Arenito 

 

• Características Gerais 

Os Argilosolos Vermelhos Distróficos Arênicos caracterizam-se por 

apresentarem solos profundos, avermelhados, texturas superficiais arenosas, 

friáveis e bem drenados. São solos pobres no teor de matéria orgânica, em torno de 

2%, além de possuir teores de fósforo abaixo de três ppm. Apresentam pH em torno 

de 5,0. 

Ocorrem em relevo predominantemente ondulado, formado por elevações 

arredondadas com declives em torno de 8 a 10%. 
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A temperatura média anual em torno de 20°C e a fitofisionomia 

predominante é a de campo grosso apresentando pequena cobertura, sendo 

formados predominantemente por paspalum notatum e outras gramíneas 

secundárias. 

A temperatura média é em torno de 19,2°C a 17,9°C com precipitação média 

anual variando em torno de 1404 a 1769 mm, podendo ocorrer períodos secos nos 

meses de novembro, dezembro e janeiro. 

• Limitações ao uso agrícola 

Caracterizam-se por serem solos arenosos, pobres em matéria orgânica e em 

nutrientes disponíveis, bastante suscetíveis à erosão devido à textura que 

apresentam e ao relevo. 

A falta de água é moderada, pois possuem baixa capacidade de retenção de 

água, portanto julga-se necessário a utilização de irrigação. 

• Uso atual 

A maior parte desta unidade pedológica está sendo utilizada como 

pastagens naturais, além de pequenas áreas com plantio de milho, soja, melancia, 

pastagens cultivadas, pomares de pêssego e videira. 

• Uso potencial 

As principais limitações estão relacionadas com a fertilidade natural que é 

baixa, suscetível à erosão, e a baixa capacidade de retenção de água. 

Podem ser cultivadas satisfatoriamente com culturas anuais em plantio 

direto, além de serem mecanizadas sem maiores problemas, necessitando 

adubação e correção dos solos. 

Este tipo de solo ocupa uma área em torno de 352 km2 do Município de 

Sant’ana do Livramento. 
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d) Unidade Livramento (Alissolo Hipogrômico Argilúvico Abruptico) Zona Arenito 

• Características Gerais 

Predominam solos medianamente profundos, arenosos e variando desde bem 

drenados a imperfeitamente drenados. Apresentam teor de matéria orgânica 

bastante baixo inferior a 2%. São solos fortemente ácidos com pH em torno de 4,9 e 

apresentando elevada saturação por alumínio. 

Ocorrem em relevo suavemente ondulado, com uma declividade média em 

torno de 3 a 8%. 

A vegetação característica é formada por campos mistos, com boa incidência 

de gramíneas e algumas leguminosas. A temperatura média anual é em torno de 

18,2°C. A precipitação média anual é de 1376 mm. Os períodos secos mais 

freqüentes verificam-se entre os meses de novembro a março. 

• Limitação ao uso agrícola 

Estes solos apresentam severas limitações químicas, devido ao elevado teor 

de alumínio trocável além de baixas reservas de nutrientes para as plantas. Os 

problemas físicos estão relacionados à drenagem imperfeita, mudança textural 

abrupta e susceptibilidade à erosão. 

• Uso atual 

São utilizados para pastagens e algumas lavouras temporárias. 

• Uso potencial 

As pastagens cultivadas são bastante viáveis nestes solos. São solos 

ácidos, pobres em matéria orgânica e em nutrientes, para produzirem necessitam 

uma adubação de fósforo e potássio e de uma calagem. 

Recomenda-se que sejam utilizados para pastagens, que são de boa 

qualidade, e em áreas mais planas poderão ser utilizadas com a cultura do arroz em 

rotação com pastagens. 
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e) Unidade Ponche Verde Chenossolo Háplico Órtico Vértico (Zona “Arenito”) 

• Descrição Geral 

São solos medianamente profundos, argilosos, poucos porosos, apresentam 

teores médios de matéria orgânica. Apresentam pH em torno de 5,2. 

Ocorrem em relevo suavemente ondulado, com declives em torno de 5%. A 

vegetação é constituída de campos finos com ótima qualidade, com grande número 

de espécies de gramíneas e leguminosas. A temperatura média de 18,2°C. 

São solos providos de nutrientes com exceção do fósforo disponível. 

Apresentam problemas de déficit hídrico, principalmente no verão, portanto 

necessário o uso de irrigação. 

• Uso atual 

É utilizado basicamente para pastagens, na região limite com o Município de 

Dom Pedrito. 

• Uso Potencial 

Apresentam boas propriedades químicas, são ricos em nutrientes, mas 

apresentam argilas expansivas na sua constituição, oferecendo algumas restrições 

para culturas anuais. 

 

f) Unidade Santa Maria (Alissolo Hipogrômico Argilúvico Típico) Zona Arenito 

• Descrição Geral 

São solos medianamente profundos, em torno de 1m, ácidos, com pH de 5,0 

e teor de matéria orgânica próxima de 3%. Apresentam relevo ondulado, com 

declives em torno de 6%. A vegetação típica é a de campo, com predominância de 

grama forquilha (Paspalum notatum) e capim caninha (Andropogon lateralis). 

• Grau de limitação 

Apresentam limitações severas de fertilidade em virtude dos altos níveis de 

alumínio trocável, além da baixa disponibilidade de nutrientes às plantas. Muito 
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suscetíveis à erosão, e com problemas de drenagem em períodos prolongados de 

chuvas, com possível necessidade de drenagem superficial em algumas posições do 

relevo. 

• Uso atual 

São solos utilizados para pastagens, milho e soja. 

• Uso Potencial 

Tendo como principal limitação de desenvolvimento agrícola este tipo de 

solo, no que diz respeito à fertilidade natural, que é baixa, é suscetível à erosão e à 

má drenagem. Portanto são bastante recomendados para pastagens, bem como 

para culturas de verão em sistema de plantio direto, onde se podem ter rendimentos 

elevados. 

 

g) Unidade Vacacaí (Zona Arenito) 

 

• Descrição geral 

Apresentam solos mal drenados, com teores médios e baixos de matéria 

orgânica, bem como teores de fósforo abaixo de um ppm, com pH em torno de 5,0. 

Apresentam relevo plano, situado nas várzeas ao longo dos cursos de água. Sua 

vegetação predominante é a de campo. 

• Grau de limitação 

Tendo fertilidade moderada a fortes ácidos e pobres na maioria dos 

nutrientes. 

• Uso atual 

Utilizada basicamente para a cultura do arroz, zona limite com os Municípios 

de Dom Pedrito e Quarai, às margens dos rios da região. 
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• Uso potencial 

Os campos em geral são de regular a boa qualidade, podendo haver um 

melhoramento através de adubação e introdução de espécies de crescimento 

hibernal. Existe grande possibilidade de irrigação. 

 

3.3.5.3. Discussão para solos. 

 

3.3.5.3.1. Características Pedológicas na Área do Empreendimento. 

 

Em saprolitos derivados de basaltos da Formação Serra Geral, Kämpf & 

Schwertmann (1995) encontraram gibbsita, caulinita e haloisita, cristobalita e óxidos 

de ferro como a goethita, magnetita e hematita. Nos saprolitos de riolitos da mesma 

Formação foram observadas caulinita desordenada associada à haloisita, 

cristobalita, gibbsita, quartzo, goethita e lepidocrocita. 

Para a área de estudo os levantamento executados não tiveram como 

objetivo o nível de análise química, sendo que para isso citaremos os dados 

secundários obtidos para a área de estudo. 

A espessura dos Neossolos na área do empreendimento, no topo da coxilha, 

mostra-se pouco desenvolvida, visto que são solos em vias de formação devido à 

reduzida atuação dos processos pedogenéticos, que pode ser em razão da 

resistência do material de origem ao intemperismo. De maneira geral apresentam 

seqüência de horizontes A - C - R ou A – R. mostram-se mais profundos nas 

margens de alguns banhados e nas margens dos arroios, onde o manto de 

Neossolos Flúvicos e/ou manto colúvio/aluvionar proporcionam o desenvolvimento 

de uma flora arbórea ciliar. 
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Figura 158 - P315 – 21J 607562/ 6579596. Neossolo Litólico sobre 
o basalto da Formação Serra Geral. Processo erosivo localizado 
em cabeceira de drenagem coberta por pastagem nativa 
intensamente antropizada. 

 

Os Neossolos Litólicos da área em estudo são solos com horizonte A ou O 

hístico que apresentam espessura menor que 40 cm, posicionados sobre a rocha ou 

sobre um horizonte C ou Cr, ou ainda sobre material com 90% ou mais de sua 

massa constituída de fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2 mm. Esses 

solos apresentam contato lítico dentro de 50 cm da superfície (figura 158). Os 

Neossolos Litólicos admitem a presença de um horizonte B em início de formação, 

desde que este não satisfaça qualquer tipo de horizonte diagnóstico. Entretanto, em 

termos morfológicos todas as unidades/ manchas de neossolos da área apresentam 

alta variabilidade resultante principalmente da diversidade do relevo e da resistência 

do material de origem aos processos intempéricos. 
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Figura 159 - P281 – 21J 604548/ 6574187. Apesar da área em 
estudo localizar-se nos domínios dos Neossolos Litólicos, esse 
ponto de observação sugere uma maior diversidade de tipologias 
pedológicas (Chernossolo Ebânico). Margem direita do Arroio do 
Trilho. 

 

Podemos supor que um levantamento mais detalhado de informações 

morfológicas de alguns dos perfis destes neossolos, desde o horizonte A até as 

camadas mais profundas, pelo menos um metro de profundidade, poderiam 

contribuir para uma classificação mais coerente, em escala de detalhe, desses solos 

(figura 135). 

Observou-se em cortes de estradas áreas de contatos solo-saprolito-rocha. 

O contato lítico é o limite entre o solo e o material coeso subjacente que geralmente 

é contínuo e apresenta poucas fraturas, distantes 10 cm ou mais entre si. Este 

material, mesmo quando úmido, tem sua escavação impraticável com uma pá reta. 

Os contatos visualizados não apresentam penetração de raízes, exceto 

entre as fraturas (diáclases e fissuras) (figura 160). 
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Figura 160 - P318 – 21J 609279/ 6583348. Afloramento 
da Formação Serra Geral na margem da estrada não 
pavimentada que corta o Arroio do Espinilho. Observa-se 
o neossolo litólico e o horizonte saprólito característico. 
Notam-se as raízes penetrando nas trincas da camada 
de alteração do basalto. 

 

Nas áreas onde o contato lítico fragmentário, que é a presença de material 

endurecido subjacente ao solo, onde o alto grau de fraturamento permite a 

penetração de raízes, podem ocorrer materiais friáveis que permitem retenção de 

água e até fornecimento de nutrientes, caracterizando-se como um ambiente 

favorável ao crescimento de raízes, permitindo o desenvolvimento de espécies 

anuais e perenes. Nesse caso, esses Neossolos teriam potencial de uso superior ao 

usualmente estimado, ocorrendo muito provavelmente nos locais de melhor 

desenvolvimento das atividades agropastoris e/ ou desenvolvimento de uma flora 

arbustivo – arbórea na área em estudo. 
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Os saprolitos desempenham funções ambientais e tecnológicas tão 

importantes quanto os solos. A filtragem da água de percolação, retenção de fluídos 

e solutos e sua possível transformação são exemplos do papel dos saprolitos (figura 

161). Além desses, o fornecimento de água e de nutrientes para as plantas, quando 

a frente de intemperismo é próxima da superfície, como no caso dos Neossolos, 

também são funções importantes. Em termos tecnológicos, os saprolitos apresentam 

potencial para uso na construção civil e em aterros sanitários. 

 

 
Figura 161 - P283 – 21J 604094/ 6574577. Afloramento 
da Formação Serra Geral na margem da estrada não 
pavimentada que corta o Arroio do Trilho. Observa-se o 
neossolo litólico e o horizonte saprólito característico. 
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3.3.5.3.2. Uso e Ocupação do Solo no Estado do Rio Grande do Sul 

 

De acordo com o Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul o 

Estado possui 38.159,52 km² de florestas naturais em estágios médio e avançado, o 

que representa 13,5% da área total, 11.396,77 km² de florestas naturais em estágios 

iniciais, o que representa 4,03% do total, 2.747,48 km² de florestamentos e 

reflorestamentos, o que representa 0,96% do total, 17.369,63 km² de agricultura 

implantada, o que representa 6,14% do total, 54.008,26 km² de solo exposto, o que 

representa 19,11% do total, 132.102,6 km² de campo e pastagem, o que representa 

46,73% da área total, 1.285,96 km² de áreas urbanas, representando 0,45% da área 

total, 20.050,28 km² de lâminas d'água, representando 7,09% do total, 1.655,55 km² 

de dunas, representando 0,59% do total, 2.018,78 km² de banhados, o que 

representa 0,71% do total, 651,94 km² de nuvens, representando 0,23% do total e 

1.232,93 km² de áreas não classificadas, o que representa 0,44% da área total do 

Estado. 

 

3.3.5.3.3. No Município de Sant’ana do Livramento 

 

De acordo com a tabela 14, a superfície territorial do município tem seus 

6963,20 Km2 cobertos por florestas nativas (402,36 Km2), áreas de reflorestamento 

para indústria de celulose utilizando-se Eucaliptus (2,65 Km2), áreas de utilização 

para fins agrícolas (1723,67 Km2), áreas cobertas por campos (2897,89 Km2), 

campos de dunas (4,36 Km2), lâmina d’água (186,89 Km2), áreas de banhados 

periodicamente alagáveis (163,45 Km2) e áreas urbanas compostas pela sede 

municipal, sedes distritais e vilas (41,78 Km2) (tabela 19). 
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Tabela 19 - Inventário do Uso do Solo em Sant'ana do Livramento em 
2002 

Uso Área (Km2)   
Superfície 6963,20   

Floresta Nativa 402,36   
Eucalipitus 2,65   
Pinus 0   
Acácia 0   

Agrícola 1723,67   
Solo Exposto 1551,98   

Campos 2897,89   
Dunas 4,36   
Água 186,89   

Banhado 163,45   
Urbano 41,78   

Total 6975,21   
Fonte: Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul; UFSM – 2001. 

 

A metodologia adotada no Inventário Florestal Contínuo do Estado do Rio 

Grande do Sul (2001), forneceu dados sobre a qualificação e quantificação das 

áreas de interesse ambiental através da digitalização da rede de drenagem das 

cartas topográficas 1:250.000, considerando-se uma faixa de 30 m para cada 

margem, cruzadas com uso da terra, obteve-se a quantificação do tema Áreas de 

Preservação Permanente por carta (tabelas 20 e 21). 

 

Tabela 20 - Área de preservação permanente por carta DSG 

CARTA  Campos  Nativas Eucalipto Agri 
Solo 
Exposto 

Urbano Total 

Coxilha Negra 2.424 0.267 0.014 0.025 1.434 0.000 4.164 
Sant’ana do Livramento 82.762 50.322 0.104 4.344 35.413 0.047 172.992 

Total (Km2) 85.186 50.322 0 4.344 36.847 0 177.156 

Fonte: Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (2001) 

 

Tabela 21 - Distribuição da cobertura florestal nativa por carta DSG  

CARTA 
ESTÁGIOS MÉDIO E AVANÇADO ESTÁGIOS INICIAIS  

ÁREA 
(km²) 

% 
CARTA 

% ESTADO ÁREA Km²  % CARTA %ESTADO 

S Livrament 921,45 10 0,326 0 0 0 
Cox Negra 1,82 1,3 0,001 0 0 0 
Total 923,27     0     
Fonte: Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (2001) 
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A qualificação e a quantificação do uso do solo também foram analisadas 

pela comparação dos dados coletados através da revisão bibliográfica para o 

Município de Sant’ana do Livramento, com os dados referentes aos municípios 

fronteiriços de Dom Pedrito, Quaraí e Rosário do Sul, face às dinâmicas sociais e 

econômicas existentes na região (tabela 22). 

 

Tabela 22 - Classificação do uso da terra por município em km² 

Municipio Superf. 
Fl. 
Nativa 

Eucal. Agric. 
Solo 
Exposto 

Campo Dunas  Água  Banhado Urbano 

Santana do 
Livramento 

6963,2 402,36 2,65 1723,67 1551,98 2897,89 4,36 186,89 163,45 0,18 

Dom Pedrito 5194,8 345,78 3,86 413,58 1307,13 3056 0,09 63,35 0 6,46 

Quarai 3148,8 218,35 2,15 114,44 1100,31 1710,11 0 4,48 0 0 

Rosario do 
Sul 

4357,2 507,18 0,15 437,53 566,14 2818,92 5,76 16,23 0 5,9 

Total (km2) 19664 1473,67 8,81 2689,22 4525,56 10482,92 10,21 270,95 163,45 12,54 

Fonte: Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (2001) 
 

 

3.4 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

3.4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Toda a atividade de grande porte pretendida por fortes corporações tende a 

interferir na maneira pela qual as comunidades locais, envolvidas direta e 

indiretamente vêm atuar na apropriação do seu espaço territorial, modificando as 

rotinas e o uso dos recursos locais, criando expectativas e receios sobre o futuro de 

suas atividades. 

Um empreendimento poderá acrescentar valores financeiros, infraestruturais, 

educacionais, sociais e ambientais se todas as variáveis forem tratadas de forma 

coerente, embasadas por dados preliminares e monitoramentos ao longo de todas 

as fases das atividades produtivas. 
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A escolha dos dados secundários foi realizada através da seleção dos 

parâmetros mais significativos para a identificação dos aspectos sociais, econômicos 

e culturais do Município de Sant’ana do Livramento. 

A geração de dados primários foi pautada na interação com os cidadãos 

diretamente locados na AID do empreendimento, tais como proprietários, 

arrendatários, vaqueiros, capatazes e colonos, identificando diferentes perspectivas 

sobre o empreendimento em estudo. 

Desta forma, foram utilizadas as duas metodologias mais adequadas para 

coleta de dados para o reconhecimento dos níveis de anseios e expectativas das 

comunidades diretamente afetadas pelo empreendimento, que são as fontes 

primárias, ou seja, a coleta direta de informações acerca das diversas maneiras de 

percepção dos níveis de interferência do empreendimento na poligonal de 

implantação do projeto e áreas imediatamente adjacentes, além daquelas fontes 

ditas secundárias, as quais forneceram o direcionamento analítico de dados sobre 

os aspectos sociais, econômicos e culturais do Município de Sant’ana do 

Livramento. 

Também foi mantido contato com as diferentes Secretarias da Prefeitura 

Municipal de Sant’ana do Livramento, objetivando a identificação e análise dos 

dados gerados pelas equipes técnicas da gestão municipal, sobre a interação das 

atividades de geração de energia eólica e as possibilidades técnicas, perspectivas 

sociais e econômicas, além dos dados pautados nas análises geradas pelo 

empreendimento análogo, em fase de implantação na região conhecida como Cerro 

Chato, o que poderá criar um material de analise mais apurado para as projeções do 

empreendimento da Coxilha Negra. 

Todo o trabalho de diagnose das interferências sobre o universo 

socioeconômico foi direcionado ao espaço territorial da AII, compreendendo o 

Município de Sant’ana do Livramento, e da AID, compreendida pelas propriedades 

rurais que possuem superfície afetada diretamente pelo empreendimento e que 

tendem a ser influenciados de maneira direta em função de diversos fatores 

identificados neste trabalho. 
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3.4.2. EMBASAMENTO METODOLÓGICO 

 

Concordando com Boni e Quaresma (2005), o ponto de partida de uma 

investigação cientifica deve basear-se em um levantamento de dados, sendo que 

para um primeiro momento se faça uma revisão bibliográfica, logo em seguida, o 

responsável pela pesquisa deve realizar uma observação dos fatos ou fenômenos 

para que ele obtenha maiores informações e em seguida, o pesquisador deve fazer 

contatos com pessoas que possam fornecer dados ou sugerir possíveis fontes de 

informações úteis. 

A pesquisa qualitativa tem como cerne de seu método, a análise subjetiva de 

uma dada informação considerando para isso as questões conjunturais e estruturais 

do público a ser pesquisado. Neste aspecto, a qualidade e não a quantidade da 

informação é o que importa a pesquisa qualitativa, o que justifica não ser necessário 

à construção de um modelo amostral para levantamento de dados. 

De acordo com Haguette, 1992, dentre os muitos passos metodológicos 

quando da realização de uma pesquisa qualitativa está a regra de que “a escolha 

dos entrevistados não pode ser aleatória, ou seja, não pode obedecer aos 

parâmetros da amostragem probabilística. [...] A montagem da lista de entrevistados 

deve ser efetuada a partir da indicação de especialistas no tema e de informações 

contidas em dados secundários” (HAGUETTE, 1992, pg. 96). 

Na realidade, o que a autora propõe é que a listagem de possíveis 

entrevistados seja composta de indivíduos capazes de dar informações realmente 

úteis ao reconhecimento e entendimento de um determinado tema, em outras 

palavras, que estes entrevistados sejam o que chamamos de formadores de opinião. 

Entende-se serem formadores de opinião indivíduos que participaram ou participam 

de papel relevante na sua comunidade, município, estado ou país. Neste sentido, 

políticos, presidente de associações de bairro, representantes de ONGs e 

representantes de grupo empresarial são exemplos de formadores de opinião. 

As pesquisas qualitativas para fins de levantamentos de dados sociológicos 

trabalham informações particulares, e estas informações não podem ser 

simplesmente reduzidas às questões quantitativas. 
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A partir do momento que o objeto da pesquisa foi definido, pode-se 

desmistificar o caráter de neutralidade do pesquisador perante a sua própria 

pesquisa, já que a escolha do objeto revela a importância na coleta de dados 

científicos relevantes. Buscou-se desta maneira o agrupamento de uma série de 

conhecimentos anteriores sobre o empreendimento para a definição de uma 

metodologia mais adequada ao problema a ser investigado. 

Por mais simples e direto nas suas pretensões, qualquer estudo focado na 

identificação da realidade social e as respostas destas realidades frente a uma 

potencial interferência de suas rotinas produtivas, sociais e culturais, deverá ser 

norteado por um arcabouço teórico que deverá ser utilizado de maneira interativa 

com os dados coletados em campo. Desta maneira, a interatividade entre o 

embasamento metodológico, os dados coletados em campo (dados primários) e 

aqueles obtidos com levantamentos censitários, apontou um perfil analítico confiável 

acerca das ansiedades e expectativas das comunidades diretamente envolvidas, 

contidas na região da Coxilha Negra, Vila Masoller (Uruguai) e Vila Thomaz 

Albornoz (Brasil), no Uruguai, e Sant’ana do Livramento, no Brasil. 

Para a identificação dos anseios das comunidades afetadas pela área de 

influência do empreendimento o método de entrevistas diretas buscando-se, na 

elaboração das questões, interagir primeiramente com o entrevistado, identificando o 

grau de interação do mesmo com as diferentes fases do empreendimento, 

objetivando a identificação da maneira como a atividade poderá ser vista pelas 

comunidades envolvidas. 

As entrevistas foram dirigidas para os representantes de categorias 

amostrais, dentro do espaço territorial compreendido pelas áreas de influência do 

empreendimento, a AII e a AID, com objetivo de abranger o maior número de 

pessoas, representadas pelos seus líderes comunitários, presidentes de 

associações de produtores, coordenadores pedagógicos e representantes das 

prefeituras municipais, que puderam responder pelos anseios das categorias que 

representam, sem que para isso fosse desenvolvido um levantamento censitário, em 

face de especificidade técnica do estudo de viabilidade e elaboração do Relatório 

Ambiental Simplificado para obtenção da Licença Prévia. 
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Os resultados obtidos vêm corroborar a importância da entrevista como 

ferramenta técnica de coleta de dados que foi utilizada para identificar os níveis de 

percepção, significados, motivações, valores e crenças das comunidades 

diretamente envolvidas, não sendo estes simplesmente reduzidos às questões 

quantitativas, pois que, respondem a noções muito particulares a cada indivíduo 

entrevistado, onde a percepção do entrevistador capta os aspectos relevantes de 

cada resposta. 

Foram realizados levantamentos qualitativos na área de influência do 

empreendimento, com base em entrevistas realizadas de forma direta com um total 

de 31 pessoas adultas, sendo 4 proprietários e 27 colonos ou funcionários, 

representando os moradores da AID e um levantamento de dados secundários para 

a determinação das características sociais e econômicas do Município de Sant’ana 

do Livramento, a fim de avaliar, para a AID os aspectos referentes à percepção 

social do empreendimento, os anseios e expectativas da população, e para a AII a 

descrição da economia municipal e suas principais características sociais e culturais. 

A fim de atender nova solicitação do IBAMA, feita através da emissão do 

Parecer Técnico nº 030/2011 – NLA/SUPES/IBAMA-RS, entre os dias 26 a 29/12/11 

foi realizado um novo levantamento junto à comunidade, incluindo agora moradores 

da Vila Masoller (Uruguai). Cabe mencionar que o aspecto concernente ao impacto 

dos aerogeradores na paisagem não foi retratado. Contudo, a ELETROSUL realizará 

novas pesquisas para investigar a opinião da comunidade moradora do entorno da 

área do empreendimento, assim como na AID, acerca do tema. 

Os dados coletados durante os levantamentos de campo foram analisados e 

comparados com dados históricos do Município, bem como sua relação com o 

apanhado dos dados históricos da meso-região geográfica na qual o mesmo está 

inserido. Para isso, uma revisão dos dados do IBGE (censos) foi utilizada como 

ferramenta para a análise e entendimento das respostas das comunidades 

envolvidas com a implantação do empreendimento, além de formar uma base de 

dados para a fase de operação do Parque Eólico, gerando informações sobre a 

“tecnologia limpa de geração de energia” em questão e sua interação com a 

comunidade e o setor publico de tomada de decisões. 
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Os impactos paisagísticos de maneira geral são de difícil mitigação quanto 

aos empreendimentos de infraestrutura e de utilização de bens naturais, tais como 

empreendimentos mineradores, abertura de estradas, desmatamentos de florestas 

plantadas, áreas de cultivo de espécies vegetais anuais etc. Já o empreendimento 

em questão tem como escopo a utilização de uma fonte de “energia limpa”, bem 

como uma característica peculiar quanto à modificação da paisagem na qual será 

inserido. 

 

3.4.3. RESULTADOS. 

 

3.4.3.1. Diagnóstico Socioeconômico da Área de Influencia Indireta – AII 

 

A delimitação da AII para os levantamentos dos dados socioeconômicos 

refere-se a unidade territorial do município de Sant’ana do Livramento, visto que os 

dados coletados se restringiram aos dados censitários contidos no IBGE e 

diagnósticos municipais. 

 

3.4.3.1.1. Contexto Histórico do Município de Sant’ana do Livramento 

 

Segundo fontes históricas, o Município de Sant'Ana do Livramento, também 

oficialmente chamado de "Fronteira da Paz", nasceu de um período de guerras no 

início do século XIX, quando a posse da terra dependia da sorte das armas e 

quando as instáveis fronteiras eram defendidas com conflitos. 

De acordo com SÁNCHEZ (2002), Sant’Ana do Livramento é um dos 

municípios mais antigos históricos e o segundo de maior extensão territorial do Rio 

Grande do Sul. O povoamento da cidade de Sant’ana do Livramento é resultado de 

acampamentos militares, marcado naquele século pelo início da intensa ocupação 
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fronteriça e também fizeram parte do projeto português de expansão na direção das 

terras espanholas. 

Sobre sua origem e povoamento, os acontecimentos ocorridos em 1810, e 

que se desenrolaram no Rio da Prata deveriam terminar com a emancipação política 

das colônias espanholas, pondo em perigo a situação do governo de Montevidéu. 

Esse fato causou receio ao governo brasileiro que se viu obrigado a modificar sua 

forma de gerir a política internacional, redundando com isso na 1ª intervenção militar 

do Brasil Reino. 

A organização de um exército de tropas de linha territorial no Rio Grande do 

Sul foi necessária. Foi enviado para guarnecer as fronteiras de Bagé e Livramento o 

Exército Pacificador, comandado por Diogo de Souza (1° Conde de Rio Pardo). Este 

exército foi dividido em dois destacamentos principais e estabeleceu-se no Rio 

Ibirapuitã (Ibira - árvore, madeira, pau. Puitã – vermelho, ou seja, árvore vermelha). 

Escolhida para concentração de todas as forças em operação tanto nas 

campanhas do Prata (1826), como na guerra contra Juan Manoel de Rosas 

(1851/1845), foi ainda cenário de inúmeros combates nas Revoluções Farroupilha 

(1835 e 1845) e Federalista (1893/1895), bem como nos movimentos armados de 

1923, 1924, 1925 e 1926 (SANT’ANA DO LIVRAMENTO, 2003). 

Este acampamento na época chegou a ser chamado de Cidade de São 

Diogo, e foi aí que se deu o início do povoamento de Sant'ana do Livramento com a 

construção da capela junto ao Arroio Ibirapuitã. 

Mais tarde, autoridades religiosas não aprovaram o local e dependência da 

capela. Foi então que a capela definitiva foi construída no local denominado Itacuatiá 

(Ita - pedra. Cuatiá – pintar, significando Pedra Pintada). 

Construindo a capela definitiva com a denominação de Nossa Senhora do 

Livramento no dia 30 de julho de 1823, data que assinalou a fundação oficial da 

cidade. 

O início do povoamento de Sant'Ana do Livramento foi em 1814, quando o 

Marquês de Alegrete fez as doações das primeiras sesmarias (uma légua de frente 
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por três de fundos) para Belarmina Coelho, João da Costa Leite e Antonio José de 

Menezes. 

Em 1818, tendo assumido o governo da Província, o Conde de Siqueira, 

Dom José Castelo Branco da Cunha de Vasconcelos e Souza, incentivou o 

povoamento da região concedendo sesmarias em maior número. 

Após quatro anos da fundação do povoado da Capela Nossa Senhora do 

Livramento, em 1857, emancipando-se do município de Alegrete, foi elevada à 

categoria de município. Com a eleição dos sete Vereadores, a Câmara foi instalada 

no dia 29 de julho no mesmo ano (SANT’ANA DO LIVRAMENTO, 2003). 

Os primeiros colonizadores que habitaram a cidade de Sant’ana do 

Livramento foram os índios Charruas e Minuanos, pertencentes ao grupo Guaicurus 

do Sul. 

Os primeiros europeus que vieram para habitar o Rio Grande do Sul e a área 

do empreendimento, foram os jesuítas espanhóis, habitando a região do Prata e 

contribuindo com a formação e povoamento de Sant'Ana do Livramento. 

Desta maneira, no início da colonização as etnias presentes na ocupação 

territorial foram de povos sul americanos nativos, indígenas Charruas e Minuanos, 

jesuítas espanhóis e colonizadores portugueses e italianos. 

A bandeira de Sant’ana do Livramento (Figura 159 a esquerda) obedece 

regras gerais sendo por opção "esquartelada em cruz" , lembrando nesse 

simbolismo o espírito cristão de seu povo. 

O brasão (figura 159 a direita) aplicado na bandeira representa o Governo 

Municipal e, o círculo branco onde está inserido, representa a própria cidade-sede 

do município. É o círculo símbolo heráldico da "eternidade", porque se trata de uma 

figura geométrica que não tem princípio e nem fim e a cor branca simboliza a paz, 

amizade, trabalho, prosperidade, pureza e religiosidade. 
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Bandeira do Município de Sant’Ana do Livramento        Brasão 

Figura 159 – Imagem da bandeira (esquerda)e o Brasão (direita) do município de 

Sant’ana do Livramento. 

 

As faixas brancas carregadas sobre faixas vermelhas que esquartelam a 

bandeira representam a irradiação do poder municipal que se expande a todos os 

quadrantes de seu território. A cor vermelha é símbolo de dedicação, amor pátrio, 

audácia, intrepidez, coragem e valentia. 

Os quartéis verdes, assim constituídos, representam as propriedades rurais 

existentes no território municipal. É o verde símbolo de honra, civilidade, cortesia, 

alegria, abundância; é a cor simbólica da esperança, lembra os campos verdejantes 

na Primavera, fazendo esperar copiosa colheita. 

 

3.4.3.1.2. Cronologia Legislativa 

 

Em 1957, foi restituída a antiga denominação Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Sant’Ana do Livramento, por lei provincial nº 

156, de 07-08-1848, no Município de Alegrete. 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Sant’Ana do Livramento, 

por lei provincial nº 351, de 10-02-1857, desmembrado de Alegrete. Constituído do 

distrito sede. Instalado em 29-06-1857. 

Elevado à cidade, por lei provincial nº 1013, de 06-04-1876. 
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Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o Município é 

constituído de 4 distritos: Sant’Ana do Livramento, São Diogo, Upamaroti e Quaraí. 

Por ato municipal nº 18, de 01-08-1912, é criado o distrito de Ibicuí, 

Pedregal, Conceição e Passo do Espinilho e anexado ao Município de Sant’Ana do 

Livramento. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Município é 

constituído de 7 distritos: Sant’Ana do Livramento, Upamaroti, Ibicuí, Conceição, São 

Diogo, Passo do Espinilho e Pedregal. Não figurando o distrito de Quaraí. 

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o Município já 

denominado Livramento figura com 7 distritos: Livramento, Conceição, Ibicuí, Passo 

do Espinilho, São Diogo, Upamaroti e Vista Alegre. Não figurando o distrito de 

Pedregal. 

Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o Município de Sant’ana do 

Livramento passou a denominar-se Livramento e o distrito de Conceição passou a 

denominar-se Porteirinha. Ainda sob o mesmo decreto acima citado os distritos de 

Passo do Espinilho e Vista Alegre foram anexados ao distrito de Porteiruinha ex-

Conceição. 

No quadro para vigorar no período de 1939-1943, o Município é composto 

dos distritos de Livramento (zonas: Livramento, Upamaroti, Ibicuí e Porteirinha. No 

quadro para vigorar no período de 1944-1948, o Município é composto de 

Livramento (formado por 3 subdistritos: Livramento, Upamoroti, Ibicuí e Pampeiro 

(ex-Porteirinha). 

Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, o distrito de Upamaroti, 

Ibicuí foram extintos. Sob o mesmo decreto o distrito de São Diogo foi extinto sendo 

seu território anexado ao distrito de Pampeiro. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o Município é constituído de 2 

distritos: Livramento e Pampeiro. 

Pela lei estadual nº 3308, de 13-12-1957, o Município de Livramento passou 

a denominar-se Sant’ana do Livramento. 
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Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o Município já denominado 

Sant’Ana do Livramento é constituído de 2 distritos: Sant’ana do Livramento e 

Pampeiro. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 18-VIII-1988. 

Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o Município é constituído de 7 

distritos: Sant’Ana do Livramento, Cati, Espinilho, Ibicuí, Pampeiro, São Diogo e 

Upamaroti. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001. 

Alterações Toponímicas Municipais Sant’Ana do Livramento para Livramento 

alterado em divisões territoriais datadas de 31XII-1936 e 31-XII-1937 Livramento 

para Sant’Ana do Livramento alterado, pela lei n º 3308, de 13-12-1957. 

Alteração Toponímica Distrital Conceição para Porteirinha alterado, pelo 

decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938. 

Pelo decreto-lei estadual os distritos de Upamaroti, Ibicuí foram extintos. 

 

3.4.3.1.3. Fronteira da Paz 

 

A cidade de Rivera contígua com a cidade vizinha de Sant’ana do 

Livramento, também marcando a região fronteiriça entre Uruguai e Brasil, no 

extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, constitui uma curiosa conurbação 

binacional, com aproximadamente 190.000 habitantes, que vivem de forma 

harmoniosa e integrada. Onde a população das duas cidades fala um idioma 

conhecido por portunhol ou portunhol riverense. 

