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1 identificação do empreendedor
Nome ou razão social: Minuano Energia Eólica Ltda
CNPJ: 09.353.612/0001-32
Endereço: Rua Cajú nº 28/1104 sala B, CEP 90.690-310, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS
Telefone/Fax: 51- 3338-1295
Representante Legal: Edgar Pereira, CPF nº 015587066-15, endereço: Rua Cajú nº 28/1104
sala B, CEP 90.690-310, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS , telefone 51- 9975-5018, e-mail
epenge@terra.com.br.
Técnico Responsável: Saulo Lopes Barbosa, CPF nº 475.024.440-68, CREA 94554, endereço:
Rua Mário Santo Dani, 1080/301, CEP 95520-000, Osório/RS. Telefone: 51-96627484.
Consultoria: MAIA Meio Ambiente e Impacto Ambiental, Rua Mario Santo Dani, 1080/301,
CEP 95520-000, Osório/RS. Telefone: 51- 3663-6685, email: maia@maiaambiental.com.br
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2 caracterização do empreendimento
2.1 Projeto e Justificativa
O objetivo do Projeto Parque Eólico Minuano (PEM) é gerar eletricidade através de
uma fonte de energia limpa e renovável, o vento, com a instalação de 88 turbinas AvantisYinhe 908 de 2,5 MW, atingindo uma capacidade total instalada de 220 MW. Os aerogeradores
a serem utilizados apresentam uma torre de 100 (cem metros) de altura e pás de 37,5 (trinta
e sete metros e meio), perfazendo uma altura total de 137,5 m (cento e trinta e sete metros
e meio).
O projeto será implementado no litoral sul do Rio Grande do Sul, no município do
Chuí, região caracterizada pelo excelente potencial energético eólico, comparável somente
ao nordeste brasileiro. Assim, o sucesso da implementação do projeto pode levar ao
desenvolvimento de outros projetos de parques eólicos na mesma região e contribuir para a
diversificação da matriz energética do País, contemplando assim o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia (Proinfa).
O empreendimento também contribuirá para a alteração da matriz energética,
ampliando o uso de fontes alternativas e contribuindo para o ganho de sustentabilidade do
modo de desenvolvimento regional.
Entre outros objetivos, o projeto pretende contribuir para o desenvolvimento
sustentável do País e, nesse contexto, o município do Chuí será o principal beneficiado, uma vez
que serão geradas inúmeras melhorias na Infra-estrutura local e regional, tais como estradas,
acessos, rede elétrica e saneamento, entre outros.
A Geração de empregos será de magnitude média a alta, não só durante a fase
de implantação como também na operação, principalmente nas obras civis das estradas,
equipamentos e estruturas do parque eólico e em estudos e serviços técnicos especializados.
Estimativas mostram a geração de aproximadamente 700 empregos diretos durante
a fase de implantação, sendo cerca de 2/3 no Rio Grande do Sul, com 1/3 na região do
empreendimento, e cerca de 1/3 em outras regiões. Além disso, durante a fase de operação
do parque eólico, cerca de 25 cargos diretos de média e alta qualificação serão ocupados por
trabalhadores brasileiros nas atividades de operação e manutenção do parque eólico. Além
disso, uma grande quantidade de serviços será necessária para apoiar a nova atividade, tais
como equipamentos de locação, serviços hoteleiros e alimentícios entre outros.
Haverá valorização territorial das áreas do empreendimento e entorno, através das
receitas advindas do aluguel dos terrenos e pelo interesse imobiliário e turístico alavancado
pelo mesmo. Os proprietários das glebas referentes à área de influência direta terão receitas
de arrendamento garantidas durante 20 anos, sem necessidade de alteração nas formas de
uso da terra.
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Face as alterações na paisagem provocadas pelo empreendimento, serão
incrementadas as oportunidades de turismo, em decorrência direta da maior exposição na
mídia, que contribuirá para o aumento na circulação local regional de turistas, curiosos e
outros públicos.
As oportunidades socioculturais e educativas também serão incrementadas,
impulsionadas pelo apelo socioambiental e tecnológico proporcionado pelo empreendimento,
principalmente no que se refere às interfaces com o tema do desenvolvimento regional
sustentável.
Constituindo-se de um dos primeiros empreendimentos do tipo no país, este contribuirá
no fomento a construção de capacidades no Brasil, através do processo de transferência de
avançadas tecnologias, na produção de turbinas eólicas e equipamentos correlatos, bem como
de aplicações e implementações.
Da mesma forma, o empreendimento também contribuirá para reduzir a emissão
de gases causadores do efeito estufa para a atmosfera, proporcionando a substituição de
fontes de produção de energia termoelétricas e a redução das emissões brasileiras de gases
causadores do efeito estufa, nas quais o Rio Grande do Sul apresenta significativa participação,
dada a disponibilidade e concentração desse tipo de fonte.
Cabe destacar também, na questão do ganho de sustentabilidade ambiental
proporcionado pelo empreendimento, que a energia eólica, diferente das demais, não gera
problemas de contaminação ou degradação do ar, solo e água, não emitindo gases formadores
do efeito estufa e não contribuindo para a ocorrência de chuva ácida.
Além de tudo o que foi citado, as instalações de um parque eólico são totalmente
reversíveis, já que, ao término da sua vida útil, podem ser “desmontadas”, devolvendo à
paisagem as feições originais sem deixar resíduos tóxicos no local.

2.2 tecnologia e porte do empreendimento
2.2.1 Tecnologia a ser empregada no projeto
As turbinas eólicas a serem instaladas pelo projeto PEM são do modelo Avantis-Yinhe
908 com torres de altura de 100 metros e com potência nominal de 2,5 MW, totalizando 220
MW de capacidade instalada.

Descrição Técnica
O Avantis AV 908 é um sistema original de turbinas eólicas que são construídas
modularmente, permitindo que se possa construir um sistema muito flexível.
Com seu projeto original do tubo principal, o gerador pode facilmente
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ser acomodado, sem nenhum esforço mecânico adicional aos componentes.
O AV 908 é uma turbina de 2.5 MW, de tamanho médio com três - pás e com sistema de
regulagem de velocidade.
O gerador do AV 908 consiste em uma parte interna refrigerada a água (estator)
com 120 pólos convencionais, e em uma peça externa giratória, de refrigeração a ar que
é equipada com ímãs permanentes. O conceito do gerador permite a alta flexibilidade
e eficiência da saída de energia. O diâmetro exterior de cinco metros ainda permite o
transporte relativamente fácil, por ser grande bastante e ter medidas de núcleo bastante
curtas. O tubo principal, que suporta o estator do gerador, sustenta a turbina. O gerador
é encaixado de tal maneira que nenhuma entrada de ar exterior e conseqüentemente
nenhuma sujeira ou poeira e umidade em excesso podem entrar no gerador. Com uma
câmara grande no centro da sustentação do gerador, o projeto permite o acesso fácil para
a equipe de funcionários de manutenção. A movimentação direta que gira o sistema com
um rotor de velocidade controlada permite uma alta eficiência, especialmente em condições
de carga parciais, que é a modalidade operacional das turbinas na maior parte do tempo.
O conversor e o sistema de controle
Com o uso do IGBT para o sistema do conversor, os custos do gerador podem
outra vez ser reduzidos. Estando muito perto do sistema de controle e ao transformador,
perto do centro da nacelle, reduz fortemente as perdas elétricas no sistema e conduz a
níveis mais elevados de segurança. A C.A. multi-polo - C.C. - conversor da C.A. igualmente
permite ao AV 908 de reagir magnìficamente às condições de mudança do vento e de
conseguir a melhor produção de energia em condições de carga parciais. O sistema pode
igualmente fornecer a corrente reativa à rede e participar na gestão de rede moderna
em vez de cortar em caso da sobrecarga da rede ou de problemas similares, permitindo
uma fonte de alimentação mais segura e mais benefícios para o proprietário da turbina.
o sistema do conversor, o controle de velocidade e o controle de guinada vêm do mesmo
fornecedor, certificando assim que todos os sistemas trabalham juntos de forma perfeita,
maximizando o tempo de funcionamento em linha ao responder às demandas da rede.
Projeto estrutural
Fixado abaixo da nacelle, “o tubo denominado principal”, um projeto recentemente
patenteado das turbinas AV 908, serve tanto como sustentação para o estator do gerador
quanto para o único rolamento central, a que a nacelle e o rotor estão unidos. Com pesos quase
uniformemente distribuídos das lâminas do rotor e da nacelle em um lado, e a massa do gerador no
outro, o esforço mecânico no rolamento é relativamente pequeno, garantindo uma longa vida deste.
Na entrada do tubo principal, o transformador selado hermeticamente é colocado diretamente
acima da torre, e ainda reserva bastante espaço para a entrada na nacelle. A posição do
transformador assegura um baixo nível da vibração. No passado, as vibrações fortes da
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nacelle destruíram freqüentemente os transformadores que eram fixos na parte traseira da
nacelle. Também, de cima da torre, os cabos distribuidores de tensão de corrente média não
são sujeitos à torção e podem ser ligados na torre diretamente. O guindaste interno, oposto
ao transformador, permite o levantamento de cargas mais pesadas para nacelle diretamente
através da torre.
Através de uma porta superior, o sistema de medição da velocidade do vento,
as luzes de sinalização e os dispositivos de telecomunicação podem ser alcançados.
A Avantis-Yinhe é uma das líderes mundiais na produção de turbinas eólicas, e o modelo AY
908, incorpora as mais avançadas tecnologias disponíveis atualmente. Avantis-Yinhe é pioneira
na concepção de turbinas eólicas com um mecanismo de direção direta e um sistema inovador
de alimentação da rede o que permite uma melhor confiança e eficiência, encontrando os
maiores padrões para conexão à rede. A AY 908 pode ser conectada à maioria das redes
elétricas.
A MINUANO Energia Eólica, grupo constituído pela PAMPA Energia Eólica, empresa
de larga experiência no setor conta com a AVANTIS YINHE no desenvolvimento do PEM para o
alcance da transferência de tecnologia durante a construção e treinamento dos técnicos para
produção, operação e manutenção das unidades.
AVANTIS YINHE trará as seguintes habilidades para a MINUANO: Medição e Previsão
da energia eólica e estimativa de produção de energia elétrica; Avaliação das turbinas eólicas
de acordo com as condições locais; Construção e operação do parque eólico, avaliações
ambientais e monitoramento do parque eólico.

Ruído
A magnitude do ruído gerado por um parque eólico depende de vários fatores tais
como: o tipo de máquinas empregado, o número de máquinas que funcionam simultaneamente,
a faixa horária, a proximidade dos núcleos populacionais dos aerogeradores, e as próprias
condições do receptor (o indivíduo que percebe o ruído) que pode ser mais ou menos sensível
para suportar este tipo de moléstia.
Durante a fase de implantação dos parques eólicos produzir-se-á um ligeiro aumento
do nível sonoro devido ao uso de maquinaria pesada, o movimento de terras, a construção
dos caminhos, etc.
A emissão sonora durante esta fase pode ser estimada entre 85 e 90 dB(A), embora
possa considerar-se que a uns 300 metros do foco emissor o nível do ruído é imperceptível.
Este ruído é de caráter pontual e desaparece ao finalizar a obra. Na tabela 1 abaixo aparecem às
estimativas sobre os níveis sonoros gerados nas diferentes operações que se realizam durante
a construção de um parque eólico.
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Níveis sonoros contínuos equivalentes nas diferentes fases de
implantação.
Com todo tipo de
Com a maquinaria
FASE
maquinaria presente
Imprescindível
Preparação do Terreno
84
84
Escavação
88
78
Cimentação, compactação
88
88
Colocação da estrutura
79
78
Terminação - Limpeza
84
84

Tabela 1

Fonte: Agência do Meio Ambiente dos EUA

Em termos internacionais, os níveis máximos aconselháveis de ruídos não permanentes
não devem superar os 85 dB (A)
Em caráter geral, o ruído gerado em uma instalação com estas características é
produzido pelo movimento mecânico (o multiplicador e o gerador) e a roçadura do vento nas
pás.
O som do multiplicador está influenciado pela qualidade, o acabamento, e o tratamento
superficial dos materiais. O gerador faz o mesmo ruído que qualquer outra instalação elétrica
de potência similar. Estes elementos são silenciados com materiais nas carcaças.
Embora o ruído gerado pelos aerogeradores não seja superior ao de outro equipamento
industrial da mesma potência, estes contam com um elemento transmissor de som que é o
próprio vento.
A outra causa geradora de ruído é a rotação das aspas. Produz-se, principalmente,
nas pontas e na parte posterior das pás. Quanto maior a velocidade do giro, maior é o som
produzido.
Os grandes aerogeradores modernos têm sido feitos muito silenciosos. Com distâncias
superiores a 200 metros o som sibilante das pás vê-se completamente mascarado por um
ruído que produz o próprio vento.
A uma distância de 150 metros do mesmo foco emissor não serão percebidos mais
de 45dB(A), a 300 metros, o nível sonoro se verá reduzido a uns 39,4dB (A) e a 400 metros
o mesmo não superará os 37dB (A). A Figura 1 mostra um desenho esquemático do ruído
medido em dB(A) a diferentes distâncias de um aerogerador.
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Figura 1: Níveis de ruído na vizinhança de um
aerogerador.

2.2.2 Organização espacial dos aerogeradores (layout)
Visando a minimização dos impactos na instalação dos aerogeradores foi alterado o
layout original sendo excluídas aquelas áreas, que por sua importância biológica ou fragilidade
seriam impactadas de forma irreversível. Desta forma as áreas de preservação permanente,
como beira de lagoas, banhados ou áreas de especial interesse para conservação, com a
ocorrência de espécies ameaçadas e as matas de restinga, foram mantidas fora do eixo dos
aerogeradores. A tabela 2 mostra as coordenadas do poligono da área do Parque eólico. A
Figura 2 mostra o layout proposto pelo empreendedor antes da realização do diagnóstico
ambiental e a Figura 3 o layout já com as mudanças após o estudo.

Tabela 2

Coordenadas referentes aos polígonos da área do Parque Eólico
Minuano.

Coordenadas UTM (22H)

Poligono da Área

274544

6269109

278946

6265238

277603

6263717

275857

6263820

274942

6264714

274134

6268786
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Figura 2. Layout proposto pelo empreendedor
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Figura 3. Layout consolidado.
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2.3 Caracterização das Atividades
Durante as fases de planejamento, implantação, operação e desativação do Parque
Eólico diferentes atividades serão realizadas para a construção (Tabela 3).

Tabela 3
Fase
Fase de Planejamento

Descrição das atividades do parque eólico em suas diferentes fases.
Atividades
- Contato com proprietários
- Arrendamento de terras
- Licenciamento ambiental
- instalação e utilização do canteiro de obras;
- abertura de estradas e caminhos;
- limpeza do terreno, remoção de vegetação e depósitos de terra;
- escavação, aterros e compactação;
- construção do sistema de drenagem;
- readequação de estradas e acessos e pavimentação;
- transporte de materiais para construção;
- aberturas para as fundações das torres dos aerogeradores;

Fase de
Implantação

concretagem das fundações das torres dos aerogeradores;
abertura de valas para instalação dos cabos elétricos;
- construção de plataformas provisórias para montagem dos aerogeradores;
- transporte e montagem dos aerogeradores;
- construção da subestação e do edifício de comando;
- transporte e montagem dos equipamentos da subestação e edifício de comando;
- instalação da linha elétrica para a rede receptora;

Fase de operação
Fase de desativação

- recuperação das áreas degradadas;
- manutenção das estradas;
- manutenção de todos equipamentos do Parque Eólico.
- recuperação total da área nos aspectos paisagísticos e ambientais.

2.3.1 Resíduos Gerados
Durante a implantação do Parque Eólico
A energia eólica está associada comparativamente a outras fontes energéticas
convencionais a uma pequena quantidade de resíduos produzidos.
Os resíduos gerados na fase de implantação do parque estão relacionados com os da
execução de qualquer projeto de obra civil e infra-estrutura elétrica (Tabela 4).
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Tabela 4

Resíduos gerados e atividade geradora na instalação do Parque Eólico.

Resíduo gerado
• Restos vegetais (insignificantes)

Limpeza

Atividade geradora

• Solo

Escavações e movimentos de terra

• Concreto armado,caliça

Cimentações

• Ferro

Armadura, cimentações

• Plásticos, cartões, embalagens

Sinalização de obras, recepção do material

• Restos de fios

Instalações elétricas

• Óleos usados
• Outros resíduos líquidos: líq. hidráulico,
líq. do circuito de refrigeração,

Manutenção maquinaria

líq. de freios.
• Pilhas e baterias
• Roupa protetora e têxteis

Presença de mão-de-obra

Durante a operação do Parque Eólico
Os resíduos gerados durante a operação do parque se reduzem aos que possam
produzir-se durante as operações de manutenção do parque eólico (substituições de
maquinaria, óleos usados, etc, já descritos na fase de implantação). Estes resíduos, que se
produzem em quantidades pouco significativas na operação e os da implantação serão
depositados conforme o Programa de Resíduos Sólidos.

2.4 área de influência das atividades
As áreas de estudo correspondem a Área de Influência Direta (AID), ou seja, o local
de instalação das torres, dos acessos, edificações e obras necessárias a implantação do parque
Eólico e a Área de Influência Indireta (AII) representada pela área de 7 quilômetros no entorno
do empreendimento conforme o Termo de referência da FEPAM.
Na AID (Figura 6) percorreu-se toda a área das glebas e na AII (Figura 5) as unidades
ambientais e locais de interesse da fauna em geral como banhados, arroios e matas, além dos
núcleos urbanos.

2.5 Localização geográfica
O empreendimento PEM está localizado no município do Chuí na região do Litoral Sul do
RS a uma distância de aproximadamente 530 Km da cidade de Porto Alegre. O empreendimento
está constituido de área, a seguir apresentada, e está localizado em um relevo plano, que varia
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entre 10 e 18 metros acima do nível do mar (Figura 4).

Figura 4. Mapa de localização do empreendimento
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2.5.1 Mapa de Localização da AII

Figura 5. Mapa da AII do empreendimento
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2.5.2 Mapa de Localização da AID

Figura 6. Mapa da AID do empreendimento
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2.5.3 Unidades de Conservação
O Litoral Sul, pela criação da Estação Ecológica do Taim, apresenta a maior superfície
protegida entre as Unidades Físico-Ambientais do Rio Grande do Sul. Além disso, apresenta uma
das melhores representatividades dos ecossistemas regionais sob proteção legal, incluindo a
maior parte dos ambientes típicos de restinga, como praias, dunas, banhados, lagoas, campos
arenosos e matas arenosas e turfosas. Do mesmo modo, a maior parte das espécies raras e
ameaçadas na região estão protegidas nesta unidade de conservação.
A Estação Ecológica do Taim (33.395 ha), situada nos municípios de Rio Grande e Santa
Vitória do Palmar, entre o Oceano Atlântico e a lagoa Mirim é a única Unidade de Conservação
(UC) relevante do compartimento ambiental (Figura 7). Esta importante área natural abrange
lagoas de grande (porção norte da lagoa Mangueira) e pequeno porte (Nicola e Jacaré),
além de áreas denominadas banhados do Taim e Albardão, estes últimos representando
aproximadamente 60% da área UC.
As novas unidades a serem criadas devem privilegiar a faixa de dunas frontais, as dunas
interiores, os remanescentes de mata de restinga e os banhados, que são os ecossistemas
mais comprometidos em escala regional. A localização de remanescentes de palmares de
butiá é particularmente importante. As unidades de conservação da região e as outras áreas
de importância biológica da Região do Litoral Sul estão descritas na Tabela 5.

Tabela 5

Principais remanescentes naturais na região do empreendimento.
Identificação e localização
Importância ambiental
últimos remanescentes na região, sem
Palmares no município de Santa Vitória do
informações sobre sua extensão ou situação
Palmar ao sul e ao norte da sede.
de conservação
Banhados do Saco do Jacaré ou Salies, no limite
ambiente extenso ainda bem conservado
sul da Lagoa Mangueira
Parte da Reserva da Biosfera dos Banhados
Banhados e Laguna Negra
Del Este no Uruguai
Áreas florestadas e juncais; R. Biosf. no
Arroio e Cerro São Miguel (Figura 8)
Uruguai
Banhado dos Afogados, município de Santa
Variedade de aves aquáticas.
Vitória do Palmar.
Importante local de refúgio para aves
Banhados do arroio del’Rey, entre as Lagoas
aquáticas. Praticamente isolado por lavouras
Mirim e Mangueira.
de arroz e impactado pela irrigação.
Banhado das lagoas das Capinchas e das
Presença de espécies
Cortiças, em Santa Vitória do Palmar, junto à
ameaçadas da avifauna
lagoa Mirim, no Pontal do Santiago.
Ultimos remanescentes das áreas florestadas
Ambientes Ciliares do Arroio Chuí (Figura 9)
mais austrais do Brasil e juncais.
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Figura 7. Mapa das Unidades de Conservação e áreas
de importância para a biodiversidade

RAS Parque Eólico Minuano | 16

MAIA

Meio
Ambiente

Consultoria Ambiental

Figura 8 . Vista a partir do Cerro São Miguel
do Arroio de mesmo nome no Uruguai.

Figura 9 . Áreas de mata ciliar e juncais em alguns trechos
do Arroio Chui na AII do empreendimento.
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3 diagnóstico ambiental
3.1 CLIMa
3.1.1 Sistemas de Circulação
A planície costeira do Rio Grande do Sul está sob a influência imediata de dois grandes
centros de ação atmosférica: O anticiclone do atlântico e o anticiclone móvel polar. Esses
dois amplos sistemas de circulação condicionam diretamente as manifestações do clima em
todo o sul do continente, drenando, continuamente, massas de ar, por efeito de variações
termodinâmicas. Mesmo caracterizando um sistema geral de circulação que cobre todo o
território rio-grandense há particularidades ligadas aos fatores do clima, capazes de criar
razões de especificidade para determinadas regiões.
O anticiclone do atlântico tem uma posição semifixa na faixa de 18º a 35º de
latitude sul. O limite frontal desse importante sistema de alta pressão pode ir além de 40º
oeste de Greenwich. Trata-se de um ativo centro dispersor de massas aéreas, de moderado
deslocamento, de condição térmica tropical e grande umidade. A intensa evaporação oceânica
assegura alta umidade relativa do ar, particularmente na região litorânea, enquanto que o nível
de radiação solar sobre o atlântico mantém características tropicais à massa de ar anticiclonal,
embora o ambiente térmico geral configure uma subtropicalidade climática.
A estrutura do anticiclone atlântico (Vieira, 1984) contém massas de ar quente e
úmidas, originando fenômenos de advecção (movimento de ar no plano horizontal) nas
camadas inferiores, ao contato com a superfície aquecida do oceano. A advecção de massas
quentes cria correntes de convecção, conduzindo a um aquecimento do anticiclone.
O mecanismo de deslocamento das massas de ar do anticiclone atlântico produz
ventos de NE e SE no território do Rio Grande do Sul. A disposição e altimetria do relevo não
são obstáculos a essa penetração; o ar quente e úmido produz estabilidade no tempo.
O anticiclone móvel polar tem posição compreendida entre 35º e 55º de latitude sul
entre 50º e 60º de longitude oeste de Greenwich sobre o centro da Argentina. É um poderoso
centro de alta, de caracter migratório, alimentado pela superfície fria das regiões da antárticas
e subantárticas.
A pressão das massas subtropicais de inicio, sobre o território do Rio Grande do
Sul, torna a primavera particularmente ventosa. Em fins de outubro e inicio de novembro,
já com um processo mais avançado de aquecimento, o anticiclone atlântico gera ventos de
nordeste e sudeste, fixando um domínio que se estendera por todo solstício de verão. A
atenuação dos ventos se verifica a partir de dezembro, quando as massas quentes e úmidas
são predominantes.
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3.1.2 Características hidroclimatológicas locais
Serão apresentados alguns dados que permitem caracterizar os elementos mais
importantes do clima para o estudo ecodinâmico, as precipitações e os ventos.
Somente duas estações funcionam com regularidade, permitindo a utilização de suas
médias: a de Rio Grande, onde as direções dos ventos são registradas, e as de Santa Vitória do
Palmar que dispõe apenas das precipitações e das temperaturas. Os totais anuais são de 1.252
mm em Rio Grande e de 1.186 mm em Santa Vitória do Palmar (Tabela 6).

Tabela 6

Média das precipitações mensais verificadas no período de 1912 a 1942.
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Rio Grande

95

122

104

106

115

117

116

118

115

99

76

69

S.V.Palmar

92

105

120

122

109

110

95

106

93

90

62

82

A região apresenta bom índice de pluviosidade, sem nenhuma estação seca. Entretanto
como o verão recebe menos precipitações e é quente (médias de 23,3 C em fevereiro, o mês
mais quente, em Rio Grande, e de 22,1 C em janeiro, em Santa Vitória do Palmar), um certo
déficit hídrico se produz de tempos em tempos, desde que as chuvas sejam espaçadas. É então
que a capacidade de retenção apresenta um papel ecológico importante (lençóis de areia
eólica e dunas, principalmente).
As chuvas são bastantes irregulares, o que não transparece nas médias. Infelizmente,
este aspecto não figura nas estatísticas climatológicas; entretanto, é atestado pelos habitantes
da região. Saint Hilaire (1974) oferece um exemplo célebre, no seu diário de viagem, em 1820,
insistindo muitas vezes sobre a seca que afetava a região: não havia chovido há oito meses.
Somente em 6 anos, os totais anuais variam na proporção de 1 a 1,5 e os totais
trimestrais, na de 1 a 3,4. A série é muito curta para permitir uma análise estatística; porém dá
uma idéia da amplitude das variações pluviométricas.
Efetuaram-se sondagens para obtenção de uma ordem de grandeza das chuvas
ocorridas em 24 horas. Assim apuraram-se 101,4 mm, em maio de 1970, em Santa Vitória do
Palmar, num só dia, para um total mensal de 198,7 mm; e em 10 de agosto de 1976, em Rio
Grande, 128,8 mm.
Tais volumes das chuvas, caindo sobre formações muito impermeáveis, de banhados
ou de lagoas, fazem imediatamente subir o nível dos lençóis d’água. Ao contrário, o vento e
a forte insolação estivam provocando uma forte evaporação nos lençóis d’água livre, e uma
intensa transpiração das plantas das áreas pantanosas.
A combinação de chuvas intensas e irregulares e de uma forte evaporação acrescida
pelo vento, que sopra quase permanentemente, provoca grandes variações na extensão das
superfícies afogadas. Estas são ampliadas pela topografia pouco acidentada, que se traduz
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notadamente por uma fraca profundidade dos lagos.
A fraca profundidade das lagoas faz com que sua inércia térmica seja fraca: são
aquecidas rapidamente no verão, o que aumenta a evaporação. Acontece o mesmo para sua
grande superfície, em comparação com sua pouca profundidade. Uma chuva de 130 mm,
caindo em 24 horas sobre a Lagoa Mirim, provoca uma subida igual de seu nível durante esta
mesma duração (A. Gomes & J. Tricart 1986).

3.1.3 Normais climatológicas do município de Santa Vitória do Palmar
As normais mensais de série tridecenal segundo 8º DISME-INEMET estão apresentadas
na Tabela 7.
Normais climatológicas mensais

Tabela 7
Parâmet/
mês

Jan

Fev

Nov

Dez

ANUAL

Precipitação

91,8

95,0 127,8 123,8 105,7 118,6 97,1 108,9 118,7 100,5 69,8

80,4

1230,1

Evaporação

56,7

75,2

68,4

52,1

42,9

32,1

34,7

44

46

55,5

68,7

95,6

711,9

Umid/Relat

73,7

76,7

79,5

81,6

83,9

85,8

85,4

83,4

82,9

80,7

77,2

73,4

80,4

Horas de luz 267,7 233,2 220,7

197

167,4 136,6 146,9 171,1 175,5 212,9 249,5 273,7 2452,8

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Temp. µ

22,2

21,8

20,6

17,1

14,3

12

11,3

11,9

13,3

15,7

17,9

20,5

16,6

T.Mínima

17,1

17,3

16,5

13,3

10.7

8,7

8

8,5

9,7

11,8

13,4

15,5

12,5

T. Máxima

28,8

28,8

26,6

22,9

19,7

16,9

16,2

17

18,1

20,9

23,8

26,9

22,2

Fonte: INEMET

Com estações bem definidas S.V.P. está classificada como clima temperado. O vento
é muito forte, principalmente pela inexistência de barreiras vegetais consistentes a nível de
modificar as condições microclimáticas nos ambientes; o regime hídrico é dependente das
condições meteorológicas que refletem-se em rápidas respostas extremas dos níveis das
lagoas e saturação do solos, visto a baixa capacidade de saturação e a alteração dos sistemas
naturais de drenagem e escoamento superficial.
Segundo Köepenn o enquadramento climático para Santa Vitória do Palmar seria o
do tipo Mesotérmico Brando “Cfa”. Pode ser identificada uma “célula” de tipo climático “Cfb”
Mesotérmico Médio nas localidades de São Miguel e Geribatu conforme trabalho publicado
pelo Prof. Eurípides Falcão Vieira do Departamento de Geografia da FURG.
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3.1.4 Ventos
O uso de Energia Eólica é dependente da direção predominante do vento no local
do projeto e sua densidade. As direções principais do vento são Nordeste e Sudoeste. A
velocidade média do vento é de 9,7m/s, sendo outubro, novembro e dezembro os meses de
maior velocidade (Figura 10). A informação sobre média de dias com visibilidade reduzida não
é disponível para estações meteorológicas próximas ao empreendimento.

Figura 10. Mapa com a representação dos valores
médios anuais de ventos.