A cidade foi fundada em 1862, com o nome de Pueblo Ceballos em memória 

do vice-rei espanhol Pedro de Ceballos. Mas com o decreto nacional que 

determinava a criação da cidade, teve seu nome mudado em 1867 para 

homenagear o general Fructuoso Rivera. 

Os primeiros moradores do munícipio foram imigrantes espanhóis, italianos, 

portugueses e alguns brasileiros que viviam em Sant’ana do Livramento, já do lado 

brasileiro da fronteira. 
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As principais atividades econômicas da cidade de Rivera são as lojas 

destinadas ao free-shop, voltadas ao público brasileiro, tornando Rivera um destino 

popular para a compra de produtos importados pagos em dólar. 

No interior do departamento, predomina a criação de gado e áreas de 

reflorestamento para a demanda por matéria prima para produção de celulose, 

utilizando-se quase que exclusivamente espécies de eucaliptus, e áreas de 

forestação para a indústria moveleira, utilizando-se espécies de pinus. 

 

 

3.4.3.1.4. Localização Geográfica e Dinâmica Populacional 

 

Sant’ana do Livramento é um município brasileiro da Unidade Federativa do 

Rio Grande do Sul. Localiza-se a uma latitude 30º53'27" sul e a uma longitude 

55º31'58" oeste, estando a uma altitude média de 208 metros, a uma distância de 

488 km da capital Porto Alegre, a 483 km de Montevidéu (capital do Uruguai), 634 

km de Buenos Aires (capital da Argentina), 2434 km de Brasília (Capital Federal) e 

380 km do Porto de Rio Grande (figura 160). 

 

 
Figura 160 - Mapa de localização da área do empreendimento. 
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O município está contido na Microrregião Geográfica Campanha Central, 

composta por São Gabriel, Rosário do Sul e Sant’ana do Livramento, também 

contida na Mesorregião Geográfica do Sudoeste Rio-grandense, composta a norte 

pela microrregião geográfica da Campanha Ocidental, composta pelos Municípios de 

Alegrete, Barra do Quaraí, Garruchos, Itaqui, Maçambara, Manoel Viana, Quaraí, 

São Borja, São Francisco de Assis e Uruguaiana, ao centro pela microrregião 

geográfica Campanha Central e a Sul pela microrregião geográfica da Campanha 

Meridional, composta pelo minicípios de Bagé, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras 

do Sul, segundo classificação do IBGE (1996). 

A população da Mesorregião do Sudoeste Rio Grandense, segundo o censo 

IBGE (1996), apresentava uma densidade demográfica de 11,43 hab/ Km2, para 

uma área de 63.119,80 Km2 e uma população de 721.581 habitantes. 

Os municípios limítrofes são Quaraí a sudoeste, Rosário do Sul a norte, Dom 

Pedrito a leste e com a República Oriental do Uruguai ao sul. 

A divisão administrativa do município de Sant’ana do Livramento é formada 

por sete distritos, de acordo com a Lei nº 2555 de 29 de novembro de 1989, como 

descrito a seguir: 

• 1º Distrito: Livramento (sede); 

• 2º Distrito: Upamaroti (Pontas do Upamaroti, Itaquatiá e Santo Inácio); 

• 3º Distrito: Ibicuí (Faxina, Madureira, Ibicuí da Armada); 

• 4º Distrito: Pampeiro (Rincão de Palomas, Passo da Libânia e Passo da Cruz); 

• 5º Distrito: São Diogo (São Leandro e Cerros Verdes); 

• 6º Distrito: Espinilho (Coxilha Negra, Passo dos Trilhos e Passo dos Moirões); 

• 7º Distrito: Cati (Sarandi, Passo dos Camelos, Passo da Guarda e Venda). 

A área total do Município de Sant’ana do Livramento é de 695.037 ha ou 

(6.950 km²), sendo a área rural com 691.181 ha (ou 6.912 km²) e a área urbana com 

3.856 ha (ou 38,56 km²). 
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A área efetivamente urbanizada e ocupada perfaz 1.997 ha (ou 19,97 km²). 

No último censo (IBGE, 2010) realizado, Sant’ana do Livramento apresentou 

um dos maiores índices de evasão populacional em todo estado (-9,18%), em 

números absolutos se destaca na estimativa do IBGE, perdeu mais de 8 mil pessoas 

desde o Censo de 2000, caindo das 90.849 pessoas de dez anos atrás para 82.513 

habitantes. Possui uma área de 6.950,37 km² e uma densidade populacional de 

11,87 hab/ Km² (tabela 23). 

Faz parte da Região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, destacando-

se na pecuária (bovinos e ovinos), além da produção de arroz e soja, e mais 

recentemente ampliando a produção frutífera com destaque para a vitivinicultura. 

Em 2009, foi declarada oficialmente pelo governo brasileiro como a cidade 

símbolo da integração brasileira com os países membros do Mercosul. 

 

Tabela 23 – Estrutura Populacional – homens, mulheres, população urbana e rural 

Descrição Unidade 
Ano 

2010 
2007 

contagem 
2000 

1996 
contagem 

1991 1980 1970 

Área da unidade 
territorial  

km2 6950             

Total da população pessoas 82513 83478 90849 85634 80252 68105 63388 

Total de homens pessoas 39409             

Total de mulheres pessoas 43104             
Total da população 
urbana 

pessoas 74440 77612 84455 78972 73557 58222 49099 

Total da população 
rural 

pessoas 8073 5866 6394 6662 6695 9883 14289 

Total de domicílios 
particulares 

domicílios 31677           
  

     

 

3.4.3.1.5. Religião 

 

A maioria da população santanense se declara católica romana. No entanto 

nos últimos anos verificou-se no munícipio um grande crescimento do número de 

protestantes do ramo pentecostal, com destaque para as igrejas; Assembléia de 



  

                                                                                                         

 

274 

 

Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, Igreja Batista e outras. O 

número de espirítas e umbandistas também cresceu na cidade nos últimos anos. 

 

3.4.3.1.6. Distribuição Espacial da População 

 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento elaborado em 2010, as 

áreas efetivamente urbanizadas e ocupadas foram delimitadas a partir de 

observações de campo e de verificações sobre a imagem de satélite disponível da 

cidade (tabela 24). 

 

Tabela 24 - População e densidade por Bairros - Área Urbana 
I (ÁREAS URBANIZADAS) 

Bairro  
Área 
Urbanizada 
(ha) 

População 
(hab)  

Densidade 
Demográfica 
(hab/ha) 

1 Parque das Águas  54,63 2030 37,16 
2 Prado  137,48 5143 37,41 
3 Cerro do Depóstio  10 147 14,7 
4 Planalto  37,97 1925 50,7 
5 Kennedy  24,28 1293 53,24 
6 Argiles 49,36 1484 30,07 
7 Brasília 80,02 1776 22,19 
8 Armour  65,82 1386 21,06 
9 Morada da Colina  43,48 1491 34,29 
10 Parque do Sol  38,53 1136 29,49 
11 COHAB do Armour 31,25 945 30,24 
12 São Paulo  55,33 1377 24,88 
13 Internacional  16,57 203 12,25 
14 Jardins  110,28 4282 38,83 
15 Umbu  58,87 1981 33,65 
16 Fluminense  66,65 1496 22,44 
17 Hidráulica  70,82 3944 55,69 
18 Fortim  14,24 845 59,32 
19 Centro  209,93 12720 60,59 
20 Divisa  155,9 7092 45,49 
21 Bela Vista 53,2 1386 26,05 
TOTAL I 1384,61 54082 35,23 

 

Foram obtidos pelo Plano Municipal de Saneamento (2009), os seguintes 

resultados, por bairros: população em cada bairro, para o ano de 2009, foi fornecida 
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pela Secretaria de Planejamento do Município (tabela 25), totalizando 67.987 

habitantes. As densidades demográficas resultantes são baixas, sendo a média da 

cidade de 34 hab/ha, variando de 12 hab/ha a 60 hab/ha. Esta tabulação fornecida 

pela Secretaria de Planejamento do Município resulta um total inferior à contagem 

da população do IBGE de 2007, no entanto foi utilizada para avaliação da 

distribuição espacial da população. 

 

Tabela 25 - População e densidade por Bairros - Área Urbana II 
(ÁREAS URBANIZADAS) 

Bairro 
Área 

Urbanizada 
(ha) 

População 
(hab) 

Densidade 
Demográfica 

(hab/ha) 
22 Industrial  80,05 26 0,32 
23 Registro 171,48 3036 17,7 
24 Real 26,6 401 15,09 
25 Batuva 4,7 91 19,36 
26 Simon Bolívar 14,41 562 39,03 
27 Km 5  27,35 791 28,92 
28 Carajá 38,25 588 15,37 
29 Wilson  82,5 2625 31,82 
30 Tabatinga  74,55 2079 27,89 
31 Parque São 
José 

71,72 2336 32,57 

32 Carolina  20,53 1370 66,72 
TOTAL II  612,14 13905 22,72 
TOTAL GERAL 1996,75 67987 34,05 

 

Na demostração da pirâmide etária do município, nota-se que o grupo jovem 

representa 36,84% da população com predominância masculina; a população adulta 

representa 51,36% com predominância do sexo feminino; 11,78% da população 

encontra-se no grupo dos idosos, predominando também a população feminina. 

Por fim 51,57% da população, são do sexo feminino. Houve uma alteração 

na estrutura da pirâmide (figura 161), na população a partir dos 20 anos de idade, 

com uma diminuição do grupo de jovens e adultos, provavelmente em busca de 

emprego ou estudos em outras cidades. Por fim não está havendo diminuição da 

população, pois  a taxa de crescimento anual está em 1,4% (BRASIL,2006). 
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Figura 161 - Pirâmide Etária Comparativa do Município, Estado e País. Fonte: IBGE/ Plano 

Municipal de Saúde versão 2011 – 2014 (Prefeitura Municipal de Sant’ana do Livramento). 

 

Abaixo, os dados expostos em formato tabular. Ainda que apresente outro 

formato de faixa etária, explica os dados apresentados anteriormente por meio de 

quantitativos individualizados (tabela 25). 

 

Tabela 25 - População- distribuida por grupo etário (2008). 

Grupo Etário Masculino Feminino Total 

0 a 19 anos 13888 13735 27623 
20 a 39 anos 11069 11999 23068 
40 a 59 anos 10342 11291 21633 
Mais de 60 anos 5473 7355 12828 
Total 40772 44380 85152 

Fonte: Plano Municipal de Saúde versão 2011 – 2014 (Prefeitura Municipal de 
Sant’ana do Livramento. 
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3.4.3.1.7. Assentamentos Rurais 

 
De acordo com o Diagnóstico Local de Saúde de Sant’ana do Livramento 

(2007) o Município apresentava uma peculiaridade em sua constituição demográfica, 

decorrente da presença de 29 assentamentos rurais (INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2007). 

Não há outro Município do Estado com semelhante ocupação. Alguns 

fatores que podem influenciar essa situação se devem a grande oferta de terras – o 

Município é o segundo maior em extensão de terras do Rio Grande do Sul – e 

também pela crise da pecuária na região, levando pecuaristas a se desfazer de seus 

bens. 

As desapropriações para instalações de projetos de assentamento no 

Município de Sant’ana do Livramento foram realizadas na região de solos arenosos 

(ao leste), devido às limitações dos solos originados do basalto em termos de 

mecanização e cultivo de lavouras anuais e permanentes (figura 162). 

 

 
Figura 162 - Mapa de Assentamentos Rurais em Sant’Ana do 

Livramento. Fonte: Rio Grande do Sul (2007b). 
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Considerando a instalação de 547 famílias assentadas no período 

compreendido entre 1990 e 1999, seria esperado que o número de habitantes no 

meio rural e o seu percentual em relação ao total do município aumentassem nesse 

período. Porém, os números dos censos demográficos revelam que, mesmo com a 

estimativa de introdução de 1.094 habitantes (média de duas pessoas por família 

assentada) no meio rural, houve uma redução real de 285 pessoas da população 

rural. Os números da tabela expressam a existência de um êxodo rural acentuado 

de agricultores santanenses no período entre 1980 e 2000. 

 

3.4.3.1.8. Educação 

 

Avalia-se o perfil educacional do Município analisando-se a taxa de 

escolarização, uma vez que este índice define a percentagem de atendimento 

escolar médio da população em faixa etária específica, ou seja, indica qual a 

percentagem da população em idade escolar que realmente está integrada ao 

sistema educacional, sendo esta de extrema importância, uma vez que permite 

extrapolar a análise interna do sistema de educação, demonstrando o nível de 

abrangência deste sistema frente à demanda existente (tabela 26). 

Segundo dados educacionais obtidos pelos levantamentos censitários do 

IBGE (2000), a taxa de escolarização líquida no ensino fundamental de Sant’ana do 

Livramento, entre alunos de 7 a 14 anos é de 94,6%, e em relação ao ensino médio 

entre alunos de 15 a 17 anos é de 42,7%. 

Fazendo-se uma análise comparativa, segundo dados da INEP/MEC para o 

ano de 2004, a taxa de escolarização na idade de 7 a 14 anos, compreendendo o 

ensino fundamental (1ª a 8ª série), correspondeu a 15.146 alunos matriculados. 

Quanto à faixa etária de 15 a 19 anos, que corresponde ao ensino médio (antigo 2º 

Grau), o número de alunos matriculados foi de 4.320. 

Segundo dados do INEP 2010 o número de estabelecimentos de ensino da 

rede municipal em 2007 totalizavam 26 escolas, sendo 9 (nove) delas urbanas e 17 
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(dezessete) rurais. Os resultados da avaliação realizada do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos de 2005 e 2007 no âmbito 

nacional, estadual e municipal são apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 26 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

Redes de Ensino 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

IDEB 
Observado Metas 

IDEB 
Observado Metas 

2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 

Brasil 

Total 3,8 4,2 3,9 6,0 3,5 3,8 3,5 5,5 
Rede Pública 3,6 4,0 3,6 5,8 3,2 3,5 3,3 5,2 
Rede Federal 6,4 6,2 6,4 7,8 6,3 6,1 6,3 7,6 
Rede Estadual 3,9 4,3 4,0 6,1 3,3 3,6 3,3 5,3 
Rede Municipal 3,4 4,0 3,5 5,7 3,1 3,4 3,1 5,1 
Rede Privada 5,9 6,0 6,0 7,5 5,8 5,8 5,8 7,3 

Rede Estadual do seu Estado 4,2 4,5 4,2 6,3 3,5 3,7 3,5 5,5 
Rede Estadual do seu 
Município 3,9 4,1 4 6,1 3 3,3 3 5 
Rede Municipal do seu 
Município 3,3 3,6 3,4 5,6 - 3,3 - 5,3 

Fonte: IDEB 

 

Segundo dados de 2007 foram matriculados nas creches municipais 380 

alunos, todos da zona urbana; na pré-escola 838 alunos matriculados, sendo 94 da 

zona rural e 744 na zona urbana. Já os alunos matriculados nos anos iniciais do 

ensino fundamental totalizaram 2258, destes 688 em escolas rurais e 1570 em 

escolas urbanas. Nos anos finais do ensino fundamental o número de matrículas 

diminui para 1519, sendo 438 da zona rural e 1081 da zona urbana. Nos anos 

iniciais do ensino fundamental, na modalidade de educação de jovens e adultos 

(EJA) apenas sete alunos foram matriculados em 2007 na zona urbana (INEP, 

2010). 

Quanto à estrutura física, o município possui 56 pré-escolas, 51 escolas de 

ensino fundamental e 13 escolas de ensino médio. A cidade não conta com nenhum 

estabelecimento de ensino superior. 

O corpo docente disponível em 2006 atuando no ensino fundamental era de 

827 profissionais perfazendo uma média de aproximadamente 17 alunos para cada 
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professor. No ensino médio o Município Sant’ana do Livramento dispunha de 265 

professores, portanto com uma média de aproximadamente 15 alunos por professor. 

Considera-se que, quanto menor for a relação entre o número de alunos para cada 

professor, melhores serão as condições do docente para prestar atendimento 

individualizado, possibilitando a execução de ações de acordo com as 

características de cada aluno. Portanto o Município em análise, considerando-se 

esta relação, apresenta boas condições para desenvolver as atividades 

educacionais inerentes à relação aluno e professor. Ainda, segundo dados da 

prefeitura, o total de moradores alfabetizados é de 69.899 ha, resultando em uma 

taxa de alfabetização de aproximadamente 94,5% da população. 

 

3.4.3.1.9. Sistema Municipal de Saúde 

 

O Município de Sant’ana do Livramento, em 2005, dispunha de 34 

estabelecimentos de saúde, sendo 22 pertencentes ao capital privado e 12 ao 

público (municipal). Informações fornecidas pela Pesquisa Médico Sanitária/IBGE 

indicam a existência de 225 leitos, nas diversas categorias, todos integrados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). A rede de atendimento público de saúde é 

complementada por 19 unidades ambulatoriais. 

No entanto, a análise da estrutura física do sistema de saúde não permite a 

avaliação da qualidade dos serviços prestados. Para tanto, é imprescindível a 

consideração acerca de outros elementos, como por exemplo, o índice de 

mortalidade infantil. 

O Município de Sant’ana do Livramento possui 5 salas de vacinas, sendo 

elas: 

• Unidade Sanitária funciona das 8h às 14h30m, conta com duas vacinadoras; 

• PAM funciona das 8hàs 16h30m, conta com duas vacinadoras; 

• CAIC funciona das 8h às 12h, conta com duas vacinadoras; 

• Armour funciona das 8h às 12h, conta com uma vacinadora; 
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• Prado funciona das 8h às 16h30m, conta com duas vacinadoras; 

 

Possuindo um total de 11 vacinadoras. As vacinas disponíveis em todas as 

salas são: Hepatite B, Tetravalente, Rotavírus, Pólio, DTP, DT, Tríplice Viral. Já o 

Posto da Unidade Sanitária e do Pam, ainda possuem: BCG, Pneumocócica 10 

Valente, Meningocócica C, antirrábica, Febre Amarela. 

O Município possui ainda um plantão de vacinas que realiza a vacinação 

contra BCG e Hepatite B nos recém nascidos, quando estes ainda estão na 

maternidade, durante a semana a vacinadora do PAM é responsável por este 

serviço, e no final de semana funciona em esquema de plantão. 

Durante todo o ano existem 3 (três) campanhas de vacinação fixas, que são: 

Campanha da Gripe no idoso, e duas campanhas da Pólio, sendo uma em junho e 

outra em agosto, campanhas estas nacionais. 

Durante a Campanha de Vacinação contra a Pólio, são criados mais 40 

postos de vacinação na zona urbana e 45 na zona rural, onde mais de 180 pessoas 

voluntárias participam, além de algumas entidades. 

Os laboratórios de análises clínicas e laboratórios de imagens em Sant’Ana 

do Livramento são Laboratório Dr. Pio, com o tipo de unidade de apoio e diagnose e 

terapia (SADT ISOLADO), de natureza privada com dependência individual, 

Laboratório Dr. Bolívar com o tipo de unidade de apoio e diagnose e terapia (SADT 

ISOLADO), de natureza privada com dependência individual, Laboratório Pasteur 

com o tipo de unidade de apoio e diagnose e terapia (SADT ISOLADO), de natureza 

privada com dependência individual, Laboratório Gallo e Malmann com o tipo de 

unidade de apoio e diagnose e terapia (SADT ISOLADO), de natureza privada com 

dependência individual, Laboratório Marques Alves com o tipo de unidade de apoio e 

diagnose e terapia (SADT ISOLADO), de natureza privada com dependência 

individual, Laboratório da Fronteira (municipal) com o tipo de unidade laboratório 

central de saúde pública LACEN parte1 nível A, de natureza administração direta da 

saúde (MS, SES, SMS) com dependência mantida, Unimagem: (contratualizado 

ressonância magnética) com o tipo de unidade de apoio diagnose e terapia (SADT 
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ISOLADO), de natureza privada com dependência individual. Realizando os serviços 

especializados de medicina nuclear (raio X) e serviço de diagnostico por imagem 

(ressonância magnética), Unimagem Sant’Ana do Livramento: (contratualizado 

mamografía) com o tipo de unidade de apoio diagnostico e terapia (SADT 

ISOLADO), de natureza privada com dependência individual, realizando os serviços 

de diagnostico por imagem (radiologia, tomografia computadorizada, ultrasonografia) 

e o Instituto de Radiologia Dr. Hugolino Andrade (contratualizado ressonância 

magnética) com o tipo de unidade de clinica especializada e ambulatório de 

especialidade, de natureza privada com dependência individual, realizando os 

serviços de diagnostico por imagem: radiologia, ressonância magnética, tomografia 

computadorizada (CITAC) e ultrasonografia. 

Quanto a hospitais, Sant’ana do Livramento tem o Centro Hospitalar 

Santanense e a Santa Casa de Misericórdia. 

O Município de Sant’Ana do Livramento conta atualmente com 10 unidades 

básica de saúde sendo elas: Unidade Sanitária, Armour, Tabatinga, CAIC, Simon 

Bolívar, Vila Real, Prado e Planalto, PAM e Wilson (momentaneamente funcionando 

junto a unidade do CAIC). Também é de gestão municipal o Centro de Atenção 

Psicossocial- CAPS lI. 

Segundo informações do Ministério da Saúde, o coeficiente de mortalidade 

infantil por 1.000 crianças nascidas vivas (N.V.) em Sant’ana do Livramento vem 

decrescendo nos últimos anos, como se vê a seguir: em 1989 foram registrados 

29,03 óbitos em cada 1.000 nascidos vivos, sendo que em 1998 esse número caiu 

para 21,73. 

O índice de mortalidade infantil para o ano 1998 mostrou-se bem próximo do 

considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde - OMS, que estabelece 

como satisfatório a relação de 20 óbitos/1.000 N.V. Apenas para efeito comparativo, 

dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil apresenta o índice de 33,1 

óbitos/ 1.000 N.V. no ano de 1998, considerado elevadíssimo quando comparado 

com o padrão dos países desenvolvidos, situados em 6 óbitos/ 1.000 N.V. 
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3.4.3.1.10. Saneamento Básico 

 

A análise da saúde da população de Município extrapola a avaliação do 

sistema de saúde da região, sendo que, em diversas situações, a saúde relaciona-

se diretamente com as condições de saneamento básico do território em que 

habitam. 

A adequada estruturação do escoamento de esgotos, abastecimento e 

tratamento da água para consumo humano evitam a proliferação de vetores de 

doenças como a dengue, malária e diversas outras enfermidades. Aproveitando a 

lógica desta relação, junto com estes dois sistemas de atendimento à população, 

abastecimento de água e rede de esgoto, será também analisado neste item, a 

coleta e tratamento do lixo produzido no Município de Sant’ana do Livramento. 

Os dados do IBGE referente ao abastecimento de água, no ano de 2000, 

indicam a existência, no Município, de 23.781 unidades atendidas (residências). O 

restante, que não são atendidas pelo serviço de abastecimento de água através da 

rede de distribuição, valendo-se de poços, nascentes ou rios/riachos para suprir a 

demanda doméstica de água, representam 7.439, moradores, ou 2.462 domicílios. 

 

3.4.3.1.11. Tratamento da Água Servida 

 

O sistema dispõe de uma estação de tratamento de esgotos denominada 

Imhoff. Está situada em uma região relativamente central da cidade, já 

completamente urbanizada (tabela 27). 

Esta estação é composta basicamente por um gradeamento, uma caixa de 

areia, um grande tanque tipo Imhoff, um filtro biológico aeróbio e um leito de 

secagem. Este último não está em operação. O corpo receptor final é o arroio 

Carolina. 
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Tabela 27 - Proporção de moradores por tipo de Instalação sanitária em Sant'ana 
do Livramento 

Instalação Sanitária 1991 2000 2007 

Rede geral de esgoto ou pluvial 26,8 34,8 38,8 
Fossa séptica 32,4 34,7 59,1 
Fossa rudimentar 33,5 25,3   
Vala 2,5 1,6   
Rio ou lago   0,7   
Outro tipo 0,6 1,1 2,1 
Não sabe 0,1     
Não tem 4 1,8   
Fonte: Brasil (2006a) modificado 

   

De acordo com informações obtidas junto aos responsáveis pela operação, a 

capacidade da estação é de 50 l/s. 

As fossas coletivas dão tratamento ao esgoto proveniente das redes 

existentes nas bacias de contribuição dos bairros Jardim Europa e Cohab do 

Armour. O sistema desse último dispõe ainda de um filtro anaeróbio. 

A cobertura das redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário é respectivamente de 98% e 44% da população urbana. Do esgoto 

coletado, apenas o que aflui a ETE por gravidade são tratados na medida em que as 

Estações Elevatórias não estão funcionando. 

3.4.3.1.12. Coleta de Lixo 

 

No Brasil cada habitante produz em média 1 quilo de lixo comum por dia, 

somando o descarte de todos os cidadãos então o monturo diário chega a 170.000 

toneladas. No Rio Grande do Sul são coletadas 7.468,3 toneladas de lixo 

diariamente o que resulta 800g por habitante. Em Sant’ana do Livramento são 43 

toneladas diárias, o que da em torno de 500g por habitante e o destino final é o 

Aterro de São Gabriel - RS. 

Para a coleta e destino final do lixo contaminado o Município mantém 

contrato com uma empresa privada, RTM Resíduos Especiais LTDA, que faz 

gerenciamento, processamento e destino final do lixo em aterro sanitário, com 

destino a São Gabriel, sendo que está em andamento uma nova licitação. 
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Conforme dados da Prefeitura a coleta de lixo domiciliar atinge 90% da zona 

urbana, com freqüência variável de 2 a 3 vezes por semana nas vilas periféricas e 

diariamente na zona central, sendo de 90 toneladas o volume médio diário recolhido 

(tabela 28). 

 

Tabela 28 - Proporção de Moradores por Tipo de Destino 
de Lixo em Sant'ana do Livramento 

Coleta de Lixo 1991 2000  

Coletado 75,8 88,4  

Queimado (na propriedade) 13,4 8,3  

Enterrado (na propriedade) 7,1 2,6  

Jogado 3,5 0,4  

Outro destino 0,2 0,2  

Fonte: Brasil (2006a)    

 

3.4.3.1.13. Sistema Viário e de Transportes 

 

Na qualidade de município fronteiriço, constitui-se num território espacial e 

economicamente periférico – as áreas mais dinâmicas do Estado e do Brasil. Tal 

dinamismo ilustra-se pela caracterização da frota municipal (tabela 29). É 

atravessado pelas seguintes rodovias: 

• BR 158 – Procede da divisa de Santa Catarina, passando por Iraí, Frederico 

Westphalen, Seberi, Palmeira das Missões, Panambi, Cruz Alta, Júlio de 

Castilhos, São Martinho da Serra, Santa Maria, Rosário do Sul, Sant’ana do 

Livramento, até a fronteira Brasil / Uruguai. 

• BR 293 – Procede de Pelotas, passando por Capão do Leão, Pinheiro 

Machado, Bagé, Dom Pedrito, Sant’ana do Livramento, seguindo para Quarai 

e Uruguaiana, até a fronteira Brasil / Argentina. 
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• RS 654 – Procede do Passo dos Guedes, entra na BR 158 e vai até a 

fronteira Brasil/Uruguai. 

• VRS 303 – Vem de Palomas, entra na BR 158 e vai até a fronteira 

Brasil/Uruguai 

Tabela 29 – Caracterização da Frota Municipal 

Descrição Quantidade 

Automóvel - Tipo de Veículo Automóvel 22546 
Caminhão - Tipo de Veículo Caminhão 662 
Caminhão trator - Tipo de Veículo Caminhão Trator 184 
Caminhonete - Tipo de Veículo Caminhonete 2707 
Micro-ônibus - Tipo de Veículo Micro-ônibus 49 
Motocicleta - Tipo de Veículo Motocicleta 9864 
Motoneta - Tipo de Veículo Motoneta 1426 
Ônibus - Tipo de Veículo Ônibus 148 
Trator de rodas - Tipo de Veículo Trator de rodas 7 
Fonte: Ministério da Justiça, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2009.  

 

3.4.3.1.14. Aspectos Econômicos Infraestruturais 

 

O Município de Sant’ana do Livramento caracterizou-se historicamente pela 

presença de grandes propriedades rurais que desenvolviam a pecuária extensiva e a 

criação de ovinos. A partir da década de 70, houve o início do plantio de arroz, trigo 

e uva. Entretanto, nas décadas seguintes, a cadeia produtiva local sofreu profundas 

alterações, conseqüências da desestruturação da cadeia produtiva regional. 

Para os proprietários prejudicados pela abertura do mercado brasileiro no 

início da década de 90, a venda de terras para os governos, federal e estadual para 

a instalação de assentamentos rurais, foi uma alternativa de renda. Os projetos de 

assentamento no Rio Grande do Sul vêm sendo implantados principalmente na 

Fronteira Oeste e Campanha pelo menor valor monetário das propriedades e 

existência de maiores vazios demográficos nestes municípios. Portanto, a oferta de 

terras no Município permitiu expressiva ampliação do programa de política agrária 

na região. 
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Segundo Leite (2000) os assentamentos tendem a promover um rearranjo 

do processo produtivo nas regiões onde se instalam muitas vezes caracterizada por 

uma agricultura com baixo dinamismo. A diversificação da produção agrícola, a 

introdução de atividades mais lucrativas, mudanças tecnológicas, refletem-se na 

composição da receita dos assentados afetando o comércio local, a geração de 

impostos, a movimentação bancária, etc., com efeitos sobre a capacidade do 

assentamento se firmar politicamente como um interlocutor de peso no plano 

local/regional. 

A análise econômica baseada em dados estatísticos sugere baixo 

crescimento econômico para o Município de Sant’ana do Livramento. Em período 

recente, estudos realizados pelo COREDE-FO, em parceria com a Universidade 

Federal do Pampa – UNIPAMPA indicam que o desemprego é o fenômeno que 

caracteriza a economia santanense. A queda do produto interno bruto municipal 

corrobora o baixo crescimento econômico, em especial por ser observada nos três 

setores da economia: primário, secundário e terciário (tabela 30). 

 

Tabela 30 - Participação dos setores da economia na composição do VAB de 
Sant'ana do Livramento 

Setor 2001 2002 2003 2004 
Variação  

2001 - 2004 
Agropecuária 27,9 30,86 34,07 34,09 22,2 
Indústria 10,69 8,72 9,91 9,29 13,1 
Serviços 
Administração 
Pública 

20,54 22,09 22,32 23,95 16,59 

Serviços Privados 40,87 38,34 33,7 32,67 20,07 
Fonte: FEE(2007b). 

 

Neste sentido, os setores primário e industrial apresentam queda no valor 

adicionado bruto, caracterizando um declínio na participação regional e estadual. 

Como é de conhecimento, setores econômicos que não agregam valor ao produto 

apresentam maior propensão ao baixo crescimento econômico. O setor de serviços 

também possui baixo crescimento, embora apresente oscilações maiores no período 

analisado. Sabe-se, de outro modo, que em termos relativos o setor terciário é 
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importante na economia local, em especial quando as variações cambiais lhes são 

favoráveis. O período ainda apresenta um decréscimo no índice de retorno de ICMS. 

Soma-se a isto uma queda real no volume de tributos federais arrecadados de 2000 

a 2007, com recuperação apenas nos dois últimos anos. 

Em termos mais específicos, outros indicadores são convenientes na 

análise. O município apresenta participação estável no total rio-grandense quando 

se observa o número de hectares de área plantada da lavoura permanente. Por 

outro lado, ligeiro aumento se registra no número de hectares de lavouras 

temporárias. A produção é decrescente quando se analisa os números do rebanho 

bovino, o que se traduz numa participação decrescente no total produzido na região 

e estado. O rebanho eqüino apresenta estabilidade, embora sua participação no 

total regional seja crescente. O rebanho ovino apresenta-se estável. Interessante 

observar que a participação do rebanho suíno é acentuadamente decrescente no 

período analisado, tanto em termos de região, como em termos de produção 

estadual. Em síntese, o crescimento do setor primário é baixo, em especial por se 

tratar de um setor importante da realidade regional. 

Quanto ao setor industrial, como já mencionado, o que os dados 

demonstram é uma baixa participação na composição do produto. Alguns dados 

ilustram esta análise: (a) inexpressiva produção industrial extrativa; (b) queda do 

emprego gerado na indústria; (c) decrescente participação relativa do valor 

adicionado da indústria no total regional. O setor de serviços industriais e de 

utilidade pública aparece como geradores de emprego, amenizando os dados 

negativos anteriores. Como consequência dos dados anteriores, os números do 

emprego formal não são favoráveis para o município; apresentam queda em termos 

absolutos e relativos quando se analisam os dados estaduais. 

A balança comercial santanense é superavitária. O município exporta mais 

no período do que importa com saldo de balança comercial FOB sempre positivo no 

período. Bens intermediários e de consumo prevalecem no conjunto exportado, em 

detrimento de bens de capital. Nas importações, bens de capital aparecem em maior 

número, indicador este importante quando se considera a ampliação da capacidade 

produtiva. No setor de comércio internacional há uma diversificação de parceiros na 
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exportação e importação, muito embora o registro de maior volume esteja 

relacionado aos países do MERCOSUL. 

O Municipio de Sant’ana do Livramento registra mais de 100 quilômetros de 

faixa de fronteira seca com o Uruguai. 

Sua economia baseia-se no comércio, na agricultura, na pecuária e na 

vitinicultura. Constitui com a cidade vizinha Rivera, no Uruguai, uma conurbação 

binacional, denominada Fronteira da Paz, que soma cerca de 140.000 habitantes. 

O recente processo de globalização da economia acentuou as dificuldades 

do município. O comércio nos "free shops" de Rivera varia conforme as flutuações 

do Dólar. Expressiva parcela da população está desempregada, que pode ser 

claramente percebido pela quantidade de comerciantes informais nas ruas. 

Por outro lado, o município possui uma história cultural marcante e uma 

natureza exuberante. Situa-se sobre o famoso "paralelo 31", com terras e clima 

propícios para a produção de frutas, principalmente uvas. Tal recomendação, de que 

as terras da região da campanha seriam propícias à produção de uvas, foi feita há 

algumas décadas, em Universidades dos Estados Unidos. Com base nesses 

estudos, uma companhia da Califórnia, produtora dos vinhos "Almaden", procurou 

inicialmente terras na região de Bagé; devido a dificuldades de compra, aceitou 

oferta de terras no distrito de Palomas, pertencente ao Município de Sant’ana do 

Livramento. 

Desta forma, em 1974 a Almadén iniciou um grandioso projeto, após mais de 

10 anos de preparação e seleção de variedades de uvas. Os primeiros varietais 

finos com a marca Almadén foram lançados no Brasil em 1983. Os vinhos são 

produzidos no local, a partir de produção própria de uvas, usando o recurso de 

espaldeiras, em mais de 500 hectares. São colhidos anualmente de 6 a 8 milhões de 

toneladas de uvas, que geram quantidade semelhante de vinhos, produzidos a partir 

de uvas de variedades como riesling, ugni blanc, gewurtztraminer, gamay beaujolais, 

cabernet, merlot e cabernet sauvignon. A Almadén foi recentemente adquirida pela 

Vinícola Miolo e faz parte do MWG - Miolo Wine Group. 

Os vinhos da empresa são consumidos no mercado nacional, em que São 

Paulo desponta como principal Estado comprador, com mais de 60% do total, 
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seguido por Minas Gerais, com outros 15%. Em virtude do fechamento da fábrica de 

vidros Vifosa, localizada em Canoas, há alguns anos, a empresa passou a 

engarrafar os vinhos em São Paulo; naquele Estado, o imposto sobre produção de 

vinhos também é menor (12%, contra 17% do RS); com tal decisão, a unidade de 

Sant’ana do Livramento diminuiu seu quadro de pessoal de aproximados 800 para 

meros 100 funcionários; também transferiu quase a totalidade do seu Valor 

Adicionado para São Paulo, acarretando enorme impacto negativo sobre o retorno 

de impostos para Sant’ana de Livramento. Tais problemas poderiam ser revertidos 

com uma política mais forte do governo gaúcho, em aspectos estratégicos (visando 

obter de volta uma fábrica de vidros) e fiscais (diminuindo impostos de setores e 

produtos específicos, para enfrentar objetivamente "guerras fiscais" estabelecidas 

unilateralmente por Estados). 

Recentemente, a empresa, antes controlada pela Seagram, foi adquirida por 

multinacional francesa, que pretende aumentar e diversificar as linhas de vinhos, 

inclusive via utilização de barris de carvalho. 

 

3.4.3.1.15. Rendimento  

 

Segundo levantamentos divulgados pelo IBGE (2001), os dados 

correspondem ao rendimento dos moradores da cidade, a partir dos 10 anos de 

idade. De acordo com a pesquisa, o rendimento mensal da cidade é divido em 7 

faixas, desde até 1 salário mínimo até mais de 20 salários, além daquela faixa, que 

não apresenta rendimento algum. A média dos rendimentos nesse ano foi de 602,73 

reais, sendo que 25.793 habitantes com rendimento eram homens. Além de um 

percentual maior de homens com rendimento, a média salarial desse grupo também 

foi maior: 718,28 reais. A média de rendimento das mulheres foi de 457,59 reais. 

Segundo os dados dos indicadores socioeconômicos, levantados no Plano 

Municipal de Saneamento (2009), relativos ao ano 2007 pode-se destacar as 

seguintes informações: 
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• Número de Empresas Locais: 2.914 unidades; 

• Pessoal Ocupado Total: 12.730 pessoas; 

• Pessoal Ocupado Assalariado: 8.944 pessoas; 

• Salário Médio Mensal: 2,0 Salários Mínimos; 

• Valor Adicionado Bruto da Agropecuária: 118.916 mil reais; 

• Valor Adicionado Bruto da Indústria: 61.484 mil reais; 

• Valor Adicionado Bruto dos Serviços: 497.608 mil reais; 

• PIB a Preços Correntes: 782.185 mil reais; 

• PIB Per Capita: 9.370 reais. 

 

3.4.3.1.16. Emprego 

 

A pesquisa domiciliar realizada pelo Diagnóstico Local de Saúde de 

Sant’ana do Livramento (2007) registrou uma grande diversidade quanto à ocupação 

profissional da população residente nos domicílios visitados: 17,5% são empregados 

com carteira de trabalho; 10,3% são empregados sem carteira; 11,6% trabalham por 

contra própria ou são autônomos; 4,8% são tarefeiros; e 17,5% trabalham em casa. 

11% afirmaram estar desempregados. Quanto ao registro de aposentados e 

pensionistas, os percentuais foram de 22,7% e 3,9%, respectivamente. 

Ainda segundo os dados do Diagnóstico Local de Saúde de Sant’ana do 

Livramento (2007), “os setores de trabalho mais referidos por 404 entrevistados 

foram em empresas privadas (32,9%) e em casa (30,9%). Dos respondentes, 13,6% 

trabalham no serviço público e 14,6% em outros locais. De pouca incidência foram 

as respostas dos entrevistados que trabalham no campo, recordando que o 

município apresenta alta concentração demográfica na área urbana e que a 

entrevista domiciliar foi aplicada somente nesta área. Na agricultura trabalham 0,7% 

dos entrevistados, na pecuária 1,0% e na agropecuária 1,0%”. 
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A maioria expressiva (97,6%) trabalha em Sant’ana do Livramento. A vizinha 

Rivera (e a alternativa “Uruguai”) teve três indicações (0,6%). Também foram 

identificadas pessoas que trabalhavam em outras cidades fronteiriças, como Bagé e 

Quaraí. 

 

3.4.3.1.17. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

 

Segundo o Diagnóstico Local de Saúde de Sant’ana do Livramento (2007), o 

IDH-M é um índice internacional desenvolvido pela ONU e aplicado no Brasil, a partir 

de 1990, pelo IBGE, IPEA e Fundação João Pinheiro, com o objetivo de comparar 

municípios e distritos. É composto dos seguintes indicadores parciais: mortalidade 

infantil, alfabetização, freqüência escolar e renda “per capita”. 

Todas estas taxas são obtidas a partir do Censo Demográfico de 2000. O 

IDH-M varia de zero (piores condições de desenvolvimento) a um (melhores 

condições de (desenvolvimento). 

É um indicador que possibilita a comparação entre realidades espacialmente 

equivalentes (países, regiões e estados, municípios e distritos); é referência para 

análises junto a organismos internacionais. 

Ainda segundo o Diagnóstico Local de Saúde de Sant’ana do Livramento 

(2007), no ano 2000, o IDH-M  do Município era: 

• IDH-M: 0,803; 

• IDH-M Renda: 0,729; 

• IDH-M Longevidade: 0,786; 

• IDH-M Educação: 0,895. 

No Estado do Rio Grande do Sul, o IDH era de 0,809 e no Brasil 0,757. 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal, publicado pelo IBGE, de 

um total de 5507 municípios do Brasil, Sant’ana do Livramento ocupava a posição 
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513, no ano 2000, o que reflete uma condição relativamente boa dentro das 

condições nacionais. 

O Índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de 

indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de zero, quando 

não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, 

quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 

sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). O Índice de Gini em 2003 

era de 0,42. 

O Produto Interno Bruto (PIB) municipal cresceu 26,87% entre os anos de 

2001 e 2004, que corresponde a praticamente metade do crescimento estadual e 

nacional, que foram respectivamente de 51,86% e 49,10% (FEE, 2007b; IBGE, 

2006). 

O valor nominal do PIB municipal anual foi classificado entre os 55 maiores 

do Rio Grande do Sul nesse período. Destaca-se que entre 2001 e 2004 esta 

classificação diminuiu do 41° lugar para o 51°, apesar do aumento do valor nominal 

do PIB registrado. 

 
3.4.3.2. Dados Agropecuários 

 
3.4.3.2.1. Pecuária 

 

A criação de maior destaque é a de bovinos, seguida pela ovinocultura 

(Tabela 29), situação típica na região de fronteira sul do Rio Grande do Sul. Ponto a 

ser destacado é o aumento constante do número de bois entre 2003 e 2005, mas 

ainda abaixo do rebanho registrado em 2002. 

A criação de ovinos apresentou diminuição no período analisado. Uma 

explicação para tal situação é dada por Chelotti (2005), uma vez que produção de lã 

desestruturou-se (se comparado com a demanda do mercado nacional e 

internacional pelo produto ocorrido entre as décadas de 30 e 80) em meados da 

década de 1980, com a substituição da lã animal pela sintética, a criação de ovinos 
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destinados à produção de lã tornou-se pouco atrativa economicamente, e como não 

existe no Brasil um grande mercado consumidor para carne de ovinos, a criação 

destes animais não é estimulada. 

 

Tabela 31 - Efetivo do Rebanho (número de cabeças) em Sant'ana do Livramento 

Rebanho 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2009 

Asininos 280 270 288 288 264 29 108 

Bovinos 550424 639794 590586 587387 595783 456980 552572 

Bubalinos 713 710 1250 1250 1235 845 1081 

Caprinos 1020 1000 852 852 1280 1333 970 

Eqüinos 15919 17000 20654 20654 20843 19375 17045 

Galinhas 38000 37000 37700 34600 31209 s/d 30025 

Galos, Frangas, Frangos 
e Pintos 

20000 20200 20550 18650 16800 s/d 16050 

Muares 94 90 94 94 92 94 52 

Ovinos 480000 408500 351909 398589 381991 394232 401779 

Suínos 2365 2400 2075 1953 1566 6197 1754 

Fonte: FEE (2007a) modificado      

 

Verificou-se entre 2003 e 2005 uma diminuição do número de suínos e de 

aves (galinhas, galos, frangas e pintos), mas isso não significa que tais criações não 

sejam importantes no contexto local. Tais produções são fontes de subsistência e de 

manutenção principalmente das economias agrícolas familiares. 

Além da pecuária de corte, a criação animal possibilita a produção de lã, 

leite e ovos. Existe ainda a produção de mel de abelha. Ao comparar a quantidade 

produzida no ano de 2001 com a de 2005, somente a de mel de abelha apresentou 

crescimento. Todas as demais produções diminuíram. 

Aproximadamente 90% da produção de leite do município está concentrada 

em propriedades com dimensões entre 10 e 100 hectares, ou seja, agricultores e 

pecuaristas familiares e assentados da reforma agrária, estimados em 2.052 

famílias. Tal situação demonstra a importância dessa atividade para o Município em 

termos de geração de renda e emprego. A produtividade leiteira do Município é 

muito baixa em relação à média do Estado, o que explica o valor reduzido da renda 
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per capita obtida pelos produtores de leite desse município (SANT’ANA DO 

LIVRAMENTO, 2004). 

 

3.4.3.2.2. Agricultura 

 

A agricultura de Sant’Ana do Livramento comporta culturas permanentes e 

temporárias. Com o surgimento de programas de incentivo à fruticultura na metade 

sul nos anos 2000, surgiu uma nova conjuntura no que se refere a culturas 

permanentes no Município, com a plantação de pêssego, pêra e a laranja 

(SANT’ANA DO LIVRAMENTO, 2004). 

A área plantada com lavoura de uva também apresentou aumento, de 539 

ha para 702 ha, o que caracteriza o município como o maior produtor de vinho da 

mesorregião do Sudoeste Rio-Grandense, conhecida como campanha gaúcha, 

formada pela união de dezenove municípios (tabela 32). 

 

Tabela 32 - Lavoura de uva em Sant'ana do Livramento 

Dados 2001 2002 2003 2004 2005 2009 

Área Colhida (ha) 539 689 580 702 702 857 

Área Plantada (ha) 539 689 580 702 702 857 

Produção (ton) 4210 4823 2030 7020 8424 7713 

Rendimento Médio (kg/ha) 7811 7000 3500 10000 12000 9000 

Fonte: FEE (2007a) modificado      

 

A plantação de uva em Sant’ana do Livramento ocorre desde a década de 

70 na região do Cerro de Palomas (ao leste) em razão das características do solo 

arenoso, composto basicamente por arenito, que assegura uma boa drenagem e 

que, por apresentar uma profundidade média de 1,5 a 2 metros, facilita o 

desenvolvimento das videiras. A fertilidade é média e incide numa menor vegetação 

e melhor frutificação, favorecendo a produção de frutos com alta concentração de 

aromas, açúcares e polifenóis. A topografia de Palomas caracteriza-se por coxilhas 
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de até 15% de declividade, com suaves ondulações, o que permite uma excelente 

exposição dos cachos à luz solar. 

A localização do Município no “paralelo 31” oferece condições climáticas 

adequadas para a cultura da uva: invernos rigorosos, verões secos com 100 dias de 

sol ininterruptos, pouca precipitação de chuvas, boa luminosidade e atmosfera 

límpida (em virtude da baixa umidade relativa do ar). Tais condições favorecem a 

fotossíntese líquida, determinando maior teor de açúcar da uva, relação de acidez e 

pH equilibrado e um excelente estado sanitário (CORDILHEIRA DE SANT’ANA, 

2007; PARREIRAIS DO PARALELO 31, 2007). 

Tal combinação de fatores resulta em matéria-prima adequada à produção 

de vinho de alta qualidade e com competitividade no mercado, motivo pelo quais 

muitas empresas da serra gaúcha, a principal região produtora de uvas do país, 

estão adquirindo uvas cultivadas no Município e instalando filiais na região (em 

Sant’ana do Livramento e em municípios próximos, como Bagé e Pinheiro 

Machado). 

No Município existem várias culturas de lavoura temporária, sendo que no 

período de 2001 a 2005 o destaque no que tange à área colhida e ao valor da 

produção foi para o cultivo de arroz e soja. 

Em 2005, o cultivo da soja utilizou aproximadamente a mesma área de 

cultivo de arroz. Entretanto, a quantidade de arroz produzida foi muito superior a de 

soja, representando uma produção de cerca de seis vezes a aquela proveniente da 

cultura de soja. A produtividade de arroz do Município é superior à média do Estado, 

em razão de históricos estímulos oficiais à cultura do arroz irrigado, como crédito, 

assistência técnica, desenvolvimento tecnológico e apoio à comercialização (tabelas 

33 e 34). 

É importante destacar que a partir dos anos 2000, com a melhoria do preço 

internacional de soja, houve uma significativa expansão de área ocupada, que 

passou de 340 ha em 2001 para 11.500 em 2005. 

As demais lavouras cultivadas no Município são: cevada, laranja, melancia, 

milho, pêssego, pêra, sorgo, tomate, trigo e triticale (FEE, 2007a). As suas áreas de 
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plantio ocuparam 1,2% da área total do Município em 2005, enquanto que as 

culturas de vinho, arroz e soja ocuparam 3,46%. 

A retomada do crescimento da pecuária e a introdução de novas alternativas 

econômicas mais intensivas e lucrativas, somadas ao aumento de agricultores 

familiares através da constituição de assentamentos, podem incrementar o 

dinamismo da economia municipal nos próximos anos e criar condições para a 

promoção do desenvolvimento rural (SANT’ANA DO LIVRAMENTO, 2004). 

Tabela 33 - Lavoura de Arroz em Sant'ana do Livramento 

Dados 2001 2002 2003 2004 2005 2009  

Área Colhida (ha) 11000 11000 11000 11400 11610 10400 

Área Plantada (ha) 11000 11000 11000 11400 11824 10400 

Produção (ton) 65395 59323 46090 68833 66316 71209 

Rendimento Médio 
(kg/ha) 

5945 5393 4190 6038 5712 6847 

Fonte: FEE (2007a) modificado 

Tabela 34 - Lavoura de Soja em Sant'ana do Livramento 

Dados 2001 2002 2003 2004 2005 2009  

Área Colhida (ha) 340 300 2900 4700 11300 12000 

Área Plantada (ha) 340 300 2900 4700 11500 12000 

Produção (ton) 544 480 4640 7520 12204 18000 

Rendimento Médio 
(kg/ha) 

1600 1600 1600 1600 1080 1500 

Fonte: FEE (2007a) modificado      
 

3.4.3.2.3. Turismo 

 

Situada na chamada fronteira oeste do estado, juntamente com outros 

municípios, integra a região fisiográfica da Campanha, que perfaz uma área total de 
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62.681 km² o que representa aproximadamente 22% da área territorial do Rio 

Grande do Sul. 

Ainda na estrada, é possível vislumbrar um dos principais cartões postais do 

Município - o Cerro de Palomas (A 20 km da cidade, entrando pela BR 158). 

Próximo dali, situam-se três importantes vinícolas: Cordilheira de Sant'Ana, Almadén 

e Santa Colina. Logo na entrada da cidade está o Parque Municipal do Lago do 

Batuva (na Vila Planalto), onde há um lago artificial que oferece sombras majestosas 

em uma grande área verde, com praça de recreação e quadras para prática de 

esportes. 

Mais ao centro do Município encontra-se a estação férrea, construída em 

1906 e que, embora desativada, ainda recebe visitantes que buscam conhecer o 

prédio histórico por onde passou até mesmo o presidente Franklin Roosevelt. 

Ainda no centro da cidade situa-se o Parque Internacional, símbolo de 

integração das cidades de Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai. As duas 

cidades sao conhecidas como Fronteira da Paz ou La Mas Hermana de Todas Las 

Fronteras del Mundo. A cidade vizinha de Rivera oferece aos turistas free shops e 

boas "parriladas" na Rua Sarandi (avenida principal). Mais afastado da cidade (BR 

293 - A 10 km da sede), encontra-se uma zona de preservação ecológica – Área de 

Proteção Ambiental do Ibirapuitã. 

A região também oferece aos visitantes turismo rural, com passeios e 

roteiros temáticos por estâncias, museus e charqueadas. A Costa Doce e o Pampa 

Gaúcho, duas das mais belas regiões do Rio Grande do Sul, foram cenários do 

principal acontecimento político-militar do Sul do Brasil, no século XIX, a Revolução 

Farroupilha. 

Dentro dos aspectos econômico-sociais o setor do turismo merece especial 

atenção. De caráter regional e internacional o turismo se desenvolve no complexo 

do Aglomerado Rivera/Sant’ana do Livramento. 

Verifica-se que o Aglomerado apresenta aquilo que os técnicos chamam de 

atmosfera turística, isto é a população, as autoridades, as empresas, os 

trabalhadores, enfim, toda a comunidade local das duas cidades tem incorporada à 

sua cultura, no seu dia a dia, a consciência de que a região tem uma forte vocação 



  

                                                                                                         

 

299 

 

turística, em parte já aproveitada, existindo, entretanto, muitas potencialidades a 

serem exploradas, bem como muitas deficiências a serem sanadas. 

Os grandes atrativos (suportes turísticos) para os visitantes e turistas que 

acorrem ao Aglomerado Rivera/Sant’ana do Livramento, são constituídos pelo 

comércio internacional proporcionado pelo comércio livre (“free-shopping”) de 

Rivera, a hotelaria e o sistema de serviços e de alimentação das duas cidades, 

aliados ao patrimônio natural e edificado das respectivas áreas urbanas e arredores. 

Não se trata, portanto, da criação de um núcleo neogênico, mas isto sim, de 

desenvolvimento do turismo de uma aglomeração já existente, que se constitui como 

único núcleo arqueogênico, onde ele próprio é o suporte turístico, isto é, o atrativo 

principal para os visitantes. 

Entretanto, grandes deficiências são detectadas e, principalmente, um 

importante potencial – natural, ambiental e cultural – ainda inexplorado, à espera de 

políticas e ações que proporcionem às duas comunidades melhores condições de 

desenvolvimento. Torna-se necessária a melhor qualificação da vida urbana, a oferta 

de bens e serviços e a formação de profissionais especializados no setor, para 

atender às demandas turísticas com a conseqüente e desejável geração de 

empregos com vistas ao desenvolvimento urbano conjunto. 

É indiscutível a vocação turística do Aglomerado Rivera/Sant’ana do 

Livramento. O “suporte turístico”, isto é, o atrativo para o fluxo de visitantes e turistas 

já existe. Em termos espaciais a estrutura urbana do Aglomerado Rivera/Sant’ana 

do Livramento, no seu aspecto formal e de conjunto, não oferece a ambiência 

turística mais favorável em termos de “centro atraente” – que seria como os 

espanhóis chamam os centros situados no fundo de baías (como o Rio de Janeiro, 

Acapulco, etc.), dado que os centros lineares não oferecem densidades suficientes e 

a “atmosfera turística” fica prejudicada: a forma linear não é receptiva como forma 

arquitetônica e/ou urbana. As propostas de estrutura urbana deverão minimizar este 

aspecto através da introdução de alternativas à linearidade. 

O Aglomerado Rivera/ Sant’ana do Livramento, tem a vantagem de não ter 

uma sazonalidade muito marcada, e a concentração de atrativos ocorre para uma 
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gama bastante ampla de faixas etárias, em função do comércio internacional e dos 

bens e serviços a ele vinculados. 

A implantação das lojas em regime de “free shops” ocorreu em Rivera em 

meados da década de 80. Acompanhando este processo, realizaram-se 

investimentos em hotelaria e gastronomia, dotando o Aglomerado urbano de 

serviços adequados às exigências do novo mercado consumidor: o número de leitos 

nos hotéis triplicou em menos de 10 anos e os cafés, bares e restaurantes também 

aumentaram em número e se diversificaram, em ambos os lados de fronteira. 

Hoje Rivera tem aproximadamente 70 “free shops” que, somados aos 

estabelecimentos de comércio tradicional, consolidam a importância das atividades 

terciárias como principal setor econômico do Aglomerado. 

Nesse sentido deve-se destacar que, apesar do número crescente de 

turistas que visitam Rivera e Livramento a cada ano, estimados em torno de 

250.000, há preocupação pelas desigualdades do sistema quanto à concentração 

dos fluxos nos fins de semana, número significativo de pessoas que não pernoitam 

na zona de comercio do Aglomerado Rivera/Sant’ana do Livramento e falta de 

atrações alternativas às compras. 

Os municípios estão desenvolvendo trabalhos ainda incipientes com 

organismos nacionais, do Estado do Rio Grande do Sul e com apoio do setor 

privado, para a organização de calendários de atividades tais como eventos 

esportivos e recreativos, seminários e jornadas de atualização profissional. Para 

tanto deverão ser estruturadas ações coordenadas para estabelecer circuitos 

alternativos de turismo, fortalecendo as ações locais na promoção de eventos 

culturais, esportivos e congressos, que incorporem as potencialidades ambientais 

para fomentar, por exemplo, o ecoturismo no Aglomerado Urbano e seus arredores. 

Na República Oriental do Uruguai, Rivera figura em 6º lugar em relação ao 

ingresso de turistas argentinos no período de 1985 – 1994 e em 3º quanto ao 

ingresso de turistas brasileiros no mesmo período. 
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3.4.4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID) 

 

3.4.4.1. Considerações Iniciais 

 

Existem duas vilas, uma brasileira e outra uruguaia, localizadas em área 

contígua à AID do Parque Eólico Coxilha Negra. A proximidade com as vilas Thomaz 

Albornoz (Brasil) e Masoller (Uruguai) implica em ocorrência de possíveis impactos 

ocasionados pela implantação e operação do empreendimento. Desta forma, o 

diagnóstico da AID abordará tanto aspectos da vila brasileira quanto uruguaia. 

Conforme já mencinado, além do levantamento feito quando da elaboração 

do RAS, nova pesquisa foi realizada. Os resultados serão apresentados de maneira 

distinta. A primeira será denominada Pesquisa nº01 (RAS) e aquela executada como 

complementação será a Pesquisa nº 02.  

Destaca-se que porção significativa da AID é considerada área de litígio 

entre Brasil e Uruguai, seus limites podem ser podem ser observado na figura 163.  

Em 1934, uma questão foi suscitada pelo Uruguai a respeito da demarcação 

de um pequeno trecho de seus limites com o Brasil na região denominada Rincão de 

Artigas. Bem como da questão levantada em 1937 em torno da demarcação da Ilha 

Brasileira, localizada na boca do Rio Quarai no Rio Uruguai, o que motivou em 1974 

um decreto do governo uruguaio determinando que os mapas oficiais passassem a 

assinalar as áreas como “limites contestados”. 
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Figura 163 - Delimitação da área de litígio entre Brasil e Uruguai. 

 

Figura 164 - Região do Rincão de Artigas, contestada pelo Uruguai. 
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Segundo Potoko (2011), os técnicos uruguaios estariam confundindo 

delimitação com reconhecimento e demarcação. O trecho em questão ficou 

precisando de demarcação, mas já estava delimitado pelos tratados de 1850 e pelo 

trabalho da comissão de limites, onde existiam também tratados entre Brasil e 

Argentina e entre Argentina e Uruguai apreciando a questão. 

As últimas notas trocadas entre o Brasil e o Uruguai, sobre este assunto são:  

• Nota do Uruguai de 17 de agosto de 1988 (esta nota veio 

acompanhada de outras duas notas com mesma data, uma versando 

sobre a conveniência de se estabelecer a adjudicação das águas na 

região da foz do rio Quaraí no rio Uruguai, e a outra sobre o 

aproveitamento das águas do rio Quarai).  

• A nota uruguaia sobre o Rincão de Artigas foi respondida pela nota do 

Brasil nº. 272 de 4 de dezembro de 1989, repetindo praticamente as 

mesmas contestações referentes aos mesmos argumentos do Uruguai. 

Nesta nota o Brasil acusa o recebimento da nota uruguaia: "...sem 

acrescentar novos dados" e diz ter "sempre manifestado ao Ministério 

das Relações Exteriores uruguaio o que é uma posição oficial e 

permanente do Governo Brasileiro". Desde então não houve nova troca 

de notas entre os dois governos sobre este assunto (Potoko, 2011). 

 
3.4.4.2. Caracterização da paisagem 

A AID é quase que totalmente ocupada por propriedades rurais de grande 

extensão, voltadas para atividades agropastoris, onde a ocupação e uso do solo 

configuram-se como superfícies de campos de pastagens naturais e antropizadas, 

destinadas a pecuária, glebas de pastagens em pousio, glebas deixadas sem 

manutenção e recuperação das forrageiras, superfícies consideráveis de áreas de 

solo raso e exposição do substrato rochoso. Nas vertentes suaves, ou seja, nos 

terços superiores das vertentes que confinam as dissecações impostas pela 

torrencialidade das drenagens (figura 165), a utilização se restringem quase que 

exclusivamente a glebas de pastagem nativa com vegetação arbustiva, os 
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“espinilhos”, onde a pecuária ocupa grandes superfícies, geralmente com baixa 

densidade de animais por hectare. 

As feições topográficas quando mais próximas das calhas de drenagem, a 

declividade das vertentes se acentua, promovendo a exposição do substrato 

rochoso, redução das camadas de colúvio, interferindo na fitofisionomia, ocorrendo 

sobre os afloramentos rochosos uma cobertura vegetal xerofíticas, sendo tais 

superfícies pouco ou totalmente inutilizadas pelas propriedades rurais. 

Os vales fluviais apresentam uma vegetação mais densa muito diversa das 

feições existentes nas cabeceiras de drenagem, no alto dos platôs basálticos, que 

vão desde gramíneas e espécies xerofíticas ocorrendo nos primeiros pontos de 

afloramento de água, as “nascentes intermitentes”, até uma mudança gradual para 

uma vegetação arbustiva de pequeno a médio porte, com denominação local de 

“espinilho”, adensando-se à medida que os solos acumulados nas margens dos 

arroios se mostrem com uma espessura coluvial tal que promova o desenvolvimento 

de matas galerias densas e eventualmente de grande porte, intensamente utilizadas 

pelas atividades sociais e econômicas tanto das propriedades locais, que utilizam 

tais áreas florestadas para que algumas cabeças de gado possam suportar 

estiagens prolongadas, ou mesmo propriedades cujos investimentos mostram-se 

simplórios, além de serem áreas utilizadas para caça da fauna nativa. 

Onde as águas dos arroios tornam-se perenes, como constatado no Arroio 

do Espinilho, a utilização para o lazer das comunidades locais, ou mesmo grupos 

provenientes da sede distrital de Sant’ana do Livramento, mostram uma intensa 

utilização de tais áreas, ou melhor, de alguns pontos para a diversão nos finais de 

semana e feriados. Constatou-se uma interferência considerável sobre a dinâmica 

ambiental, ilustradas por intervenções pontuais sobre a vegetação natural, dispersão 

de resíduos sólidos (lixo doméstico), resíduos contaminantes tais como pilhas e 

baterias e a própria disponibilização de restos que poderão ser utilizados como fonte 

de alimento da fauna nativa. 
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Figura 165 - P349 – 21J 600441/ 6568881. Leito de drenagem do 
Arroio Florênça, a montante da ponte. Observa-se o caráter 
intermitente neste ponto do arroio. Nota-se uma homogeneidade 
litológica dos fragmentos – basalto afanítico, máfico, com estruturas 
visículo amigdaloidal. 

 

Entretanto, o caráter pontual e sazonal, possivelmente mensal na maioria 

das vezes, segundo informado pelos moradores das estâncias, os impactos destas 

atividades de lazer podem ser descritas como pontuais e restritos, de rápida 

assimilação pelos processos dinâmicos naturais, que foi possível constatar com a 

captura em imagem (câmera trap) de indivíduos da fauna nativa logo na noite 

seguinte a um dos finais de semana de movimento. 

Constatou-se também a interferência das atividades inerentes aos 

proprietários e moradores residentes nas estâncias localizadas próximas a tais 

pontos de lazer, ora trazendo transtornos, ora como potencial fonte de renda 

adicional. 
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3.4.4.3. Pesquisa nº01 

3.4.4.3.1. Metodologia de campo 

A campanha de campo foi realizada entre os dias 23 de fevereiro de 2011 a 

06 de março de 2011, com enfoque na coleta de dados físicos sobre as atividades 

desenvolvidas e espaços ocupados pelas atividades desenvolvidas na AID do 

empreendimento, bem como, na identificação das percepções e pontos de vista dos 

proprietários, capatazes, vaqueiros e colonos sobre suas possíveis interações com 

os processos inerentes as diferentes etapas do empreendimento, suas expectativas 

e dúvidas. 

O método utilizado,teve início a partir de um roteiro prévio de questões. O 

entrevistado foi questionado através de conversas informais e diretas, buscando 

direcionar os assuntos abordados seguindo-se o roteiro previamente definido pelo 

pesquisador (Anexo VI). O roteiro não teve o objetivo de “direcionar” as possíveis 

respostas recebidas, tendo apenas um caráter norteador dos assuntos abordados. 

A pesquisa qualitativa que foi aplicada manteve o foco também em 

apreender as percepções do entrevistado sobre o assunto. 

 

3.4.4.3.2. Resultados e discussão 

 

Foi possível identificar uma classificação empírica do perfil dos 

entrevistados, ao agrupar, por perfil de interesse sobre o assunto, proprietários de 

terras, empregados, ou seja, capatazes, vaqueiros e caseiros, posseiros e colonos 

(figura 166). 

A diversidade das maneiras de compreensão do que estava sendo exposto, 

em parte surpreendeu, visto que na fase atual de prospecção de dados, o assunto 

“implantação de aerogeradores” foi encarado de duas maneiras básicas, sendo uma 

fonte de expectativas positivas, segundo colonos, capatazes e empregados das 

estâncias, vislumbrando a melhoria das estradas e potenciais ofertas de empregos, 
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e uma maneira sensivelmente apreensiva por proprietários, onde estes, apesar dos 

contatos efetuados pela Eletrobras/Eletrosul, ainda têm dúvidas sobre assuntos 

pontuais referentes à utilização do espaço territorial de suas propriedades, face a 

não definição dos locais exatos da implantação das torres de geração de energia 

eólica, o que, segundo alguns, poderiam interferir na infraestrutura de armazenagem 

de água para animais domésticos, poços de abastecimento de água domiciliar, 

estruturas tais como currais e residências com potencial apelo emocional (sedes 

com gerações de idade, para citar o mais importante). 

 

 
Figura 166 - P350 – 21J 609222/ 6583316. Estância Passo do 

Espinilho. Entrevista com morador/ proprietário. 

 

O universo amostral (figura 167) constituiu-se pelas propriedades que serão 

diretamente afetadas pelo empreendimento, seja através da implantação de 

infraestrutura em sua área física ou pela modificação dos acessos e fluxo de 

veículos transitando aumentado, por exemplo. 

Tais dados primários foram coletados através de entrevistas realizadas no 

período de 24 de fevereiro a 05 de março de 2011. Neste levantamento procurou-se 

fazer um diagnóstico ‘qualitativo’ da AID, ou seja, levantar não dados estatísticos, 
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como tipo de atividades e dados socioeconômicos, mas principalmente a opinião, as 

percepções e pontos de vista dos proprietários e/ou moradores sobre o 

empreendimento, suas expectativas e dúvidas. Neste sentido, buscamos subdividir 

os tópicos abordados na entrevista pelas diferentes fases do empreendimento, ou 

seja, Fase Inicial – avaliação da viabilidade, Fase de Implantação – canteiros de 

obras e vias de acessos e Fase de Operação – geração de energia. 

 

Ao registro quase imediato do conteúdo do diálogo, segue-se a elaboração de 

texto descritivo dos tópicos de interesse do estudo e de outros pontos considerados 

relevantes. São de especial interesse para o presente estudo, mais do que 

inumeráveis dados quantitativos, os relatos que expressem as dúvidas, as 

esperanças e, hipoteticamente, tensões ou apreensões das pessoas (proprietários, 

colonos ou funcionários) no relacionamento com os empreendedores. 

 

 
Figura 167 – Gráfico do universo amostral dos entrevistados. 

 

A população amostral da pesquisa qualitativa compõe-se dos residentes, 

colonos e funcionários de 9 estâncias, sendo que em apenas 4, ou seja, em 44%, as 

entrevistas foram conduzidas com os proprietários, sendo que destes, todos residem 

na propriedade. Todos os entrevistados são adultos, com idades entre 24 a 55 anos, 

diretamente ligados a atividade produtiva na AID do empreendimento. A totalidade 

dos entrevistados variou de uma propriedade para outra, sendo que nas 9 
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propriedades foram entrevistados um total de 31 pessoas adultas, sendo 4 

proprietários e 27 colonos ou funcionários (figura 168). 

Constatou-se que os entrevistados com este perfil são plenamente favoráveis 

a implantação do empreendimento, entretanto, todos apresentaram como ponto de 

grande dúvida a falta de esclarecimentos quanto à localização das torres e 

infraestrutura, mesmo reconhecendo que na fase inicial de planejamento, tais dados 

não foram determinados. Outra questão levantada foi uma perda de mão-de-obra na 

fase de implantação do empreendimento. Os mesmos também reconhecem que o 

direcionamento da implantação de um parque eólico na região trará inúmeros 

benefícios sociais e infraestruturais. 

As entrevistas conduzidas com os colonos e funcionários nas estâncias cujos 

proprietários estavam presentes (residentes) as expectativas estão exclusivamente 

voltadas para a geração de empregos, melhoria dos acessos e diversificação dos 

meios de transporte. Preocupações com a forma de trabalho nas glebas de 

pastoreio após a implantação dos aerogeradores também foram levantadas. 

Questões como distância segura das torres (perda de área), isolamento, acessos 

(perda de pastagem), foram levantadas pelos colonos e funcionários. 

Os entrevistados nas propriedades cujos donos não residiam, ou seja, 

colonos e funcionários, as preocupações estavam exclusivamente focadas na oferta 

de empregos para a região. Outro ponto levantado foi que nenhum colono ou 

funcionário das estâncias visitadas foram comunicados ou esclarecidos sobre o 

empreendimento, sendo que alguns nem tinham conhecimento do planejamento de 

um parque eólico para Coxilha Negra. 

 



  

                                                                                                         

 

310 

 

 
Figura 168 – Gráfico da opnião das pessoas que residem em Coxilha Negra, 

quanto a impressão do empreendimento.  

 

Os resultados mostram que o empreendimento é visto como catalisador de 

melhorias e desenvolvimento para a região, sendo que as expectativas 

categorizadas como “negativas”, na verdade são geradas pelas diversos graus de 

responsabilidade dos entrevistados e pela forma cada um encara a falta de 

esclarecimentos sobre o projeto de implantação do parque eólico (figura 169). 

 

3.4.4.3.3. Considerações gerais 

 

Os levantamentos de dados necessários à avaliação da viabilidade da região 

de Coxilha Negra para a implantação de um Parque Eólico, em especial na AID do 

Empreendimento em estudo, através da presença sazonal de equipes técnicas 

desenvolvendo diversas atividades, têm gerado até o momento níveis de apreensão 

e expectativas sobre a população rural quanto aos impactos esperados, visto que a 

melhoria de estradas e a oferta de empregos, nas diferentes etapas do 

empreendimento, mostram-se como as principais expectativas das pessoas 

residentes. Entretanto, a falta de maiores esclarecimentos, até então, sobre o 

empreendimento em si, para as comunidades diretamente envolvidas, mostra-se 
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pouco evidente e com pouco peso sobre as decisões e rotinas das propriedades 

rurais. 

As condições de manutenção das vias de acesso na área podem ser 

classificadas como ruins, face aos trechos de alagamento e declives para 

transposição de drenagens, dificultando o escoamento da produção das estâncias, 

ou mesmo deslocamento para diversos fins. Tal fato vem gerar junto aos ocupantes 

das propriedades locais uma expectativa quanto à possibilidade de melhoria destas 

vias de acesso que, segundo alguns entrevistados, passaram pela ultima 

manutenção há aproximadamente 10 anos. 

Outro fato constatado pelos levantamentos de campo é a falta de 

manutenção em algumas pontes sobre os arroios que cortam a região, merecendo 

destaque a ponte quebrada localizada no Arroio do Trilho, além de uma pequena 

ponte de transição de um afluente do Arroio do Espinilho. 