3.2 GEomorfologia e solos
A sedimentação da região costeira do sul do Brasil tem envolvido ao longo dos últimos
anos, uma história sucessiva de oscilação da altura do nível do mar, fenômeno associado
diretamente a períodos interglaciais. A mudança da altura do nível do mar resultou em uma
migração temporária da linha da costa e, consequentemente, uma redistribuição específica
dos ambientes de sedimentação, que evoluíram a partir da formação de uma costa do tipo ilha
barreira (Villwock, 1984).
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Este padrão de costa se caracteriza pelo desenvolvimento de um extenso cordão
arenoso separando um oceano a sua frente, de uma planície dominada por lagoas e lagunas na
sua porção mais interior e continental. A migração da linha de costa está associada à migração
no tempo e no espaço dos tipos de sedimentos depositados.
A constituição geológica da região do Chui está caracterizada por sedimentos de
natureza dominantemente marinha, transicional, lagunar e eólica. A evolução da deposição
deste espesso pacote sedimentar envolveu a elevação do nível do mar por quatro vezes,
distintamente marcadas por um variado conjunto de fácies sedimentares representando um
complexo arranjo de ambientes de sedimentação. Os resultados destes processos costeiros
formam um quadro definido por períodos de transgressão e regressão marinha.
Na região sul são reconhecidos quatro grandes ciclos de sedimentação vinculados
aos últimos eventos glaciais que ocorreram durante o Cenozóico (Villwock & Tomazelli (1995).
Apesar da escassez de dados geocronológicos, estes autores reconhecem para estas últimas
quatro grandes transgressões marinhas as idades de 400.000, 325.000 e 120.000 anos, além
do atual período transgressivo.
A evolução da Província Costeira do Rio Grande do Sul, ocorre segundo Villwock &
Tomazelli (1995) através do desenvolvimento inicial de um sistema deposicional de leques
aluviais, localizados a oeste, no contato com as terras emersas continentais. Estes sistemas
de leques aluviais marcariam a deposição dos sedimentos coletados a partir das principais
bacias de drenagens continentais, tendo como área fonte as rochas ígneas (granitóides) e
metamórficas do Escudo Sul-rio-grandense.
Os leques aluviais englobam um conjunto de fácies sedimentares depositadas como
resultado dos processos de sedimentação ocorrentes nas encostas das terras continentais
(Sistema Deposicional de Leques Aluviais). Este evento deposicional não é registrado no
município de Santa Vitória do Palmar, estando o mesmo representado nas regiões uruguaias
localizadas a oeste do município e, em território brasileiro, na região de Jaguarão, Arroio
Grande e Pedro Osório.
Segundo Villwock & Tomazelli (1995), a evolução da Província Costeira para leste
ocorreu através da coalescência lateral de quatro sistemas deposicionais do tipo “lagunabarreira”. Para cada um destes sistemas, denominados Sistema Laguna-Barreira I, II, III e IV,
(Figura 11) os autores identificam um pico deposicional transgressivo, seguido de um evento
regressivo.
O subsistema lagunar é caracterizado pela presença de uma complexa associação de
ambientes lacustres que se desenvolvem atrás da barreira arenosa principal. Normalmente,
esta região é definida por uma grande planície onde são encontradas lagunas, lagos
costeiros, pântanos, mangues, canais irregulares e deltas intralagunares. Neste subsistema a
sedimentação está definida pelo amplo domínio de materiais finos, com a presença em geral,
de areias muitos finas a sedimentos siltosos nas áreas mais externas das lagunas e lagoas e,
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por uma sedimentação argilo-siltosa nas porções mais centrais e profundas.
O subsistema barreira envolve a região arenosa da beira da praia e os campos de
dunas adjacentes. Neste ambiente, os sedimentos são dominados pelas areias, apresentando
entretanto, para as regiões caracterizadas acima, uma notável variação do tipo de estruturas
primárias e composição das areias depositadas.
O Sistema Deposicional Laguna-Barreira I representa o primeiro evento trangressivoregressivo, onde o limite do oceano subiu até as terras altas, atingindo as áreas de rochas
granitóides do Batólito Pelotas. Esta elevação do nível do mar ocorreu aproximadamente a
400.000 anos atrás, originando uma sedimentação arenosa, de composição quartzo-feldspática
e cor avermelhada não ocorrendo na área a ser implantado o empreendimento.

3.2.1 Geologia
Os sedimentos mais antigos registrados na área do município estão caracterizados
dentro da Área de Influência Indireta (Figura 11) por uma faixa preservada de sedimentos
arenosos resultantes do Sistema Deposicional Laguna-Barreira II.
Este sistema define um segundo evento transgressivo-regressivo de idade
pleistocênica, mas cujo pico transgressivo, ou seja, a altura máxima do nível do mar, apresenta
valores de idades da ordem de 325.000 anos. A evolução deste sistema corresponderia ao
primeiro estágio da “Barreira Múltipla Complexa” de Villwock (1984), cuja individualização foi
responsável pelo isolamento de um gigantesco corpo lagunar representado, ainda hoje em
dia, pela Laguna dos Patos e pela Lagoa Mirim.
A antiga barreira de sedimentos arenosos, representados pelas fácies sedimentares
praiais e eólicas ficaram preservadas na região de Santa Vitória do Palmar a Noroeste como
uma faixa estreita e alongada no sentido Nordeste-Sudoeste (NE-SW). Os principais sedimentos
encontrados correspondem a areias quartzosas a quartzo-feldspáticas, de cor castanho
amarelada e com grãos de forma bem arredondada.
O Sistema Deposicional Laguna-Barreira III relaciona-se a um terceiro evento
transgressivo-regressivo pleistocênico de 120.000 anos determinadas que encontra-se muito
bem preservado em toda a Província Costeira, sendo que durante seu desenvolvimento ocorreu
a implantação final da Laguna do Patos e da Lagoa Mirim.
Os depósitos sedimentares associados a este evento transgressivo, geraram uma
barreira arenosa constituída por sedimentos eólicos (dunas) e marinhos (praias).
A Área de Influência Direta AID do empreendimento Eólico está situada sobre os
depósitos arenosos da barreira III existentes na região do Chui, apresentando-se na forma de
uma faixa estreita e alongada de direção nordeste-sudoeste conforme o mapa da AID (Figura
12).
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Figura 11. Mapa geológico da AII
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Figura 12. Mapa geológico da AID
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Os sedimentos eólicos que compõe a cobertura do cordão arenoso da barreira III
apresentam uma coloração clara por vezes com estratos escuros marcados por minerais
pesados, sendo constituídos essencialmente por areias quartzosas finas e arredondadas com
estratificação plano paralela (Figura 13).

Figura 13. Areias quartzozas encontradas na
Barreira III.

Além dos depósitos da barreira III, esta transgressão envolveu a deposição de
uma expressiva sequência de depósitos lagunares na região de retro-barreira. Os depósitos
encontrados neste subsistema lagunar se caracterizam pela presença de uma sedimentação
composta dominantemente por areias muito finas com grande contribuição síltico-argilosa.
O Sistema Deposicional Laguna-Barreira IV representa a sedimentação mais recente
que ocorreu na Província Costeira, desenvolvida durante o Holoceno como uma consequência
do último grande evento transgressivo pós-glacial (Villwock & Tomazelli, 1995).
Este sistema deposicional foi responsável pela formação de um extenso cordão arenoso
e por importantes corpos lagunares situados na região de retro-barreira, estando o evento
transgressivo definido por uma elevação do nível do mar a uma altura de aproximadamente 5
metros acima do nível atual.
A elevação do nível do mar permitiu o avanço da linha da praia para cima do continente
com a formação de uma barreira arenosa constituída por depósitos eólicos (dunas) e marinhos
(praias). As areias que compõe os sedimentos da barreira IV possuem uma composição
essencialmente quartzosa, com uma presença significativa de minerais pesados (magnetita e
ilmenita) e de sedimentos bioclásticos (conchas) (Figura 14).
O campo de dunas eólicas da barreira IV estende-se ao longo da costa da região de
Santa Vitória do Palmar até a Barra do Chuí (Figura 15), mostrando uma espessura entre 2 e
4 quilômetros. Estes campos de dunas desenvolvem principalmente dunas do tipo barcana,
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como uma resposta direta da atuação dos fortes regimes de ventos de direção nordeste que
atingem a costa da região sul do Brasil.
Os ventos propiciam a migração para sudoeste deste campo de dunas cobrindo
depósitos sedimentares mais antigos ou ainda avançando sobre a Lagoa Mangueira e outros
corpos lagunares menores.

Figura 14. Arenito com com pontos escuros
ferruginosos.

Figura 15. Dunas eólicas da Barreira IV.

O sistema deposicional IV originou atrás da barreira arenosa, um significativo
subsistema lagunar que evoluiu e ficou em parte parcialmente preservado pela Lagoa
Mangueira e por áreas paludais adjacentes formadas por um extenso banhado denominado
Salis. Este banhado ocupou as áreas mais planas e baixas, fazendo divisa pelo lado Oeste com
o sistema laguna barreira III e a Leste com as dunas do Sistema IV.
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De uma maneira geral, dentro das exposições encontradas, os sedimentos mostram
uma estruturação plano-paralela, intercalando camadas com uma tendência mais arenosa nas
porções mais rasas dos corpos lagunares (bordas), gradando para uma sedimentação sílticoarenosa nas porções mais centrais e profundas.
O conjunto deste sistema de barreiras acima descrito compõe a geomorfologia da
área de estudo, sendo constituído dominantemente por sedimentos arenosos que formam um
relevo plano sem maiores variações na topografia. As cotas topográficas oscilam entre valores
aproximados de 5 a 10 metros, apresentando uma rede de drenagens pouco desenvolvida e
com muito baixa densidade.
Os sedimentos da barreira III, onde está inserido o empreendimento, apresenta-se
bastante afetado na sua porção superior pela interferência humana através dos processos
vinculados a mecanização da lavoura de arroz, ocasionando um aplainamento das coxílhas
desta sub-unidade com a formação de um relevo plano (Figura 16).
Uma porção significativa desta unidade plana era ocupada por banhados e outras
áreas alagadiças, sendo que uma grande parte destes banhados foram drenados para o cultivo
do arroz. As cotas topográficas mostram uma variação entre 2 a 6 metros.

Figura 16. Relevo plano com capões de eucalipto
marcando a característica da paisagem local.

3.2.2 Solos
Alguns estudos foram realizados envolvendo os solos do município de Santa Vitória
do Palmar no que diz respeito à taxonomia, classificação de uso e avaliações de conseqüências
desse uso estando este trabalho baseado no Estudo dos Solos da região de Santa Vitória do
Palmar, realizado pela EMBRAPA (1996).
Ao analisar-se o conjunto de solos (unidades de mapeamento) do município deparamonos com uma baixa diversidade de tipos, caracterizada genericamente pela dominância de
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areias na camada superior (horizonte A) e argilas na inferior (horizonte B). A primeira varia de
5 a 70 cm. de profundidade com média em torno de 31 cm., constitui a interface primeira entre
litosfera e atmosfera e é meio de vida para micro e macro-organismos vegetais e animais. A
segunda camada é composta basicamente de argilas, constituindo um substrato praticamente
impermeável aos movimentos da água no perfil do solo, daí sua vocação para a cultura do
arroz irrigado e também as dificuldades de dreno principalmente no inverno.

Mapeamento Taxonômico
O mapeamento básico foi realizado segundo a classificação da SBCS, a qual se adapta
à realidade do país e do entendimento corrente da terminologia utilizada. O empreendimento
encontra-se sobre um Planossolo Eutrófico com Solonetz e Glei pouco Húmico como pode ser
visto no mapa na Figura 17.
Há predominância (28,5%) de solos do tipo GLEI EUTRÓFICO. O horizonte glei
caracteriza-se genericamente pelas cores que expressam principalmente a redução do ferro,
neutras ou cinzento-amareladas, devido à forte saturação com água durante boa parte do ano,
ou todo ele.
Em segundo lugar encontram-se os denominados SOLONETZ, são solos rasos e com
grande diferenciação entre os horizontes A e B, tendo o A estrutura predominantemente fraca
ou moderada e textura arenosa, e o B extremamente coeso, com consistência dura quando
seco e muito firme quando úmido, oferecendo séria resistência à penetração de ar, água e
raízes.
Ainda com bastante significância edáfica ocorrem os PLANOSSOLOS EUTRÓFICO, que
possuem também grande diferenciação de horizontes: o A em geral arenoso e o B argiloso. Este
último, com densidade aparente bastante elevada e coloração indicativo de redução (presença
de água), apresenta porosidade total baixíssima, constituindo uma zona de retenção de água
e de difícil dreno e percolação.
Com menor importância quantitativa e produtiva, encontram-se os SOLOS ORGÂNICOS,
localizados basicamente nos banhados (ambientes hidromórficos) que passam a maior parte
do ano alagados, logo, sem a mínima condição de cultivo. Embora com características químicas
(CTC) positivas, as limitações maiores são de ordem física, pois o lençol freático freqüentemente
é superficial exceto quando a área é drenada.
Os solos hidromórficos, são caracterizados pela forte restrição à percolação
da água, devido à presença do horizonte B bastante argiloso, dando origem a horizontes
acinzentados.
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Figura 17. Mapa de solos

Caracterização geotécnica do solo ocorrente na região de interesse
A importância do levantamento geotécnico de uma determinada área passa pela
necessidade que se tem, diante de uma obra de engenharia, de prever o comportamento
dos solos locais. Como o detalhamento geotécnico da área será feito somente durante a fase
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de projeto, serão mostrados alguns parâmetros geotécnicos de interesse feitos através da
comparação dos solos encontrados no local associado à pesquisa bibliográfica.

Caracterização
A tabela 8 mostra a granulometria dos materiais que aparecem nos na área, essas
granulometrias foram obtidas por intermédio de processo expedito.

Tabela 8

Granulometrias que aparecem no perfil

Material

Diâmetro das partículas - mm

areia siltosa

0,075 a 0,42

areia média

0,42 a 1,00

Existe no perfil pouca variabilidade de granulometria, podendo o solo ser caracterizado
como de material fino a médio.
Em termos de limites de consistência, LAMBE & WHITMAN (1969) e MITCHEL (1976)
apresentam os valores da tabela 9 mostrados abaixo.

Tabela 9

Limites de Consistência

Umidade de campo média Limite de liquidez Limite de plasticidade Índice de plasticidade
(%)
(%)
(%)
(%)

Material

areia siltosa 10 - 25
areia média

saturada

**

NP - 25

NP - 5

NP – 20

NP

-

-

* Não plástica, ** quando abaixo do nível d’água essas areias apresentam – se saturadas

Propriedades mecânicas

a) Resistência ao cisalhamento
A tabela 10 apresenta os parâmetros de resistência esperados para os materiais
encontrados no perfil dos solos da área. É feita uma inferência dos dados apresentados por
MITCHEL (1976) e o trabalho foi feito por KOLB e SHOOCKLEY (1957), analisaram em torno
de 500 amostras de solo em função da sua granulometria, levando em conta a distribuição
percentual das diversas granulometrias e a presença de matéria orgânica.

Tabela 10

Parâmetros de Resistência

Material

Intercepto coesivo (kPa)

Ângulo de atrito (graus)

areia siltosa

0 - 10

25 – 35

areia média

0

35

A avaliação precisa dos parâmetros de resistência para os materiais que aparecem
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no perfil de subsolo estudado só é possível com a execução de ensaios de resistência (SPT) de
campo.

b) Coeficientes de condutividade hidráulica
O coeficiente de condutividade hidráulica, “k” ou simplesmente coeficiente de
permeabilidade é o coeficiente de proporcionalidade da Lei de Darcy (Q = k.i.A). Este parâmetro
depende das características do meio poroso e fornece a velocidade do fluido permeante
através de uma área transversal unitária de fluxo “A”, sob condições de um gradiente hidráulico
unitário “i”. onde ocorre o fluxo.
Quanto às características do meio poroso, é influenciado pelo tamanho das partículas,
pelo índice de vazios, pela composição mineralógica, pela estrutura e pelo grau de saturação.
Por todos estes motivos, é um parâmetro de alta variabilidade a estimativa que será feita será
também com base em bancos de dados de autores reconhecidos e tem um valor qualitativo.
A tabela 11 mostra uma estimativa desse coeficiente para os sedimentos predominantes
que aparecem no subsolo da área.

Tabela 11

Coeficientes de Condutividade Hidráulica

Material

Coeficiente de Condutividade Hidráulica (cm/s)

areia siltosa

10-4 – 10-3

areia média

5.10-3 - 10-2

de LAMBE & WHITMAN (1969) e Horn (1971)

O local a ser implantada o parque eólico encontra-se sobre modelados de dissecação e
acumulação de pouca intensidade, o que confere ao local, uma razoável estabilidade do terreno.
Problemas de erosão, assoreamento e alagamentos são pontuais e pouco expressivos.
As características geológicas e geomorfológicas da área de influência direta do
empreendimento permitem descrevê-la como uma área estabilizada, onde os processos de
formação do relevo ocorrem de maneira lenta e suave, não havendo na maior parte da área
nenhum tipo de risco geológico.

3.3 RECURSOS HÍDRICOS
A região é extremamente privilegiada quanto à disponibilidade de recursos hídricos,
existindo dois mananciais de grandes proporções, a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira.
A Lagoa Mirim, com cerca de trezentos e oitenta mil hectares (380.000 ha) de
espelho d‘água está situada à Oeste de Santa Vitória, possui 350.000 anos de idade e por
vários momentos esteve ligada com o oceano. Hoje em dia está totalmente isolada das águas
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marinhas e recebe inúmeros aportes fluviais, tais como: Rio Piratini (via São Gonçalo), Rio
Jaguarão, Rio Cebollati, Rio Tacuari, Arroio São Luiz, Arroio São Miguel, Arroio Del Rey, entre
outros de menor significância. Devido aos aportes fluviais e às características sedimentares do
fundo, suas águas são turvas e de pouca transparência. Quanto à sua profundidade, de forma
geral é rasa (2,5 a 3,5 metros) apresentando poucos locais com mais de cinco metros.
A Lagoa Mangueira, localizada à Leste do município, é uma lagoa costeira bastante
jovem que outrora ligava-se com a Mirim. A Mangueira não possui aporte de águas fluviais,
com exceção da descarga do Arroio Pastoreio toda água desta lagoa provém da chuva e do
lençol freático. As águas da Mangueira são límpidas com até dois metros de transparência e
de boa qualidade, tendo como característica uma elevada dureza (água alcalina). Quanto à
profundidade, é bastante rasa dificilmente ultrapassando os dois metros.
No limite da Área de Influência Direta do empreendimento, na divisa com o Uruguai,
encontramos o arroio Chuí que apresenta características meandrantes associadas à área
de planície o que confere um fluxo lento de suas águas (Figura 18), até a sua foz junto ao
mar(Figura 19) .