As técnicas de tratamentos das estradas mostram-se como outra 

problemática de locomoção na área de estudo, visto que, a terraplanagem efetuada 

há anos, expos o leito pedregoso dos “neossolos” em diversos pontos, além da 

utilização de cascalhos altamente grosseiros para capeamento dos pontos de 

atoleiros, dificultando o acesso de carros de passeio e causando transtornos a 

caminhões utilizados no escoamento da produção das estâncias da Coxilha Negra, 

fato presenciado pela  equipe de campo na vertente norte do Arroio Espinilho, onde 

um caminhão de transporte de gado apresentou problemas mecânicos causados 

pelo leito da via de acesso, composto quase que totalmente de fragmentos 

grosseiros de rochas. 

As estâncias, de maneira geral, possuem energia elétrica e comunicação 

através de celulares rurais em parte com números uruguaios. Quase todas as 

propriedades possuem veículos, embora a utilização de transporte animal tenha sido 

freqüentemente observada, e utilizados para deslocamento internos, dentro da 

própria estância, ou entre estâncias vizinhas. 

As propriedades vistoriadas têm sua fonte de água para uso doméstico e 

rural provenientes de poços rasos, utilizando como fontes alimentadoras trincas e 
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fissuras da rocha efusiva característica em toda a área amostrada, e/ou poços 

artesianos com profundidades acima de 90m, com vazão média de 1000 litros por 

hora. 

A drenagem superficial na área estuda é comandada por feições estruturas 

das rochas basálticas que ocorrem continuamente. Na época dos levantamentos de 

campo, as calhas de drenagem mostravam fluxos subterrâneos, aparentemente 

secos em suas cabeceiras e mantendo-se empoçados ao longo dos leitos, estes 

empoçados aparecendo a partir da metade do perfil longitudinal dos arroios (figura 

169). Mais para juzante, a partir de confluências de diversos arroios, os fluxos de 

água tornam-se perenes. 

Tais características sazonais, observadas pela equipe técnica, dos leitos de 

drenagens locais não mostram a real dinâmica do escoamento superficial da área da 

Coxilha. Os depósitos fluviais caracterizam-se por testemunhos da torrencialidade 

das calhas de drenagem da área em estudo. Outro fato que corrobora a 

torrencialidade é o testemunho dos moradores das imediações do Arroio do Trilho 

que relataram sua capacidade de destruição da ponte de concreto que existia no 

local. 

 
Figura 169 - P273 – 21J 600219/ 6569614. Neossolo Litólico 
Aluvionar. Desenvolvimento de vegetação arbustiva-arbórea na 
margem do arroio Florência. Observa-se a inclinação da 
vegetação no sentido do fluxo (torrencialidade). 
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As características topográficas da área de estudo, a sua baixa densidade 

demográfica, a tipologia do empreendimento pretendido, as características naturais 

e antrópicas do alto da coxilha mostram uma predisposição ao empreendimento, 

cuja implantação deverá trazer uma dinâmica benéfica para a região diretamente 

afetada. 

 

3.4.4.4. Pesquisa nº02 

3.4.4.4.1. Metodologia de campo 

Em estatística a população de tamanho pequeno de indivíduos (500) que 

apresenta uniformidade ou que não apresenta importante discrepância, considera-se 

que apresenta uma distribuição normal. Isso porque, em uma vila do interior, se 

pressupõe que, as pessoas que ali residem são da mesma classe social, têm 

hábitos semelhantes, consomem produtos semelhantes, ou seja, é uma população 

com um alto grau de homogeneidade. Nicolaci-da-Costa3 (2007), afirma que é 

consensual a adequação do emprego de amostras pequenas em pesquisas 

qualitativas. 

Assim, e de acordo com o Teorema Central do Limite, a amostra foi definida 

de modo a garantir uma aproximação satisfatória para uma distribuição normal de 

um evento estatístico em que foi considerado o tamanho da amostra de 30 (trinta) 

elementos para obter-se significância estatística. 

O mesmo questionário utilizado na Pesquisa nº 01 foi aplicado em 2 (duas) 

comunidades próximas ao futuro Parque Eólico, sendo uma localizada no Uruguai, 

Villa Masoller, e outra no Brasil, Vila Thomás Albornoz. Os questionários 

preenchidos são apresentados no Anexo VI. 

Na Vila Masoller, Uruguai, foram entrevistadas 30 pessoas e, na Vila Thomás 

Albornoz foram entrevistadas 10 pessoas. 

                                                 
3Nicolaci-da-Costa, A. M. (2004). O Campo da Pesquisa Qualitativa e o Método de Explicitação do Discurso 
Subjacente (MEDS). Disponível na internet em http://www.scielo.br/pdf/prc/v20n1/a09v20n1.pdf 
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É importante salientar que a maior parte da literatura que aborda as 

pesquisas de opinião pública, trata do assunto aconselhando que o questionário não 

seja muito extenso, devendo conter entre 15 e 25 questões, já inclusas as questões 

sócio-demográficas, conforme Chamusca e Carvalhal4. 

Assim, foram feitas 16 (dezesseis) perguntas que abordam características 

socioeconômicas, possibilidades de oportunidades e interferência da localização 

(presença) do futuro Parque Eólico, como mostra fotografia a seguir.  

 

 
Figura 170 - Aplicação do questionário na Villa Masoller – Uruguai. 

A pesquisa foi aplicada aleatoriamente às pessoas das 2 (duas) 

comunidades, contemplando diferentes faixas etárias da população, níveis de 

escolaridade (fundamental, médio e superior) e categorias profissionais ou ocupação 

social. 

O questionário constou de perguntas sobre: 

⇒ o tipo de atividade de obtenção de renda, ocupação, faixa etária dos 

entrevistados;  

                                                 
4
 CHAMUSCA, Marcello; CARVALHAL, Márcia. Pesquisas de opinião: a opinião pública na construção de uma 

imagem pública favorável [online] - Disponível na Internet via http://www.rp-
bahia.com.br/trabalhos/paper/opiniao_publica.doc - Capturado em 05/01/2012. 
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⇒ a proximidade de moradia dos entrevistados em relação ao empreendimento 

visando analisar possíveis influências diretas e/ou indiretas; 

⇒ o nível de conhecimento sobre o futuro parque e o tipo de tecnologia em 

implantação; 

⇒ as expectativas em relação à(s): 

� oferta de empregos; 

� mudanças na vida cotidiana; 

� mudanças nas atividades produtivas e recreativas; 

� geração de energia elétrica para a região. 

⇒ Interferências da localização (espacial) do futuro Parque nas atividades 

produtivas e recreativas. 

A análise dos dados obtidos foi descritiva através da utilização de cálculos 

percentuais. Foi realizada a tabulação dos dados, elaboração de gráficos e análise 

descritiva para caracterizar a realidade observada. 

 
3.4.4.4.2. Resultados e discussão 

VILA MASOLLER – URUGUAI – 30 pessoas 

A faixa etária das pessoas que compõem a amostra está distribuída da 

seguinte forma: 63% estão na faixa de idade entre 30 e 60 anos de idade, 10% 

possuem mais de 60 anos e 27% têm idade até 30 anos. 

Sobre o conhecimento acerca da implantação do Parque Eólico Coxilha 

Negra, 13% dos entrevistados afirmaram que possuem alto conhecimento, 27% bom 

conhecimento enquanto 43% não têm conhecimento, conforme apresentado na 

figura 170. 
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Figura 170 – Conhecimento do Parque Eólico – 2011 

 

Com relação ao tipo de tecnologia a ser usada no Parque Eólico, 27% 

afirmaram que possuem alto conhecimento, 10% bom nível e 43% afirmaram que 

não possuem nenhum conhecimento, conforme figura 171. 

27%

10%

10%10%

43%

Conhecimento da Tecnologia de Geração 
Eólica

alto (ótimo) bom

regular baixo

nenhum
 

Figura 171 – Conhecimento da tecnologia de Geração do Parque Eólico – 2011 
 

Quanto à expectativa em mudança na vida cotidiana da população da Vila 

Masoller com a implantação do Parque Eólico, apenas 3% têm alta expectativa de 

que haverá algum tipo de mudança, 44% têm boa esperança, e 47% respondeu que 

não haverá mudanças no cotidiano, como mostra a figura 172 a seguir. 
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3%

44%

3%3%

47%

Expectativa na Mudança na Vida Cotidiana

alta (ótima) boa regular baixa nenhuma 

 

Figura 172 – Mudança na vida cotidiana – 2011 

Com relação aos tipos de ganhos (oportunidades) com a instalação do 

Parque Eólico, observa-se que 100% da população consultada esperam que haja 

geração de empregos na região, 90% afirmam que haverá melhoria de estradas, 

43% que o patrimônio será valorizado, outros 43% afirmam que terá rendimentos 

extras, enquanto que 13% afirmam que a energia produzida contribuirá para o meio 

ambiente porque não provoca contaminação ambiental, conforme figura 173 a 

seguir. 

100%

43%; 43%

17%

3%

30%

90%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Oportunidades com a implantação do Parque Eólico para a Região

geração de empregos
valorização do patrimônio
rendimentos extras
desenvolvimento tecnológico
projeção profissional
desenvolvimento de projetos de infra-estrutura
melhoria de estradas
outros - melhor ao meio ambiente porque não contamina  

Figura 173 – Oportunidades com a instalação do Parque Eólico - 2011 
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Quanto à expectativa de oferta de empregos com a instalação do Parque 

Eólico, a figura 174 a seguir mostra que 53% das pessoas entrevistadas apresentam 

alta expectativa de empregos e 47% têm boa expectativa na oferta de empregos. 

53%
47%;

Expectativa em relação à Oferta de Empregos

alta (ótima) boa

 

Figura 174 – Expectativa em relação à Oferta de Empregos - 2011 

 

Já na figura 175 a seguir, 10% afirmam ter alta expectativa de mudança nas 

atividades produtivas com a implantação do Parque Eólico e 53% têm boa 

expectativa, o que se deduz que as pessoas esperam ter oportunidades de ganhos 

nas atividades produtivas da Vila Masoller. Assim, 63% apresentam boas 

esperanças em mudanças na produção local. 

10%

53%

37%

Expectativa de Mudança nas Atividades 
Produtivas 

alta (ótima) boa nenhuma 

 

Figura 175 – Expectativa de Mudança nas Atividades Produtivas – 2011 

 



  

                                                                                                         

 

319 

 

A respeito de mudanças nas atividades de recreação, 20% dos entrevistados 

afirmam que têm alta expectativa, 50% têm boa expectativa, enquanto que 30% 

afirmam que não ter nenhuma expectativa, como mostra a figura 176. Logo, 70% 

apresentam boas esperanças de mudanças em recreação. 

20%

50%

30%

Expectativa de Mudança nas Atividades 
Recreativas 

alta (ótima) boa nenhuma

 

Figura 176 – Expectativa de Mudança nas Atividades Recreativas - 2011 

 

Quanto à interferência da localização do futuro Parque nas atividades 

produtivas, 10% afirmam que haverá alta interferência, 67% afirmam que haverá boa 

interferência, enquanto que 20% afirmam que não haverá nenhuma interferência, 

como consta na figura 177 a seguir. Logo, pode-se observar que a percepção das 

pessoas da Vila Masoller sobre a localização do futuro Parque com a presença de 

torres e aerogeradores é 77% boa nas atividades produtivas. 

A seguir são apresentada imagens (figuras 178 e 179) do cemitério da Vila 

Masoller e do monumento de divisa internacional com vista ao fundo, onde será 

construído o Parque Eólico Coxilha Negra. 
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Figura 177-  Cemitério da Villa Masoller – Uruguai        Figura 178 -  do monumento de divisa internacional 

10%

67%

3%

20%

Interferência (percepção) da Localização do 
Parque nas Atividades Produtivas

alta (ótima) boa regular nenhuma 

 

Figura 179 – Interferência da localização do Parque nas Atividades Produtivas - 2011 
 

Com relação à interferência da localização do futuro Parque nas atividades 

recreativas, 20% responderam que a presença do Parque provocará alta 

interferência, 70% responderam que terão boa interferência e, 10% apenas, 

responderam que a localização não provocará interferência, como mostra a figura 

180 a seguir.  

Assim, a percepção de 90% dos entrevistados da Vila Masoller, é de que a 

localização dará uma boa interferência nas atividades recreativas. 
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20%

70%

10%

Interferência (percepção) da Localização do 
Parque nas Atividades Recreativas

alta (ótima) boa nenhuma 

 

Figura 180 – Interferência da localização do Parque nas Atividades Educativas (2011) 

VILA THOMÁS ALBORNOZ – BRASIL – 10 pessoas 

A faixa etária das pessoas que compõem a amostra está distribuída da 

seguinte forma: 60% estão entre 30 e 60 anos de idade e 60% têm idade até 30 

anos. 

Quanto ao nível de conhecimento do Parque Eólico Coxilha Negra, 20% dos 

entrevistados afirmaram que possuem alto conhecimento, 10% têm bom 

conhecimento enquanto 40% não têm conhecimento, como mostra a figura 181 a 

seguir. 

20%

10%

20%

10%

40%

Conhecimento do Parque Eólico

alto (ótimo) bom

regular baixo

nenhum
 

Figura 181 – Conhecimento do Parque Eólico – 2011 
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Quanto à tecnologia a ser usada no Parque Eólico, 20% afirmaram que 

possuem alto conhecimento, 20% bom nível e 30% afirmaram que não possuem 

nenhum conhecimento, conforme apresentado na figura 182 a seguir. 

20%

20%
30%

30%

Conhecimento da Tecnologia de Geração 
Eólica

alto (ótimo) bom

baixo nenhum

 

Figura 182 – Conhecimento da tecnologia de Geração do Parque Eólico – 2011 

 

Com relação à expectativa em mudança na vida cotidiana da população da 

Villa Thomás Albornoz com a implantação do Parque Eólico, apenas 10% têm alta 

expectativa de que haverá algum tipo de mudança, 60% têm boa esperança, e 20% 

responderam que não haverá mudanças no cotidiano, como mostra a figura 182 a 

seguir. 

10%

60%

10%

20%

Expectativa na Mudança na Vida Cotidiana

alta (ótima) boa regular nenhuma (indiferente)

 

Figura 182 – Mudança na vida cotidiana – 2011 
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Sobre as oportunidades com a instalação do Parque Eólico, 100% da 

população consultada esperam que haverá geração de empregos na região, 80% 

afirmam que haverá melhoria de estradas, 43% que o patrimônio será valorizado, 

30% afirmam que terá rendimentos extras, conforme figura 183 a seguir. 

100%

43%;

30%

10%

0%

30%

80%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Expectativa de Geração Elétrica do Parque Eólico para a Região

geração de empregos
valorização do patrimônio
rendimentos extras
desenvolvimento tecnológico
projeção profissional
desenvolvimento de projetos de infra-estrutura
melhoria de estradas
outros - melhor ao meio ambiente porque não contamina  

Figura 183 – Oportunidades com a instalação do Parque Eólico - 2011 

 

Quanto à expectativa de oferta de empregos com a instalação do Parque 

Eólico, a figura 184 a seguir mostra que 80% das pessoas entrevistadas da Vila 

Thomás Arbornoz apresentam alta expectativa de empregos e 20% têm boa 

expectativa com a oferta de empregos. 

80%

20%

Expectativa em relação à Oferta de 
Empregos

alta (ótima) boa

 

Figura 184 – Expectativa em relação à oferta de empregos - 2011 



  

                                                                                                         

 

324 

 

 

Já na figura 185 a seguir, 20% afirmam ter alta expectativa de mudança nas 

atividades produtivas com a implantação do Parque Eólico e 60% têm boa 

expectativa, o que se deduz que as pessoas esperam ter oportunidades de ganhos 

nas atividades produtivas da Vila Thomás Arbornoz. Assim, somando tem-se que 

80% apresentam boas esperanças em mudanças nas atividades produtivas locais. 

20%

60%

20%

Expectativa de Mudança nas Atividades 
Produtivas 

alta (ótima) boa nenhuma (indiferente)

 

Figura 185 – Expectativa de mudança nas atividades produtivas – 2011 

 

Sobre mudanças nas atividades de recreação, 40% dos entrevistados da Vila 

Thomás Albornoz afirmam que têm alta expectativa, 40% têm boa expectativa, 

enquanto que 20% afirmam que não ter nenhuma expectativa, como mostra a figura 

186. Logo, 80% apresentam boas esperanças de mudanças nas atividades 

recreativas locais. 

40%

40%

20%

Expectativa de Mudança nas Atividades 
Recreativas 

alta (ótima) boa nenhuma (indiferente)

 

Figura 186 – Expectativa de Mudança nas Atividades Recreativas – 2011 
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Quanto à interferência da localização do futuro Parque nas atividades 

produtivas, 10% afirmam que haverá alta interferência, 30% afirmam que haverá boa 

interferência, enquanto que 60% afirmam que não haverá nenhuma interferência, 

como consta na figura 187 a seguir. Logo, observar-se que a percepção dos 

entrevistados da Villa Thomás Albornoz sobre a localização do futuro Parque com a 

presença de torres e aerogeradores é 40% boa nas atividades produtivas. 

10%

30%
60%

Interferência (percepção) da Localização 
do Parque nas Atividades Produtivas

alta (ótima) boa nenhuma (indiferente)

 

Figura 187 – Interferência da localização do Parque nas Atividades Produtivas - 2011 

 

Sobre a interferência da localização do futuro Parque nas atividades 

recreativas da Vila Thomás Albornoz, 20% responderam que a presença do Parque 

provocará alta interferência, 60% responderam que a interferência será boa e, 20% 

responderam que a localização não provocará interferência, como mostra a figura 

188 a seguir.  

Assim, a percepção de 80% dos entrevistados da Vila Thomás Albornoz é de 

que a localização dará uma boa interferência nas atividades recreativas. 
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Interferência (percepção) da Localização do 
Parque nas Atividades Recreativas

alta (ótima) boa nenhuma (indiferente)

 

Figura 188 – Interferência da localização do Parque nas Atividades Educativas - 2011 

 

3.4.4.4.3. Resultados e discussão 

É possível concluir-se que, de maneira geral para a maioria dos entrevistados, 

a implantação do Parque Eólico Coxilha Negra trará benefícios como geração de 

empregos, melhoria de estradas, valorização do patrimônio e obtenção de 

rendimentos extras, onde a maioria das populações da Villa Masoller no Uruguay e 

da Vila Thomás Arbornoz no Brasil se posiciona favorável ao empreendimento e 

observa-se que as populações apresentam boa percepção com a localização 

espacial do Parque Eólico Coxilha Negra. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

A metodologia utilizada para a identificação dos impactos potenciais positivos 

e negativos referentes às diferentes fases do empreendimento foi relacionada com 

as atividades previstas para cada uma destas, indicada para cada meio no qual 

ocorrem, bem como as medidas necessárias para sua mitigação, caso sejam de 

natureza negativa. 

Este procedimento é considerado, por alguns estudos, o momento crítico de 

um processo de licenciamento ambiental de um empreendimento, pois se baseando 

na caracterização dos impactos é que são realizadas as propostas das medidas 

mitigadoras, compensatórias e os programas de monitoramento ambiental. 

 

4.1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 

4.1.1 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

 

Os impactos são resultados das atividades desenvolvidas durante as fases do 

empreendimento, e estão relacionados a um ou mais meios, nomeadamente, biótico, 

físico e socioeconômico. Dessa forma, a descrição de cada impacto leva em 

consideração o tipo de atividade e em qual meio ele ocorre, assim como os atributos 

que seguem abaixo. 

 

4.1.2 ATRIBUTOS DO IMPACTO 

 
A tabela abaixo apresenta os atributos considerados neste estudo, seguido da 

avaliação e sua forma de qualificação. 
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Tabela 35 – Tabela dos atributos dos impactos quanto à avaliação e qualificação. 

Atributos Avaliação Qualificação 

Fase 
Implantação, Operação ou 

Desativação 

Classificação dos impactos quanto à etapa do 

empreendimento em que ocorre. 

Atividade Variada 

Classificação dos impactos quanto ao tipo de atividade 

desenvolvida durante as diferentes etapas do 

empreendimento. 

Área de 

influência 
AID e/ou AII 

Classificação dos impactos quanto à localidade onde o 

impacto ocorre. 

Natureza Negativa ou positiva 
Classificação dos impactos relativa ao seu caráter 

maléfico ou benéfico. 

Duração 
Temporária, Permanente, 

Cíclico ou Recorrente 

Classificação dos impactos quanto à duração de sua 

ocorrência. 

Magnitude 
Pequeno, Médio ou 

Grande 

Classificação dos impactos quanto à magnitude de sua 

influência. 

 

4.1.3 MEDIDAS MITIGADORAS OU PROGRAMAS RECOMENDADOS 

 

Neste tópico serão descritas medidas mitigadoras ou o programa para cada 

impacto. Estas duas propostas são fundamentais para reduzir danos aos meios 

envolvidos, ou, também, potencializar as vantagens dos impactos positivos. 

 

A seguir, estão os impactos decorrentes a cada atividade. Esses são 

apresentados para cada meio, com os atributos seguidos da avaliação segundo a 

qualificação. 
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4.2. RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 

4.2.1. MEIO BIÓTICO 

 

4.2.1.1. Atropelamento da fauna. 

Descrição do impacto 

Um aumento na circulação de máquinas e veículos ocorrerá durante a 

implantação, e uma menor atividade durante a operação e desativação. Isso 

aumenta a possibilidade de acidentes envolvendo o atropelamento da fauna local. 

Na região é comum encontrar além da fauna nativa, animais de criação (gado, 

ovelhas) e lebres exóticas atravessando ou usando as estradas. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação. 

Atividade geradora: Manutenção de acessos; Abertura de novo acessos; 
Terraplanagem; Trânsito de caminhões, veículos leves e máquinas pesadas. 

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Negativa. 

Duração: Temporária. 

Magnitude: Grande. 

 

Medida ou programa recomendado 

• Implantação do Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra. O 

Programa incluirá a realização de palestras de conscientização ambiental. Os 

motoristas e outros colaboradores e funcionários deverão participar, serão 

apresentadas informações básicas acerca da fauna local e como reduzir ou 

mitigar os impactos sobre a mesma.  

• Em auxílio à medida apresentada, devem ser dispostas placas de sinalização 

ao longo das estradas de acesso ao parque eólico. 
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4.2.1.2. Aumento do conhecimento científico local. 

Descrição do impacto 

A atividade do monitoramento da fauna presente na região do 

empreendimento possibilita conhecer não apenas as espécies presentes, mas 

também seus hábitos alimentares, períodos reprodutivos, locais de abrigo, entre 

outras informações ecológicas. Ao preencher estas lacunas  o empreendedor 

contribui para a conservação do meio ambiente, possibilitando o desenvolvimento de 

outros projetos científicos na região, além da possibilidade de promover a 

conscietização ambiental. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação. 

Atividade causadora: Monitoramento da fauna na AID e AII do 
empreendimento. 

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Positiva. 

Duração: Permanente. 

Magnitude: Grande. 

 

Medida ou programa recomendado 

Este impacto positivo poderá ter maior amplitude, caso os dados obtidos 

durante o monitoramento sejam  publicados em meios específicos (periódicos 

científicos, revistas, etc.). Desta forma, o conhecimento adquirido terá maior utilidade 

nos trabalhos futuros que envolvam tanto a necessidade do conhecimento biológico 

local, quanto à utilização de energia eólica. 
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4.2.1.3. Aumento nos índices de sedimentáveis na lâmina d'água dos 

córregos e banhados. 

Descrição do impacto 

A movimentação de maquinário pesado e veículos, assim como a remoção de 

solo, facilitam o escoamento de sedimentos através das águas das chuvas para os 

córregos e banhados. Estes sedimentos, além de provocar assoreamentos, podem 

influenciar nas comunidades de fito e zooplâncton, ameaçando também espécies de 

peixes dependentes desta microbiota. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação. 

Atividade: Abertura de novos acessos; Manutenção de acessos; Construção 
de sistemas de drenagens e bocas de lobo; Remoção e transporte dos 
equipamentos; Trânsito de caminhões, máquinas pesadas e veículos leves. 

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Negativa. 

Duração: Temporária. 

Magnitude: Pequena. 

 

Medida ou programa recomendado 

Para o Programa de Monitoramento Faunístico pré-implantação é prevista a 

investigação acerca da ocorrência de peixes anuais nos corpos hídricos da AID e AII 

do empreendimento. Caso constatada sua ocorrência, o Programa a ser executado 

durante a implantação incluirá o monitoramento da comunidade de peixes dos 

córregos e outros corpos d’água da região de AID do empreendimento, focando-se 

nos peixes anuais. 
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4.2.1.4. Perda de habitat - avifauna e fauna terrestre. 

Descrição do impacto 

Algumas espécies da avifauna, mamíferos, anfíbios e répteis dependem do 

solo para nidificar, fazer abrigo ou mesmo deslocamento para forrageamento, busca 

de parceiros etc. As atividades que envolvem alteração no uso e ocupação do solo 

causam a perda/fragmentação desse habitat, fazendo com que as espécies 

dependentes dessas áreas tenham de se deslocar e/ou competir por novos espaços. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação. 

Atividade: Implantação do canteiro de obras; Construção de moradias 
temporárias; Abertura de novos acessos; Escavações para fundação das 
torres; Construção de sistemas de drenagem e bocas de lobo, construção das 
plataformas de manobra e funcionamento dos aerogeradores 

Área de influência: AID. 

Natureza: Negativa. 

Duração: Permanente. 

Magnitude: Média. 

 

Medida ou programa recomendado 

A empresa deverá restringir ao mínimo possível a utilização das áreas  para o 

desempenho das atividades descritas acima. 

 

4.2.1.5. Perturbação/ deslocamento forçado - avifauna e fauna terrestre. 

Descrição do impacto 

A movimentação de veículos, maquinário, pessoas, assim como o ruído 

gerado pela implantação da obra e da operação dos aerogeradores causam 

perturbação da fauna, podendo ocasionar o deslocamento forçado para áreas longe 

da atividade. A fauna local residente dentro da AID do empreendimento, devido às 
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perturbações, altera seu comportamento, o que pode levar a um desvio 

populacional. Algumas espécies podem se acostumar com a movimentação e as 

estruturas instaladas. Entretanto, é esperado que a maior parte da fauna evite as 

imediações do empreendimento. Ao se deslocar para áreas longe da fonte da 

perturbação, tal como no caso da perda de habitat, esses indivíduos dispersos 

tendem a competir por novos recursos, podendo causar um desequilíbrio ecológico. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação 

Atividade: Implantação do canteiro de obras; Construção de moradias 
temporárias; Abertura de novos acessos; Escavações para fundações das 
torres; Trânsito de caminhões, Máquinas e veículos pesados e leves; 
Instalação dos aerogeradores; Construção dos sistemas de drenagem e 
bocas de lobo; Operação do aerogeradores. 

Área de influência: AID e AII 

Natureza: Negativa. 

Duração: Permanente. 

Magnitude: Média. 

 

Medida ou programa recomendado 

Implantação do Programa  de Monitoramento Faunístico durante as fases de 

implantação e operação do empreendimento.. 

 

4.2.1.6. Barreira ao deslocamento de aves e morcegos. 

Descrição do impacto 

Os aerogeradores e estruturas associadas poderão funcionar como barreiras 

para algumas espécies de aves e morcegos que possam utilizar a área do 

empreendimento como rota de vôo diário e/ou de migração, afetando negativamente 

sua dispersão e gerando rupturas nas redes ecológicas entre áreas de alimentação, 

reprodução e descanso. 
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Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação. 

Atividade: Instalação dos aerogeradores; Funcionamento dos aerogeradores. 

Área de influência: AID 

Natureza: Negativa 

Duração: Permanente 

Magnitude: Média 

 

Medida ou programa recomendado 

Assim como nas medidas do impacto anterior, o programa de monitoramento 

da fauna durante as fases de implantação e operação serão imprescindíveis para o 

conhecimento dos efeitos deste impacto sobre a fauna, auxiliando na proposição de 

medidas mitigadoras. 

 

4.2.1.7. Colisões de aves e morcegos com os aerogeradores e estruturas 

associadas. 

Descrição do impacto 

Este deverá ser o maior impacto negativo sobre o meio biótico relacionado ao 

empreendimento. As aves e morcegos correm risco de colidir principalmente com as 

pás dos aerogeradores durante seu funcionamento. Isso se deve a uma dificuldade 

desses animais em localizar a pá em rotação, seja visualmente, ou por 

ecolocalização, no caso dos morcegos. Alguns estudos sugerem que os insetos são 

atraídos pelo calor gerado pelo funcionamento do aerogerador e/ou pelas luzes de 

sinalização das torres, o que atrai os morcegos insetívoros, aumentando assim o 

risco de colisão. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação. 
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Atividade: Funcionamento dos aerogeradores. 

Área de influência: AID. 

Natureza: Negativa. 

Duração: Indeterminado. 

Magnitude: Grande. 

 

Medida ou programa recomendado 

Trabalhos realizados em diversos parques eólicos do mundo discutem sobre 

as formas de mitigação deste impacto. No entanto, não há um consenso, somente 

suposições e teorias. Sendo assim, com base nos dados que serão gerados pelos 

monitoramentos durante a fase de implantação e operação, as medidas que 

parecerem mais adequadas para este empreendimento serão discutidas e 

apresentadas. 

 

4.2.1.8. Perda da cobertura vegetal. 

Descrição do impacto 

A remoção do solo inclui a retirada da sua camada de vegetação. Uma parte 

considerável da vegetação local foi alterada em função das atividades agropastoris 

na região da Coxilha Negra. Contudo, a maior parte ainda conserva seus campos 

nativos. 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação. 

Atividade geradora: Implantação do canteiro de obras; Construção de 
moradias temporárias; Abertura de novos acessos; Escavações para 
fundações das torres; Construção de sistemas de drenagem e bocas de lobo. 

Área de influência: AID e AII 

Natureza: Negativa 

Duração: Permanente 

Magnitude: Média 
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Medida ou programa recomendado 

O empreendedor deve, sempre que possível, remover o mínimo possível da 

camada vegetal se utilizando de acessos já existentes ou áreas já degradadas.  

 

4.2.2. MEIO FÍSICO 

4.2.2.1. Geração e dispersão de particulados suspensos no ar. 

Descrição do impacto 

Este impacto é causado principalmente devido ao trânsito de veículos e 

maquinário pesado, bem como a atividade de escavação e remoção do solo. As 

partículas geradas por estas atividades acabam se depositando sobre a cobertura 

vegetal e corpos d’água, afetando negativamente sua biota. 

 
Atributos do impacto 

Fase: Implantação. 

Atividade geradora: Implantação do canteiro de obras; Construção de 
moradias temporárias; Abertura de novos acessos; Escavações para 
fundações das torres; Trânsito de caminhões, Máquinas pesadas e veículos 
leves; Instalação dos aerogeradores; Construção dos sistemas de drenagem 
e bocas de lobo; Remoção e transporte dos equipamentos. 

Área de influência: AID 

Natureza: Negativa. 

Duração: Temporário 

Magnitude: Pequena. 

 

Medida ou programa recomendado 

Periodicamente, se possível, promover a utilização de sistemas de aspersão 

de água sobre as vias não pavimentadas e sobre todas as áreas significativas do 

solo que ficarem descobertas e sofrem interferência direta do trânsito de máquinas e 

veículos, especialmente em dias secos e ventosos. 
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4.2.2.2. Aumento da capacidade erosiva do escoamento superficial. 

Descrição do impacto 

As atividades envolvidas na implantação de um projeto com obras civis 

necessitam aberturas ou reabilitação de vias de acesso, nivelamento do terreno para 

canteiros de obras e escavações para base das torres dos aerogeradores. Tais 

atividades caracterizam-se por geração de taludes de corte e aterro, além do 

acúmulo de solo orgânico proveniente dos nivelamentos e intervenções sobre o 

terreno. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação 

Atividade geradora: Abertura de acessos, escavações e atividades para 
implantação de canteiros de obras 

Área de influência: AID e AII 

Natureza: Negativa 

Duração: Temporário 

Magnitude: Pequena. 

 

Medida ou programa recomendado 

Implantação do Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

 

4.2.2.3. Aumento nos índices de sedimentáveis na lâmina d'água dos 

córregos e banhados. 

Descrição do impacto 

A geração de material particulado proveniente do transito nas vias de acesso 

não pavimentadas, atividades operacionais que ocorrem nas praças de trabalho, 

abertura e/ ou revitalização de vias de acessos, escavações das fundações das 

torres dentre outras, interferem na estabilidade dos solos. 
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Atributos do impacto 

Fase: Implantação 

Atividade geradora: Intervenções na superfície do terreno 

Área de influência: AID 

Natureza: Negativa 

Duração: Temporária 

Magnitude: Pequena 

 

Medida ou programa recomendado 

• Implantação do Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

• Construção de canaletas de drenagem para interceptação e condução dos 

fluxos dos escoamentos superficial das chuvas para bacias de decantação. 

 

4.2.2.4. Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos. 

Descrição do impacto 

O desenvolvimento das atividades inerentes a rotina das obras de 

implantação do empreendimento gerarão resíduos diversos, provenientes das 

etapas de obras civis, montagens e instalações. Além da funcionamento das 

estruturas para manutenção do Parque Eólico e dos resíduos gerados pelos 

visitantes. Há também a geração de resíduos sólidos domésticos provenientes dos 

canteiros de obras e, posteriormente, durante a operação, da infraestrutura para 

manutenção do Parque Eólico. 

 
Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação; 

Atividade: Construção civil, Operações de montagem dos aerogeradores; 
Funcionamento da infraestrutura para operação do Parque Eólico, Atividades 
de rotina do canteiros de obras; 

Área de influência: AID. 

Natureza: Negativa. 
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Duração: Permanente. 

Magnitude: Média. 

 

Medida ou programa recomendado 

Implantação do Programa Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual inclui 

o gerenciamento dos resíduos.  

 
4.2.2.5. Geração e dispersão de particulados suspensos no ar. 

Descrição do impacto 

Dispersão de poeira através do tráfego de veículos pesados e de apoio, 

movimentação do solo pela atividade de escavações e abertura ou melhoria dos 

acessos e nivelamento do terreno para instalação dos canteiros de obras e áreas de 

trabalho. 

 
Atributos do impacto 

Fase: Implantação. 

Atividade geradora: Transporte de máquinas e equipamentos, trafego de 
veículos e movimentação de terra das escavações e terraplanagens. 

Área de influência: AID. 

Natureza: Negativa. 

Duração: Temporária. 

Magnitude: Pequena. 

 

Medida ou programa recomendado 

Periodicamente, se possível, promover a utilização de sistemas de aspersão 

de água sobre as vias não pavimentadas e sobre todas as áreas significativas do 

solo que ficarem descobertas, que sofrem interferência direta do trânsito de 

maquinas e veículos, especialmente em dias secos e ventosos. 
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4.2.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

4.2.3.1. Aumento de receitas municipais. 

Descrição do impacto 

Durante a construção do empreendimento haverá um aquecimento temporário 

do setor de comércio e serviços do município relacionado às demandas da obra, 

gerando aumento da arrecadação tributária municipal. 

A população, indiretamente, se beneficiará dessa situação tendo em vista que 

esse aumento de receita pode reverter na melhoria do atendimento público às 

necessidades básicas da população. 

Durante a operação do empreendimento, parte dos rendimentos do 

empreendedor, provenientes da venda de energia, são repassados ao Estado e ao 

município. Os proprietários que tiverem aerogeradores locados em suas 

propriedades, além da indenização pelo uso da terra, receberão uma porcentagem 

mensal relativa à produção energética de cada máquina. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação. 

Atividade geradora: Aquisição de produtos e serviços locados no município 
e geração de energia através do funcionamento dos aerogeradores. 

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Positiva. 

Duração: Permanente 

Magnitude: Grande 

 

Medida ou programa recomendado 

Sempre que possível, priorizar o fornecimento de produtos e serviços locais. 
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4.2.3.2. Aumento do conhecimento científico local. 

Descrição do impacto 

O levantamento prévio de dados para elaboração do RAS, além do 

conhecimento a ser gerado pelo monitoramento, enriquecerá o banco de dados 

científicos da região onde está inserido o empreendimento.  

 

Atributos do impacto 

Fases: Planejamento, implantação e operação. 

Atividade geradora: Elaboração do RAS e execução das campanhas 
periódicas dos Programas de Monitoramento a serem executados durante a 
implantação, além daqueles que se estendem durante a operação do 
empreendimento. 

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Positiva. 

Duração: Permanente. 

Magnitude: Grande.. 

 

Medida ou programa recomendado 

Para que esse impacto positivo ocorra de fato é necessário que o 

conhecimento científico a ser produzido pelos monitoramentos seja consolidado em 

documentos específicos, os quais deverão ser encaminhados para instituições de 

pesquisa e de ensino superior em geral. 

 

4.2.3.3. Geração de empregos. 

Descrição do impacto 

O projeto de implantação da central eólica conta, desde sua fase inicial, com 

mão-de-obra nacional especializada em diversas áreas para diferentes etapas do 

projeto: projeto básico, levantamento eólico, acoplamento elétrico, projeto ambiental, 

levantamento topográfico da área, estudo do solo, entre outros. 
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A mão-de-obra local também é utilizada desde as primeiras etapas do projeto 

e será ainda privilegiada no momento da instalação da central eólica, bem como de 

sua operação. 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação. 

Atividade geradora: Execução de atividades de construção civil, 
infraestrutura viária e operacional.  

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Positiva. 

Duração: Temporária. 

Magnitude: Média. 

 

Medida ou programa recomendado 

Priorizar contratação de mão-de-obra local, além da promoção de cursos para 

qualificação de trabalhadores da região do empreendimento.. 

 

4.2.3.5. Geração de expectativas na população local e nos proprietários 

atingidos. 

Descrição do impacto 

A notícia da implantação de qualquer empreendimento pode gerar diversas 

expectativas na população local. A divulgação da construção de um 

empreendimento do porte e natureza de um parque eólico gera expectativas 

variadas, principalmente nos residentes localizadas na AID. De início, a maior 

expectativa refere-se a informações gerais, relacionadas à concretização do 

empreendimento de fato e às propriedades a serem atingidas. Em um segundo 

momento, na certeza do empreendimento, as maiores dúvidas dizem respeito a 

compensações (se será justa ou não, se haverá alguma restrição a certas 

atividades, etc.). 

Em geral, para qualquer empreendimento, há expectativas quanto à geração 

de empregos e outros benefícios diretos. 
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Atributos do impacto 

Fase: Planejamento e implantação. 

Atividade geradora: Planejamento e implantação do parque eólico. 

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Indeterminada 

Duração: Temporária. 

Magnitude: Grande. 

 

Medida ou programa recomendado 

Promover um canal aberto de comunicação entre o empreededor e a 

população. Além de divulgar informações acerca do empreendimento nos diversos 

tipos de meios de comunicação. 

 

4.2.3.6. Geração de ruídos. 

Descrição do impacto 

Deslocamento e operação de máquinas pesadas, tais como gruas e 

guindastes, trânsito de caminhões de carga e veículos de apoio de médio porte, 

além das demais atividades de obras civis e montagens mecânicas.  

A própria atividade de geração de energia, ou seja, a operação dos 

aerogeradores, também geram ruídos na área do parque eólico. Em funcionamento, 

os aerogeradores produzem dois tipos de ruídos: os mecânicos, relacionados ao 

gerador e à caixa multiplicadora; e o aerodinâmico, causado pelas pás em contato 

com o ar, principalmente nas extremidades, onde a velocidade é maior (em torno de 

65 m/s). 

Nas proximidades dos aerogeradores, tais ruídos, contínuos e ininterruptos, 

podem ser audíveis ou não (de baixa frequência), e tendem a influenciar o 

ecossistema local. 

Por exemplo, pássaros podem abandonar a área ou, no caso de aves 

migratórias, deixar de frequentar o local. No caso de operarem muito próximos a 
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habitações, podem causar incômodos aos moradores do local ou aos proprietários 

que visitam a propriedade regularmente. 

Dada a novidade do empreendimento e a pouca informação existente sobre o 

assunto, esse impacto pode gerar controvérsias ao longo da operação do 

empreendimento. Uma eventual queda de produção de algum rebanho ou a 

ocorrência de problemas auditivos com moradores locais, por exemplo, tendem a ser 

creditados intempestivamente ao complexo eólico, caso não haja esclarecimentos 

sobre o tema e a interferência do ruído não seja monitorada. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Implantação e operação. 

Atividade geradora: Atividades de transporte, montagem mecânicas das 
torres dos aerogeradores, construções civis e a operação/ funcionamento do 
parque eólico. 

Área de influência: AID. 

Natureza: Negativa. 

Duração: Permanente. 

Magnitude: Média  

 

Medida ou programa recomendado 

• Implantação do Programa de Monitoramento de Ruídos a fim de manter as 

emissões dentro dos padrões estabelecidos nas Normas.  

• Revisões periódicas dos veículos e máquinas pesadas, de forma a verificar as 

suas condições de funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus 

níveis de potência sonora admissíveis sejam violados. 
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4.2.3.7. Produção de energia limpa. 

Descrição do impacto 

A construção de centrais elétricas oriundas de fontes alternativas é tida como 

prioritária e urgente, devido a necessidade de reduzir gradativamente nossa 

dependência dos grandes sistemas hidrelétricos, cujos principais potenciais já foram 

explorados restando para o futuro aqueles mais problemáticos dos pontos de vista 

energético e ambiental. 

Globalmente, a concretização do Parque Eólico Coxilha Negra contribuirá 

para a mitigação de gases de efeito estufa (GEE), incrementando a matriz 

energética brasileira com energia limpa e reduzindo a necessidade de obtenção de 

energia através de fontes potencialmente poluidoras como, por exemplo, usinas 

termoelétricas. 

 

Atributos do impacto 

Fase: Operação. 

Atividade geradora: Funcionamento dos aerogeradores. 

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Positiva. 

Duração: Permanente 

Magnitude: Grande. 

 

Medida ou programa recomendado 

Revitalização do parque eólico ao final de sua vida útil, objetivando manter a 

produção de energia limpa. 

 

4.2.3.8. Interferência em sítios arqueológicos 

Descrição do impacto 

A movimentação de solo durante as atividades de implantação do 

empreendimento poderá indicar a presença de sítios arqueológicos. Estas atividades 

apresentam o risco de destruição parcial dos mesmos. 
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Atributos do impacto 

Fase: Implantação. 

Atividade geradora: Movimentação de terra para abertura de acessos e 

escavação das fundações dos aerogeradores. 

Área de influência: AID e AII. 

Natureza: Negativa. 

Duração: Permanente. 

Magnitude: Grande. 

 

Medida ou programa recomendado 

Implantação do Programa de Monitoramento Arqueológico. 

 

4.2.3.9. Alteração da paisagem 

Descrição do impacto 
 

Comumente tido como impacto negativo relacionado a maioria dos grandes 

empreendimentos. A alteração da paisagem no caso de usinas eólicas pode 

apresentar aspectos estéticos que impressionam as pessoas em geral, a ponto de 

se tornar um atrativo turístico. 

 
Atributos do impacto 

Fase: Operação 

Atividade: Funcionamento dos aerogeradores. 

Área de influência: AID. 

Natureza: Indeterminada. 

Duração: Permanente. 

Magnitude: Média 
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Medida ou programa recomendado 

O local de implantação da usina apresenta potencial para desenvolver o 

turismo rural, como forma de diversificar a geração de rendas nas propriedades, a 

presença do empreendimento assume papel de importante aliado. Podem ocorrer 

opiniões discordantes, mas, no Brasil, onde esse tipo de paisagem é rara, e em 

função do apelo ambientalmente correto associado às usinas eólicas, é de se 

esperar que a grande maioria das pessoas seja sugestionada pelos aspectos 

positivos dessa nova paisagem. 

Desse modo, a implantação do empreendimento traz consigo o potencial de 

exploração turístico proporcionado pela alteração da paisagem, podendo gerar 

aumento de renda para a população local. 
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Tabela 36 - Matriz de impacto ambiental. 
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5. PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Após a avaliação dos prováveis impactos incidentes sob os meios físico, 

biótico e socioeconômico, são formuladas estratégias de ação para mitigar e, 

sempre que for plausível, anular as interferências negativas causadas pela 

implantação do Parque Eólico, essas estratégias são conhecidas como programas 

ambientais. 

Os parques eólicos, como já citado, são empreendimentos pouco impactantes 

ao meio ambiente quando confrontado com outras obras classificadas como de 

utilidade pública (conforme dispõe resolução do CONAMA n°369/06). De qualquer 

forma, é preciso encontrar alternativas que viabilizem a sua implantação acarretando 

uma menor intervenção sob a comunidade local, fauna e flora. 

Os impactos relativos à fase de implantação são pontuais e de caráter 

temporário. Estes envolvem a implantação do canteiro de obras, abertura de 

acessos, valas e todo procedimento relacionado à instalação dos aerogeradores. 

Para controlar esses impactos foi desenvolvido um programa intitulado 

Acompanhamento Ambiental da Obra, com a finalidade de executar ações de 

fiscalização e de adotar medidas emergenciais no combate a qualquer 

eventualidade. 

Ao contrário da fase de implantação, onde os impactos são pautados na 

população situada na AID havendo pouca influência sob a fauna da região, as 

atividades de operação do parque se relacionam principalmente com a avifauna e 

quiropterofauna. 

Vislumbradas as melhores alternativas locacionais para os aerogeradores, 

considerando aspectos técnicos e ambientais após a realização de um 

monitoramento faunístico pré-implantação com duração de 01 ano, durante a etapa 

de construção serão tomadas medidas para evitar ingerências em locais que servem 

como abrigo, áreas de reprodução e outras que exerçam funções ecológicas para a 
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fauna. Durante a operação será monitorado o comportamento da fauna frente ao 

funcionamento do parque.  

Nessa primeira fase do licenciamento ambiental é necessário explanar sobre 

os programas que serão criados, sua duração, fase de implantação e definir o 

escopo mínimo a ser inserido. 

Os programas a seguir foram baseados nas informações obtidas a partir do 

diagnóstico ambiental e da avaliação dos impactos ambientais previstos para as 

diferentes fases do empreendimento: pré-implantação, implantação e operação. 

Serão apresentadas as medidas mitigadoras ou compensatórias  a fim de prevenir 

ou reduzir os impactos ambientais relacionados às diferentes fases do 

empreendimento.  

5.2.PROGRAMA DE MONITORAMENTO FAUNÍSTICO 

5.2.1. IMPACTOS RELACIONADOS 

• Atropelamento da fauna; 

• Aumento do conhecimento científico local; 

• Aumento dos índices de sedimentáveis na lâmina d’água dos córregos e 

banhados; 

• Perturbação/deslocamento forçado - avifauna e fauna terrestre; 

• Barreira ao deslocamento de aves e morcegos, e; 

• Colisões de aves e morcegos com os aerogeradores e estruturas associadas. 

 

5.2.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

O programa ambiental para monitoramento da fauna faz-se necessário 

devido, dentre outros, à falta de conhecimento acerca da fauna local, como: 

espécies existentes, padrões de distribuição e deslocamento, etc. Desta forma, este 

programa tem como objetivo quantificar e qualificar a fauna local, com ênfase na 

estimativa da abundância relativa das populações e padrões de distribuição e 

movimentação, principalmente, das aves e dos morcegos da região da Coxilha 

Negra.  
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Também será considerada a probabilidade de perda ou abandono temporário 

de espécies nas áreas onde serão construídas as estruturas dos aerogeradores, 

assim como nos canteiros de obras.  

O monitoramento faunístico deverá ocorrer em todas as fases do 

empreendimento: pré-implantação, implantação e operação. Na fase anterior à 

implantação será verificada a existências de locais de concentração da fauna, sítios 

reprodutivos ou de alimentação, além da verficação de rotas de voo de aves afim de 

criar corredores para sua passagem.  

Para a implantação o monitoramento permitirá verificar as possíveis perdas 

da diversidade devido à atividade do empreendimento durante a implantação e, 

ainda, possibilitar a comparação durante a fase de operação, se a fauna retornou ou 

não a estes sítios após a conclusão das obras. 

Um dos principais objetivos do monitoramento faunístico durante a 

implantação é a possibilidade de avaliar se alguns grupos estariam se beneficiando 

das carcaças de animais acidentados durante a fase de operação, pois este evento 

pode potencializar alterações nas relações ecológicas entre os animais. 

Outro grupo de grande importância devido a sua fragilidade e status de 

ameaça, são os peixes anuais da família Rivulidae. A degradação ambiental dos 

ambientes ocupados por esses peixes no Rio Grande do Sul fez com que a maioria 

das espécies da família Rivulidae ocorrente neste Estado fosse incluída na lista 

estadual da fauna ameaçada de extinção. Soma-se a isso, o fato de que os peixes 

anuais pertencentes a família Rivulidae representarem 39% da ictiofauna ameaçada 

de extinção no estado. Frente a esta situação, faz-se necessário verificar se há 

ocorrência desses peixes na AID e AII do empreendimento. Para tal, deverá ser 

realizada uma campanha anterior à fase de implantação. Uma vez constatada sua 

presença, esse grupo será incluído no Programa de Monitoramento em todas as 

fases do empreendimento. 

 

5.2.3. FASE DE OCORRÊNCIA 

• Pré-implantação, Implantação e Operação  
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Cabe mencionar que a metodologia a ser seguida para o monitoramento 

executado durante a fase pré-implantação será aquela definida pelo órgão 

licenciador em um Termo de Referência. Desta forma, a seguir será descrito o 

escopo básico deste Programa para as fases de implantação e operação, uma vez 

que a definição da(s) metodologia(s) será fruto dos dados levantados durante os 12 

meses do monitoramento anterior à implantação. 

 

5.2.4. ESCOPO MÍNIMO REQUERIDO 

Este é um programa de natureza preventiva, a ser adotada na fase de 

implantação, sendo ainda necessária sua manutenção na fase de operação.  

Os grupos a serem monitorados são: mamíferos voadores e não voadores; 

aves; anfíbios; répteis e, possivelmente para peixes anuais, caso constatada sua 

presença durante o monitoramento pré-implantação. A duração do monitoramento 

será de um ano para todos os grupos aqui citados. Deverão ser adotadas 

metodologias apropriadas, condizentes com as características ecológicas intrínsecas 

dos grupos da região amostrada. A seguir, serão descritas as principais ações a 

serem executadas buscando minimizar os impactos sobre a fauna. 

 

Fase de implantação 
 

Ao longo da fase de implantação do Parque, atividades como a instalação do 

canteiro-de-obras, construção dos acessos e construção das fundações para a 

instalação dos aerogeradores podem causar algum impacto sobre a fauna presente 

na AID do empreendimento. Desta forma, as principais ações buscando minimizar 

os impactos sobre a fauna serãoo: 

 
• Se necessário, anteriormente às atividades construtivas e de abertura de 

acessos, proceder afugentamento ou resgate da fauna; 

• Reduzir ao estritamente necessário as áreas onde estarão localizados o 

canteiro de obras, os acessos e as fundações; 
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• Não interferir em áreas de banhados ou lagos ou outras áreas que se 

caracterizam como locais de concentração da fauna; 

• Dar preferência a acessos já existentes e instalar placas de sinalização 

nestes para controle de velocidade com o intuito de evitar atropelamentos de 

animais. Os novos acessos deverão ser construídos procurando diminuir, ao 

máximo, os impactos sobre o meio biótico e receberão placas de sinalização; 

• Realizar palestras com os colaboradores informando sobre a fauna local 

destacando sua importância para o ambiente regional, além dos cuidados que 

se deve ter com a mesma; 

• Definir rotas de migração de aves, quando existentes, e áreas de 

concentração de fauna com o objetivo de, caso haja viabilidade técnica, evitar 

a instalação de aerogeradores nestes locais; 

• Para realizar o monitoramento das espécies de mamíferos de pequeno porte, 

terrestres ou voadores, indicadas na fase de monitoramento pré-implantação, 

os indivíduos capturados com algum tipo de marcação deverão ser 

registrados e deverão ter coletados seus dados biológicos e biométricos e, 

com o objetivo de dar continuidade ao estudo iniciado no monitoramento pré-

implantação. Sempre que possível, os indivíduos capturados sem marca 

deverão ser marcados.  

 
Fase de operação 
 

• Realização de inspeções periódicas na área do parque com o objetivo de 

identificar aves e morcegos mortos ou feridos pela ação dos aerogeradores. O 

agrupamento dessas informações deverá resultar em um banco de dados 

com o intuito de gerar índices relativos à colisões para cada espécie 

encontrada, conhecendo assim sua real fragilidade frente à operação do 

parque eólico. 

• Analisar se o ruído ocasionado pelos aerogeradores está alterando aspectos 

comportamentais e reprodutivos das espécies; 

• Monitorar o voo das espécies de aves indicadas na fase de monitoramento 

pré-implantação e durante a implantação do parque que apresentam maior 
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potencial de risco de colisão com os aerogeradores. A observação do voo 

dessas aves trará informações importantes que auxiliarão na construção do 

banco de dados relativo à colisões de aves com os aerogeradores, pois a 

causa da morte ou do ferimento das aves poderá não estar relacionada com a 

operação dos aerogeradores.  

• Identificar as espécies que criaram algum tipo de relação com as estruturas 

do parque, como a criação de ninhos, utilização como abrigo, entre outras. 

Uma vez constatada, deve-se determinar se ela é positiva ou negativa tanto 

para o animal quanto para o funcionamento adequado do parque. Caso a 

relação seja negativa serão tomadas as medidas necessárias para cada caso. 

• Dar sequência à observação de espécies de mamíferos de pequeno porte, 

terrestres ou voadores, marcadas com o intuito de obter informações 

biológicas, biométricas e comportamentais dos indivíduos capturados. Os 

indivíduos capturados sem marca deverão ser marcados. Poderá ser 

elaborado um documento específico com todas as informações dos indivíduos 

marcados desde o início do monitoramento pré-implantação até o fim do 

monitoramento de 1 ano após o início da operação do empreendimento. Este 

documento só poderá ser desenvolvido se a quantidade e a qualidade dos 

dados forem representativos, sendo que do contrário as observações serão 

apenas incluídas no relatório final. 

 

5.2.5. DURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO 

 
Este programa deverá ser executado quando iniciarem as atividades de 

implantação do parque e deverá se estender até 1 ano após o início da operação do 

mesmo.  

A execução das atividades de monitoramento da fauna será de 

responsabilidade de uma empresa a ser contratada pela ELETROSUL. 
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5.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

5.3.1. IMPACTOS RELACIONADOS 

• Aumento do tráfego de veículos pesados, e; 

• Geração de ruídos. 

 

5.3.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

A emissão de ruídos originários de parques eólicos pode ser dividida em dois 

momentos, àqueles decorrentes da implantação e posteriormente quando das 

atividades de rotina de operação do empreendimento. 

O ruído procedente de uma eólica tem início durante a fase de construção, 

com a abertura de acessos e valas, transporte e instalação das torres, entre outros 

procedimentos. Este é um impacto inerente a qualquer obra de construção civil.  

Serão explanadas neste item algumas medidas comumente utilizadas para 

minimizar esse impacto. Porém, se necessário, medidas de segurança e saúde 

ocupacionais, além daquelas direcionadas à comunidade afetada, serão 

desenvolvidas e descritas na íntegra na fase posterior ao licenciamento prévio 

(obtenção da Licença de Instalação). 

A emissão de ruídos é um dos principais fatores limitantes à difusão da 

energia eólica e pode gerar conflitos com a população do entorno. Sendo assim, é 

primordial que os efeitos advindos da propagação de ruídos em todas as fases do 

empreendimento sejam analisados. É válido destacar que os efeitos podem ser 

minimizados com planejamento adequado e inovações tecnológicas. Além da 

evolução mecânica dos próprios aerogeradores, há outros parâmetros que podem 

ser controlados com o intuito de reduzir seus impactos na fase de operação. 

Serão descritas a seguir medidas propositivas para minimizar os ruídos 

gerados tanto durante a fase de implantação quanto operação do Parque Eólico 

Coxilha Negra. 
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5.3.3. FASE DE OCORRÊNCIA 

• Pré-implantação, Implantação e Operação 
 

5.3.4. ESCOPO MÍNIMO REQUERIDO 

Fase pré-implantação 
 

Deverá ser realizada uma medição dos níveis sonoros em alguns pontos a 

serem definidos em fase anterior à implantação do empreendimento. Tal medição 

faz-se necessária para que se possa conhecer o real impacto do ruído, 

principalmente dos aerogeradores, na AID e AII do empreendimento. Desta forma, 

será possível inferir se o impacto é ou não significativo e, em caso positivo, serão 

propostas medidas mitigadoras. 

 
Fase de implantação 
 

Durante a construção do parque eólico haverá um aumento de ruído devido 

às obras. O ruído terá origem principalmente na utilização de máquinas, 

equipamentos e veículos pesados em operações de escavação, terraplanagem, 

transporte de materiais, entre outros. 

O objetivo do controle da emissão de ruídos por máquinas e equipamentos é 

garantir que não ocorra geração de ruídos acima dos níveis característicos de cada 

aparelho. Deve-se observar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva 

das máquinas e equipamentos, evitando barulhos de equipamentos defeituosos, 

entre outros. 

O controle e o monitoramento das atividades e o atendimento aos limites 

estabelecidos pela legislação vigente (resolução do CONAMA n°01/90), irá garantir a 

preservação da saúde e do bem estar da comunidade e colaboradores.  

Existem alguns métodos para atenuar os efeitos danosos causados pelos 

ruídos. Os principais são: 

 
• Isolamento da fonte de ruído; 

• Manutenções periódicas das máquinas e equipamentos; 
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• Estabelecimento de horários específicos e, se necessário, divulgação à 

comunidade acerca da circulação de máquinas e veículos, e; 

• Medição dos níveis de ruído. 

 
Fase de operação 
 
A. Avaliação dos ruídos 
 

A avaliação será realizada por meio de 4 vertentes: 
 

• Caracterização do ambiente sonoro existente na área de entorno do parque, 

anterior ao início das atividades; 

• Durante a operação dos aerogeradores, identificar a(s) fonte(s) emissora(s) 

de ruídos; 

• Conhecer a propagação dos ruídos através de modelos matemáticos e;  

• Identificar o nível de pressão nos locais receptores. 

 
B. Proposição de medidas 
 

Após a identificação e avaliação do problema, se necessário deverão ser 

implantados procedimentos visando à redução de ruídos, tais como:  

 
• Limitar a movimentação de veículos e/ou caminhões ao estritamente 

necessário. Além de manter a comunidade afetada informada com relação 

aos horários de trabalho das máquinas que possam causar desconforto 

sonoro; 

• Levar em consideração os limites de potência sonora de máquinas e 

equipamentos em atividade; 

• Realizar manutenção periódica em máquinas e equipamentos; 

• Promover medições periódicas do nível de pressão sonora emanado pelos 

equipamentos em operação; 

• Associar as ações previstas ao programa de monitoramento da fauna 

possivelmente afetada; 
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• Se necessário, prever entrevistas periódicas com os moradores 

potencialmente atingidos pelo ruído para diagnosticar situações de 

desconforto que possam originar danos à saúde; 

 

5.3.5. DURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO 

 
O Programa deverá iniciar com uma medição anterior à implantação do 

empreendimento, que servirá como controle. Posteriormente, ocorrerá nova medição 

durante o período de implantação. Durante a operação do parque eólico também 

deverão ser conhecidos os níveis de ruídos emitidos pelos aerogeradores 4 meses 

após o início do funcionamento do parque. 

A responsabilidade de execução dos mesmos é do empreendedor que poderá 

ele mesmo executar as atividades ou contratar profissionais habilitados. 

 

5.4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO 

5.4.1. IMPACTOS RELACIONADOS 

• Interferência em sítios arqueológicos 
 

5.4.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

No Diagnóstico Arqueologico foi apontada a necessidade de um Programa de 

Monitoramento Arqueológico, de natureza preventiva e mitigatória. O Monitoramento 

também foi requerido pelo IPHAN através do Ofício nº 0294/2011 GAB-ARQUEO-

SE/RS. 

 

5.4.3. FASE DE OCORRÊNCIA 

• Implantação 
 

5.4.4. ESCOPO MÍNIMO REQUERIDO 

• Avaliação do Levantamento Arqueológico Prospectivo a fim de identificar a 

ocorrência de sítios; 
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• Em caso de ocorrência de sítio, verificar a possibilidade de mudar a 

localização da(s) torre(s) a fim de evitar a destruição do mesmo, ou, caso isso 

não seja possível, mobilizar a equipe de arqueologia para providenciar o seu 

resgate; 

• Realizar o acompanhamento arqueológico de todas as fases de obra que 

envolvam revolvimento de solos, abertura e acessos, instalação do canteiro 

de obras e dos aerogeradores, bem como outras movimentações de solo que 

possam ocorrer no âmbito das obras de construção do parque eólico. 

 

5.4.5. DURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO 

 
O Programa deverá ser iniciado durante a fase de implantação do 

empreendimento, quando da realização de abertura de acessos, escavações para 

construção das bases dos aerogeradores, em suma, em todas as atividades que 

envolvam movimentação de solo. 

A responsabilidade na execução ficará a cargo de profissionais autônomos ou 

empresa contratada pela ELETROSUL, devidamente registrados no IPHAN. 

 

5.5. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

5.5.1. IMPACTOS RELACIONADOS 

• Atropelamento da fauna; 

• Aumento da capacidade erosiva do escoamento superficial; 

• Geração de efluentes líquidos; 

• Geração de resíduos sólidos, e; 

• Interferência nas rotinas produtivas das propriedades diretamente afetadas 

 

5.5.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
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Apesar dos parques eólicos, frente a outras obras de cunho energético, 

serem menos impactantes ao meio ambiente, é necessário que medidas sejam 

tomadas para minimizar e, sempre que possível, evitar os impactos ambientais. 

Promover o acompanhamento ambiental da obra garante uma fiscalização 

eficiente e a certificação de que todas as medidas pertinentes à questão ambiental 

estão sendo sumariamente aplicadas durante a fase de construção do parque eólico. 

Este programa inclui cuidados com a flora, fauna, solo e recursos hídricos 

durante a execução das obras civis. A exemplo do próprio fornecimento de energia 

eólica, com a proposta de energia limpa e renovável, as obras de construção devem 

causar o menor impacto possível aos elementos da natureza, almejando a 

sustentabilidade ambiental do parque como um todo, abrangendo todas as suas 

fases. 

Lembrando que a fiscalização ambiental deverá equacionar e resolver, em 

tempo hábil, eventuais situações não previstas na obra, e comunicar aos órgãos e 

instituições pertinentes.  Deverão ser produzidos relatórios, com periodicidade a ser 

definida, informando a situação atual das obras quanto ao cumprimento das 

especificidades relativas ao meio ambiente. 

 
O programa foi dividido em duas vertentes: 
 

• Meio biótico, compreendendo fauna e flora, e;  

• Meio físico, abrangendo solos e recursos hídricos. 

 

5.5.3. FASE DE OCORRÊNCIA 

• Implantação 
 

5.5.4. ESCOPO MÍNIMO REQUERIDO 

Meio biótico 
 

Serão apresentadas as medidas mínimas necessárias à conservação da flora 

e fauna afetas à fase de construção do parque. Apesar do impacto ambiental sobre 

o meio biótico, durante a construção, ser relativamente pequeno, uma vez que as 

zonas de implantação dos aerogeradores estão cobertas por vegetação rasteira e 
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ocupam pequenas áreas, serão recomendados aqui alguns cuidados relativos à flora 

e fauna: 

 
• Redução da área de instalação ao estritamente necessário; 

• Recolhimento de todos os resíduos resultantes da obra, a fim de não 

prejudicar a flora ou atrair a fauna; 

• Evitar o alargamento ou a construção de novas vias de comunicação e limitar 

a circulação de máquinas e veículos a um percurso fixo, evitando zonas 

sensíveis; 

• Existência de equipamentos de combate a incêndios; 

• Não interferir nos recursos naturais existentes no local de implantação do 

parque eólico. Excetua-se o material restante das escavações necessárias à 

execução da obra. 

• No gerenciamento das obras deverá existir um responsável pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos e pela orientação dos operários, de forma 

a propiciar melhor controle dos resíduos nos locais da obra. 

 
Meio físico 
 
Para o meio físico foram criados subprogramas de monitoramento: 
 

a. Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos; 

b. Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, e; 

c. Prevenção e controle de processos erosivos. 

 
A. Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos. 
 

• Definir criteriosamente as áreas sociais, canteiro de obras, áreas de depósito 

(materiais poluentes como óleos, lubrificantes e combustíveis e materiais de 

construção), áreas de manutenção dos equipamentos a fim de planejar os 

sistemas de coleta e tratamento dos resíduos sólidos e líquidos. 

• Confinar as áreas de armazenamento de materiais contaminantes, evitando a 

sua exposição à lavagem e arrastamento por águas pluviais e proceder a sua 

remoção e mesmo limpeza se tal acontecer. 
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• A fiscalização ambiental deverá inspecionar periodicamente as condições de 

armazenamento e manuseio de combustíveis e/ou outras substâncias 

poluentes. 

• Os resíduos sólidos provenientes das frentes de trabalho e áreas sociais e 

equiparáveis deverão ser triados segundo as seguintes fileiras: vidro, plástico, 

papel/papelão, metal e resíduos orgânicos. Os resíduos deverão ser 

encaminhados para locais licenciados. 

• Sempre que a capacidade de armazenamento estiver prestes a ser 

ultrapassada, deverá ser desencadeado, de imediato, o processo de 

expedição para valorização numa entidade licenciada.  

• O material inerte proveniente das ações de escavação não poderá ser 

misturado com o entulho produzido e deverá ser depositado nos locais de 

onde foi removido, em zonas adequadas e devidamente balizadas, a indicar 

pela fiscalização ambiental, para posteriormente ser utilizado nas ações de 

aterro (aterro das fundações ou execução das plataformas de montagem). 

• A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser feita 

em locais indicados pela fiscalização ambiental, e nunca em locais próximos 

de linhas de água. Em alternativa, poderá ser aberta uma bacia de retenção, 

junto a cada aerogerador. No final da betonagem da fundação, todo o material 

deverá ser incorporado na respectiva plataforma ou utilizado na execução de 

aterros. 

• No gerenciamento das obras deverá existir um responsável pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos e pela orientação dos operários, de 

forma a propiciar melhor controle dos resíduos nos locais da obra. 

 
B. Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. 
 

O objetivo deste programa de manutenção é garantir que as máquinas e 

equipamentos permaneçam em perfeito estado de conservação, fazendo com que, 

além de manter os níveis de ruído dentro dos limites máximos admitidos para esse 

tipo de atividade, vazamentos de óleo e combustível sejam prevenidos. 
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C. Prevenção e controle de processos erosivos 
 

• Construir acessos com materiais permeáveis. 

• Garantir o restabelecimento das linhas de drenagem, bem como drenagem 

dos acessos, e áreas restantes afetas ao parque eólico, com o intuito de 

prevenir fenômenos erosivos. 

• Criar um sistema de drenagem que previna a erosão dos taludes e minimize o 

tempo de concentração, promovendo a infiltração, devendo a descarga ser 

feita para as linhas de drenagem naturais e recorrer a dissipadores de 

energia. Na construção de bermas e valetas não deverão ser utilizados 

materiais impermeabilizantes, exceto nas zonas de maior declive, ou em 

outras desde que devidamente justificado.  

• Em todas as zonas intervencionadas, proceder à descompactação do solo e 

aplicação da camada de terra vegetal removida nas ações de escavação da 

obra. 

• Efetuar a correta suavização/estabilização dos taludes dos acessos e 

plataformas.  

 

5.5.5. DURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO 

 
Os Programas relativos ao meio biótico e meio físico devem ter sua duração 

pautada no cronograma de construção do empreendimento.  

A responsabilidade de execução dos mesmos é do empreendedor que poderá 

ele mesmo executar as atividades ou contratar profissionais autônomos ou empresa 

habilitada. 

Um plano de gerenciamento de resíduos deve ser elaborado antes do início 

da construção e será considerado item contratual obrigatório a co-responsabilidade 

das empresas a serem contratadas pela ELETROSUL, no que se refere ao seu 

imediato e rigoroso cumprimento. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O uso de aerogeradores como fonte alternativa de energia tem boa aceitação 

visto que seu impacto ambiental é menor que outras fontes emissoras de gás 

poluentes ou, no caso das usinas hidrelétricas, com impacto socioambiental 

bastante significativo. Segundo Álvarez (2006) a energia eólica é quatro vezes 

menos poluente que a geração por termoelétrica a gás, dez vezes menos poluidora 

que a geração por usina nuclear e apresenta poluição 20 vezes menor quando 

comparada as usinas termoelétricas a combustíveis fósseis. 

Outra vantagem deste tipo de geração de energia é que, de acordo com 

estudos recentes, as populações próximas as áreas de parques eólicos são 

beneficiadas com as melhorias das vias de acesso, e consequentemente facilitando 

o acesso também de serviços emergenciais, como bombeiros, policias e 

ambulâncias. Alem de gerar oportunidades de trabalho e o  aumento de receita local 

com o arrendamento das áreas dos aerogeradores (MENDES et al. 2002; EWEA, 

2006). Esta informação vem a corroborar com as expectativas relatadas pela 

população presente na AID e AII do empreendimento, sobretudo no que refere-se a 

qualidade e manutenção das vias da região.   

A geração de ruído é um problema que afeta o meio socioeconômico e 

biótico. De acordo com Mendes et al. (2002), de maneira geral, um aerogerador a 

250 metros de distância gera um ruído de 50 decibéis (dB), o que, 

comparavelmente, é menor que o gerado pela mesma distância de uma residência 

ou de uma conversa normal que registra, em média, 60 dB. De acordo com a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) um som deve ficar em até 50 dB para não causar 

prejuízos ao ser humano, pois a partirdesse nível, o ruído constante pode começar a 

causar efeitos negativos. Alguns deles ocorrem em curto prazo, enquanto outros 

podem levar anos para serem percebidos. Considerando que será mantida uma 

distância de 400m dos aerogeradores em relação a residência o ruído gerado será 

pouco significativo. 
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Quanto aos impactos potencialmente significativos a serem considerados 

sobre a avifauna, enfatiza-se que, uma vez tomadas as devidas precauções antes 

da implantação dos aerogeradores, tais injúrias podem ser reduzidas 

consideravelmente.  

Quanto à fauna de morcegos, assim como para as aves, é esperado o 

impacto negativo quanto à colisão.  As medidas para minimizar este  impacto sobre 

os grupos são semelhantes, no entanto, como os quirópteros foram por muito tempo 

negligenciados nos estudos de impacto de geração de energia eólica, só 

recentemente análises mais significativas para verificar o grau de impacto e as 

respectivas medidas mitigadoras, estão sendo realizadas. Como os quirópteros mais 

propensos a sofrer com a atividade dos aerogeradores são os que apresentam 

hábito alimentar insetívoro, deve ser avaliada a possibilidade de implantar medidas 

que diminuam a atração de insetos (KUNZ et al. 2007). O que será melhor verificado 

após o resultados do monitoramento para implatação. 