Figura 18: Arroio Chuí no limite Norte
da área do Parque.
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Figura 19: Arroio Chui na foz próximo
a barra.

3.4 Ecossistemas
O município do Chuí, localizado no Litoral Sul do estado, extremo meridional do Brasil,
apresenta clima subtropical/temperado, com verão de temperaturas moderadas e invernos
amenos. O município apresenta área territorial limítrofe definida pelo município de Rio Grande
ao norte, Uruguai ao sul (município do Chuy, Departamento de Rocha), lagoa Mirim á oeste e
o oceano Atlântico á leste.
Na região ocorrem importantes mananciais hídricos na forma de grandes lagoas; a
bacia hidrográfica da Lagoa Mirim (230.000 ha), considerada a maior lagoa do estado, com
parte dos seus limites no município de Jaguarão e no Uruguai (Dep. de Rocha e Trinta e Três),
e ao norte a lagoa Mangueira (80.200 ha), com seu limite norte preservado dentro da E. E. do
Taim, e limite sul nas propriedades rurais do município de Santa Vitória do Palmar. A região do
Litoral Sul do Rio Grande do Sul caracteriza-se pela ampla faixa costeira retificada, limitada ao
norte pelo estuário da Laguna dos Patos e ao sul pelo estuário do arroio Chuí, fronteira com a
República do Uruguai.
A ‘Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira
e marítima’ (BDT, 2001) definiu a área dos municípios como inserida no compartimento do
Litoral Sul, em conjunto com os municípios de Rio Grande, Jaguarão, Arroio Grande e outro
estudo, relacionado ao Programa das nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD, 2000),
caracteriza o município como pertencente á Mesorregião do Sudeste rio-grandense, microregião Litoral Lagunar, junto com os municípios de Rio Grande, Chuí e São José do Norte.
Em termos gerais, os ambientes e a paisagem do município está inserida no bioma
Pampa, dentro da eco-região de campos arenosos costeiros associados á restinga litorânea
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(MMA, 2002). Esta região destaca-se pela importância dos banhados e áreas úmidas marginais,
com uma macrofauna bastante diversificada, especialmente de aves aquáticas. Várias espécies
de aves que no Brasil ocorrem exclusivamente no extremo sul tem nesta Unidade as principais
áreas de reprodução, alimentação e refúgio para muda, incluindo espécies raras, ameaçadas,
migratórias ou de grande interesse cinegético (Nascimento et al. 1992, Sick 1987, Silva 1987).
Do ponto de vista biogeográfico, esta região corresponde ao limite sul da distribuição
das formações arbóreas de restinga, com um fisionomia bastante particular e uma flora já
essencialmente pampeana, condicionada pelo clima local temperado (Waechter 1985).
Segundo a avaliação do BDT (2001), o compartimento do Litoral Sul onde se insere
o município do Chuí, apresenta como principais vetores de pressão sobre a biodiversidade
problemas associados á orizicultura e demais ações relacionadas. Obras relacionadas ao sistema
de irrigação para a cultura do arroz (canalização de drenagens, levantes e barragens) resultaram,
através de uso continuado, na alteração do regime hidrológico relacionado á drenagem de
áreas úmidas como banhados e pequenas lagoas, incluindo ás lagoas Mirim e Mangueira
e o próprio banhado do Taim. Desta forma, extensas áreas originais foram modificadas em
campos para pecuária e lavouras, restando no município poucas áreas associadas á banhados
permanentes associados á lagoas, bem como demais ambientes florestais.
No município vizinho de Santa Vitória do Palmar foi elaborado, em conjunto com o
Ministério do Meio Ambiente, um Plano Básico Ambiental municipal (FNMA/PMSVP, 1997).
Está também implantado o comitê da gestão da Lagoa Mirim, de caráter binacional. A pesca
na Lagoa Mirim é regulada através da Portaria 119 do IBAMA, que restringe a pesca comercial
à colônia local de pescadores.

3.4.1 Principais ecossistemas e unidades ambientais
Segundo BDT (2001), os ambientes predominantes do compartimento ambiental
Litoral Sul estão representados principalmente por dunas frontais e lacustres, campos
litorâneos, complexo sistema de banhados, áreas úmidas e pequenas lagoas isoladas, praias
arenosas, matas de restinga e butiazais, distribuídos ao longo da ampla faixa costeira retificada,
caracterizando a paisagem dominante local.
Os banhados e matas de restinga são os ecossistemas mais destruídos, praticamente
não restando áreas intactas fora do Banhado do Taim. O regime hidrológico foi alterado em
toda a região, incluindo as lagoas Mirim e Mangueira e o Banhado do Taim, pela retirada de
água para irrigação e pelas obras de construção de sistemas de irrigação. As lagoas e banhados
sofrem também os impactos da contaminação por agrotóxicos.
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Campos Nativos
Os campos da região são caracterizados por um denso estrato herbáceo, normalmente
utilizado para o pastoreio intensivo. A vegetação herbácea e por vezes arbustiva abriga uma
grande variedade de espécies vegetais e animais, em microclimas bastante típicos como
tocas, moitas e outras estratégias de vida adaptadas às adversidades que um ambiente aberto
oferece.
Estas formações estão diretamente relacionadas ao nível do lençol freático, o que
determina a classificação em: campos arenosos e campos arenosos úmidos. Estas sinúsias do
estrato herbáceo, hoje em dia estão praticamente descaracterizadas devido à seleção pelos
pastadores e introdução de exóticas. Na maior parte dos casos, encontra-se uma cobertura
mista a qual denominou-se de “campestre” .
Matas Ciliares e Capões de Mato
As matas de restinga diferenciam-se segundo as condições edafo-hidrológicas
constituindo formações arbóreas de solos arenosos drenados ou turfosos mal drenados. As
matas de solos drenados apresentam espécies de maior porte adaptadas à condição psamófila.
As de ambiente mal drenado compõem-se principalmente de árvores de pequeno a médio
porte, exceção as figueiras (F. organensis) e extremamente adaptadas à saturação hídrica,
apresentando um adensamento muito significativo.
A fauna que habita estas formações é riquíssima em insetos, artrópodes, aves e
mamíferos, destacando-se as aves passeriformes (famílias Fringilidae, Tyranidae, Emberezydae,
Vireronidae e Turdidae) e mamíferos carnívoros marsupiais, canídeos e felídeos.
As matas de restinga quase desapareceram em função da expansão da agricultura e
para fornecimento de lenha para os levantes de água. Os remanescentes são utilizados como
abrigo pelo gado, tendo sua regeneração comprometida pelo pastoreio (Figura 20).

Figura 20. Pequeno capão de mata próximo
ao Arroio Chuí.
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Butiazais
Os palmares são formações de butiazeiros (Butia capitata), formando adensamentos
bastante peculiares. Estas palmeiras ocorrem preferencialmente em zonas de transição
de campos secos para campos úmidos ou banhados, mas concentram-se ainda mais nas
“lombadas” geomorfológicas. Os palmares encontram-se totalmente descaracterizados em
função da agricultura e pecuária.
Os palmares de Butia capitata foram praticamente exterminados na região não
estando protegidos nas unidades de conservação existentes, configurando-se assim como os
ecossistemas em situação mais crítica.

Dunas e Praia Oceanicas
A zona costeira é caracterizada por praias expostas de suave declividade e pouca
expressão de marés, sendo a faixa intermareal o principal suporte aos componentes bióticos
deste sistema. Destacam-se a elevada produção de biomassa e a biodiversidade de espécies
marinhas e terrestres, que oportunamente também utilizam este ambiente (Figura 21).
Destacam-se neste contexto as inúmeras espécies de aves migratórias de ambos os
hemisférios, que se utilizam destas praias para alimentação, repouso e reprodução. Destacamse as famílias Lariidae (gaivotas, trinta-réis e andorinhas-do-mar), Charadriidae ( maçaricos e
batuiras) e Scolopacidae (pernilongos).

Figura 21. Barra de córrego e Dunas com vegetação
característica na zona praial.

O extenso cordão de dunas litorâneas é outra característica marcante nesta paisagem.
As dunas formadas por areias quartzosas marinhas apresentam-se dispostas longitudinalmente
à linha de costa e na direção preferencial do vento (NE). Nestes ambientes arenosos ocorrem
fauna e flora bastante particulares devido à sua adaptação a agressividade do meio (vento,
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escassez dágua e ausência de nutrientes).
Da flora destacam-se as gramíneas e ciperáceas, merecendo citação os gêneros
Andropogon, Panicum, Cyperus, Baccharis, Blutaparom, Hydrocotile e Drosera, por constituírem
o perfil típico das comunidades vegetais ocorrentes nos sedimentos arenosos da costa
gaúcha.
Quanto a fauna destacam-se os répteis (Liolaemus sp., Listrophys sp.) e em especial
o pequeno mamífero roedor Ctenomys flamarioni (tuco-tuco), endêmico da região. Ocorrem
sazonalmente (inverno) representantes da fauna patagônica, principalmente cetáceos
(baleias,botos e toninhas) e pinípedes (lobos e leões marinhos).
Na faixa praial, o principal vetor de pressão é o florestamento das dunas e campos
arenosos com espécies exóticas, principalmente Pinus. As praias e dunas são os ecossistemas
mais bem conservados na região, com exceção do setor que abrange o balneário de
Hermenegildo, onde a ocupação urbana inadequada se dá sobre o cordão de dunas primarias
ocasionando processos erosivos.

Ambientes Aquáticos - Banhados
Os banhados e várzeas de lagoas de água doce são a principal característica da
região, O banhado do Taim merece especial destaque e tem relação direta com as lagoas
Mirim e Mangueira. A biota palustre é definida por uma vegetação exuberante de macrófitas
hidrofanerófitas, hidrófitas e algas filamentosas perifíticas.
A produção primária é elevadíssima e serve como base para uma cadeia alimentar
bastante complexa. A fauna aquática em geral é abundante, apresentando rica malacofauna
de gastrópodas (Ampullaria canaliculata, Biomphalaria sp., Hydrobia spp. e Gundlachia sp.)
e bivalvos (Neocurbicula sp., Anodontites sp. e Diplodon sp.), abundante ictiofauna (famílias
Erhytrynidae, Pimelodidae, Characiidae e Cychlidae), em função da excelente produtividade
registrada para estas áreas.
A maior parte das extensas áreas inundáveis originais foram convertidas em campos
e lavouras, restando apenas os banhados permanentes que margeiam as lagoas, também
pressionados pela expansão das lavouras (Figura 21).
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Figura 21. Banhado no município de Chuí,RS.

3.5 flora
A vegetação da zona costeira da Região Sul do Brasil foi estudada por diversos autores
(Rambo, 1942, Reitz, 1962, Pfadenhauer, 1979, Mohrdieck, 1980, Schwarzbold 1982). Os tipos
de vegetação da zona costeira do Rio Grande do Sul foram descritos por Waechter (1985)
que identifica quatro tipos básicos: 1. Vegetação pioneira (ambientes extremos), 2. Vegetação
campestre (campos litorâneos), 3. Vegetação savânica (parques de butiás) e 4. Vegetação
florestal (matas de restinga).
O IBGE em seu “Levantamento de Recursos Naturais” (1986) classifica a vegetação
da Planície Costeira como área de formações pioneiras categorizando-as em de influência
marinha recobrindo parte dos depósitos eólicos e depósitos sílico-argilosos na linha da costa e
os de influência fluvial nas margens das lagoas Mirim, dos Patos e Mangueira.
A vegetação que reveste a porção de maior meridionalidade da Planície Costeira e
que engloba o município do Chuí pode ser considerada como típica de restinga, constituindo
um imenso mosaico onde podem ser reconhecidas áreas instáveis com comunidades pioneiras
(dunas e brejos), áreas com campos arenosos (secos ou úmidos), assim como banhados,
palmares e matas (Waechter, 1990).
As descrições de Saint-Hilaire quando percorreu a região (e a própria área do
empreendimento) no ano de 1820 mostram-nos a presença marcante do homem e do gado
nessa região, fornecendo, em diversas passagens, indicadores de que a vegetação local, “densa
e alta”, sofria transformações impostas por esses animais que a deixavam “extremamente
rasa” ou até destruída. Este mesmo autor deparou-se com pouca área florestal , fato que lhe
chamou a atenção, e, mesmo assim, “capões de árvores raquíticas” (Saint-Hilaire, 1987).
Assim na planície costeira as matas de restinga e banhados estão muito comprometidos
devido à ocupação humana ser muito antiga. Nesta região a transformação da vegetação original
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foi reflexo do aproveitamento do terreno para atividades agropecuárias, primordialmente o
pastoreio, pois a presença do gado excede 300 anos e mais recentemente (meados do século
passado) o cultivo de arroz (Chomenko, 1999) .
Apesar da grande extensão do litoral não existem espécies da flora endêmicas nesta
região, uma vez que esta não se originou por processos de especiação local, mas a partir da
migração de regiões vizinhas, geologicamente mais antigas (Waechter 1985).

3.5.1 Vegetação da área do Parque Eólico (AID)
Em sua maior extensão as áreas de influência direta (AID) do Parque são de Vegetação
Campestre com campos arenosos, já alterados pela utilização da área predominantemente
para a agropecuária, por longos períodos de tempo (Figura 22). As espécies dominantes são as
gramíneas cultivadas e as espécies herbáceas nativas destacando principalmente as famílias
Poaceae e Asteraceae.

Figura 22. Vista da área de influência direta do parque Eólico
mostrando campos e bosques de eucalipto ao fundo.

Nos campos da AID predominam espécies das famílias Poaceae dos gêneros
Aristida spp, Panicum spp, Andropogon spp e Paspalum notatum e P. plicatum e da família
Asteraceae como Baccharis trimera, Eupatorium spp, Xanthium spinosum, Solidago chilensis,
Conyza bonariensis e Pluchea sagittalis. Acompanham espécies da família Cyperaceae como
Cyperus rotundus e C. sesquiflorus e espécies de campo nativo como Vigna luteola (Fabaceae),
Glandularia sp (Verbenaceae), Solanum malacoxylum (Solanaceae), Oxalis corniculata
(Oxalidaceae), Desmodium incanum (Fabaceae), Plantago tomentosa (Plantaginaceae),
Polygala sp (Polygalaceae) e Cuphea sp (Lythraceaea) e em poucas áreas o Cirsium vulgare
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(Cardo), espécie exótica (Lorenzi, 2000).
Em áreas campestres mais úmidas (Figura 23) encontramos Ludwigia cf tomentosa
(Onagraceae), Utricularia foliosa, Eleocharis cf sellowiana, Hydrocotyle bonariensis (Apiaceae),
Verbena intermédia (Verbenaceae), Polygonum hydropiperoides (Poligonaceae) e Alternanthera
philoxeroides (Amaranthaceae), Lycopodium alopercuroides (Lycopodiaceae), Drosera ssp.
(Droseraceae), Androtrichum trigynum, ciperácea cespitosa com porte mais alto que as demais
e gramíneas estoloníferas como Axonopus paroddi, Ischaemum urvilleanum e Paspalum spp..

Figura 23. Área de campos com alagados com predominância
de espécies de Gramíneas e Cyperaceas.