Os demais impactos esperados sobre a fauna são a fragmentação e/ou 

destruição de um determinado habitat. Isto pode representar desequilíbrio trófico 

(alteração da disponibilidade de presas, por exemplo), nidificação e abrigos para 

algumas espécies e, como tal, representar impactos negativos para essas 

populações, podendo mesmo levar, dentre outros, a exclusão dos indivíduos da área 

de implementação do parque eólico e possível aumento de atropelamento de 

animais (MENDES et al. 2002; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2003; TRAVASSOS et 

al., 2005). 

Contudo, considerando os dados, as análises e recomendações apresentadas 

neste estudo, é possível afirmar que a implatação do Parque Eólico Coxilha Negra é 

viável atendedo os requisitos exigidos a fim de se obter a LP. 
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ANEXO II – LISTA DE MAMÍFEROS PARA A REGIÃO DE COXILHA NEGRA, SANT’ANA DO LIVRAMENTO, RS, BRASIL. 
Lista de Mamíferos, ordenação seguindo Wilson & Reeder, 2005, seguido dos nomes populares, tipos de registro: Câmera trap (Cam); Visualização (V); 
Pegada (P); Atropelamento (A); Olfativo (O); Auditivo (Au); Carcaça (C); Fezes (F); Entrevista (E). Os locais: Arroio Espinilho (01); Arroio Moirões (02); Arroio 
Trilho (03); Arroio Florência (04); Passo Faz. Burgos (05). Onível de ameça segundo IUCN, Lista vermelha Nacional e do estado do RS: Dados insuficientes 
(DI); Menor preocupação (MP); Quase Ameaçada (QA); Vulnerável (VU); Em Perigo (EP); Criticamente em Perigo (CP); Extinta no meio selvagem (ES); 
Extinta (EX). As referencias foram: Este trabalho (1); Rossi et al. 2010 (2); Achaval et al. 2004 (3); Tumelero et al. 2006 (4); Fonseca et al. 1999 (5); APA 
Ibirapiatã (6); Medri et al. 2010 (7); Oliveira & Vilella 2003 (8);  Bonvicino et al. 2008 (9); Rossaneis et al. 2010 (10); Fonseca et al. 1996 (11); Zanon & Reis 
2010 (12); Freitas et al. 2006 (13); Pacheco et al. 2007 (14); Passos et al. 2010 (15); eracchi et al. 2010 (16); Weber et al. 2007 (17); Bernardi et al.2009 (18); 
Cheida & Santos, 2010 (19);  Indrusiak & Eisirik 2003 (20); Oliveira & Cassaro, 2005 (21); Nowak 1999 (22); Tiepolo & Tomas, 2007 (23); Tomas et al. 2010 
(24); Chedi et al. 2007 (25); Oliveira & Bonvicino 2011 (26); Cheida et al. 2011 (26); Tomas & Tiepolo 2011 (27). 
 

Espécie Nome-Popular 
Tipo de 
registro 

Lista vermelha de fauna ameaçada 
Fonte 

IUCN Brasil RS 

Ordem Didelphimorphia       

Família Didelphidae       

Cryptonanus chacoensis (Tate, 1931) Catita,-guaiquica B MP - - 2 

Didelphis albiventris Lund, 1840 Gambá Cam; V; C; B MP - - 1; 3; 4 

Lutreolina crassicaudata Desmarest, 1758 Cuica-de-cauda-grossa B* MP - - 3; 4 

Ordem Cingulata       

Família Dasypodidae       

Dasypus hibridus (Desmarest, 1804) Tatu-mulita B* - - - 5; 6; 7  

D. novemcinctus Linnaeus, 1758 Tatu-galinha Cam; V; C; B MP - - 1; 5; 7 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-peba B* MP - - 4; 5; 7 

Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) Tatu-de-rabo-mole B* MP - - 5; 7 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO II: 

Espécie Nome-Popular 
Tipo de 
registro 

Lista vermelha de fauna ameaçada 
Fonte 

IUCN Brasil RS 

Ordem Pilosa  
     

Família Myrmecophagidae       

Myrmecophaga tridactylaLinaeus, 1758 Tamanduá-bandeira B* VU VU CP 5 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-mirim B* MP - VU 5; 4; 8 

Ordem Rodentia       

Família Cricetidae       

Lundomys molitor (Wing, 1887) Rato-d’água B* MP - - 3;9; 10; 26 

Akodon azarae (Fisher, 1829) Rato-do-mato B* MP - - 3;9; 10; 26 

Akodon montensis Thomas, 1913 Rato-do-mato B* MP - - 3;9; 10; 26 

Calomys laucha (Fisher, 1814) Rato-do-mato B* MP - - 3;9; 10; 26 

Deltamys kempi (Thomas, 1917) Rato-do-Delta B* MP - - 3;9; 10; 26 

Holochilus vulpinus (Brants, 1827) Rato-d’água B* MP - - 3;9; 10; 26 

Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) Rato-do-mato B* MP - - 3;9; 10; 26 

Reithrodon typicus Waterhouse, 1837 Rato-coelho B* MP - - 3;9; 10; 26 

Scapteromys tumidus (Waterhouse, 1837) Rato-do-mato B* MP - - 3;9; 10; 26 

Wilfredomys oenax (Thomas, 1928) Rato-de-focinho-vermelho B* EP CP - 3;9; 10; 26 

Família Ctenomyidae       

Ctenomys torquatus Lichtenstein, 1830 Tuco-tuco- B* MP - - 3;9; 10; 26 

Família Echimydae       

Euryzygomatomys spinosus Goeldi, 1901 Rato-de-espinho B*    9; 11; 26 

Família Erethizontidae       

Sphigurus spinosus (F. Cuvier, 1822) Ouriço- B* MP - - 3;9; 10 
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 CONTINUAÇÃO DO ANEXO II: 

Espécie Nome-Popular 
Tipo de 
registro 

Lista vermelha de fauna ameaçada 
Fonte 

IUCN Brasil RS 

Família Caviidae  
    

 

Cavia aperea (Erxleben, 1777) Preá B* MP - - 9; 11 

Cavia porcellus (Cambrera, 1961) Preá B* - - - 9 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara 
Cam; P; 

B 
MP - - 1; 3;10  

Família Dasyproctidae       

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 Cutia B* DI - VU 9; 26 

Família Cuniculidae       

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Paca B* MP - EP 9; 10; 26 

Família Myocastoridae       

Myocastor coypus (Molina, 1782) Ratão-do-Banhado V; P; F; B MP - - 1; 3; 9; 10; 26 

Ordem Lagomorpha       

Família Leporidae       

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Tapeti B* MP - - 12 

Lepus europaeus (Pallas, 1778) Coelho,-lebre-europeu V; C; F; B MP - - 1; 12  

Ordem Chiroptera       

Família Phyllostomidae       

Desmodus rotundus (E. Geoffroyi, 1810) Morcego-vampiro B* MP - - 3; 13; 14; 15 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO II: 

Espécie Nome-Popular 
Tipo de 
registro 

Lista vermelha de fauna ameaçada 
Fonte 

IUCN Brasil RS 

Sturnira lilium E. Geoffroyi, 1810 Morcego 
B* MP - - 

13; 17; 15; 16; 
27 

Família Molossidae       

E. bonariensis (Peters, 1874)  Morcego 
B* MP - - 

313; 18; 15; 16; 
27 

E. patagonicus Thomas, 1924  Morcego B* MP - - 3 18; 15; 16; 27 

Molossops. temminkii (Burmeister, 1854) Morcego B MP - - 13; 15; 16; 27 

Molossus molossus (Pallas, 1766)  Morcego B* MP - - 13; 15; 16; 27 

M. currentium Thomas, 1901  Morcego B QA - - 13; 15; 16; 27 

Nyctinomops laticaudatus (É. Geoffroy, 1805)  Morcego B* MP - - 17; 15; 16; 27 

N. macrotis (Gray, 1839)  Morcego B MP - - 13; 15; 16; 27 

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)  Morcego B* MP - - 1315; 16; 27 
Família Vespertilionidae       

Eptesicus. brasiliensis (Desmarest, 1819) Morcego B MP - - 3 13; 15; 27 

E. diminutus Osgood, 1915 Morcego B* DI - - 3 13; 15; 27 

E. furinalis (d’Orbigny & Gervais, 1847) Morcego B* MP - - 3 13; 15; 27 

Histiotus montanus (Philippi & Landbeck, 1861) Morcego B* MP - - 
13; 17; 14; 15; 

27 
H. velatus (I. Geoffroy, 1824) Morcego B* DI - - 13; 15; 27 

Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826) Morcego B* MP - - 3 13; 15; 16; 27 

L. ega (Gervais, 1856) Morcego B* MP - - 3 13; 15; 16 

L. cinereus Beauvois, 1796 Morcego B* MP   27 

Myotis albescens (É. Geoffroy, 1806) Morcego B* MP - - 3 13; 15; 16; 27 

M. levis (I. Geoffroy, 1824) Morcego B* MP - - 
3 13; 14; 15; 16; 

27 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO II: 

Espécie Nome-Popular 
Tipo de 
registro 

Lista vermelha de fauna ameaçada 
Fonte 

IUCN Brasil RS 

M. nigricans (Schinz, 1821) Morcego B* MP - - 
3 13; 14; 15; 
16; 27 

M. riparius Handley, 1960 Morcego B* MP - - 
3 13; 15; 16; 
27 

M. ruber (E. Geoffroyi, 1806) Morcego B* QA VU VU 27 

Ordem Canívora       

Família Felidae       

Leopardus Colocolo (Molina, 1782) Gato-palheiro B* QA VU EP 19; 26 

L. geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 1844) Gato-Montes 
Cam; P; 
B 

QA QA VU 
1; 4; 19; 20; 
26 

L. wiedii (Schinz, 1821) Gato-maracajá B* QA VU VU 19; 26 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) Onça-parda, puma B* MP VU EP 3; 19; 26 

Família Canidae       

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro-do-mato 
Cam; V; 
B 

MP - - 
1; 11; 19; 22; 
26 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) Lobo-guará B*  VU CP 20; 22; 26 

Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814) Graxaim-do-campo Cam; B MP - - 1; 3; 4; 19; 26 

Família Mustelidae       

Galictis cuja (Molina, 1782) Furão P; B MP - - 
1; 4; 11; 19; 
26 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra 
Cam; C; 
F; B 

DI QA VU 
1; 11; 19; 22; 
26 

Família Mephitidae       

Conepatus chinga (Molina, 1782) Zorrilho,-jaguaré 
V; A; O; 
C; B 

MP - - 1; 3 19; 26 

Família Procyonidae       

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Quati B* MP - VU 26 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO II: 

Espécie Nome-Popular 
Tipo de 
registro 

Lista vermelha de fauna ameaçada 
Fonte 

IUCN Brasil RS 

Família Canidae       

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro-do-mato Cam; V; B MP - - 1; 11; 19; 22; 26 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) Lobo-guará B*  VU CP 20; 22; 26 

Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814) Graxaim-do-campo Cam; B MP - - 1; 3; 4; 19; 26 

Família Mustelidae       

Galictis cuja (Molina, 1782) Furão P; B MP - - 1; 4; 11; 19; 26 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra 
Cam; C; F; 

B 
DI QA VU 1; 11; 19; 22; 26 

Família Mephitidae       

Conepatus chinga (Molina, 1782) Zorrilho,-jaguaré 
V; A; O; C; 

B 
MP - - 1; 3 19; 26 

Família Procyonidae       

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Quati B* MP - VU 26 

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) Mão-pelada B MP - - 3; 4; 11; 19 

Ordem Artiodactyla       

Família Suidae       
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ANEXO III – LISTAS DA AVIFAUNA INCLUINDO ESPÉCIES DE OCORRÊNCIA CONFIRMADA OU POTENCIAL 
Lista consolidada das espécies de aves registradas durante a campanha de campo na Coxilha Negra, dentro da área do empreendimento (AID+AII) e por 
terceiros na região pré-definida; com indicações de fonte de registro, habitats, abundância relativa, status reprodutivo, sazonalidade, tipo de registro e 
presença ou ausência na AID e/ou AII. Legenda: * = espécie de ocorrência provável na área de estudo. Fonte (números indicam a referência em que consta 
o registro prévio para a região): 1 = Belton (1984, 1985); 2 = Accordi (2003); 3 = Bencke et al. (2003); 4 = Costa (2005); 5 = Efe (2007); 6 = Accordi (2007); 7 
= Ambiotech (2008); 8 = Repenning & Fontana (2008); 9 = Hidrobrasil (2010); 10 = Wikiaves (2011); 11 = Xenocanto (2011). Habitat: A = Ambiente aquático 
(proximidade de corpos d’água, brejos, beira de arroios e açudes); C = Formações campestres; E = Formações savânicas (espinilho); M = Matas ripárias; B = 
Bordas de mata. Letras entre parênteses indicam ocupação potencial de habitat baseada na literatura disponível para as espécies de ocorrência plausível. 
Abundância relativa (baseada em observações próprias e não sistematizadas, válidas em habitat propício): C = Comum (espécie registrada frequentemente); 
RC = Razoavelmente comum (espécie registrada de forma moderada); I = Incomum (espécie registrada fortuitamente); R = Rara (espécie que conta com um 
ou dois registros). Guilda trófica: 1 = Frugívoro; 2 = Onívoro; 3 = Carnívoro, 4 = Nectarívoro; 5 = Granívoro. Reprodução na área: C = Confirmada; P = 
Presumida; I = Indeterminada; N = Não reproduz. Sazonalidade: R = Residente anual; M = Migratório, residente de verão/primavera (ausenta-se após 
reproduzir na região); S = Visitante migratório vindo do Cone Sul do continente; N = Visitante migratório vindo do Hemisfério Norte; T = Visitante em trânsito; 
D = Status desconhecido; V = Vagante (empreende deslocamentos não relacionados necessariamente à época do ano). Tipo de registro: O = Observação; V 
= Registro auditivo de vocalização; F = Fotografia; G = Gravação de vocalização. O símbolo (X) assinalado na devida coluna aponta para a presença da 
espécie na respectiva região (AID e/ou AII), ao passo que o traço (-) evidencia ausência. 
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Rheidae           
Rhea americana  1,2,5,7,9 C,E C 2 P R F X X 
Tinamidae           
Rhynchotus rufescens 1,5,7,9,10 C RC 2 P R O,V - X 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  

Nome do táxon Fonte Habitat 
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Nothura maculosa 1,2,5,7,9,10 C C 2 P R F,G X X 
Anhimidae           
Chauna torquata  1,2,5,7,9,10 A I 2 P R F,G X X 
Anatidae           
Dendrocygna bicolor* 1,5 (A) - 2 P R - - - 
Dendrocygna viduata  1,2,5,9,10 A RC 2 P R F,V - X 
Coscoroba coscoroba* 4,9,10 (A) - 2 P R - - - 
Cairina moschata* 5 (A) - 2 P R - - - 
Callonetta leucophrys* 10 (A) - 2 I D - - - 
Amazonetta brasiliensis 1,2,5,9,10 A C 2 P R F,V X X 
Anas flavirostris 1,5,7,9,10 A RC 2 P R O,V X X 
Anas georgica 1,5,7,9,10 A R 2 P R O,V X X 
Anas versicolor* 1,7,9 (A) - 2 P R - - - 
Netta peposaca* 1,9,10 (A) - 2 P R - - - 
Nomonyx dominica* 1 (A) - 2 P R - - - 
Cracidae           
Penelope obscura  1,5,9,10 M C 1 P R F,G X X 
Ciconiidae           
Ciconia maguari  1,2,5,7,9,10 A R 2 P R F X X 
Mycteria americana  1,5,9,10 A I 2 P M F X X 
Podicipedidae           
Rollandia rolland* 1,9 (A) - 3 P R - - - 
Tachybaptus dominicus* 7 (A) - 3 P R - - - 
Podilymbus podiceps* 1,5,7,9 (A) - 3 P R - - - 
Podicephorus major* 7,9,10 (A) - 3 P R - - - 
Phalacrocoracidae           
Phalacrocorax brasilianus  1,5,7,9,10 A,M RC 3 P R F X - 
Anhingidae           
Anhinga anhinga* 1,5 (A) - 3 P R - - - 
Ardeidae           
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Nome do táxon Fonte Habitat 
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Tigrisoma lineatum  5,9,10 A,M R 3 P R F X  
Nycticorax nycticorax* 1,7,9 (A,M) - 3 P R - - - 
Butorides striata* 1,5,7,9,10 (A) - 3 P M - - - 
Bubulcus ibis  2,5,7,9,10 C I 3 P R O X X 
Ardea cocoi  1,5,6,7,9,10 A R 3 P R O X - 
Ardea alba  1,2,5,7,9,10 A RC 3 P R O X X 
Syrigma sibilatrix 1,5,7,9,10 C,A C 3 P R F,G X X 
Egretta thula 1,5,7,9,10 A RC 3 P R O X X 
Threskiornithidae           
Plegadis chihi  1,5,7,9,10 A C 3 C R F - X 
Phimosus infuscatus* 1,2,5,7,9,10 (A) - 3 P R - - - 
Theristicus caerulescens  1,5,7,9,10 A I 3 P R F,V X X 
Theristicus caudatus  5,7,9,10 C C 3 P R F,G X X 
Platalea ajaja  1,5,6,7,9,10 A I 3 P R O X - 
Cathartidae           
Cathartes aura  1,2,5,7,9,10 C,E,M.A C 3 P R F X X 
Cathartes burrovianus  1,2,5,7,10 A,C RC 3 P R O X X 
Coragyps atratus  1,5,7,9,10 C R 3 P R O - X 
Accipitridae           
Elanus leucurus* 1 (C) - 3 P R - - - 
Circus cinereus* 3,9 (A,C) - 3 P S - - - 
Circus buffoni* 1,7,9 (A,C) - 3 P R - - - 
Accipiter striatus  5,9 M R 3 P M O,G X - 
Rostrhamus sociabilis* 1,5,9,10 (A) - 3 P R - - - 
Geranospiza caerulescens* 1 (M) - 3 I D - - - 
Heterospizias meridionalis 1,5,9,10 C RC 3 C R F,V X X 
Urubitinga urubitinga* 7 (A,C) - 3 P R - - - 
Rupornis magnirostris 1,2,5,7,9,10 M,B RC 3 P R O,G X - 
Geranoaetus albicaudatus  1,2,5,7,9,10 C C 3 P R O X X 
Geranoaetus melanoleucus*  1,3,5,7,9,10 (C) - 3 P R - - - 
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Falconidae           
Caracara plancus  1,2,5,7,9,10 C RC 3 P R F X X 
Milvago chimachima  1,5,7,9,10 C C 3 C R F,V X X 
Milvago chimango  1,5,7,9,10 C C 3 P R F X X 
Falco sparverius 1,2,5,7,9,10 C C 3 P R F X X 
Falco femoralis  1,5,7,9 C RC 3 P R F X X 
Falco peregrinus* 4,9 (C,A) - 3 N N - - - 
Aramidae          
Aramus guarauna* 1,2,5,7,9,10 (A) - 3 P R - - - 
Rallidae          
Aramides ypecaha  1,2,5,7,9,10 A,M C 2 P R F,V X X 
Aramides cajanea* 1,5,7,10 (A,M) - 2 P R - - - 
Laterallus leucopyrrhus* 1 (A) - 2 I D - - - 
Pardirallus sanguinolentus* 1,5,10 (A) - 2 P R - - - 
Gallinula galeata* 1,5,7,10 (A) - 2 P R - - - 
Gallinula melanops* 1,5,9,10 (A) - 2 P R - - - 
Porphyrio martinica* 1,5,9 (A) - 2 P M - - - 
Fulica armillata  1,7,9 A R 2 P R O X - 
Fulica rufifrons* 7 (A) - 2 P R - - - 
Fulica leucoptera* 1,7,9,10 (A) - 2 P R - - - 
Cariamidae          
Cariama cristata 1,5,7,9 C,E R 3 P R O X X 
Charadriidae           
Vanellus chilensis  1,5,7,9,10 C,A C 3 P R F,G X X 
Charadrius semipalmatus* 7 (A) - 3 N N - - - 
Charadrius collaris  1,9,10 A RC 3 P R O,G X - 
Charadrius modestus* 1 (A) - 3 N S - - - 
Recurvirostridae           
Himantopus melanurus  1,2,5,7,9,10 A C 3 C R F,G X X 
Scolopacidae           
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Gallinago paraguaiae  1,5,7,9,10 A,C R 3 P R O,V X - 
Tringa solitaria* 1,7,9,10 (A) - 3 N N - - - 
Tringa melanoleuca 1,7,9 A R 3 N N O,G X X 
Tringa flavipes* 1,5,7,9,10 (A) - 3 N N - - - 
Calidris fuscicollis* 1 (A) - 3 N N - - - 
Calidris melanotos 1,7,9,10 A C 3 N N O,G X - 
Tryngites subruficollis* 3 (C,A) - 3 N N - - - 
Phalaropus tricolor* 1 (A) - 3 N N - - - 
Jacanidae           
Jacana jacana* 1,2,5,9,10 (A) - 2 P R - - - 
Rostratulidae           
Nycticryphes semicollaris* 1 (A,C) - 3 P M - - - 
Laridae           
Chroicocephalus cirrocephalus* 9 (A,C) - 3 I D - - - 
Sternidae           
Sternula superciliaris* 1,7 (A) - 3 P R - - - 
Columbidae           
Columbina talpacoti* 1,5,7 (B,C,E) - 5 P R - - - 
Columbina picui* 1,2,5,7,9,10 (C,E) - 5 P R - - - 
Patagioenas picazuro  1,2,5,7,9,10 C,E,B C 5 P R O,G X X 
Zenaida auriculata  1,2,5,7,9,10 C C 5 P R F X X 
Leptotila verreauxi  1,5,7,9,10 M,B C 1 P R O,G X X 
Leptotila rufaxilla* 1,7,9 (M,B) - 1 P R - - - 
Psittacidae           
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Aratinga leucophthalma 9 M,B I 5 P R O,G X X 
Myiopsitta monachus 1,2,5,7,9,10 C,E C 5 C R F,G X X 
Cuculidae          
Micrococcyx cinereus* 1 (E,B) - 3 P R - - - 
Piaya cayana* 1,5,7,9 (M,B) - 3 P R - - - 
Coccyzus melacoryphus* 1,6 (B,M,A) - 3 P M - - - 
Crotophaga ani* 1,2,5,7,10 (C) - 3 P R - - - 
Guira guira 1,2,5,7,9,10 C,E C 3 P R O,V X X 
Tapera naevia* 1,9,10 (E,B) - 3 P R - - - 
Tytonidae          
Tyto alba* 5,7,10 (C,E,B) - 3 P R - - - 
Strigidae          
Megascops choliba 1,5,7,9,10 M,B C 3 P R G X X 
Megascops sanctaecatarinae* 1,11 (M,B) - 3 P R - - - 
Bubo virginianus* 5,7,9,10 (C,E,B) - 3 P R - - - 
Athene cunicularia 1,2,5,7,9,10 C C 3 P R F,G X X 
Nyctibiidae          
Nyctibius griseus* 10 (M,B) - 3 P M - - - 
Caprimulgidae          
Hydropsalis albicollis 5,9 M,B R 3 P R V   
Hydropsalis parvula* 1,2,10 (C,E) - 3 P M - - - 
Hydropsalis torquata 1,7,9,10 C,E,B C 3 P R F   
Chordeiles pusillus* 8 (C) - 3 I D - - - 
Chordeiles nacunda 1,9,10 C R 3 P M O   
Apodidae          
Streptoprocne zonaris* 7 (C,A,M,B,E) - 3 P R - - - 
Trochilidae          
Florisuga fusca* 4 (M,B) - 4 P R - - - 
Chlorostilbon lucidus 1,7,9,10 B,E RC 4 P R O,G X - 
Hylocharis chrysura 1,2,5,7,9,10 B,E I 4 P R O,V X - 
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Heliomaster furcifer 3,8,10 E,B RC 4 P R O,V X - 
Alcedinidae          
Megaceryle torquata 1,5,7,9,10 A,M RC 3 P R O,V X - 
Chloroceryle amazona 1,5,6,7,9,10 A,M R 3 P R O,V X - 
Chloroceryle americana 1,5,7,9 A,M RC 3 P R F,V X - 
Picidae          
Picumnus nebulosus* 1,7 (M) - 3 P R - - - 
Melanerpes candidus 4,7,9,10 C,E I 2 P R F,V X - 
Veniliornis spilogaster 1,5,7,10 M RC 3 P R O,V X - 
Colaptes melanochloros 1,5,7,9,10 C,E,B C 3 P R F,G X X 
Colaptes campestris 1,5,7,9,10 C,E C 3 P R F,V X X 
Thamnophilidae          
Thamnophilus ruficapillus 1,7,9,10 B,E,C RC 3 P R V X X 
Thamnophilus caerulescens 1,5,7,9,10 M C 3 P R O,G X X 
Conopophagidae          
Conopophaga lineata* 7 (M) - 3 P R - - - 
Scleruridae          
Geositta cunicularia* 1,9,10 (C) - 3 P R - - - 
Dendrocolaptidae          
Sittasomus griseicapillus* 1,5,7 (M) - 3 P R - - - 
Drymornis bridgesii* 8 (E) - 3 P R - - - 
Lepidocolaptes angustirostris 1,5,7,10 M,E R 3 P R G X - 
Lepidocolaptes falcinellus* 5,7,9 (M) - 3 P R - - - 
Furnariidae          
Cinclodes fuscus* 5 (A,C) - 3 N S - - - 
Furnarius rufus 1,2,7,9,10 C,E C 3 C R F,G X X 
Phleocryptes melanops* 1,5 (A) - 3 P R - - - 
Lochmias nematura* 1, 10 (M,A) - 3 P R - - - 
Syndactyla rufosuperciliata 1,5,7,9 M RC 3 P R V X X 
Spartonoica maluroides* 3 (C,A) - 3 P R - - - 
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Pseudoseisura lophotes* 8, 10 (E) - 3 P R - - - 
Phacellodomus striaticollis* 1,6,7,9,10 (C,A,E,B) - 3 P R - - - 
Anumbius annumbi 1,2,5,7,9,10 C,E C 3 C R F,G X X 
Schoeniophylax phryganophilus 1,5,9,10 E RC 3 P R O,G  - 
Certhiaxis cinnamomeus* 1, 10 (A) - 3 P R - - - 
Synallaxis frontalis 1,5,7,9,10 E,B RC 3 P R O,G X - 
Synallaxis albescens* 3 (C,E) - 3 I D - - - 
Synallaxis spixi* 5,7,9,10 (B) - 3 P R - - - 
Asthenes baeri 1,3,5,7,8,9 E RC 3 C R F,G X - 
Asthenes pyrrholeuca* 8 (E,A) - 3 I D - - - 
Limnoctites rectirostris* 3 (C,A) - 3 P R - - - 
Cranioleuca sulphurifera* 1 (A,C,E) - 3 P R - - - 
Cranioleuca pyrrhophia* 1,7,10 (E) - 3 P R - - - 
Tityridae          
Pachyramphus polychopterus 1,7,10,11 M,B RC 2 P M O,V X X 
Rhynchocyclidae          
Phylloscartes ventralis 1,5,7,10 M,B R 2 P R O X - 
Poecilotriccus plumbeiceps* 1,7 (M,B) - 2 P R - - - 
Tyrannidae          
Hirundinea ferruginea 1,1 C R 3 P M O,V X - 
Camptostoma obsoletum 1,5,7,9 B C 2 P R O,V X X 
Elaenia spectabilis* 1,5,7,10 (E) - 2 P M - - - 
Elaenia chilensis* 1,7,9 (B,E) - 2 P T - - - 
Elaenia mesoleuca* 5,7 (M) - 2 P M - - - 
Elaenia parvirostris 1,5,7,9,10 B,E C 2 P M O,V   
Elaenia obscura* 1 (M) - 2 P R - - - 
Suiriri suiriri* 5, 10 (E) - 2 P R - - - 
Culicivora caudacuta* 3 (C) - 3 I D - - - 
Polystictus pectoralis* 8 (C) - 3 N V - - - 
Serpophaga nigricans 1,7,9 A,M C 3 P R O,V X - 
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Serpophaga subcristata 1,5,7,9,10 B,E RC 2 P R O,V X X 
Myiarchus swainsoni 1,7,9,10 M,B C 2 P M G X X 
Pitangus sulphuratus 1,2,5,7,9,10 B,C,A RC 2 P R F,V X X 
Machetornis rixosa 1,5,7,9 C RC 3 P R O X X 
Myiodynastes maculatus 1,5,7,9,10 M,B R 2 P M G - X 
Tyrannus melancholicus 1,5,7,9,10 C,E C 2 P M O X X 
Tyrannus savana 1,5,7,9,10 C,E RC 2 P M F X X 
Griseotyrannus aurantioatrocristatus* 1, 10 (E) - 3 P M - - - 
Empidonomus varius* 1,9,10 (B,E) - 2 P M - - - 
Myiophobus fasciatus 1,2,9,10 B R 3 P M - X - 
Sublegatus modestus* 3 (E) - 3 P M - - - 
Pyrocephalus rubinus 1,7,9,10 C,E RC 3 P M F X X 
Lessonia rufa* 1,9 (A,C) - 3 N S - - - 
Lathrotriccus euleri 1,7,10 M RC 3 P M O,V X X 
Knipolegus cyanirostris* 1,5,7,9 (M,B) - 2 P R - - - 
Knipolegus lophotes 1 C R 3 P R O X - 
Hymenops perspicillatus* 10 (A,C) - 3 N S - - - 
Satrapa icterophrys 1,9,10 C,A R 3 P R O - X 
Xolmis cinereus 1,2,5,7,9,10 C C 3 P R O X X 
Xolmis coronatus* 5, 10 (C) - 3 N S - - - 
Xolmis irupero 1,5,7,9 C,E C 3 P R F,G X X 
Vireonidae          
Cyclarhis gujanensis 1,5,7,10 M,B C 2 P R F,G X X 
Vireo olivaceus 1,7,10 M,B C 2 P M O,G X X 
Corvidae          
Cyanocorax caeruleus* 5 (M) - 2 P R - - - 
Cyanocorax chrysops 1,5,7,9,10 M,B C 2 P R O,V X X 
Hirundinidae          
Pygochelidon cyanoleuca* 1,7,9 (C,A,E,B,M) - 3 P R - - - 
Alopochelidon fucata* 1,9 (C) - 3 P R - - - 
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Stelgidopteryx ruficollis 1,9,10 C,A R 3 P M O,V X - 
Progne tapera 1,5,7,9,10 C C 3 P M O,G X X 
Progne chalybea* 1,2,9,10 (C) - 3 P M - - - 
Tachycineta leucorrhoa* 1,5,7,9,10 (C) - 3 P R - - - 
Petrochelidon pyrrhonota* 1 (C) - 3 N N - - - 
Troglodytidae          
Troglodytes musculus 1,5,7,9,10 B RC 3 P R O,V X X 
Cistothorus platensis* 1,3,8,10 (C) - 3 I D - - - 
Polioptilidae          
Polioptila dumicola* 1,5,7,9,10 (E) - 3 P R - - - 
Turdidae          
Turdus rufiventris 1,5,7,9,10 M,B C 2 P R O,V X X 
Turdus amaurochalinus 1,5,7,9,10 M,B C 2 P R O,V X X 
Turdus subalaris* 2,5 (M) - 2 P M - - - 
Turdus albicollis* 1,5,7,9 (M) - 2 P R - - - 
Mimidae          
Mimus saturninus 1,2,5,7,9,10 C,E C 2 P R F,V X X 
Mimus triurus* 1 (E) - 2 N S - - - 
Motacillidae          
Anthus lutescens 2,7,9,10 C,A I 3 P R O X - 
Anthus furcatus 1, 10 C I 3 P R O,G X - 
Anthus correndera* 7,9 (C) - 3 P R - - - 
Anthus hellmayri 1 C I 3 P R O,G X - 
Coerebidae          
Coereba flaveola* 5, 10 (B) - 2 P R - - - 
Thraupidae          
Saltator similis 1,5,7,9,10 M,B I 2 P R O,V X - 
Saltator aurantiirostris 1,5,7,9,10 E RC 2 P R O,V X - 
Lanio cucullatus* 1,9,10 (E,B) - 2 P R - - - 
Tangara sayaca 1,5,7,9,10 M,B C 2 P R O,V X X 
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Tangara preciosa* 1, 10 (M,B) - 2 P R - - - 
Stephanophorus diadematus 1,5,7,9 M,B C 2 P R O,G X X 
Paroaria coronata 1,2,5,7,9,10 C,E RC 2 P R F X X 
Pipraeidea bonariensis* 1,5,7,10 (M,B) - 2 P R - - - 
Tersina viridis* 5 (M,B) - 2 P M - - - 
Emberizidae          
Zonotrichia capensis 1,5,7,9,10 E,C,B C 5 P R F,G X X 
Ammodramus humeralis 1,7,9,10 C I 3 P R O,V X - 
Haplospiza unicolor* 1 (M) - 5 P R - - - 
Donacospiza albifrons 1,7,9,10 C R 3 P R O,G   
Poospiza nigrorufa* 1,5,7,9 (C,E) - 3 P R - - - 
Poospiza cabanisi 1,5,7,9 M,B I 3 P R O,V X - 
Sicalis flaveola 1,2,5,7,9,10 C,E C 5 P R O,V X X 
Sicalis luteola* 1,2,7,9,10 (C) - 5 P R - - - 
Embernagra platensis* 1,5,7,9,10 (C,A) - 3 P R - - - 
Volatinia jacarina* 1,5,7,9,10 (C,E,B) - 5 P R - - - 
Sporophila collaris* 10 (A,C) - 5 P R - - - 
Sporophila caerulescens 1,5,7,9,10 B R 5 P R O,V X - 
Sporophila ruficollis* 10 (C,A) - 5 P M - - - 
Sporophila palustris* 3,10,11 (C,A) - 5 P M - - - 
Sporophila cinnamomea* 3,8,10 (C,A) - 5 P V - - - 
Gubernatrix cristata* 1 (C,E) - 5 P R - - - 
Cardinalidae          
Piranga flava 1,5,10 M,B I 2 P M O,V X - 
Cyanoloxia brissonii* 1,5,9 (M,B) - 2 P R - - - 
Cyanoloxia glaucocaerulea 1,5,7,9,10 M,B R 2 P R O,V - X 
Parulidae          
Parula pitiayumi 1,5,7,9,10 B,E C 3 P R O,G X X 
Geothlypis aequinoctialis 1,5,7,9,10 A,B RC 3 P R O,G X X 
Basileuterus culicivorus 1,5,7,9 M,B RC 3 P R O,G X X 
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Basileuterus leucoblepharus 1,5,7,9,10 M C 3 P R O,G X X 
Icteridae          
Cacicus chrysopterus 1,5,7,9,10 M,B C 2 P R O,G X X 
Icterus pyrrhopterus* 1,7,10 (E) - 2 P R - - - 
Gnorimopsar chopi 1,2,5,9,10 C,E RC 2 P R F,V X X 
Agelasticus thilius* 1 (A) - 3 P R - - - 
Chrysomus ruficapillus* 1,5,7,9,10 (A) - 2 P R - - - 
Xanthopsar flavus* 10 (C,A) - 2 P R - - - 
Pseudoleistes guirahuro 1,7,9,10 A,C I 2 P R F,V - X 
Pseudoleistes virescens* 1,2,5,7,10 (A,C) - 2 P R - - - 
Agelaioides badius 1,7,9,10 C,E RC 2 P R O,V X X 
Molothrus rufoaxillaris 1, 10 C,E RC 2 P R O X - 
Molothrus bonariensis 1,2,5,7,9,10 C,E RC 2 P R O X X 
Sturnella superciliaris* 1,5,9,10 (C) - 2 P R - - - 
Fringillidae          
Sporagra magellanica 1,5,7,9 C,E I 5 P R O,V X X 
Euphonia chlorotica* 10 (B) - 1 P R - - - 
Euphonia cyanocephala* 4 (B) - 1 P R - - - 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  
Lista consolidada com dados complementares sobre o estado de conservação, endemismo, e os principais impactos que a implantação de um parque eólico 
pode causar sobre cada espécie da comunidade aviária local. Legenda: * = espécie de ocorrência provável na área de estudo. Estado de conservação: NA = 
Não avaliado; LC = Não ameaçado; DI = Dados insuficientes; QA = Quase ameaçado; VU = Vulnerável; EN = Ameaçado; CR = Criticamente ameaçado. As 
letras adjacentes e sobrescritas ao status de conservação indicam a esfera política abordada: RS = Rio Grande do Sul (BENCKE et al., 2003); BR = Brasil 
(STRAUBE & SILVEIRA, 2008); GL = Global (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2010). Com relação a CITES, a numeração respectiva (I, II e III) aponta o 
apêndice para qual a espécie é enquadrada (CITES, 2011). Endemismo (de acordo com PARKER et al., [1996] e INFONATURA, [2007]): CHA = Chaco; MA 
= Mata Atlântica; PAM = Pampas; PAT = Patagônia (migra até o Brasil). Impactos potenciais: D = Perturbação/ deslocamento forçado; B = Barreira ao 
deslocamento; C = Colisão; H = Perda de habitat. 

Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Rheidae       
Rhea americana QAGL, CITES II  X    
Tinamidae       
Rhynchotus rufescens LC  X    
Nothura maculosa LC  X    
Anhimidae       
Chauna torquata LC  X X X  
Anatidae       
Dendrocygna bicolor* LC, CITES III  X X X  
Dendrocygna viduata LC  X X X  
Coscoroba coscoroba* LC, CITES II  X X X  
Cairina moschata* ENRS, CITES III  X X X X 
Callonetta leucophrys* LC  X X X X 
Amazonetta brasiliensis LC  X X X  
Anas flavirostris LC  X X X X 
Anas georgica LC  X X X  
Anas versicolor* LC  X X X  
Netta peposaca* LC  X X X  
Nomonyx dominica* LC  X X X X 
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Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Cracidae       
Penelope obscura LC  X   X 
Ciconiidae       
Ciconia maguari LC  X X X  
Mycteria americana LC  X X X  
Podicipedidae       
Rollandia rolland* LC  X X X X 
Tachybaptus dominicus* LC  X X X X 
Podilymbus podiceps* LC  X X X X 
Podicephorus major* LC  X X X X 
Phalacrocoracidae       
Phalacrocorax brasilianus LC  X X X  
Anhingidae       
Anhinga anhinga* LC  X X X X 
Ardeidae       
Tigrisoma lineatum LC  X   X 
Nycticorax nycticorax* LC  X    
Butorides striata* LC  X X X  
Bubulcus ibis LC  X X X  
Ardea cocoi LC  X X X  
Ardea alba LC  X X X  
Syrigma sibilatrix LC  X X X X 
Egretta thula LC  X X X  
Threskiornithidae       
Plegadis chihi LC  X X X  
Phimosus infuscatus* LC  X X X X 
Theristicus caerulescens LC  X X X X 
Theristicus caudatus LC  X X X  
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Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Platalea ajaja LC  X X X X 
Cathartidae       
Cathartes aura LC  X  X  
Cathartes burrovianus LC  X  X X 
Coragyps atratus LC  X  X  
Accipitridae       
Elanus leucurus* LC, CITES II  X  X  
Circus cinereus* VURS, ENBR, CITES II  X  X X 
Circus buffoni* LC, CITES II  X  X X 
Accipiter striatus LC, CITES II  X  X X 
Rostrhamus sociabilis* LC, CITES II  X  X  
Geranospiza caerulescens* LC, CITES II  X  X X 
Heterospizias meridionalis LC, CITES II  X  X  
Urubitinga urubitinga* LC, CITES II  X  X X 
Rupornis magnirostris LC, CITES II  X  X  
Geranoaetus albicaudatus LC, CITES II  X  X  
Geranoaetus melanoleucus* VURS, CITES II  X  X X 
Falconidae       
Caracara plancus LC, CITES II  X  X  
Milvago chimachima LC, CITES II  X  X  
Milvago chimango LC, CITES II  X  X  
Falco sparverius LC, CITES II  X  X  
Falco femoralis LC, CITES II  X  X  
Falco peregrinus* LC, CITES I  X  X X 
Aramidae       
Aramus guarauna* LC  X X X X 
Rallidae       
Aramides ypecaha LC  X   X 
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Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Aramides cajanea* LC  X    
Laterallus leucopyrrhus* LC  X  X X 
Pardirallus sanguinolentus* LC  X  X X 
Gallinula galeata* LC  X X X  
Gallinula melanops* LC  X X X X 
Porphyrio martinica* LC  X X X  
Fulica armillata LC  X X X X 
Fulica rufifrons* LC  X X X X 
Fulica leucoptera* LC  X X X X 
Cariamidae       
Cariama cristata LC  X   X 
Charadriidae       
Vanellus chilensis LC  X X X  
Charadrius semipalmatus* LC  X X X X 
Charadrius collaris LC  X X X X 
Charadrius modestus* LC  X X X X 
Recurvirostridae       
Himantopus melanurus LC  X X X X 
Scolopacidae       
Gallinago paraguaiae LC  X X X  
Tringa solitaria* LC  X X X  
Tringa melanoleuca LC  X X X  
Tringa flavipes* LC  X X X  
Calidris fuscicollis* LC  X X X X 
Calidris melanotos LC  X X X X 
Tryngites subruficollis* VURS, QAGL  X X X X 
Phalaropus tricolor* LC  X X X X 
Jacanidae       
Jacana jacana* LC  X X X  
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Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Rostratulidae       
Nycticryphes semicollaris* LC  X X X X 
Laridae       
Chroicocephalus cirrocephalus* LC  X X X X 
Sternidae       
Sternula superciliaris* LC  X X X X 
Columbidae       
Columbina talpacoti* LC  X    
Columbina picui* LC  X    
Patagioenas picazuro LC  X  X  
Zenaida auriculata LC  X  X  
Leptotila verreauxi LC  X    
Leptotila rufaxilla* LC  X   X 
Psittacidae       
Aratinga leucophthalma LC, CITES II  X    
Myiopsitta monachus LC, CITES II  X  X  
Cuculidae       
Micrococcyx cinereus* LC  X   X 
Piaya cayana* LC  X    
Coccyzus melacoryphus* LC  X    
Crotophaga ani* LC  X    
Guira guira LC  X    
Tapera naevia* LC  X    
Tytonidae       
Tyto alba* LC  X  X  
Strigidae       
Megascops choliba LC, CITES II  X    

Megascops sanctaecatarinae* LC, CITES II  X   X 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  

Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Bubo virginianus* LC, CITES II  X  X  
Athene cunicularia LC, CITES II  X  X  
Nyctibiidae       
Nyctibius griseus* LC  X  X  
Caprimulgidae       
Hydropsalis albicollis LC  X    
Hydropsalis parvula* LC  X  X  
Hydropsalis torquata LC  X    
Chordeiles pusillus* LC  X  X X 
Chordeiles nacunda LC  X  X  
Apodidae       
Streptoprocne zonaris* LC  X  X  
Trochilidae       
Florisuga fusca* LC, CITES II MA X   X 
Chlorostilbon lucidus LC, CITES II  X    
Hylocharis chrysura LC, CITES II  X   X 
Heliomaster furcifer DIRS, CITES II  X   X 
Alcedinidae       
Megaceryle torquata LC  X  X  
Chloroceryle amazona LC  X  X  
Chloroceryle americana LC  X    
Picidae       
Picumnus nebulosus* QAGL  X   X 
Melanerpes candidus LC  X X X  
Veniliornis spilogaster LC  X   X 
Colaptes melanochloros LC  X  X  
Colaptes campestris LC  X  X  
Thamnophilidae       
Thamnophilus ruficapillus LC  X    
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  

Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Thamnophilus caerulescens LC  X    
Conopophagidae       
Conopophaga lineata* LC  X   X 
Scleruridae       
Geositta cunicularia* LC  X  X X 
Dendrocolaptidae       
Sittasomus griseicapillus* LC  X   X 
Drymornis bridgesii* CRRS, ENBR CHA X   X 
Lepidocolaptes angustirostris LC  X   X 
Lepidocolaptes falcinellus* LC MA X   X 
Furnariidae       
Cinclodes fuscus* LC  X  X X 
Furnarius rufus LC  X    
Phleocryptes melanops* LC  X   X 
Lochmias nematura* LC  X   X 
Syndactyla rufosuperciliata LC  X   X 
Spartonoica maluroides* VURS, QAGL PAM X   X 
Pseudoseisura lophotes* CRRS, ENBR  X   X 
Phacellodomus striaticollis* LC  X   X 
Anumbius annumbi LC  X   X 
Schoeniophylax phryganophilus LC  X    
Certhiaxis cinnamomeus* LC  X   X 
Synallaxis frontalis LC  X    
Synallaxis albescens* VURS  X   X 
Synallaxis spixi* LC  X    
Asthenes baeri VURS, ENBR  X   X 
Asthenes pyrrholeuca* LC  X   X 
Limnoctites rectirostris* VURS, ENBR, QAGL PAM X   X 
Cranioleuca sulphurifera* LC PAM X   X 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  

Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Cranioleuca pyrrhophia* LC  X   X 
Tityridae       
Pachyramphus polychopterus LC  X    
Rhynchocyclidae       
Phylloscartes ventralis LC  X   X 
Poecilotriccus plumbeiceps* LC  X   X 
Tyrannidae       
Hirundinea ferruginea LC  X  X  
Camptostoma obsoletum LC  X    
Elaenia spectabilis* LC  X  X  
Elaenia chilensis* LC  X  X  
Elaenia mesoleuca* LC  X    
Elaenia parvirostris LC  X  X  
Elaenia obscura* LC  X   X 
Suiriri suiriri* LC  X   X 
Culicivora caudacuta* CRRS, ENBR, VUGL  X   X 
Polystictus pectoralis* DIRS, ENBR, QAGL  X   X 
Serpophaga nigricans LC  X    
Serpophaga subcristata LC  X    
Myiarchus swainsoni LC  X  X  
Pitangus sulphuratus LC  X  X  
Machetornis rixosa LC  X  X  
Myiodynastes maculatus LC  X  X  
Tyrannus melancholicus LC  X  X  
Tyrannus savana LC  X  X  
Griseotyrannus aurantioatrocristatus* LC  X  X  
Empidonomus varius* LC  X  X  
Myiophobus fasciatus LC  X  X  
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  

Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Sublegatus modestus* DIRS  X   X 
Pyrocephalus rubinus LC  X  X  
Lessonia rufa* LC  X  X X 
Lathrotriccus euleri LC  X   X 
Knipolegus cyanirostris* LC  X    
Knipolegus lophotes LC  X  X  
Hymenops perspicillatus* LC  X  X X 
Satrapa icterophrys LC  X    
Xolmis cinereus LC  X  X  
Xolmis coronatus* LC PAT X  X X 
Xolmis irupero LC  X  X  
Vireonidae       
Cyclarhis gujanensis LC  X    
Vireo olivaceus LC  X    
Corvidae       
Cyanocorax caeruleus* QAGL MA X   X 
Cyanocorax chrysops LC  X    
Hirundinidae       
Pygochelidon cyanoleuca* LC  X  X  
Alopochelidon fucata* LC  X  X X 
Stelgidopteryx ruficollis LC  X  X  
Progne tapera LC  X  X  
Progne chalybea* LC  X  X  
Tachycineta leucorrhoa* LC  X  X  
Petrochelidon pyrrhonota* LC  X  X  
Troglodytidae       
Troglodytes musculus LC  X    
Cistothorus platensis* ENRS  X   X 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  

Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Polioptilidae       
Polioptila dumicola* LC  X   X 
Turdidae       
Turdus rufiventris LC  X    
Turdus amaurochalinus LC  X    
Turdus subalaris* LC  X    
Turdus albicollis* LC  X   X 
Mimidae       
Mimus saturninus LC  X  X  
Mimus triurus* LC  X  X  
Motacillidae       
Anthus lutescens LC  X  X  
Anthus furcatus LC  X  X X 
Anthus correndera* LC  X  X  
Anthus hellmayri LC  X  X  
Coerebidae       
Coereba flaveola* LC  X    
Thraupidae       
Saltator similis LC  X    
Saltator aurantiirostris LC  X    
Lanio cucullatus* LC  X    
Tangara sayaca LC  X  X  
Tangara preciosa* LC  X  X  
Stephanophorus diadematus LC  X    
Paroaria coronata LC, CITES II  X    
Pipraeidea bonariensis* LC  X  X  
Tersina viridis* LC  X  X  
Emberizidae       
Zonotrichia capensis LC  X    
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  

Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Ammodramus humeralis LC  X    
Haplospiza unicolor* LC MA X   X 
Donacospiza albifrons LC  X    
Poospiza nigrorufa* LC  X   X 
Poospiza cabanisi LC  X    
Sicalis flaveola LC  X  X  
Sicalis luteola* LC  X  X  
Embernagra platensis* LC  X    
Volatinia jacarina* LC  X    
Sporophila collaris* VURS  X   X 
Sporophila caerulescens LC  X    
Sporophila ruficollis* NARS, QAGL  X   X 
Sporophila palustris* ENRS, ENBR, ENGL PAM X   X 
Sporophila cinnamomea* ENRS, ENBR, VUGL PAM X   X 
Gubernatrix cristata* ENRS, ENBR, ENGL, CITES II  X   X 
Cardinalidae       
Piranga flava LC  X  X  
Cyanoloxia brissonii* LC  X   X 
Cyanoloxia glaucocaerulea LC  X    
Parulidae       
Parula pitiayumi LC  X    
Geothlypis aequinoctialis LC  X    
Basileuterus culicivorus LC  X    
Basileuterus leucoblepharus LC  X    
Icteridae       
Cacicus chrysopterus LC  X   X 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III:  

Nome do Táxon Estado de Conservação/ CITES Endemismo D B C H 

Icterus pyrrhopterus* LC  X   X 
Gnorimopsar chopi LC  X  X  
Agelasticus thilius* LC  X   X 
Chrysomus ruficapillus* LC  X  X  
Xanthopsar flavus* VURS, ENBR, VUGL, CITES I PAM X  X X 
Pseudoleistes guirahuro LC  X  X  
Pseudoleistes virescens* LC  X  X X 
Agelaioides badius LC  X    
Molothrus rufoaxillaris LC  X  X  
Molothrus bonariensis LC  X  X  
Sturnella superciliaris* LC  X  X  
Fringillidae       
Sporagra magellanica LC  X  X  
Euphonia chlorotica* LC  X  X  
Euphonia cyanocephala* LC  X  X  
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ANEXO IV: LISTA DE ESPÉCIES DA FLORA PARA A REGIÃO DE COXILHA NEGRA, SANT’ANA DO LIVRAMENTO, RS, BRASIL. 
Lista de Flora esperada de para região de Coxilha Negra, Ordenada por família, com os nomes populares e se a espécie é usada como recursos para Aves e/ou 
Mamíferos. Em Asterixco (*) as espécies endêmicas da região. 

Família Nome Popular 
Recurso para Aves 

e/ou mamíferos 

Anacardiaceae   

Myracroduon balansae (Engl.) Santin Pau-ferro, Aroeirão  

Lithraea brasiliensis Marchand Aroeira-braba, Aroeira-negra  

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-branca, Araoeirinha, Aroeira  

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera Aroeira-falsa, Árvore-de-assobio  

Schinus molle L. Anacauita, Aroeira-mole, Aroeira Sim 

Schinus lentiscifolius Marchand Aroeira-do-campo, Aroeirinha  

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira, Aroeira-mansa, Aroeira-vermelha Sim 

Annonaceae   

Annona sylvatica A. St.-Hil. Araticum-do-mato, Embira-de-araticum, Sobrajirana, Quaresmeira Sim 

Apiaceae   

Eryngium elegans Cham. Et Schlecht. Caraguatá-elegante  

Eryngium horridum Malme Caraguatá  

Eryngium sanguisorba Cham. Et Schlecht. Caraguatá  

Apocynaceae   

Peschiera australis (Muell. Arg.) Leiteira-dois-irmãos, Jasmim, Sapirangui  

Aquifoliaceae   

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. Erva-mate, congonha, Erva-mate-de-talo-branco, Erva-piriquita, Carvalho-branco, Mate, Erva  

Araliaceae   

Didymopanax morototonii (Aubl.) Decne. & Planch. Caxeta, Pau-mandioca, Mandioqueiro, Mandiocão, Morototó, Canemão, Pau-caxeta  
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 
Família Nome Popular Recurso para Aves e/ou mamíferos 

Araucariaceae   

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Araucária, Pinheiro, Pinheiro-do-paraná, Pinho, Pinheiro-brasileiro Sim 

Asteraceae   

Acmella bellidioides (Sm.) R. K. Jansen Arnica-do-campo  

Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze Margarida, mal-me-quer, mal-me-quer-amarelo, insulina  

Aster squamatus (Spreng.) Hieron.   

Baccharis coridifolia Spreng. Carqueja  

Baccharis dracunculifolia DC. Carqueja  

Baccharis trimera (Less.) DC. Carqueja  

Chaptalia runcinata Kunth Língua-de-vaca  

Eupatorium buniifolium Hook. et Arn.   

Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera Erva-macia, macela-branca, meloso  

Senecio brasiliensis (Spreng) Less. var. brasiliensis Maria-mole, mal-me-quer.  

Senecio cisplatinus Cabrera   

Senecio oxyphyllus DC.   

Stenachaenium campestre Baker Arnica-do-campo, arnica-silvestre  

Vernonia flexuosa Sims. Cambarazinho, quebra-arado, assapeixe-roxo  

Vernonia nudiflora Less. Alecrim-do-campo  

Bignoniaceae   

Jacaranda micrantha Cham. Caroba, Carobão, Paraparaí, Caroba-roxa, Carova  

Handroanthus albus (Cham.) Mattos Ipê-da-serra, Ipê-mandioca, Ipê-branco, Ipê-vacariano, Ipê-amarelo  

Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb. Ipê-roxo, Ipê-de-flor-roxa, Ipê-róseo, Ipê  

Tabebuia ipe (Mart. ex K.Schum.) Standl. Ipê-roxo, Ipê-preto  
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 

Família Nome Popular 
Recurso para Aves e/ou 

mamíferos 

Boraginaceae   

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Louro, Louro-pardo, Louro-batata, Ajuí, Peterebi, Cascudinho  

Cordia americana (L.) Gottshling & J.E.Mill. Guajuvira, Guaraiúva, Guaraiúba, Guajibira, Guatuvira, Apé-branco, Pau-d’arco  

Combretaceae   

Terminalia australis Cambess. Sarandi-amarelo, Amarelinho, Sarandi, Amarilho  

Compositae   

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera 
Açucará, Sucará, Espinho-de-agulha, Espinho-de-santo-antônio, Cambará-de-
espinho 

 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. Cambará  

Cyperaceae    

Carex bonariensis Desf. ex Poir.    

Carex phalaroides Kunth   

Carex sororia Kunth   

Cyperus luzulae (L.) Retz    

Eleocharis bonariensis Nees    

*Eleocharis dunensis Kük.    

Eleocharis sellowiana Kunth    

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. Junquinho  

Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.    

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter   
Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) H. 
Pfeiff. 

  

Ebenaceae   

Diospyros inconstans Jacq. Maria-preta, Fruta-de-jacu-macho, Jaboticaba-do-mato Sim 
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 

Família Nome Popular 
Recurso para Aves e/ou 

mamíferos 
Erythroxylaceae   
Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil. Concon, Cocão, Baga-de-pomba, Fruta-de-pomba Sim 

Euphorbiaceae   

Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. Tapiá-guaçú, Tapiá, Tanheiro  

Sapium glandulosum (L.) Morong Leiteiro, Leiteiro-de-folha-graúda, Pau-de-leite, Toropi, Curupi, Mata-olho, Pela-cavalo  

Sebastiania brasiliensis Spreng. Branquilho, Branquinho, Leiteiro-branco, Capixaba, Leiteiro-de-folha-fina, Pau-de-leite  
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & 
Downs Branquilho, Branquinho, Capixaba, Salgueiro-brabo 

 

Fabaceae   

*Adesmia araujoi Burkart  Babosa-serrana  

*Adesmia bicolor (Poir.) DC.  Babosa, babosinha-do-campo  

Adesmia latifolia (Spreng.) Vogel  Babosa, babosa-do-banhado  

*Arachis burkartii Handro Amendoim-nativo  

Clitoria nana Benth.    

Desmodium incanum DC.  Pega-pega, mata-pasto, amor-do-campo  

Lathyrus pubescens Hook. & Arn.   

Macroptilium prostratum (Benth.) Urb.    

Rhynchosia diversifolia M. Micheli    

Stylosanthes leiocarpa Vog.    

*Trifolium polymorphum Poir. Trevo  

Graminae   

Guadua trinii (Nees) Rupr. Taquaruçú, Bambú-de-espinho  
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 
Família Nome Popular Recurso para Aves e/ou mamíferos 

Hypoxidaceae    

Hypoxis decumbens L.  Tiririca-de-flor-amarela, falsa-tiririca, mariçó-bravo  

Iridaceae    

Herbertia pulchella Sweet    

Sisyrinchium micranthum Cav. Canchalágua  

Juncaceae   

Juncus capillaceus Lam. Cabelo-de-porco, junquinho  

Juncus microcephalus Kunth   

Lauraceae   

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Canela-imbuia, Canela-louro, Canela-amarela, Canela-fedorenta, Canela-preta  

Ocotea puberula (Rich.) Nees Canela-guaicá, Canela-parda, Canela-sebo, Canela-de-corvo, Guaicá, Guaiaca  

Ocotea pulchella (Nees) Mez Canela-do-brejo, Canela-lageana, Canela-pimenta, Canela-preta, Canelinha  

Leuguminosae   

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger Espinilho, Espinilho-negro, Caven, Churqui, Aromo criollo, Aromito  

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Grápia, Grapiapunha, Guarapiapunha  

Calliandra tweediei Benth. Topete-de-cardeal, Sarandi, Mandaravê, Espinho-vermelho  

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Timbaúva, Tamboril, Orelha-de-negro, Orelha-de-macaco  

Erythrina cristagalli L. Corticeira, Corticeira-do-banhado, Marrequinha  

Inga marginata Willd. Ingá-feijão, Ingá-dedo Sim 

Inga vera Willd. Ingá-banana, Ingá-beira-de-rio Sim 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Farinha-seca, Marmeleiro-do-mato, Canela-do-brejo, Pau-de-malho, Sapuva Sim 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Maricá, Silva, Espinheiro  

Myrocarpus frondosus Allemão Cabreúva, Cabreúna, Óleo-pardo, Caburé  
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 
Família Nome Popular Recurso para Aves e/ou mamíferos 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Angico, Angico-vermelho Sim 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Canafístula, Canafiste, Faveira, Tamboril-bravo, Ibira-pitá, Ibira-pytá, Uira-pitá,   

Loranthaceae   

cf. Psittacanthus Erva-de-passarinho Sim 

Meliaceae   

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana, Canharana, Canjarana, Cedro-canjerana  

Cedrela fissilis Vell. Cedro, Cedro-rosa, Cedro-batata, Cedro-vermelho, Cedro-branco,   

Myrtaceae   

Campomanesia xanthocarpa O.Berg Guabiroba, Guabiroba-do-mato, Guabiroba-de-folha-grande Sim 

Eugenia involucrata DC. Cereja, Cerejeira-do-mato, Cereja-preta, Cerejeira-da-terra Sim 

Eugenia uniflora L. Pitanga, Pitangueira, Pitangueira-preta, Pitangueira-branca Sim 

Acca sellowiana (O.Berg) Burret Goiaba-do-campo, Goiabeira-serrana, Araçá-do-rio-grande, Goiaba-serrana,  Sim 

Hexachlamys humilis  O. Berg Pêssego-do-mato Sim 

Myrcia oblongata DC. Guamirim-do-campo, Guamirim Sim 

Myrcia verticillaris O.Berg Guamirim-do-campo, Guamirim Sim 

Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O.Berg Guamirim Sim 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand Guabiju, Guabiraguaçu, Ibariú, Ibaviú Sim 

Myrciaria tenella (DC.) O. Berg Cambuí, Cambuimzinho Sim 

Oxalidaceae   

Oxalis articulata Savigny   

Oxalis eriocarpa DC. Trevo  

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero   

Palmae   

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá, Coqueiro, côco-de-cachorro, Coquinho Sim 
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 
Família Nome Popular Recurso para Aves e/ou mamíferos 

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. Butiá-do-campo, Butiá-da-serra, Butiá-azedo, Butiá-Branco Sim 
Phytolacaceae   
Phytolacca dioica L. Umbu, Maria-mole, Peúdo, Embu, Ceboleiro Sim 

Poaceae   

Andropogon lateralis Nees Capim-caninha  

Andropogon selloanus (Hack.) Hack. Capim-pluma-branca  

Andropogon ternatus (Spreng.) Nees   

Aristida filifolia (Arechav.) Herter Barba-de-bode  

Aristida jubata Arech. Barba-de-bode  

Aristida laevis (Nees) Kunth Barba-de-bode-alta  

Aristida spegazzinii Arech. Barba-de-bode  

Axonopus affinis Chase Grama-tapete  

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter Capim-pluma  

*Bouteloua megapotamica (Spreng.) O. Kuntze   

Briza subaristata Lam.   

Coelorachis selloana (Hack.) Camus Rabo-de-lagarto, cola-de-lagarto  

Danthonia secundiflora J. Presl   

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark   

Elionurus candidus (Trin.) Hack. Capim-limão  

 Ischaemum minus J. Presl   

Melica eremophila M.A. Torres   

*Melica rigida Cav.   

Panicum aquaticum Poir. Grama-do-banhado, grama-branca, grama-de-ponta  

Paspalum dilatatum Poir. Capim-comprido, capim-melador  
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 

Família Nome Popular 
Recurso para Aves e/ou 
mamíferos 

Paspalum nicorae Parodi   

Paspalum notatum Fluegge Grama-forquilha, forquilha, grama-do-rio-grande, grama-batatais  

Paspalum pauciciliatum (Parodi) Herter Capim sanduva, Sul, Português  

Paspalum pumilum Nees Grama-baixa, Sul, Português  

 Piptochaetium lasianthum Griseb.   

Piptochaetium ruprechtianum Desv. Flechilhão  
Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) 
Hack. 

  

Saccharum trinii (Hack.) Renvoize   

 *Stipa filifolia Nees   

Stipa megapotamia Spreng. ex Trin. Flechilha  

Stipa nutans Hack. Flechilha  

*Stipa philippii Steud. Flechilha  

Stipa setigera J. Presl Flechilha  

Polygonaceae   

Ruprechtia laxiflora Meisn. Viraru, Farinha-seca, Marmeleiro-do-mato  

Rhamnaceae   

Scutia buxifolia Reissek 
Coronilha, Canela-de-espinho, Espinho-de-touro, Laranjeira-do-mato, Laranja-do-
mato 

 

Rosaceae   

Prunus myrtifolia (L.) Urb. Pessegueiro-do-mato, Pessegueiro-brabo, Arma-de-serra, Pajaí, Apajaí Sim 

Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart Pau-sabão, Aça-toucinho, Timbaúva  

Rubiaceae   

Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. Veludo, Veludinho  

Randia armata (Sw.) D.C. Angélica, Limoeiro, Limoeiro-do-mato  
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 

Família Nome Popular 
Recurso para Aves e/ou 
mamíferos 

Spermacoce verticillata L.   
 Richardia humistrata (Cham. et Schlecht.) 
Steud. 

  

Rutaceae   

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Guatambu, Pau-marfim, Gramixinga, Marfim, Farinha-seca-branca  

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Coentrilho, Tembetari, Tombetaru  

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-cadela, Juva, Juvevê, Mamica-de-porca  

Helietta apiculata Benth Cun-cun, Canela-de-veado, Amarelinho  

Pilocarpus pennatifolius Lem. Cutia-branca, Jaborandi, Cutia-do-mato  

Salicaceae   

Salix humboldtiana Willd. Salgueiro, salseiro Sim 

Casearia sylvestris Sw.  Sim 

Santalaceae   
Acanthosyris spinescens (Mart. & Eichler) 
Griseb. 

Sombra-de-touro  

Sapindaceae   

Cupania vernalis Cambess. Camboatá, Arco-de-peneira, Camboatá-vermelho  

Matayba elaeagnoides Radlk. Camboatá-branco, Camboatá, Cambota, Covoatã  

Sapotaceae   
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) 
Radlk. 

Batinga-branca, Aranhão, Aguaí-vermelho, Guatambu-de-leite, Laranjeira-do-
mato 

 

Pouteria gardneriana (DC.) Radlk. Aguaí-guaçu, Mata-olho-de-beira-de-rio, Mata-olho  

Saxifragacea   

Escallonia montevidensis (Cham. & Schl.) DC. Canudo-de-pito  
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV: 
Família Nome Popular Recurso para Aves e/ou mamíferos 

Solanaceae   

Solanum mauritianum Scop. Fumo-brabo, Cuvitinga  

Styracaceae   

Styrax leprosus Hook. & Arn. Carne-de-vaca, Maria-mole, Quebra-machado, Caujuja  

Symplocaceae   

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. Sete-sangrias, Pau-de-cangalha, Coana, Caúna, Congonha-falsa, Caveru, Maria-mole  

Thymeliaceae   

Daphnopsis racemosa Griseb. Embira-branca, Embira-pimenta, Ibira-pitanga, Imbira, Envira  

Tiliaceae   

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo, Ibatingui, Soita, Soita-cavalo, Salta-cavalo  

Cannabaceae   

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva, Grandiúva Sim 

Verbenaceae   

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. Cidró  

Glandularia subincana Tronc.   

Lippia asperrima Cham.   

Phylla canescens (H.B.K.) Greene   

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Tarumã-preto, Tarumã Sim 
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Anexo V: RESULTADO AMOSTRAL DA CAMPANHA PARA QUIROPTEROFAUNA. 
Tabela de dados obtidos durante a amostragem de atividade da quirópterofauna de Coxilha Negra. 

Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)
Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

1 1 Minguante 19:40 23,8 54,4 4,6 2 0 0 0 campo 607290 E/6577020 S

1 2 Minguante 19:45 23,7 53,9 3,1 1 0 0 0 campo 607252 E/6576977 S

1 3 Minguante 19:50 22,9 51,9 3,3 0 0 0 0 campo 607251 E/6576127 S

1 4 Minguante 19:54 22,7 52,8 3,6 0 0 0 0 campo 607265 E/6576875 S

1 5 Minguante 19:58 22,8 52,7 3,3 0 0 0 0 campo 607278 E/6576818 S

1 6 Minguante 20:01 22,5 60,2 2,3 0 0 0 0 corpo d'água 607288 E/6576767 S

1 7 Minguante 20:05 22,2 60,6 2,2 0 0 0 0 corpo d'água 607218 E/6576718 S

1 8 Minguante 20:09 22,2 60,8 2,6 0 0 0 0 corpo d'água 607304 E/6576673 S

1 9 Minguante 20:12 21,9 61,9 2,8 0 1 1 1 campo 607320 E/6576621 S

1 10 Minguante 20:17 21,9 61,9 3,2 0 0 0 0 campo 607334 E/6576569 S

1 11 Minguante 20:21 21,7 61,5 3,2 0 0 0 0 campo 607348 E/6576524 S

1 12 Minguante 20:25 21,2 62,6 4,2 0 0 0 0 campo 607356 E/6576474 S

1 13 Minguante 20:28 21,7 62,2 3,6 0 0 0 0 campo 607365 E/6576426 S

1 14 Minguante 20:31 21,4 62,8 3,6 0 0 2 1 campo 607380 E/6576374 S

1 15 Minguante 20:35 21,5 62,8 4,1 0 0 0 0 campo 607313 E/6576323 S

1 16 Minguante 20:39 21,4 62,8 3,6 0 0 0 0 campo 607402 E/6576277 S

1 17 Minguante 20:42 21,3 63,2 4,6 0 0 0 0 campo 607413 E/6576231 S

1 18 Minguante 20:45 21,4 62,5 4,2 0 0 0 0 campo 607424 E/6576184 S

1 19 Minguante 20:50 21,2 63,4 4,6 0 0 1 1 campo 607436 E/6576129 S

1 20 Minguante 20:53 21,1 63,2 4,2 0 0 0 0 campo 607449 E/6576089 S

1 21 Minguante 20:57 21,1 63,2 4,6 0 0 0 0 campo 607458 E/6576037 S

1 22 Minguante 21:00 21,3 62,6 4,2 0 0 0 0 campo 607467 E/6575995 S

1 23 Minguante 21:03 20,9 63,3 4,2 0 0 1 1 campo 607480 E/6575946 S

1 24 Minguante 21:06 21,5 61,8 2,3 0 0 2 1 Eucalipto 607494 E/6575812 S

1 25 Minguante 21:10 21,4 62,6 1,2 0 0 3 1 Eucalipto 607509 E/6575853 S

1 26 Minguante 21:14 21,3 62,4 2,3 0 0 0 0 Eucalipto 607541 E/6575800 S

1 27 Minguante 21:18 21,3 62,3 4,2 0 0 1 1 campo 607579 E/6575759 S

1 28 Minguante 21:22 20,8 64,2 3,6 0 0 1 1 campo 607611 E/6575715 S

1 29 Minguante 21:25 20,8 64,7 4,6 0 0 0 0 campo 607643 E/6575673 S

1 30 Minguante 21:29 20,6 63,3 4,8 0 0 0 0 campo 607687 E/6575619 S

1 31 Minguante 21:34 20,5 63,1 4,6 0 0 0 0 campo 607719 E/6575582 S  
CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
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Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)
Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

2 1 Nova 19:23 25,1 52,7 1,2 0 0 0 0 Campo 614097 E/6570427 S

2 2 Nova 19:29 24,2 52 1,3 0 0 0 0 Campo 614138 E/6570390 S

2 3 Nova 19:33 24,9 52,9 1 0 0 0 0 Campo 614173 E/6570354 S

2 4 Nova 19:37 24,3 54,8 1,1 0 0 0 0 Campo 614208 E/6570324 S

2 5 Nova 19:41 24,2 55,6 1 0 0 2 1 Campo 614293 E/6570299 S

2 6 Nova 19:45 23,6 56,5 1,2 0 0 0 0 Campo 614281 E/6570257 S

2 7 Nova 19:49 23,1 58,5 1,2 0 0 1 1 Campo 614310 E/6570220 S

2 8 Nova 19:53 23,3 58,1 1,1 0 0 1 1 Campo 614309 E/6570152 S

2 9 Nova 19:57 22,9 59,6 1 0 0 0 0 Campo 614308 E/6570091 S

2 10 Nova 20:01 23 59 0,9 0 0 0 0 Campo 614308 E/6570028 S

2 11 Nova 20:05 23,9 63,1 0,6 0 0 1 1 Campo 614307 E/6569975 S

2 12 Nova 20:09 22,9 59,6 1 0 0 13 1 Casa 614256 E/6569906 S

2 13 Nova 20:13 23 59,8 1,2 0 0 0 0 Campo 614198 E/6569845 S

2 14 Nova 20:17 22,8 60,3 1,2 0 0 0 0 Campo 614134 E/6569787 S

2 15 Nova 20:21 22,5 62,3 1 0 0 0 0 Campo 614017 E/6569730 S

2 16 Nova 20:25 22,8 61,7 0,8 0 0 1 1 Campo 614056 E/6569667 S

2 17 Nova 20:28 22,6 61,7 0,8 0 0 1 1 Campo 614054 E/6569627 S

2 18 Nova 20:32 22,6 61,6 1,2 0 0 0 0 Campo 614055 E/6569583 S

2 19 Nova 20:37 22,7 63,5 0,6 0 0 0 0 Campo 614058 E/6569530 S

2 20 Nova 20:41 22,7 63,8 0,7 0 0 1 1 Campo 614053 E/6569481 S

2 21 Nova 20:45 22,7 63,3 0,9 0 0 0 0 Campo 614053 E/6569435 S

2 22 Nova 20:49 23 62 0,8 0 0 2 1 Campo 614050 E/6569387 S

2 23 Nova 20:53 23,2 62 0,9 0 0 1 1 Campo 614048 E/6569340 S

2 24 Nova 20:56 23,3 59,2 1 0 0 0 0 Campo 614047 E/6569289 S

2 25 Nova 21:01 23,3 59,1 0,6 0 0 0 0 Campo 614048 E/6569236 S

2 26 Nova 21:04 22,8 61,6 1,6 0 0 0 0 Campo 614051 E/6569189 S

2 27 Nova 21:08 23,4 60,5 0,9 0 0 1 1 Campo 614052 E/6569140 S

2 28 Nova 21:12 23,3 61,4 1,2 0 0 0 0 Campo 614049 E/6569081 S

2 29 Nova 21:16 23,4 59,3 0,9 0 0 0 0 Campo 614052 E/6569040 S

2 30 Nova 21:20 23,6 57,8 1,1 0 0 0 0 Campo 614051 E/6568991 S

2 31 Nova 21:25 23,4 57,6 1 0 0 0 0 Campo 614041 E/6568934 S  
CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
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Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)
Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