Na AID do empreendimento (coordenadas ) existe um pequeno banhado (Figura 24)
onde se encontram espécies de Cyperaceas como Scyrpus spp, Rhynchospora sp, Cyperus
giganteus, Juncaceas como Juncus acutus além de Poligonum cf. acuminatum e macrófitas
aquáticas. Destacam-se fisionomicamente Eryngium pandalifolium (Apiaceae), Bromelia
antiacantha (Bromeliaceae) e no componente arbóreo Erythrina crista-galli (corticeira-dobanhado) e Sapium glandulatum (pau-leitero).

Figura 24. Área de banhado no leste da AID, municipio
de Chuí, RS.
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Nos canais e pequenas depressões alagadas (Figuras 25 e 26) assim como nas
margens do próprio Arroio Chui encontram-se além destas espécies de banhados, diversas
macrófitas aquáticas como Eichornia crassipes (Pontederiaceae), Pistia stratioides (Araceae),
Myriophyllum aquaticum (Haloragaceae), Nymphoides indica (Menyanthaceae), Cabomba
carolliana (Cabombaceae), Salvinia auriculata (Salviniaceae), Ludwigia spp (Onagraceae),
Sagittaria montevidensis e Echinodorus grandiflorus (Alismataceae) (Irgang & Gastal Jr.,1996).

Figura 25. Alagados próximos ao Arroio Chuí.

Figura 26. Ambiente Ciliar do Arroio Chuí com
poucos componentes arbóreos.

Na AID existem extensos talhões de Eucaliptus sp e quebra-ventos de taquareiras
(Bambusa tuldoides) além da vegetação arbórea exótica plantada junto as sedes como Melia
azedarach (cinamomo), Cupressus sp (Cipreste), Citrus spp (laranjeiras e limões) e indivíduos de
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espécies nativas como Ficus organensis (figueira-da-folha-miuda), Ficus lushnatiana (figueira
do mato), Butia capitata (butiá) e Syagrus rommanzzofianum (gerivá).

3.5.2 Vegetação da área de estudo (AII)
No limite leste próximo a Barra do Chuí, na área de influência indireta (AII),
encontramos uma formação de paleodunas com vegetação pioneira onde se destacam espécies
da família Poaceae como Andropogon arenarius, Paspalum vaginatum, Panicum racemosum
e também espécies de Asteraceas como Achyrocline satureoides e Gamochaeta americana. A
influência da restinga aparece na presença de Cakile maritima, Centella asiatica, Hydrocotile
bonariensis, Margyricarpus pinnatus e Plantago tomentosa.
Este ambiente vem sofrendo a invasão de espécies exóticas arbóreas como Acacia
longifolia e Pinus spp que tem se dispersado na zona praial e sobre a vegetação campestre
(Cordazzo et alli, 2006) competindo com a flora herbácea nativa e formando grandes
agrupamentos em especial entre o Balneário do Hermenegildo (ao norte) e a Praia da Barra
do Chuí (Figura 27). Nesta localidade ocorrem também inúmeras espécies exóticas e entre as
arbóreas introduzidas destacamos Tamarix gallica e Casuarina equisetifolia.

Figura 27. Ocupação por Acacia longifolia sobre a área
de paleoduna, próximo a Barra do Chui, RS.

Também ao longo do arroio Chui na proximidade da AID e no noroeste da área de estudos
(AII) ocorrem fragmentos de mata de restinga e da mata ciliar (Figura 28) onde encontramos
espécies nativas como o sarandi leitero, Pouteria salicifolia (Sapotaceae), a batinga vermelha,
Eugenia uruguensis e a murta, Blepharocalyx salicifolius (Myrtaceas), a canela-lajeana, Ocotea
pulchella (Lauraceae), o salseiro, Salix humboldtianum (Salicaceae) e Anacardiáceas como a
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aroeira-brava, Lythraea brasiliensis, aroeira vermelha, Schinus therebenthifolius e a assoviadeira,
Schinus polygalamus. Além destas observou-se os branquilhos, Sebastiana commersoniana
e S. brasiliensis e o pau-leitero, Sapium glandulatum (Euphorbiaceae), a coronilha, Scutia
buxifolia (Rhamnaceae), uma caúna, Ilex sp, a corticeira-do-banhado, Erythrina crista-galli, a
capororoca-do-banhado, Myrsine lorentzianna e as rubiaceas veludinho, Guettarda uruguensis
e cafézinho do mato Psychotria sp.
No estrato arbustivo destacam-se a bananinha-do-mato, Bromelia antiacantha, o
espinho de São João, Berberis laurina e a embira Daphnopsis racemosa características de áreas
com presença de gado. Entre as epífitas observaram-se as bromélias barba-de-pau, Tillandsia
usneoides, e cravo-do-mato T. aerhantus, além da orquídea Catleya intermedia.

Figura 28. Mata Ciliar do Arroio Chuí, na
proximidade da cidade do Chuí, AII do
empreendimento.

Estas áreas de mata, raras no curso do arroio, tem porte baixo e são utilizadas pelo
gado o que resulta num sub-bosque alterado, onde falta a regeneração da maioria das espécies
arbóreas (Figura 29). Ampliando o já colocado pelo Plano Básico Ambiental de Santa Vitória do
Palmar (FNMA/PMSVP, 1997) e em vista da situação florestal atual da região sugerimos que
os atuais remanescentes da mata ciliar do Arroio Chui sejam conservados pois representam a
formação florestal mais meridional do Brasil (Waechter, 1990).
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Figura 29. Fragmentos de Matas de restinga
utilizados pelo gado, próximo a AID do
empreendimento.

3.5.3 Espécies ameaçadas e protegidas da flora
As espécies da flora nativa ameaçadas (Baptista & Longhi-Wagner, 1998; Diário
Oficial do RS, 2002) ocorrentes na área de estudo são encontradas nas matas ciliares e de
restinga e em algumas sedes das propriedades. São estas o Butia capitata o butiá da família
Arecaceae (Palmae) considerado em perigo, a orquídea Cattleya intermedia e a barba-de-pau,
Tillandsia usneoides categorizadas como vulneráveis e Syderoxylum obtusifolium da família
Sapotaceae.
Espécies de interesse para a conservação segundo o BDT (2001) ocorrentes na área
de estudos (AID e AII) são Ficus organensis a figueira da folha miúda e Ficus lushnatiana a
figueira de folha grande (Moraceae), Syagrus rommanzoffianum o gerivá, Butia capitata o
butiá (Arecaceae) e a Eriocaulacea herbácea Paepalanthus polyanthus.
Na implementação do Parque Eólico, ambientes como banhados e remanescentes
de mata de restinga e ciliar não deverão ser alterados. Se durante o monitoramento prévio a
implantação ou durante as obras, espécies ameaçadas ou protegidas forem localizadas estes
indivíduos deverão ser georeferenciados, marcados e transplantadas para fora da área direta
do empreendimento.
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3.6 fauna
3.6.1 Diagnóstico da Herpetofauna (Anfíbios e Répteis)
Introdução
Diversos estudos têm apontado à destruição e alteração dos hábitats, poluição,
mudanças de caráter global e infecção por agentes patogênicos, como as principais causas
da extinção e declínio mundial das populações de anfíbios (e.g. Silvano & Segalla, 2005),
aumentando consideravelmente o foco conservacionista sobre este grupo taxonômico em
especial.
Anfíbios e répteis são espécies-chave em monitoramentos de fauna por diversas
razões. No caso de anfíbios, devido as suas características morfológicas únicas, com pele nua e
permanentemente úmida, demonstram elevada vulnerabilidade a mudanças e alterações no
meio aquático e terrestre sendo considerados importantes indicadores da qualidade ambiental
(Andreone & Luiselli, 2000). Desta forma, anfíbios são excelentes modelos para avaliar o grau
de severidade da perturbação ambiental, principalmente, por possuírem atributos biológicos e
ecológicos relacionados á sua distribuição cosmopolita e em grande diversidade de ambientes,
ciclo de vida bifásico, grande diversidade de espécies (>6000) e de modos reprodutivos (39).
No caso de répteis, por outro lado, apesar de existirem poucos estudos sobre a
diminuição da diversidade e conservação (Dodd, 1993), estes animais são importantes
componentes das comunidades animais e apresentam diversificada utilização dos recursos
disponíveis no meio ambiente, exemplificando bem a grande plasticidade ambiental e valoração
ecológica do grupo (Cadle & Greene, 1993).
O Rio Grande do Sul apresenta uma diversidade de mais de 200 espécies de anfíbios
e répteis (Braun & Braun, 1980; Lema, 1994, 2002; Fontana et al., 2003), sendo reconhecidos
aproximadamente 100 espécies de anfíbios anuros (Braun & Braun, 1980; Garcia & Vinciprova,
1998; Kwet & Di-Bernardo, 1999) e 111 espécies de répteis (Lema, 1994, 2002; Di-Bernardo et
al., 2003). Porém, no caso de anfíbios, este número de espécies é de caráter provisório, devido
a potencial descoberta de novas espécies, arranjos taxonômicos e/ou novos registros para o
Rio Grande do Sul (Garcia & Vinciprova, 2003).
A planície costeira do estado possui distribuição e composição herpetofaunística
relacionada principalmente á influência zoogeográfica de elementos da Floresta Atlântica e
Estacional, do Chaco Argentino e do Pampa Uruguaio e Argentino (Lema 1994). Esta região
é considerada uma das áreas do estado que ainda abriga uma herpetofauna desconhecida
e pouco estudada, com a maioria dos trabalhos realizados possuindo cunho taxonômico,
existindo poucos dados disponíveis sobre a dstribuição, biologia, ecologia e conservação de
populações e comunidades de anfíbios e répteis (e. g. Oliveira et al., 2000).
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Metodologia
Caracterização da área de estudo
A área de estudo considerada no presente RAS compreende a área de influência direta
(AID), inserida dentro do polígono de licenciamento, além da área de influência indireta (AII)
do empreendimento eólico, considerando 7 km a partir da AID, conforme solicitado no termo
de referência eólico (Fepam).
A área de estudo, denominada no presente relatório como Parque Eólico Minuano
(PEM), está localizada próxima ao município do Chuí, em diversas propriedades rurais (Figura
30).

Figura 30. Imagem mostrando a AID do Parque
Eólico Minuano.

A área de influência direta (AID) do empreendimento eólico (entorno de 2000 ha)
está localizada em propriedades rurais limitadas á leste pelo balneário da Barra do Chuí junto
ao Oceano Atlântico, á oeste pelo arroio Chuí próximo á cidade, á norte com a estrada de
acesso ao balneário da Barra do Chuí, e com o limite sul, na divisa do arroio Chuí.
A paisagem predominante é composta por uma matriz de ambientes agrícolas
associados á pecuária de gado em regime extensivo e áreas de cultivo de arroz, em menor
escala e atualmente desativadas. Desta forma, grande parte da AID correspondem á ambientes
campestres, que no limite sul, leste e oeste da gleba assumem feição de áreas sazonalmente
alagadas com banhados de palha e junco sob a influência hidrológica do arroio Chuí .
Ocorrem também, de forma esparsa, principalmente ao longo de trechos localizados
á oeste e leste da área, ambientes florestais como matas ciliares associados ao arroio Chuí
(Figura 31).
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Figura 31. Ambientes de mata ciliar e juncais no
Arroio Chuí, na AII do empreendimento.

Métodos de campo
As amostragens á campo na área de estudo foram realizadas ao longo de duas visitas
de 5 á 7 dias de duração, totalizando 12 dias (90 horas de esforço de campo) nos meses de
março e abril de 2008, visando o reconhecimento da área de influência direta (AID) e indireta
(AII). Ambientes relevantes e potencialmente ricos em espécies foram identificadas com o
auxilio de um GPS e posterior plotagem dos pontos em um mapa-base (software trackmaker),
sendo posteriormente, percorridos e verificados á campo.
Os métodos aplicados para o inventario da herpetofauna consistiram de deslocamento
á pé ou de carro buscando cobrir a diversidade de ambientes relevantes para a herpetofauna
local.
A metodologia geral de coleta para os distintos grupos taxonômicos investigados
(anfíbios e répteis) foi procura ativa das espécies nos ambientes representativos da área
de estudo, visando registrar as espécies da comunidade. Abaixo detalharemos os métodos
aplicados para o registro das espécies de anfíbios e répteis.
Anfíbios. Os métodos para a obtenção da composição das espécies de anfíbios
anuros seguiram Heyer et al., (1994), sendo utilizado o seguinte conjunto de técnicas: VES –
inventário de espécies através do encontro visual; AST – amostragem por transecto auditivo; e
SBS - inventário de espécies no sítio reprodutivo. Anfíbios foram registrados através de coletas
diurnas e noturnas de adultos em sítios reprodutivos. De forma complementar, girinos e larvas
de anfíbios foram coletados para identificação com auxílio de literatura especializada.
Répteis. O inventario das espécies de répteis foi realizado de através da procura visual
de espécies ativas (ou em repouso) durante o dia e a noite, bem como, potenciais abrigos
de indivíduos inativos como troncos, pedras e touceiras na vegetação. Indícios secundários
da ocorrência de espécies (e.g. carapaça de quelônios de água-doce, animais mortos, ovos
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e larvas de anfíbios) também foram considerados como registros de ocorrência de espécies
na área de estudo. De forma complementar ao inventário de espécies, entrevistas informais
com proprietários e moradores locais foram conduzidas auxiliando o registro de ocorrência de
algumas espécies de répteis na área de estudo.

Elaboração da lista de espécies da área de estudo
A lista de espécies de anfíbios e répteis foi elaborada a partir de uma abordagem
regional, considerando parte dos municípios inseridos no compartimento ambiental do Litoral
Sul, conforme o BDT (2001).
Desta forma, será considerado no presente estudo o conhecimento da diversidade e
distribuição de espécies da herpetofauna de cinco municípios (Chuí, Santa Vitória do Palmar,
Rio Grande, Pelotas e São José do Norte) no Rio Grande do Sul e áreas no centro e leste do
departamento de Rocha no território uruguaio.
A área geográfica selecionada para análise, no nosso entender, forma um conjunto
homogêneo com fisionomia e paisagem semelhantes, e que potencialmente podem abrigar
espécies representativas da herpetofauna do sul do Brasil e extremo nordeste do território
uruguaio.
A compilação da lista de espécies foi realizada a partir de literatura científica
especializada sobre anfíbios e répteis em listagens regionais de espécies de répteis (Lema,
1994; 2002) e anfíbios (Braun & Braun, 1980), além de inventários de espécies realizados
no município de Rio Grande (Loebmann & Figueiredo, 2004 – anfíbios; Quintela et al; 2006
- répteis), na E. E. do Taim (Gomes & Krause,1982 – répteis; Gayer, Krause & Gomes, 1988
– anfíbios), Parque Estadual da Lagoa do Peixe (Loebmann & Vieira, 2005 – anfíbios) e em
Pelotas (diversas publicações).
Informações sobre a herpetofauna uruguaia com ocorrência no departamento de
Rocha foram compiladas a partir dos trabalhos de Nunes et al. (2004) com anfíbios, AchavalElena (2001) com répteis e Achaval e Olmos (2003) com anfíbios e répteis.
Para avaliação das espécies de especial interesse ou constante nas listas de espécies
ameaçadas, em caráter regional, nacional e/ou mundial, foram consultados os seguintes
trabalhos: Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção do Rio Grande do Sul (Fontana et
al; 2003), Lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção (Ibama, 2003), IUCN – União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2004) e Categorizacíon de los anfíbios
del Uruguay (Maneyro & Langone, 2001).
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Resultados e Discussão
A lista compilada na tabela 12 aponta a ocorrência de 79 espécies de anfíbios e répteis
(31anfíbios e 48 répteis) com potencial ocorrência na área do município do Chuí, considerando,
especialmente, espécies associadas á ambientes abertos como áreas agriculturáveis (campos
de pastoreio e arrozais), banhados e áreas úmidas e ambientes florestais remanescentes.
Na tabela abaixo, onde é apresentada a lista das espécies de anfíbios e répteis com
potencial ocorrência na área do projeto do Parque Eólico Minuano, são utilizados os seguintes
anacrônios: Distribuição das espécies: DIR – espécies com registro na área de influência direta
do empreendimento, IND – área de influência indireta; RS – espécies com registro de ocorrência
associado ao bioma pampa e litoral norte e médio do Rio Grande do Sul; RG – espécies com
registro no município de Rio Grande, PE – município de Pelotas, t – Estação Ecológica do Taim;
SV – município de Santa Vitória do Palmar; URU – espécies com registro no departamento
uruguaio de Rocha; Status de conservação: status regional (RS) e status nacional (Ibama, 2003):
VU – vulnerável, DD – dados deficientes; status nacional (Uruguai): AE – atenção especial e A
– ameaçado (anfíbios) e V – vulnerável e EP – em perigo (répteis); status internacional (IUCN
2004): LC – “ least concern” ou preocupação menor, NT – “near threatened” ou próximo a ser
incluído em alguma categoria de ameaça, VU – vulnerável; EM – “endangered” ou em perigo;
E - Espécie exótica.