3 1 Minguante 19:51 23,8 76,8 0,5 0 2 6 2 Mata marginal 604093 E/6574578 S

3 2 Minguante 20:00 24,5 76 0 0 1 4 3 Mata marginal 604087 E/6574638 S

3 3 Minguante 20:05 25,3 72,6 0 0 1 3 2 Mata marginal 604075 E/6574697 S

3 4 Minguante 20:10 25,1 73,1 0 0 1 1 1 Mata marginal 604078 E/6574730 S

3 5 Minguante 20:15 24,3 75,1 0 0 3 0 1 Savana 604112 E/6574793 S

3 6 Minguante 20:20 25,6 72,5 0 0 0 0 0 Savana 604256 E/6574772 S

3 7 Minguante 20:26 24,6 76,2 0,4 0 4 6 1 Savana 604363 E/6574720 S

3 8 Minguante 20:31 24 76,6 0,2 0 0 1 1 campo 604434 E/6574686 S

3 9 Minguante 20:35 23,6 78,3 1,1 0 0 1 1 campo 604480 E/6574706 S

3 10 Minguante 20:40 22,9 80,2 1,2 0 0 2 1 campo 604525 E/6579727 S

3 11 Minguante 20:45 22,5 82 2,2 0 0 0 0 campo 604573 E/6574750 S

3 12 Minguante 20:49 22,1 82,7 1,1 0 0 0 0 campo 604631 E/6574774 S

3 13 Minguante 20:53 21,3 84,2 3,1 0 0 0 0 campo 604668 E/6574792 S

3 14 Minguante 20:57 22 82,5 1,9 0 0 0 0 campo 604709 E/6574809 S

3 15 Minguante 21:01 21,8 81,9 2,6 0 0 0 0 campo 604754 E/6574830 S

3 16 Minguante 21:06 21,7 84,8 3,4 0 0 1 1 campo 604800 E/6574853 S

3 17 Minguante 21:10 21,8 84,6 2,6 0 0 0 0 campo 604848 E/6574871 S

3 18 Minguante 21:14 22,1 82 0,4 0 0 0 0 campo 604897 E/6574895 S

3 19 Minguante 21:18 21,5 85,5 2,2 0 0 0 0 campo 604936 E/6574911 S

3 20 Minguante 21:22 21,5 86,3 3,3 0 0 0 0 campo 604984 E/6574331 S

3 21 Minguante 21:26 21,6 85,5 1,2 0 0 0 0 campo 605024 E/6574951 S

3 22 Minguante 21:32 21,4 86 1,2 0 0 0 0 campo 605070 E/6574970 S

3 23 Minguante 21:36 21,5 86 2,4 0 0 0 0 campo 605117 E/6574991 S

3 24 Minguante 21:40 21,3 86,6 1,6 0 0 1 1 campo 605158 E/6575006 S

3 25 Minguante 21:44 21,2 86,4 3,8 0 0 0 0 campo 605203 E/6575026 S

3 26 Minguante 21:48 21,1 86,7 3,4 0 0 1 1 campo 605252 E/6575047 S

3 27 Minguante 21:53 21,1 86,4 1,8 0 0 0 0 campo 605299 E/6575072 S

3 28 Minguante 21:57 21,2 85,5 2,2 0 0 0 0 campo 605343 E/6575086 S

3 29 Minguante 22:01 21,1 86,4 2,4 0 0 0 0 campo 605395 E/6575109 S

3 30 Minguante 22:04 21 86,7 3,3 0 0 0 0 campo 605480 E/6575146

3 31 Minguante 22:09 21,1 86,6 3,2 0 0 0 0 Campo 605533 E/6575157 S  
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CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)

Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

4 1 Nova 19:27 24 54 0,4 62 0 0 0 Campo 611654 E/6570045 S

4 2 Nova 19:30 22,9 60,9 0,3 4 0 0 0 Campo 611657 E/6569953 S

4 3 Nova 19:38 22,2 62,1 1,2 1 0 0 0 Campo 611665 E/6569941 S

4 4 Nova 19:41 21,8 64,1 0,7 0 0 0 0 Campo 611665 E/6569991 S

4 5 Nova 19:45 21,8 63,9 0,6 0 1 1 1 Campo 611671 E/6569835 S

4 6 Nova 19:49 22,2 62,7 1,5 0 0 1 1 Campo 611675 E/6569795 S

4 7 Nova 19:52 21,1 63,1 1,4 0 0 1 1 Campo 611681 E/6569741 S

4 8 Nova 19:56 21,8 69,4 1,8 0 0 0 0 Campo 611685 E/6569694 S

4 9 Nova 19:59 21,7 64,9 2,1 0 0 0 0 Casa 611691 E/6569641 S

4 10 Nova 20:04 21,4 63,3 1,2 0 0 0 0 Casa 611692 E/6569591 S

4 11 Nova 20:08 21,3 66,6 1,6 0 0 0 0 Casa 611706 E/6569551 S

4 12 Nova 20:12 21,2 66,9 2 0 0 0 0 Casa 611763 E/6569501 S

4 13 Nova 20:16 21,5 65,7 1,5 0 0 1 1 Casa 611777 E/6569449 S

4 14 Nova 20:20 21,5 65,6 2,2 0 0 1 1 Casa 611794 E/6569411 S

4 15 Nova 20:24 21,3 66,8 2,2 0 0 0 0 Casa 611833 E/6569368 S

4 16 Nova 20:28 21,4 66,7 1,6 0 0 0 0 Casa 611880 E/6569329 S

4 17 Nova 20:31 21,4 66,8 2,2 0 0 0 0 Campo 611918 E/6569288 S

4 18 Nova 20:35 21,6 66 1,8 0 0 1 1 Campo 611936 E/6569242 S

4 19 Nova 20:39 21,5 66,8 1,9 0 0 0 0 Campo 611957 E/6569206 S

4 20 Nova 20:43 21 66,2 2 0 0 0 0 Campo 611992 E/6569159 S

4 21 Nova 20:47 21,7 66,5 1,4 0 0 0 0 Campo 612030 E/6569118 S

4 22 Nova 20:50 21,7 66 1,9 0 0 4 2 Campo 612065 E/6569084 S

4 23 Nova 20:54 21,7 65,9 2,2 0 0 0 0 Campo 612101 E/6569046 S

4 24 Nova 20:57 21,8 65,4 1,9 0 0 2 1 Campo 612126 E/6569003 S

4 25 Nova 21:01 21,8 65,3 2,2 0 0 0 0 Campo 612156 E/6568966 S

4 26 Nova 21:05 21,3 69,5 2,2 0 0 0 0 Campo 612192 E/6568919 S

4 27 Nova 21:09 21,9 64,6 1,9 0 0 0 0 Campo 612227 E/6568884 S

4 28 Nova 21:13 21,6 66,2 2,2 0 0 0 0 Campo 612264 E/6568846 S

4 29 Nova 21:17 21,6 65,6 1,9 0 0 0 0 Campo 612324 E/6568800 S

4 30 Nova 21:21 21,4 66,6 1,8 0 0 1 1 Campo 612358 E/6568788 S

4 31 Nova 21:26 21,4 66,5 1,7 0 0 0 0 Campo 612408 E/6568783 S  
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CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
 

Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)
Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

5 1 Minguante 19:42 22,5 66,2 0,6 1 0 1 1 Savana 600233 E/6569431 S

5 2 Minguante 19:47 21,9 63,3 0,8 1 10 20 1 corpo d'água 600175 E/6569450 S

5 3 Minguante 19:52 22,3 63,8 0,1 0 3 5 2 corpo d'água 600126 E/6569466 S

5 4 Minguante 19:56 23,2 62,9 0,1 0 0 0 0 Mata marginal 600072 E/6569454 S

5 5 Minguante 20:00 23,2 60 0 0 0 1 1 Mata marginal 600032 E/6569413 S

5 6 Minguante 20:05 23,2 62,1 0 0 0 0 0 Mata marginal 599997 E/6569327 S

5 7 Minguante 20:09 22,3 63,3 0,4 0 0 0 0 Mata marginal 599966 E/6569273 S

5 8 Minguante 20:13 20,4 65,5 1,2 0 0 0 0 Savana 599930 E/6569242 S

5 9 Minguante 20:17 20,5 69 1,9 0 0 2 2 Savana 599898 E/6569131 S

5 10 Minguante 20:21 20,1 70,2 1,6 0 0 0 0 Campo 599873 E/6569154 S

5 11 Minguante 20:25 20 70,9 1,2 0 0 0 0 Campo 599835 E/6569122 S

5 12 Minguante 20:30 19,9 71,1 1,6 0 0 0 0 Campo 599796 E/6569092 S

5 13 Minguante 20:34 19,8 71,6 0,6 0 0 0 0 Campo 599756 E/6569055 S

5 14 Minguante 20:39 19,3 74,2 1,2 0 0 0 0 Campo 599686 E/6568987 S

5 15 Minguante 20:43 19,2 74,2 0,9 0 0 0 0 Campo 599649 E/6568952 S

5 16 Minguante 20:48 19,1 75 1,1 0 0 1 1 Campo 599609 E/6568916 S

5 17 Minguante 20:53 19 75,4 0,8 0 0 0 0 Campo 599586 E/6568881 S

5 18 Minguante 20:59 18,8 76,5 0,4 0 0 0 0 Campo 599551 E/6568837 S

5 19 Minguante 21:03 18,6 77,7 0,4 0 0 0 0 Campo 599523 E/6568798 S

5 20 Minguante 20:09 18,9 76,5 0,6 0 0 0 0 Campo 599493 E/6568759 S

5 21 Minguante 21:14 19,1 74,5 0,8 0 0 0 0 Campo 599465 E/6568719 S

5 22 Minguante 21:18 18,4 73,1 0,6 0 0 0 0 Campo 599430 E/6568678 S

5 23 Minguante 21:22 18,5 74,2 0,8 0 0 0 0 Campo 599395 E/6568641 S

5 24 Minguante 21:26 18,9 75 0,1 0 0 1 1 Campo 599375 E/6568592 S

5 25 Minguante 21:30 19 75,4 0,1 0 0 0 0 Campo 599344 E/6568552 S

5 26 Minguante 21:34 18,8 76,5 1 0 0 0 0 Campo 599316 E/6568510 S

5 27 Minguante 21:38 18,6 77,4 0,8 0 0 0 0 Campo 599292 E/6568465 S

5 28 Minguante 21:42 18,9 76,2 0,2 0 0 0 0 Campo 599258 E/6568426 S

5 29 Minguante 21:46 18,7 74,9 0,3 0 0 0 0 Campo 599222 E/6568391 S

5 30 Minguante 21:50 18,9 75,3 0,4 0 0 0 0 Campo 599195 E/6568348 S

5 31 Minguante 21:55 18,8 75,2 0,3 0 0 0 0 campo 599165 E/6568332 S  
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CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)

Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

6 1 Minguante 19:52 23,4 81,1 1 0 2 9 1 Casa 0604034 E/6562450 S

6 2 Minguante 19:56 21,5 86,3 2,1 0 0 5 1 Casa 604093 E/6562432 S

6 3 Minguante 20:01 21,9 83,7 1,8 0 0 8 2 Casa 604142 E/6562408 S

6 4 Minguante 20:06 21,5 84,5 2,2 0 0 5 1 Casa 0604188 E/6562398 S

6 5 Minguante 20:11 21,8 82 2,2 0 0 0 0 Campo 604239 E/6562413 S

6 6 Minguante 20:15 21,9 87,6 2,5 0 0 0 0 Campo 604296 E/6562438 S

6 7 Minguante 20:19 21,4 86,5 1,5 0 0 0 0 Campo 604349 E/6562460 S

6 8 Minguante 20:25 21,4 86,7 1,8 0 0 0 0 Campo 604400 E/6562479 S

6 9 Minguante 20:28 21,3 86,2 1,6 0 0 0 0 Campo 604453 E/6562502 S

6 10 Minguante 20:33 21,7 86,4 1,9 0 0 2 2 Campo 604500 E/6562529 S

6 11 Minguante 20:37 21,6 84,9 1,2 0 1 1 2 Campo 604545 E/6562546 S

6 12 Minguante 20:41 20,9 85 2,6 0 0 0 0 Campo 604591 E/6562559 S

6 13 Minguante 20:45 21,8 86,1 2,5 0 0 0 0 Campo 604641 E/6562572 S

6 14 Minguante 20:50 21,4 86,3 2,2 0 2 0 1 Campo 604690 E/6562591 S

6 15 Minguante 20:55 21,5 85,5 1,4 0 0 0 0 Campo 604730 E/6562607

6 16 Minguante 20:59 21,4 84,1 1,6 0 0 0 0 Campo 604780 E/6562628 S

6 17 Minguante 21:03 21,8 81,8 1,6 0 0 0 0 Campo 604835 E/6562648 S

6 18 Minguante 21:07 21,2 85,1 2,2 0 0 0 0 Campo 604881 E/6562666 S

6 19 Minguante 21:12 21,5 82,8 0,8 0 0 0 0 Campo 604867 E/6562717 S

6 20 Minguante 21:17 20,9 81,1 3,2 0 0 0 0 Campo 604846 E/6562771 S

6 21 Minguante 21:21 21 83,1 4 0 1 2 1 Campo 604834 E/6562817 S

6 22 Minguante 21:25 20,7 84 2,4 0 0 0 0 Campo 604820 E/6562861 S

6 23 Minguante 21:29 20,9 84,3 3,4 0 0 0 0 Campo 604803 E/6562910 S

6 24 Minguante 21:33 20,5 84,8 3,8 0 0 0 0 Campo 604788 E/6562959 S

6 25 Minguante 21:37 20,4 85,2 2,8 0 0 0 0 Campo 604771 E/6563007 S

6 26 Minguante 21:40 20,2 86 3,4 0 1 1 1 Campo 604755 E/6563053 S

6 27 Minguante 21:45 20,2 85,8 3,4 0 1 0 1 Campo 604743 E/6563098 S

6 28 Minguante 21:49 20 86,5 2,8 0 0 0 0 Campo 604725 E/6563150 S

6 29 Minguante 21:53 19,9 87,2 5,2 0 2 1 1 Campo 604711 E/6563113 S

6 30 Minguante 22:00 19,9 87,2 5,2 0 0 0 0 Campo 604692 E/6563241 S

6 31 Minguante 22:05 19,8 87,1 5 0 0 0 0 Campo 604670 E/6563295 S  
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CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)

Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

7 1 Minguante 19:42 23,3 56,4 1,2 1 0 1 1 corpo d'água 597720 E/6565112 S

7 2 Minguante 19:51 22,2 60,2 1,6 0 1 4 1 corpo d'água 597726 E/6565063 S

7 3 Minguante 19:56 21,4 62,4 0,6 0 1 3 1 corpo d'água 597732 E/6565012 S

7 4 Minguante 20:00 21,6 63,2 0,9 0 4 9 2 Campo 597743 E/6564960 S

7 5 Minguante 20:04 21,6 63,9 1,4 0 0 1 1 Campo 597749 E/6564907 S

7 6 Minguante 20:08 21,4 61,4 0,4 0 0 1 1 Campo 597761 E/6564857 S

7 7 Minguante 20:12 20,7 61,5 1,4 0 0 0 0 Campo 597778 E/6564817 S

7 8 Minguante 20:16 20,6 68,4 1,4 0 0 1 1 Campo 597796 E/6564768 S

7 9 Minguante 20:20 20,4 68,8 1,3 0 0 1 1 Campo 597810 E/6564719 S

7 10 Minguante 20:24 20,8 67,8 1,1 0 0 0 0 Campo 597816 E/6564465 S

7 11 Minguante 20:28 20,9 67,9 1,6 0 0 0 0 corpo d'água 597824 E/6564623 S

7 12 Minguante 20:32 20,3 69,6 1,8 0 0 0 0 corpo d'água 597832 E/6564573 S

7 13 Minguante 20:36 13,6 72,5 1,1 0 0 0 0 corpo d'água 597838 E/6564526 S

7 14 Minguante 20:40 19,6 72,3 1 0 0 0 0 corpo d'água 597847 E/6564479 S

7 15 Minguante 20:44 19,2 74 1,2 0 0 1 1 corpo d'água 597858 E/6564422 S

7 16 Minguante 20:48 19,1 74 1 0 0 0 0 corpo d'água 597866 E/6564368 S

7 17 Minguante 20:52 19,1 73,9 1,2 0 0 1 1 corpo d'água 597873 E/6564325 S

7 18 Minguante 20:56 18,6 75,8 1 0 0 0 0 corpo d'água 597879 E/6564281 S

7 19 Minguante 21:00 18,9 75,6 1,8 0 0 1 1 corpo d'água 597885 E/6564231 S

7 20 Minguante 21:04 19 75,5 1,2 0 0 1 1 corpo d'água 597835 E/6564182 S

7 21 Minguante 21:08 18,9 75,9 2,2 0 0 0 0 corpo d'água 597904 E/6564130 S

7 22 Minguante 21:12 18,7 76,8 1,1 0 0 0 0 corpo d'água 597912 E/6564283 S

7 23 Minguante 21:15 18,8 76,5 1,8 0 0 1 1 corpo d'água 597916 E/6564042 S

7 24 Minguante 21:19 18,9 76,7 1,8 0 0 0 0 corpo d'água 597925 E/6563987 S

7 25 Minguante 21:23 19,1 75,7 2,4 0 0 0 0 corpo d'água 597926 E/6563939 S

7 26 Minguante 21:27 19,9 72,4 2,2 0 0 0 0 corpo d'água 597928 E/6563889 S

7 27 Minguante 21:32 19,8 73,3 2,2 0 0 1 1 corpo d'água 597932 E/6563836 S

7 28 Minguante 21:36 20,1 72 2,6 0 0 0 0 Campo 597940 E/6563786 S

7 29 Minguante 21:40 20,4 71,3 3,6 0 0 0 0 Campo 597953 E/6563745 S

7 30 Minguante 21:44 20,2 72,3 3,8 0 0 0 0 Campo 597962 E/6563680 S

7 31 Minguante 21:48 20,2 72 3,6 0 0 0 0 campo 597968 E/6563652 S  
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CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)

Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

8 1 Nova 19:50 24,2 50,9 1,5 1 0 0 0 Campo 602876 E/6561692 S

8 2 Nova 19:57 23,5 59,6 1,5 0 0 0 0 Campo 602814 E/6561594 S

8 3 Nova 20:01 22,1 57 1,7 0 0 0 0 Campo 602771 E/6561578 S

8 4 Nova 20:05 22,3 56,4 1,4 0 0 1 1 Campo 602731 E/6561555 S

8 5 Nova 20:09 21,2 60,2 1,5 0 0 0 0 Campo 602681 E/6561538 S

8 6 Nova 20:13 21,3 59,9 1,5 0 0 0 0 Campo 602438 E/6561520 S

8 7 Nova 20:18 21,1 60,7 1,4 0 0 1 1 Campo 602596 E/6561418 S

8 8 Nova 20:22 20,9 62 1,7 0 0 0 0 corpo d'água 602553 E/6561972 S

8 9 Nova 20:26 20,6 63,2 1,5 0 0 1 1 corpo d'água 602521 E/6561425 S

8 10 Nova 20:30 20,3 64,2 1,2 0 0 1 1 corpo d'água 602492 E/6561370 S

8 11 Nova 20:34 20,6 65,2 1,4 0 0 0 0 corpo d'água 602478 E/6561313 S

8 12 Nova 20:40 20,4 65,2 0,9 0 0 0 0 corpo d'água 602464 E/6561251 S

8 13 Nova 20:44 20,5 65,4 0,8 0 0 1 1 Campo 602457 E/6561184 S

8 14 Nova 20:48 20,4 65,4 0,3 0 1 0 1 Campo 602447 E/6561127

8 15 Nova 20:52 20,6 65,4 0,5 0 0 0 0 Campo 602436 E/6561069 S

8 16 Nova 20:56 20,6 65,7 0,5 0 0 0 0 Campo 602427 E/6561019 S

8 17 Nova 21:00 20,4 66,5 1,1 0 0 0 0 Campo 602416 E/6560959 S

8 18 Nova 21:04 20,3 65,7 0,9 0 0 0 0 Campo 602387 E/6560914 S

8 19 Nova 21:08 20,6 66,5 1 0 0 0 0 Campo 602344 E/6560882 S

8 20 Nova 21:12 19,8 70 1,2 0 0 0 0 Campo 602306 E/6560848 S

8 21 Nova 21:15 20,5 68,9 0,7 0 0 0 0 Campo 602264 E/6560817 S

8 22 Nova 21:19 20,6 67,9 0,7 0 0 2 1 Campo 602226 E/6560785 S

8 23 Nova 21:23 20,4 68,6 0,9 0 0 2 1 Campo 602195 E/6560754 S

8 24 Nova 21:27 20,4 68,8 0,9 0 0 0 0 Campo 602175 E/6560713

8 25 Nova 21:31 20,1 70,6 1,5 0 0 0 0 Campo 602163 E/6560654 S

8 26 Nova 21:36 20,2 70,8 1,5 0 0 4 1 Campo 602147 E/6560599 S

8 27 Nova 21:40 20,2 70,8 1,2 0 0 1 1 Campo 602130 E/6560547 S

8 28 Nova 21:44 20,3 70,7 1,6 0 0 0 0 Campo 602127 E/6560499 S

8 29 Nova 21:48 20,7 69,6 1,2 0 0 0 0 Campo 602113 E/6560444 S

8 30 Nova 21:52 20,6 69,9 1,4 0 0 0 0 Campo 602089 E/6560402 S

8 31 Nova 21:57 20,6 69,8 1,3 0 0 0 0 Campo 602045 E/6560368 S  
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CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC)

Umidade 

(RH%)

Vel, Vento 

(m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

9 1 Minguante 20:07 22,1 53,8 0,1 0 24 16 1 Casa 609231 E/6583309 S

9 2 Minguante 20:14 22,4 54,5 0,1 0 0 2 1 Casa 609183 E/6583285 S

9 3 Minguante 20:20 22,8 59,2 0 0 20 20 3 corpo d'água 609207 E/6583213 S

9 4 Minguante 20:25 22,6 57,7 0 0 20 20 2 corpo d'água 609233 E/6583165 S

9 5 Minguante 20:29 22,8 57 0 0 0 0 0 Mata marginal 609258 E/6583119 S

9 6 Minguante 20:32 22,5 59,6 0 0 0 0 0 Mata marginal 609303 E/6583075 S

9 7 Minguante 20:37 22,2 58 0 0 0 0 0 Mata marginal 609343 E/6583040 S

9 8 Minguante 20:41 21,9 57,9 0 0 0 0 0 Mata marginal 609312 E/6583003 S

9 9 Minguante 21:05 21 61,3 0 0 1 10 1 corpo d'água 609423 E/6582968 S

9 10 Minguante 21:14 20,5 61,5 0 0 0 0 0 Mata marginal 609474 E/6582941 S

9 11 Minguante 21:20 18,4 68 0,3 0 1 1 1 Mata marginal 609516 E/6582911 S

9 12 Minguante 21:23 19,8 66,1 0 0 0 0 0 Mata marginal 609551 E/6582873 S

9 13 Minguante 21:27 19,5 62,9 0 0 0 0 0 Mata marginal 609578 E/6582828 S

9 14 Minguante 21:32 18,4 66,4 0,4 0 0 0 0 Mata marginal 609575 E/6582777 S

9 15 Minguante 21:37 19,7 59,2 0,2 0 0 0 0 Savana 609515 E/6582762 S

9 16 Minguante 21:42 19,9 57,5 0,8 0 0 0 0 Savana 609461 E/6582760 S

9 17 Minguante 21:47 19,8 57,3 0,5 0 0 0 0 Savana 609412 E/6582750 S

9 18 Minguante 21:52 19,3 58,6 0,4 0 0 0 0 Savana 609367 E/6582729 S

9 19 Minguante 21:57 19,2 58,1 0,6 0 0 0 0 Savana 609321 E/6582706 S

9 20 Minguante 22:02 19,1 55,9 0,7 0 0 0 0 Savana 609277 E/6582681 S

9 21 Minguante 22:07 19 54,8 0,4 0 0 0 0 Savana 609234 E/6582654 S

9 22 Minguante 22:12 18,4 54,9 0,2 0 0 0 0 Savana 609191 E/6582630 S

9 23 Minguante 22:17 18,5 57,2 1,1 0 0 1 1 Savana 609149 E/6582600 S

9 24 Minguante 22:22 18,9 56,7 1,2 0 0 0 0 Savana 609110 E/6582569 S

9 25 Minguante 22:27 19 57 1,2 0 0 0 0 Savana 609071 E/6582536 S

9 26 Minguante 22:32 18,8 59,6 1,7 0 0 0 0 Savana 609034 E/6582502 S

9 27 Minguante 22:37 18,6 58,2 1,6 0 0 1 1 Savana 608998 E/6582466 S

9 28 Minguante 22:42 18,9 56,9 1,2 0 0 0 0 Savana 608960 E/6582433 S

9 29 Minguante 22:47 18,7 57 1,6 0 0 0 0 Savana 608923 E/6582397 S

9 30 Minguante 22:52 18,9 56,8 1,2 0 0 0 0 Savana 608884 E/6582363 S

9 31 Minguante 22:56 18,9 56,6 1,1 0 0 0 0 Savana 599165 E/6568332 S  
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CONTINUAÇÃO ANEXO V: 
Transecto Ponto Fase da Lua Horário Temperatura (ºC) Umidade (RH%) Vel, Vento (m/s)

Luminosidade 

(Lux)
Alimentação Movimentação Sono-espécies Ambiente Coordenadas (UTM - 21J)

10 1 Minguante 19:42 24,3 53,5 0,9 1 0 0 0 Savana 600303 E/6578763 S

10 2 Minguante 19:46 23,8 54,7 1,6 0 0 0 0 Savana 600242 E/6578752 S

10 3 Minguante 19:52 23,8 55,4 0,8 0 0 0 0 Savana 600197 E/6578748 S

10 4 Minguante 19:55 23,6 55,8 0,9 0 0 0 0 Savana 600154 E/6578743 S

10 5 Minguante 19:59 23,5 55,9 1,2 0 0 0 0 Savana 600104 E/6578736 S

10 6 Minguante 20:02 23,5 56,2 1,1 0 0 0 0 Savana 600048 E/6578738 S

10 7 Minguante 20:07 23,4 57,1 0,9 0 0 0 0 Savana 600001 E/6578725 S

10 8 Minguante 20:10 23,5 56,5 0,8 0 0 0 0 Savana 599959 E/6578721 S

10 9 Minguante 21:14 23,3 57,2 1 0 0 0 0 Savana 599908 E/6578717 S

10 10 Minguante 20:18 23,8 56,4 1,6 0 0 0 0 Mata marginal 599853 E/6578715 S

10 11 Minguante 20:23 24,8 56,5 0,1 0 1 7 2 Mata marginal 599802 E/6578790 S

10 12 Minguante 20:27 25 56,8 0 0 1 3 1 Mata marginal 599752 E/6578844 S

10 13 Minguante 20:31 25,3 53,5 0 0 0 0 0 Mata marginal 599707 E/6578842 S

10 14 Minguante 20:35 25,2 54,2 0 0 2 9 2 corpo d'água 599656 E/6578848 S

10 15 Minguante 20:40 25,5 55,7 0 0 0 2 1 corpo d'água 599607 E/6578852 S

10 16 Minguante 20:45 25,2 54,7 0 0 0 0 0 corpo d'água 599556 E/6578868 S

10 17 Minguante 20:49 24,6 54,8 0 0 0 3 1 corpo d'água 599509 E/6578822 S

10 18 Minguante 20:54 24,7 53,9 0 0 0 2 1 Mata marginal 599459 E/6578900 S

10 19 Minguante 20:58 23,8 54,7 0,2 0 0 0 0 Savana 599413 E/6578904 S

10 20 Minguante 21:02 22,8 60,1 0,6 0 0 2 1 Savana 599358 E/6578915 S

10 21 Minguante 21:07 22,4 58,1 2,1 0 0 0 0 Savana 599309 E/6578889 S

10 22 Minguante 21:14 22 65,2 1,6 0 0 0 0 Savana 599264 E/6578896 S

10 23 Minguante 21:18 22 62,4 0,8 0 0 0 0 Savana 599215 E/6578913 S

10 24 Minguante 21:22 21,7 63,7 0,8 0 0 0 0 Savana 599162 E/6578917 S

10 25 Minguante 21:26 21,5 63,9 1,2 0 0 0 0 Savana 599115 E/6578991 S

10 26 Minguante 21:30 21,6 64,3 1,2 0 0 0 0 Savana 599064 E/6578835 S

10 27 Minguante 21:34 21,5 64,5 1,5 0 0 0 0 Savana 599012 E/6578928 S

10 28 Minguante 21:38 21,7 63,7 1 0 0 0 0 Savana 598935 E/6578920 S

10 29 Minguante 21:42 21,3 65,2 1,2 0 0 0 0 Savana 598862 E/6578913 S

10 30 Minguante 21:47 21,1 65,9 0,8 0 0 0 0 Savana 598811 E/6578907 S

10 31 Minguante 21:53 21 65,9 0,8 0 0 0 0 Savana 598762 E/6578918 S  
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Anexo VI – QUESTINONÁRIO SOCIOECONÔMICO. 
 

 

Questionário Sócio Ambiental n.º 012/Atol/2011 

 

ELETROBRAS 
ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. 
Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado – RAS     
 

Empreendimento Parque Eólico Coxilha Negra 

 
Questionário qualitativo para identificação dos anseios das comunidades envolvidas 

 
Sobre o Empreendimento: Parque Eólico 
 

Fase Inicial – Avaliação de viabilidade e elaboração do Relatório Ambiental 

Simplificado – RAS. 

 
1. Qual o atual nível de conhecimento sobre a tecnologia de geração de energia eólica: 

a) ótimo; b) bom; c) regular; d) baixo; e) nenhum. 
 

2. Qual o atual nível de conhecimento sobre o empreendimento – “Parque Eólico 
Coxilha Negra”: 
a) ótimo; b) bom ; c) regular; d) baixo; e) nenhum. 

 
3. Qual nível de intervenção sobre suas atividades cotidianas que o empreendimento – 

“Parque Eólico Coxilha Negra” causa nesta Fase dos trabalhos de avaliação da 
viabilidade e levantamentos de campo para elaboração do RAS: 
a) alto; b) médio; c) regular; d) baixo; e) indiferente. 

 
4. Qual nível de clareza que tem sido dado pelo pessoal técnico especializado 

envolvido sobre o empreendimento – “Parque Eólico Coxilha Negra”: 
a) ótimo; b) bom ótimo; c) regular; d) baixo; e) nenhum. 

 
5. Como pode ser avaliada a interação com os grupos técnicos especializados 

envolvidos nesta fase do empreendimento: 
a) ótima; b) amigável; c) profissional; d) mínima; e) indiferente. 
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Fase Instalação – Implantação de Canteiros de Obras, Alojamentos, Aumento 

do Fluxo de Veículos nas Vias Principais e Secundárias. 

 
6. Qual a expectativa sobre os grupos técnicos e operacionais que estarão trabalhando 

na área, quanto ao número de pessoas envolvidas, movimentos nos horários de 
troca de turno, interação com a comunidade: 
a) ótimo; b) bom; c) regular; d) ruim; e) péssimo; f) indiferente 

 
7. Qual a expectativa sobre o aumento no fluxo de veículos nas estradas secundárias, 

para o transporte de pessoal, insumos, equipamentos e maquinário pesado: 
a) ótimo; b) bom; c) regular; d) ruim; e) péssimo; f) indiferente 

 
8. Qual a expectativa quanto à oferta de empregos operacionais na fase de instalação 

do empreendimento: 
a) ótimo; b) bom; c) regular; d) ruim; e) péssimo; f) indiferente 

 
9. Qual a expectativa quanto à oferta de empregos técnico-especializados na fase de 

instalação do empreendimento: 
a) ótimo; b) bom; c) regular; d) ruim; e) péssimo; f) indiferente 

 
10. Qual a expectativa de mudanças nas tarefas cotidianas na fase instalação do 

empreendimento do parque eólico: 
a) ótimo; b) bom; c) regular; d) ruim; e) péssimo; f) indiferente 

 
11. Qual a expectativa de mudanças nas atividades produtivas atualmente 

desenvolvidas, na fase de instalação do empreendimento: 
a) ótimo; b) bom; c) regular; d) ruim; e) péssimo; f) indiferente 

 
12. Qual a expectativa de mudanças nas atividades recreativas atualmente 

desenvolvidas, na fase de instalação do empreendimento: 
a) ótimo; b) bom; c) regular; d) ruim; e) péssimo; f) indiferente 

 
13. O que esperar da atividade de geração de energia eólica para a região: 

a) geração de empregos; b) valorização do patrimônio; c) rendimentos extras; d) 
desenvolvimento tecnológico; e) projeção profissional; f) desenvolvimento de 
projetos de infra-estrutura; g) melhoria de estradas; h) outros – especificar. 
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Fase Operação – Geração de Energia. 

 
14. Qual a expectativa sobre a localização do parque eólico e sua interferência nas 

atividades produtivas: 
a) ótima; b) boa; c) regular; d) ruim; e) péssima; f) indiferente. 

 
15. Qual a expectativa sobre a localização do parque eólico e sua interferência nas 

atividades recreativas: 
a) ótima; b) boa; c) regular; d) ruim; e) péssima; f) indiferente. 

 
16. Quais as expectativas sobre a interação do empreendimento com as comunidades 

vizinhas brasileiras e/ou uruguaias: 
a) ótima; b) boa; c) regular; d) ruim; e) péssima; f) indiferente. 

 
 
Caracterização do Entrevistado. 

 
1) Profissão: 
2) Representação (bairro/ comunidade): 
3) Entidade: 
4) Residente: 
5) Escolaridade: 
6) Idade: 
7) Natural: 
8) Nacionalidade: 
9) Número de indivíduos da família/ da comunidade: 
10) Tempo em que reside no local/ de existência da comunidade: 
11) Área total da propriedade/ residência/comunidade: 
12) Área manejada/ construída 

 
 
Responsável pela coleta de dados: 
 
 

Entrevista n.º             /Fevereiro de 2011 
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Anexo VII – DESENHOS DE ENGENHARIA 
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ANEXO VIII - ARTs 