Lista das espécies de anfíbios e répteis com potencial ocorrência em ambientes
abertos e florestais na área do projeto do Parque Eólico Minuano, município
do Chuí/RS.

ANFÍBIOS

Status de
conservação

Distribuição
Uruguai
Dep. Rocha

Nome popular

P.E.M.
AID/AII

Família / espécie

RS
Regional

Tabela 12

PE

x

RG/T/SV
RG/SV/T
RG

x
x

RS
SV

x
x

PE/RG
RG/T
RG/SV/T
RS
RG

x
x
x

RS BR INT UR

TYPLONECTIDAE
Chthonerpeton
indistinctum

cecília

AE

BUFONIDAE
Chaunus arenarum
C. dorbignyi
Melanophryniscus
dorsalis
M.atroluteus
M. montevidensis

sapo-da-praia
Sapo-da terra
Sapinho-da barriga-vermelha

AID

Sapinho-da barriga-vermelha
Sapinho-de-barriga-vermelhauruguaio

AII

VU

VU

VU

VU

LC
VU

PM
AE

HYLIDAE
Dendropsophus minutus
D. sanborni
Hipsyboas pulchellus
Scinax uruguayus
S. fuscovarius

perereca
perereca
perereca-do- banhado
Perereca-tic-tac
perereca-do-banheiro

AID
AID
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Tabela 12

Lista das espécies de anfíbios e répteis com potencial ocorrência em ambientes
abertos e florestais na área do projeto do Parque Eólico Minuano, município
do Chuí/RS.

S. granulatus
S. squalirostris
S. berthae
Phylomedusa iheringi
Argenteohyla siemersi
Pseudis minuas

perereca-do-banheiro
perereca- nariguda
perereca
Perereca-macaca
Rã-motor
rã-boiadora

AID
AII

AID

RG/T
RG/T
T
RS
RG/SV/T

x
x
x
x
x
x

SV/T

x

RG/T/SV

x

LC
EN

A
A
AE

VU

AE

NT

A

CYCLORAMPHIDAE
Odontophrynus
americanus

Sapo-da-enchente

CERATOPHRYDAE
Ceratophrys ornata

Untanha

LEPTODACTYLIDAE

sapo-da-enchente

Leptodactylus ocellatus
Leptodactylus gracilis
Leptodactylus latinasus
Leptodactylus
mystacinus

rã-crioula
rã-listrada
Rã-assobiadora
rã-de-bigode

AID
AID
AID

RG/SV/T
RG/SV/T
RG/T
PE

x
x
x
x

rãzinha

AID

RG/SV/T

x

RG
SV/RG/T
RG/T
RS
STA/T
RS

x
x
x
x
x

RG
31

x
28

RG
RG/PE
PE
PE

X
X
X
X

RG/T
RS
RG
RG/T
RG/T

X
X
X
X
X

RG/T
RS/RGT
RG/T
RG/T
RG
RG/T

X
X
X
X
X
X

RS
RG/T
RS

X
X
X

VU

VU

LEIUPERIDAE
Pseudopaludicola
falcipes
Physalaemus cuvieri
P. gracilis
P. biligonigerus
P. riograndensis
P. henseli
Pleurodema bibronii

rã-cachorro
rã-chorona
rã-chorona
Rã-chorona-pequena
rãzinha
rã-de-quatro-olhos

AII

MICROHYLIDAE
Elachistocleis bicolor

sapo-guarda
Número total de espécies

AID
13

RÉPTEIS
COLUBRIDAE
Boiruna maculata
Clelia rustica
Echinantera occipitalis
Echinantera
poecilopogon
Helicops infrataeniatus
Liophis almadensis
Liophis flavifrenatus
Liophis jaegeri
Liophis miliaris
semiaureus
L. poecylogirus
L. anomalus
Lystrophis dorbignyi
Oxyrhopus rhombifer
Philodryas aestivus
Philodryas
patagoniensis
P. olfersii
Phalotris lemniscatus
Pseudablabes agassizii

Muçurana-comum
Muçurana-marron
Corredeira-pintada
Corredeira-de-barriga-vermelha
Cobra-d’água-litorânea
Jararaquinha-do-campo
Jararaca-listrada
Cobra-d’água-verde
Cobra-preta
Cobra-verde-comum
Jararaquinha-do-banhado
Nariguda-da-praia
Falsa-coral-comum
Cobra-cipó-carenada
Parelheira
Cobra-cipó-listada
Cabeça-preta-litorânea
Parelheira-mirim

AID

AII
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Tabela 12

Lista das espécies de anfíbios e répteis com potencial ocorrência em ambientes
abertos e florestais na área do projeto do Parque Eólico Minuano, município
do Chuí/RS.

Psomophis obtusus
Thamnodynastes
hypoconia
T. strigatus
Tomodon dorsatus
Tantilla melanocephala
Sybinomorphus
ventrimaculatus

Corredeira-do-banhado
Corredeira-pequena

AII

RG/SV
RG/T

X
X

RS
RG
RS
RG

X

V

X

V

RG
RG/T

x
x

coral

RS

x

Cobra-cega-minhoca-comum

RS

x

RG/T
RG

x

Corredeira-comum
Cobra-espada-comum
falsa-cabeça-preta
dormideira

VIPERIDAE
Bothrops pubescens
B. alternatus

jararaca-pintada
Cruzeira

AII

ELAPIDAE
Micrurus altirostris

V

LEPTOTyphlopidae
Leptotyphlops munoai

V

EMYDAE
Trachemys dorbignyi
T. scripta

Tigre-d’água

AID

E

CHELiDAE
Acanthochelys spixii
Phrynops hilarii
Hydromedusa tectifera

Cágado-preto
Cágado-de-barbelas
Cágado-cabeça-de-cobra

AII

RG/T
RG/T
RG/T

x
x
x

Jacaré-do-papo-amarelo

AII

RG/T

x

Teiu-comum

AID

RG/T

x

V

ALLIGATORIDAE
Caimam latirostris

TEIIDAE
Tupinanbis merianae

GEKKONIDAE
Hemidactylus mabouia

Lagartixa-das-paredes

RG

E

TROPIDURIDAE
Liolemus occipitalis
L. wiegmannii

Lagartixa-da-praia
Lagartixa-da-areia

RG/T/SV

VU

VU

VU

x

TEIIDAE
Teius oculatus
Cnemidophorus
lacertoides

tiú-verde
tiú-da-areia

RG/T
RS

x
x

RG

x

RG/T

x

Cobra-de-vidro-verde
Cobra-de-vidro-uruguaia

RG
RG

x
x

Cobra-cega-comum
Cobra-cega-uruguaia
Cobra-cega-pequena-uruguaia
Anfisbena-de-crista
Número total de espécies

PE
RS ?
RS
RS
48

x
x
x
x
42

SCINCIDAE
Mabuya dorsivittata
GYMNOPHTHALMIDAE
Cercosaura schreibersii

scinco-comum
Lagartixa-marrom

ANGUIDAE
Ophiodes striatus
O. vertegralis

DD

AMPHISBAENIDAE
Amphisbaena trachura
A. darwinii darwinii
A. munoai
Anops kingii

8

RAS Parque Eólico Minuano | 53

MAIA

Meio
Ambiente

Consultoria Ambiental

Durante a realização do inventário de espécie na área do PEM foram registradas 21
espécies de anfíbios e répteis, entre elas, 8 espécies de répteis (5 serpentes, um lagarto, 2
quelônio de água-doce e um jacaré) e 13 anfíbios anuros.
A riqueza de espécies encontrada equivale a aproximadamente 30 % das espécies
de potencial ocorrência para o município (Tabela 12), sendo representadas, na sua maioria,
por espécies comuns e localmente abundantes, além de algumas espécies raras e/ou pouco
abundantes nas áreas investigadas (Tabela 12).
Comparando a riqueza de espécies encontrada com os registros atuais para o
município de Rio Grande (Quintela et al; 2006; Loebmann & Vieira, 2004), incluindo o E. E. do
Taim (Gomes & Krause, 1982; Gayer, Krause & Gomes, 1988) (55 espécies - 22 anfíbios e 33
répteis), a herpetofauna registrada na área de estudo representa 41% da riqueza de espécies
contida nestes trabalhos.
Avaliando a riqueza e a composição potencial de espécies a partir dos dados
compilados na tabela 12, podemos assumir que diversas espécies podem ocorrer na AID e AII
do empreendimento.
Dentre os anfíbios, podemos citar mais 5 espécies associadas á ambientes abertos,
como de potencial ocorrência na área de influência do empreendimento (grifadas em negrito
na Tabela 12), alem das registradas no presente estudo.
No caso de répteis associados á ambientes abertos, de forma não exclusiva, podemos
esperar uma riqueza adicional de 18 espécies de répteis (1 quelônios, 3 lagartos, 14 serpentes)
(grifadas em negrito na Tabela 12), alem das registradas no presente estudo.
Entre a anurofauna, podemos citar algumas espécies como abundantes e comuns na
área de estudo: a rã-pequena (Pseudopaludicola falcipes), perereca-do-banhado (H. pulchellus)
(Figura 32), o sapinho da terra (Rhinella dorbignyi) (Figura 33), a rã-criola (L. ocellatus), a rãlistrada (L. gracilis) e a rã-boiadora (P. minuta) (Tabela 12).

Figura 32. Perereca-do-banhado (H. pulchellus)
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Figura 33. Sapinho da terra (Rhinella dorbignyi)

No caso de anfíbios anuros, algumas espécies também (listadas na tabela 12) também
apresentam potencial ocorrência na AII do PEM entre elas, destacamos a rã-chorona-pequena
(P. riograndensis), a perereca tic-tac (Scinax uruguayus), Perereca-macaca (Phylomedusa
iheringi) e a cecília (C. indistinctum) (Tabela 12).
A única espécie de anfíbio listada na tabela e exclusiva dos municípios de Santa
Vitória do Palmar e do Chuí é o sapinho-de-barriga-vermelha-uruguaio (Melanophryniscus
montevidensis) (Figura 34). Esta espécie foi recentemente registrada para o Rio Grande do Sul
(Tedros et al, 2001), a partir de indivíduos encontrados na praia de Alvorada, nas proximidades
da Barra do Chuí. No presente estudo, especificamente na AID da maior propriedade do PEM
(22H 0277984/6265348), esta espécie foi novamente registrada por intermédio do encontro
de 14 indivíduos em atividade em ambiente campestres (ver figura 67), associado a áreas de
banhado sujeitas á inundação do arroio Chuí, á sudeste da gleba.
Segundo comunicação pessoal do pesquisador uruguaio Raul Maneyro, que confirmou
a identificação da espécie por intermédio do envio da foto do indivíduo capturado (Figura 34),
M. montevidensis foi coletada pela primeira vez no Rio Grande do Sul em 1989 (Tedros et al.,
2001), com o presente registro constituindo a redescoberta da espécie após 19 anos do seu
encontro no estado. Além disso, o presente registro representa a segunda localidade brasileira
conhecida para a espécie (Santa Vitória do Palmar e Chuí) e a maior subpopulação de M.
montevidensis até o momento encontrado em território brasileiro.
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Figura 34. Sapinho-da-barriga-vermelha-uruguaio
(Melanophryniscus montevidensis)

Considerando a fauna de répteis encontradas no presente inventário, além das
espécies frequentemente citadas nas entrevistas informais com proprietários e trabalhadores
locais, podemos citar algumas espécies comuns e/ou de ocorrência potencial na área do PEC,
entre elas, destacamos, a cobra-d’água-verde (Liophis jaegeri), o tigre-d’água (T. dorbigni), o
cágado-preto (A. spixii), cágado-de-barbelas (Phrynops hilarii)(Figura 35) o lagarto-comum (T.
merianae), tiú-da-areia (Cnemidophorus lacertoides), o jacaré-de-papo-amarelo (C. latirostris),
a parelheira (P. patagoniensis) (Figura 36), a cabeça-preta (Phalotris lemniscatus) (Figura 37) a
corredeira-do-banhado (Psomophis obtusus) e a cruzeira (Bothrops alternatus).

Figura 35. Cágado-de-barbelas (Phrynops hilarii)

Dentre as espécies que compõem a fauna de lagartos local podemos citar pelo
menos quatro espécies como de potencial ocorrência na área da AID e AII: a lagartixa-marrom
(Cercosaura schreibersii), o tiú-verde (Teius oculatus), o tiú-da-areia (Cnemidophorus lacertoides)
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e a lagartixa-da-praia (Liolemus occipitalis) (Tabela 12). Somente a lagartixa-marrom e o tiúverde poderiam ser registradas na AID, com as demais espécies potencialmente ocorrendo
na AII, em ambientes de campos arenosos e dunas costeiras, sendo que a lagartixa-de-praia
possui registro para o município de Santa Vitória do Palmar (praia do Hermenegildo).

Figura 36. Parelheira (P. patagoniensis)

Figura 37. Cabeça-preta (Phalotris lemniscatus)

Áreas no departamento de Rocha, Uruguai, incluidas na presente análise são
importantes pela similaridade de fisionomia e composição de espécies entre o território
brasileiro e uruguaio. Os grupos taxonômicos avaliados apresentam similaridade bastante alta
entre estes dois locais (anfíbios RS – 31 espécies/UR – 28 espécies e répteis RS – 48 espécies/
UR – 42 espécies), corroborando esta idéia (Tabela 12).
Avaliando o estado de conservação das áreas e ambientes do PEB, espera-se que
ocorra uma dominância de espécies terrestre, aquáticas e semi-aquáticas sobre as demais
categorias de espécies (e.g. espécies arborícolas). Isto é válido, principalmente, se for
considerada a ofiofauna e a disponibilidade ainda existente de áreas de campo e áreas úmidas,
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incluindo áreas de uso para agricultura (cultivo de arroz) e a carência de ambientes florestais
como matas de restinga e ciliares na área de estudo.
Outro aspecto importante que deve ser levado em consideração é o empobrecimento
latitudinal de espécies da herpetofauna, com latitudes menores abrigando uma menor riqueza
de espécies. Em comparação, por exemplo, ao território uruguaio, o estado do Rio Grande do
Sul possui maior riqueza de espécies (mais de 200 espécies de anfíbios e répteis) em relação
ao Uruguai (aproximadamente 100 espécies) (Achaval e Olmos, 2003; Fontana et al; 2003).

Espécies ameaçadas, raras e de especial interesse biológico
Entre as espécies contidas na lista proposta (Tabela 12), foram relacionadas cinco
espécies (três anfíbios e dois répteis) com potencial ocorrência na área de estudo e que estão
incluídas em publicações envolvendo status de conservação á nível regional, nacional e /ou
mundial, como o livro vermelho da fauna ameaçada de extinção do RS (Fontana et al., 2003)
e publicações da IUCN (IUCN, 2004), além de avaliações realizadas no Uruguai (Maneyro &
Langone, 2001; Langone, Maneyro & Arrieta, 2006).

Melanophryniscus montevidensis (sapinho-da-barriga-vermelha-uruguaio)
Recentemente a ocorrência deste anuro foi registrada no RS, perdendo o status de
endêmico do Uruguai (Tedros et al; 2001). Apresenta distribuição associada a zonas costeiras do
leste e sudeste do Uruguai (Dept. de Canelones, Maldonado, Montevideo e Rocha) e extremo
sul do Brasil (município de Santa Vitória do Palmar (Nunes et al; 2004; Tedros et al; 2001) e
Chuí (presente trabalho). Maneyro & Langone (2001), avaliaram o status de conservação desta
espécie como de ‘atenção especial’ (AE) devido ao seu atual desaparecimento e diminuição
populacional em diversas localidades uruguaias, sendo também considerada vulnerável
segundo Langone (2004). Esta espécie foi registrada na área de estudos do empreendimento
na proximidade da AID e na AII (propriedade do Sr. Bagella) em ambiente de campo arenoso
próximo ao mar.
Conforme Langone (2004), atualmente esta espécie apresenta tendência á declinio
populacional, principalmente por não estar adaptada e tolerar distúrbios no seu hábitat de
origem, sendo as maiores ameaças à sobrevivência desta espécie aquelas relacionadas à perda
de hábitat devido à ação humana, entre elas, o crescimento de populações em áreas nativas
da espécie, estabelecimento de plantações de espécies exóticas e projetos de drenagem em
áreas úmidas, principalmente para atividades agrícolas (criação de gado de corte e orizicultura).
Outro aspecto importante é que ao longo da área de distribuição da espécie, tanto no Uruguai
como no Brasil, as populações de M. montevidensis não estão protegidas em nenhuma área,
sendo sugerido a criação de uma área que efetivamente proteja á espécie (Langone, 2004).
Este autor propõe ações baseadas na conservação dos hábitats como o estabelecimento e
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identificação de áreas para a proteção da espécie e ações enfocando pesquisa para a avaliação
efetiva no número de populações por intermédio de monitoramento da espécie.
Desta forma, em virtude do exposto, sugerimos que previamente ao início das obras
relacionadas ao empreendimento, um plano de proteção às populações de M. montevidensis
seja elaborado e conduzido nas áreas do futuro empreendimento eólico do PEM.
Ceratophys ornata (untanha)
Esta espécie apresenta distribuição na Argentina, Uruguai e sudeste do Rio Grande
do Sul. No estado ocorre somente na planície costeira dos municípios de Rio Grande e Santa
Vitória do Palmar (Braun & Braun,1980; Langone, 1994). O registro mais recente para o estado
são exemplares coletados na Estação Ecológica do Taim (Gayer et al; 1988). Esta espécie
atualmente é considerada como ameaçada no Estado, incluída na categoria vulnerável, devido
á destruição do seu hábitat por atividades agrícolas intensas (Garcia & Vinciprova, 2003). O
último registro de coleta desta espécie no Uruguai foi em 1982, razão pela qual esta incluída
na categoria de ‘atenção especial’ (AE), quanto ao seu status de conservação (Maneyro &
Langone, 2001).
Pleurodema bibronii (rã-de-quatro-olhos)
Espécie com alguns aspectos de sua biologia desconhecida, sendo considerada
rara no Rio Grande do Sul. Distribuida em algumas localidades do Uruguai e nordeste do Rio
Grande do Sul (Praia de Cidreira). Barrio (1977) aponta para o hiato de distribuição entre
as populações que ocorrem no sudeste uruguaio e aquelas do nordeste do RS, sugerindo
a potencial ocorrência desta espécie na planície costeira do sul do Estado. Esta espécie foi
avaliada como ameaçada (A) no Uruguai (Maneyro & Langone, 2001), sendo recentemente
redescoberta neste país (Dept. de Rocha)(Natale & Maneyro, 2008). Segundo a IUCN (IUCN,
2004) está espécie é atualmente considerada NT (‘near threatened’) ou próxima a ser incluída
em alguma categoria de ameaça.
Ophiodes vertebralis (cobra-de-vidro-uruguaia)
Espécie rara no Rio Grande do Sul, conhecida até pouco tempo da série tipo, citada
como procedente do sul do Brasil e Uruguai (Di-Bernardo et al. 2003), fato que levou á ser
avaliada como dados insuficientes (DD). Segundo Achaval & Olmos (2003), habita pastagens
e campos abertos de zonas costeiras, sendo considerada comum no Uruguai. Recentemente
foi encontrada no município de Rio Grande, sendo redescoberta no estado (Quintela et al;
2006).
Liolaemus occipitalis (lagartixa-da-praia)
Pequeno lagarto terrícola endêmico da planície costeira do litoral do Rio Grande do
Sul e sul de Santa Catarina (Verrastro, 1991). Espécie considerada vulnerável á nível regional,
nacional e internacional e apresenta registro de ocorrência para diversas localidades da planície
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costeira do Rio Grande do Sul como, por exemplo, na E. E. do Taim e a praia do Hermenegildo,
em Santa Vitória do Palmar (Di-Bernardo et al. 2003). Esta espécie apresenta especificidade de
hábitat ocorrendo ao longo da zona costeira associada à ambientes de dunas costeiras, sendo
ameaçada, principalmente, por projetos imobiliários e retirada de dunas frontais.

Áreas de especial interesse para a herpetofauna
Os ecossistemas mais importantes para a herpetofauna e representativos da paisagem
da área do PEM na AID e AII podem ser visualizados no mapa da área de estudo (Figuras 5 e
6).
As áreas de influência direta e indireta do PEM são de característica predominantemente
campestre, com campos secos e úmidos distribuídas em um mosaico de áreas para agricultura,
além de algumas áreas isolados com banhados de palha e junco de pequenas dimensões,
campos arenosos e mata ciliar associada ao arroio Chuí .
Os ambientes campestres são o reflexo da alteração realizada na área de estudo
para plantio de arroz e pecuária, de forma contínua, por longos períodos de tempo. Extensos
banhados e matas de restinga que existiam historicamente na área de estudo foram substituídos,
havendo atualmente, somente fragmentos bastante alterados destas formações. O mesmo
pode ser dito sobre os remanescentes de matas associadas ao arroio Chuí (matas ciliares),
tanto na AID como na AII do PEM.
Ambientes florestais com vegetação característica de mata ciliar ao longo do curso do
arroio Chuí, localizadas no limite oeste e sudoeste da AID, também são de extrema importância
sob o ponto de vista da herpetofauna. Este tipo de ambiente, apesar de remanescente e
fortemente pressionado pelas atividades agrícolas é único na AID do PEM.
Dentro dos limites da AID, ambientes avaliados como de especial importância
para a herpetofauna são algumas porções de mata nativa e mista dispostas em fragmentos
de diferentes tamanhos, campos secos e úmidos, alagados de caráter permanente, semipermanente e temporário e áreas modificadas para a agricultura, compostas principalmente
por lavouras de arroz.
Ambientes de campo cobrem uma grande extensão da AID, estimando-se que 80
á 85 % da área seja composta por campos seco e sazonalmente úmido, estes, largamente
utilizados para pastoreio (bovinos) nas propriedades visitadas. Áreas próprias para agricultura
com quadras de arroz e redes de canais para irrigação também abrigam uma relativa riqueza
de espécies, uma vez que, diversas espécies, sobretudo, anuros, quelônios de água-doce e
serpentes de hábito semi-aquático e aquático, além de algumas espécies de hábito terrestres
utilizam sazonalmente estas áreas cultivadas e seu entorno para alimentação e reprodução
(Tabela 13).
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Tabela 13

Espécies selecionadas de anfíbios anuros e répteis e categorias de
macro e microambientes utilizados. Macroambiente: Campo (C), Mata
(M), Transição campo-mata (Tcm) Corpos d’ água permanente (Cp) e
temporários (Ct), Banhado (B), Arrozal (A), Canal (Ca), Lagoas (L), Estradas
(E), Casas e benfeitorias rurais (Cbr); microambiente: solo (s), corpos d’
àgua (a), arbustos (ar), vegetação herbácea (vh), vegetação marginal de c.
d’àgua (vm), dentro de casca de árvore (ca), axis de umbelífera e bromélias
(aub), sobre plantas aquáticas (pa), sob tronco de árvore (sta) e ocos de
árvores (oca) e tocas (to).

Espécies
Rhinella arenarum
Melanophryniscus montevidensis
D. minutus
D. sanborni
H. pulchellus
S. squalirostris
Pseudis minutus
Leptodactylus gracilis
L. latinasus
L. ocellatus
P. gracilis
P. biligonigerus
Odontophrynus americanus
P. falcipes
Acanthochelys spixii
Trachemys dorbigni
Caimam latirostris
Tupinanbis merianae
Ophiodes striatus
Helicops infrateniatus
Boiruna maculata
Echinanthera occipitalis
Liophis almadensis
Liophis flavifrenatus
Liophis jaegeri
Liophis miliaris
Liophis poecilogyrus
Lystrophis dorbignyi
Oxyrhopus rhombifer
Phalotris lemniscatus
Philodryas olfersii
Philodryas patagoniensis
Sibynomorphus ventrimaculatus
Thamnodynastes hypoconia
Bothrops alternatus
Micrurus altirostris

Macro e microhábitat
D, Pl, L, B, Ct / a
D, Pl, L, B, Ct / a
A, B, Cp, Ct / ar, vh, vm
M, Ca, B / aub
Ca, Ct, B, A / s, ar, vh, vm, oca
M, Ca, Ct, A, B / vh, vm
Ca, Ct, Cp, A, B / a, PA
Ca, Cp, Ct, B / s, vm
C, B, A, Ca / a, vm, t
Ca, Cp / s, vm
Ca, B, A, Ct / s, vm
B, A, Ca, Ct / s, vm
Ca, Ct, B, A /s, vm
Ca, A, Ct, Cp / s, vm
C, Ct, Ca, E / a
C, Ct, Cp, Ca, E / a
B, Cp
Tcm, C, M, E, Cbr / s, vh, to
Tcm / s
Cp,Ct, Ca, E / a, s
C, E / s
Ca / a
C / s, sta
C, E / s, to
C, M, Ct / s, a
B, Ca, C / s, a, sta
C, Ct, B, Cbr / s, a, sta
C, E / s
C, E, Cbr / s, sta
M, C / s, sta
M, Tcm / s, ar, vh
C, Ct, Cbr, E / s
C, M / s
M / aub, ar, vh
M, C, Cbr, E / s
E/s

Considerações Finais
As distintas fases do empreendimento resultam em impactos de diferentes graus
sobre a herpetofauna residente. Desta forma, durante a fase de implantação do PEM podemos
determinar ações geradoras de impactos diretos e indiretos que exercerão algum tipo de efeito
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sobre a herpetofauna.
Ações relacionadas á impactos diretos são aquelas ligadas á construção de estradas e
acessos como a readequação de estradas existentes e abertura de estradas e caminhos novos,
construção do sistema de drenagem e rebaixamento do lençol freático, instalação e utilização
do canteiro de obras, aberturas e construção das fundações das torres dos aerogeradores e
transporte de materiais diversos para construção dos aerogeradores. Estes impactos diretos
relacionados acima possuem relação estreita com impactos indiretos das obras, como por
exemplo, o aumento da circulação de maquinário e pessoal em estradas e acessos em áreas
de importância para a fauna.
As ações geradoras de impactos durante a fase de implantação do empreendimento
eólico atuarão diretamente nos componentes ambientais (biótico e abiótico), entre eles a
fauna, solo e recursos hídricos. As atividades da fase de construção do empreendimento eólico
afetarão praticamente todas as espécies da fauna ocorrentes na área de influência direta do
empreendimento, sendo os impactos e seus principais fatores os relacionados com:
- Perda de habitat e perturbação de hábitos da fauna gerando a fuga e deslocamento
de grande parte das espécies e perturbação dos locais de repouso, alimentação e reprodução
das espécies,
- Aterro e assoreamento dos corpos d’água com terra retirada ou deslocada para
construção das fundações ou acessos, comprometendo a presença da fauna aquática e,
consequentemente, a estrutura das cadeias tróficas,
- Circulação de pessoal relacionado as obras na área do empreendimento levando
a encontros com a herpetofauna gerando potenciais acidentes (espécies venenosas) e /ou
extermínio das espécies, bem como eventos relacionados á caça e/ou extermínio direto de
diversos integrantes da herpetofauna local,
- Atropelamento da herpetofauna relacionado ao aumento da circulação de veículos
e maquinário pesado,
Em geral, á fauna potencialmente afetada está relacionada á espécies abundantes,
espécies com baixa mobilidade e espécies com grande requerimento de área (Home range),
espécies fossoriais e/ou em período de inatividade (e.g. espécies de anuros enterradas durante
o inverno).
Outro aspecto importante e relacionado aos recursos hídricos locais como canais e
área úmidas sazonais é que impactos nestes componentes ambientais induzem á uma baixa
disponibilidade d’água para funções vitais da comunidade de anfíbios e répteis, tanto para á
reprodução (anfíbios e quelônios) quanto para alimentação (anfíbios, serpentes e quelônios),
bem como para seus potenciais predadores (e.g. aves de rapina).
Durante a fase de operação do empreendimento prevê-se que parte dos impactos
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relacionados á fase de implantação não serão mais observados, devido á sensível diminuição
dos níveis de ocupação e uso da área do empreendimento. Deve-se ressaltar a possibilidade
de um potencial retorno com recolonização da fauna residente e imigração de populações de
faunas de áreas adjacentes para a área de interesse.
Alguns dos impactos de potencial ocorrência durante a fase de operação,
principalmente relacionados á efeitos diretos e indiretos sobre herpetofauna são a perda de
hábitats e perturbação da estrutura faunística; fuga e migração de espécies e a alteração e
perturbação dos sítios de reprodução, alimentação e repouso.
Em função das características previamente apresentadas, conclui-se que os impactos
serão moderados, podendo ser de níveis compatíveis com a efetiva execução das medidas
mitigadoras.
Ressalta-se a importância da execução das medidas mitigadoras e programas de
monitoramento, incluindo controle e monitoramento das atividades do empreendimento, a
capacitação do pessoal envolvido nessas atividades e uma eficiente limitação da velocidade
de circulação nos acessos e estradas adjacentes. Desta forma, acredita-se, que o risco de
perturbação da fauna e mortes por atropelamento deverão efetivamente diminuir ao longo
do período de implantação do empreendimento eólico.
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3.6.2 Diagnóstico da Avifauna
Introdução
No Brasil, diante das últimas crises energéticas e da perspectiva criada entorno da
energia eólica, por ser considerada uma alternativa limpa, existe atualmente por parte dos
governos federal e estadual, incentivos para estes empreendimentos. Entretanto, apesar dos
recentes avanços tecnológicos que contribuem para a diversificação da matriz energética
brasileira com uma fonte renovável, sem risco hidrológico, estas ainda acarretam impactos
ambientais, apesar de menores e mais específicos se compararmos, por exemplo, com
hidrelétricas. Os parques eólicos além de suas estruturas de captação de energia, torres e
aerogeradores, possuem uma rede de transmissão e distribuição da energia, e torres e linhas
de transmissão de alta tensão, que ocasionam a morte de morcegos e aves (LEDDY et al. 1999
HARNESS e WILSON 2001, BEVANGER e BROSETH 2004, LEHMAN et al. 2007). Conforme vários
e recentes estudos no hemisfério Norte, muitas aves são atingidas pelos aerogeradores e suas
torres, principalmente as aves rapineiras (gaviões e falcões) e aves migratórias (passeriformes)
(NWCC 2001, MADDERS e WHITHIELD 2006). Porém sabe-se que não apenas estas estruturas
podem ocasionar mortes de aves, já que outras como torres de transmissão telefônica e rádio,
edifícios, estradas e postes de iluminação em zonas urbanas também afetam diretamente
as aves (JOHNSON et al. 2002 Jones e Francis 2003). O Brasil apesar de já contemplar onze
empreendimentos instalados, representando 0,03% da capacidade de geração do país (BNDES
2005), ainda são pouco especificados e quantificados tais danos, sendo até mesmo recente
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a preocupação de amenizar ou conter tais impactos, sendo raro os estudos de impactos dos
parques eólicos sobre as aves, restando apenas inferências de impactos que podem ser gerados
no nosso país e dentro das características distintas contempladas no território nacional (i.e.;
diversidade de fauna, condições eólicas e tecnologias a serem empregadas distintas, como
velocidade das pás e altura dos aerogeradores, etc.).
No Rio Grande do Sul, alguns parques eólicos já estão em funcionamento, como
o PQ. Eólico de Osório, que é atualmente o segundo maior do mundo (ELETROSUL 2005) e
vem demonstrando algumas evidências das reais condições de uso e impactos da avifauna
local e de algumas espécies migratórias durante os monitoramentos da implantação e da
operação. Contudo os poucos resultados divulgados (apenas resumos e comunicações orais
em congressos), já demonstram algumas delimitações (i.e.: altura das torres e amplitude de
rotação das pás) e sugerem que outras informações ainda serão publicadas contribuindo para
elucidar os reais impactos dos Parques Eólicos no Brasil e principalmente no Estado.
Diante das informações agregadas sobre os eventuais e reais impactos dos Parques
Eólicos sobre a avifauna e do termo de referência FEPAM, consideramos neste estudo
relevantes os seguintes grupos de aves: (1) Aves aquáticas, compreendidas pelas espécies das
famílias: Phalacrocoracidae, Anhingidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Ciconiidae, Anatidae,
Anhimidae, Aramidae, Scolopacidae, Recurvirostris e Laridae. Estas, por serem espécies que
tem o hábito de voarem em grandes bandos (algumas em rotas migratórias) e em alturas
desde baixas, próximas ao solo, a consideráveis alturas (SICK 1997), o que lhes proporciona
risco de impacto direto neste empreendimento por colisão com os aerogeradores e (2) Aves de
rapinas, compreendidas pelas espécies das famílias: Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae,
Falconidae, Tytonidae e Strigidae. Devido o seu papel no alto nível trófico na pirâmide
alimentar (predadoras/carnívoras finais) estas possuem densidades reduzidas (ODUM 1983), e
além de sua presença evidenciar muitas vezes uma variedade ou especificidade de presas, são
consideradas: (1) espécies “guarda-chuva”, já que a sua conservação engloba outras espécies
de animais e ambientes, pois necessitam de grandes áreas de vida e estas áreas compreendem
diferentes tipos de habitats; (2) são bioindicadoras de alterações ambientais devido a suas
sensibilidades biológicas (p.ex.: níveis de poluição por metais pesados presentes na cadeia
trófica) e (3) ecológicas pela forma que colaboram na manutenção e da qualidade do ambiente,
atuando como reguladora de populações de muitos animais (suas presas diretas e indiretas)
contribuindo com o balanceamento e funcionamento do ecossistema em que estão inseridas
(THIOLLAY 1994a e b, BILDSTEIN et al., 1998).
Neste estudo além das considerações citadas é evidente a preocupação do alto risco
de colisões que muitas aves estão sujeitas neste tipo de empreendimento, especialmente
as rapineiras diurnas que podem representar mais de 30% das colisões (NWCC 2001, 2004).
Provavelmente muitas colisões ocorrem pelo fato que em vôo estas aves concentram grande
parte de sua atenção direcionada ao solo em busca de presas propícias, bem como muitas
vezes são incapazes de desviar das torres seja em momentos específicos, como em caça/
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perseguição ou por baixa visibilidade em deslocamentos sob chuvas e tempestades. Ainda
serão consideradas as espécies das famílias: caprimulgidae, apodidae e hirundinidae por
serem aves que além de voarem normalmente a baixa altura, algumas espécies possuem
ciclos migratórios e nestes movimentos podem atingir certas alturas preocupantes sob o risco
de colisão com torres, aerogeradores e linhas de transmissão de energia.

Materiais e métodos
Durante dois períodos, no final de fevereiro e início de abril de 2008, totalizando 35
horas de esforço de campo, a área previamente definida para a localização dos aerogeradores,
situada na divisa entre Brasil e Uruguai, localizada no município de Chuí-RS, foi exaustivamente
percorrida, assim como expressivas parcelas da gleba (área de influência direta e indireta). As
aves foram inventariadas através de observações diretas, auxiliada por binóculo Konica-Minolta
10X42, e registros auditivos auxiliado por gravador digital Olympus WS320M e microfone
unidirecional Yoca ME-9600 para gravações de vozes e confirmação de eventuais dúvidas. Foi
dada especial atenção às localizações de áreas relevantes ou de potencial importância para a
avifauna, considerando as áreas de pouso, alimentação, nidificação e dormitório.
A classificação das espécies das aves, sistemática, nomes vernáculos e status de
ocorrência regional seguem BENCKE (2001), a preferência por habitats, dieta, deslocamentos
migratórios, época de reprodução e distribuição geográfica no Estado seguiram LA PEÑA
(1987, 1995, 1996, 2001), BELTON (1994) e SICK (1997) com algumas observações in situ.
A classificação dos endemismos seguiu PARKER et al. (1996), a classificação das espécies
ameaçadas em níveis regional, nacional e global seguiu MARQUES et al., (2002), IBAMA (2005)
e IUCN (2007), respectivamente. Dados sobre a biologia e ecologia das espécies, bem como
a capacidade de evitar colisões com objetos durante o vôo, foram retirados da literatura e
através de observações pessoais (eventuais omissões refletem carência de publicações).
A altura de vôo durante os deslocamentos curtos foi estimada em intervalos de
5m para todos os indivíduos volantes observados na área de estudo e para os indivíduos
observados parados/pousados ou que com certa freqüência se deslocavam muito próximo
ao solo, foi considerado intervalos de 1 metro (m). A altura de vôo durante os deslocamentos
longos foi estimada em intervalos de 10m, quando houve segurança em determinar a altura.
Nos casos que são omitidos a altura máxima ou percorrida em longos vôos foram devido à falta
de precisão no momento, seja pela dificuldade de avaliação aliada à luminosidade, distância
do observador, precipitação pluviométrica, ou falta de informação em literatura.
As principais rotas de vôo das aves em bandos (Ciconiiformes, Falconiformes,
Anseriformes, Gruiformes, Charadriiformes, Columbiformes, Strigiformes, Apodiformes)
e espécies de interesse conservacionista ou potencialmente vitimas de impacto com os
aerogeradores na área de influência direta e indireta foram registradas orientadas pelos
principais pontos cardeais (S, N, L, O SE, SO, NE, NO) com auxílio de bússola e GPS. Para avaliar
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as principais rotas e sua significância no espaço aéreo consideramos três níveis de significância:
nível 1=grande importância pelo constante deslocamento em vôo de numerosos bandos de aves
aquáticas e/ou altura de vôo entre 60 a 100 metros e/ou constantes deslocamentos de aves entre
dois ou mais pontos, como margem de arroio; nível 2=importante pelo constante deslocamento
em vôo de bandos de aves e/ou altura de vôo entre 30 a 50 metros e/ou deslocamento longo
de aves entre dois pontos e nível 3=média importância pelo deslocamento em vôo retilíneo
de pequenos bandos /ou altura de vôo entre 10 a 30 metros e/ou deslocamentos retilíneo de
aves em vôo longo mesmo que esporádico, já que algumas aves de rapinas possuem poleiros
preferenciais e mantém uma rotina de percurso de caça ou aves que voam em direção a seus
ninhos mantém vôos longos e retos.
Com o objetivo de adquirir informação quantitativa, sobre a abundância das aves
presentes na área, foram realizados onze pontos de escutas/contagens distribuídos na área
de estudo. Os pontos foram delimitados por um raio de 200m e eqüidistantes 500m, onde
foram contabilizados todos os indivíduos de aves avistados e/ou ouvidos, durante 10 minutos.
Para os bandos muito numerosos, obtivemos auxílio de fotografias destes bandos em campo
utilizando máquina fotográfica digital (Panasonic Lumix com 10.0 Megapixels e 12x de zoom
ótico) e foram contabilizados posteriormente. A partir dos dados coletados, calculamos a
abundância relativa, obtida pela divisão do número de contatos da espécie pelo número total
de pontos amostrados. O resultado obtido é expresso como um Índice Pontual de Abundância
(IPA) (VIELLIARD, 2000; ANJOS, 2001). A freqüência local foi estimada pelo número máximo
de indivíduos contabilizados junto ou próximos na área de estudo durante o período das
amostragens através de escala ordinal (rara: até 3 indivíduos contados; pouco comum: 4 a 10
indivíduos; comum: 11 a 50 indivíduos; freqüente: 51 a 100 indivíduos; abundante: mais de
100 indivíduos), baseada em Fowler & Cohen, sem data.
Os locais de concentrações de aves foram identificados e descritos, quanto às espécies
e fatores de motivação. Ainda foram descritos locais de pouso/descanso, nidificação (potencial,
visto a época da amostragem não ser favorável para encontrar ninhos) e alimentação.

Resultados
Foram registradas 103 espécies de aves pertencentes a 40 famílias no local previsto
para o empreendimento (Tabela 14). As famílias com maior representatividade de espécies
foram Tyrannidae (n=12 espécies), Emberizidae (n=10 espécies), Ardeidae e Furnariidae e Icteridae (n=6 espécies cada) e Rallidae (n=5 espécies). Dentre as espécies inventariadas mais
de 40% possuem hábito de voarem em bandos ou formarem aglomerações seja para forrageio
e/ou para descanso, deste percentual cerca da metade são espécies aquáticas (n=22) e poucas
são aves rapineiras (n=3) (Figura 38). Apenas uma espécie considerada ameaçada de extinção
nacionalmente e regionalmente foi registrada nas cercanias da área: Circus cinereus (gaviãocinza, Figura 39) (IBAMA 2003, MARQUES et al. 2003).
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FAMÍLIA/Espécie
TINAMIDAE
Nothura maculosa
PODICIPEDIDAE
Podilymbus podiceps
FREGATIDAE
Fregata magnificens
PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax brasilianus
ARDEIDAE
Syrigma sibilatrix
Ardea cocoi
Casmerodius albus
Bubulcus ibis
Egretta thula
Nycticorax nycticorax
CICONIIDAE
Ciconia maguari

Tabela 14
Registro
Vr,Ar
V
V
Vr
V,A
Vr
Vr
Vr
V
V
Vr

NOME VULGAR

perdiz

mergulhão

tesourão

biguá

maria-faceira
garça-moura
garça-branca-grande
garça-vaqueira
garça-branca-pequena
savacu-de-coroa

joão-grande

P

P
P
C
F
C
P

P

P

P

P

Ab

Re

Re
Re
Re
Re
Re
Re

Re

PV

Re

Re

Sta

Aq,B

Aq
Aq
Aq,B
Aq,B
Aq,B
Aq,B

Aq

Aq

Aq

P

Hab

P,Pv,Ar

As,Ar
As,Ar,P
P,As,Ar
P,As
P,As
P,As

P

P

Ar,Pv

G

Diet

10

20
5
15
15
15
15

15

50

2

1

AC

-

-

-

1

AL

P,V

P,V
P,V
P,V
P,V
P,V
P

P,V

P

P,V

P,V

Ep

E

M
E
E
E
E
M

M

M

B

B

Col
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Sl,Ar

Ar,Cp
Ar,Cp
Ar,Cp
Ar,Cp
Ar,Cp
Ar,Cp

Ar

Sl

Sl

Sl

Lo

Lista de aves registrada na área pretendida para o Parque Eólico Minuano, no município do Chuí-RS, em fevereiro e abril de 2008.
Nomenclatura e sistemática seguem Bencke (2001).

Na Tabela14 apresenta-se a lista de aves registrada na área pretendida para o Parque Eólico Minuano, município de Chuí - RS. Nomenclatura
e sistemática seguem Bencke (2001). Acrônimos utilizados na Tabela são: Ab - abundância no local de estudo (R: raro; C: comum; F: freqüente); Sta status no Rio Grande do Sul (Re: residente o ano todo; RV: migrante residente de verão que nidifica no estado; MN: migrante visitante proveniente do
Hemisfério Norte; Am: ameaçado de extinção no Rio Grande do Sul segundo Marques et al. 2002); Hab - hábitos (Aq: aves aquáticas; B: aves que se reúnem em bandos; Ra: aves de rapina); Diet - dieta (P: peixes; Pv: pequenos vertebrados, como aves e mamíferos; As: artrópodes e insetos; Ar: anfíbios e
répteis; Mo: moluscos; G: grãos e sementes; V: vegetais como folhas e brotos; F: frutos; Cc: carcaças de animais mortos); AC - altitude média de vôo em
deslocamentos curtos expressa em metros; AL - altitude média de vôo em deslocamentos longos em metros; Ep - Época de reprodução no Rio Grande
do Sul (P: primavera, V: verão, O: outono, I: inverno); Lo - Local de reprodução (Sl: substrato baixo como no solo, folhagens e capins; Ar: arbustos; Cp:
copas de árvores; Ea: estruturas aquáticas, como juncos e gravetos acumulados sobre a água; Pr: parasita outras aves, podendo variar o local; Oc: ocos
e buracos de arvores e outras estruturas); Col- capacidade de evitar colisões com objetos durante o vôo (E: elevada; M: média; B: baixa).
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Meio
Ambiente

MAIA

Jacana jacana

JACANIDAE

FAMÍLIA/Espécie
THRESKIORNITHIDAE
Phimosus infuscatus
Plegadis chihi
Platalea ajaja
CATHARTIDAE
Coragyps atratus
Cathartes aura
ACCIPITRIDAE
Rostrhamus sociabilis
Circus buffoni
Circus cinereus		
Heterospizias meridionalis
Buteo magnirostris
FALCONIDAE
Caracara plancus
Milvago chimango
Falco sparverius
ANATIDAE
Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis
Anas flavirostris
ARAMIDAE
Aramus guarauna
RALLIDAE
Pardirallus nigricans
Aramides ypecaha
Porphyriops melanops
Gallinula chloropus
Fulica leucoptera

Tabela 14

V
V
Vr,Ar
Vr
Vr
Vr,A
Vr,A
Vr,A
Vr,A
Vr
Vr,A
Vr,Ar
Vr
Vr,A
A
Vr,A
V
Vr,Ar
Vr,Ar

urubu-preto
urubu-cabeça-vermelha

gavião-caramujeiro
gavião-do-banhado
gavião-cinza
gavião-cabloco
gavião-carijó

caracará
chimango
quiri-quiri

marreca-piadeira
marreca-pé-vermelho
marreca-pardinha

carão

saracura-do-banhado
saracuaçu
frango-d`água-carijó
frango-d`água
carqueja-de-bico-amarelo
V,A

Vr
Vr
Vr

maçarico-de-cara-pelada
maçarico-preto
colhereiro

jaçana

Registro

NOME VULGAR

C

P
C
P
P
P

F

F
F
C

P
C
P

C
P
R
P
P

C
P

A
A
R

Ab

Re

Re
Re
Re
Re
Re

Re

Re
Re
Re

Re
Re
Re

Re
Re
Re,Am
Re
Re

Re
Re

Re
Re
Re

Sta

Aq,B

Aq
Aq
Aq
Aq
Aq

Aq,B

Aq,B
Aq,B
Aq,B

Ra
Ra
Ra

Ra,B
Ra
Ra
Ra
Ra

Ra,B
Ra,B

Aq,B
Aq,B
Aq,B

Hab

Mo,As

Mo,As
As,Ar
Mo,As
Mo,As
Mo,As

Mo,As

As,G,V
As,G,V
As,G,V

Pv,Ar,Cc
As,Ar
Pv,As

Mo
Ar,Pv
Ar,Pv
Ar,As
Pv,Ar,As

Cç
Cç

As,Mo
As,Mo
As,Mo

Diet

10

5
1
2
2
2

10

30
5
10

10
15
15

15
15
15
10
10

50
50

10
10
15

AC

-

-

-

-

-

-

-

-

AL

P,V

P,V
P
P,V
P,V
P,V

P

P
P
P

P
P
-

P
P
P,V
P,V
P

P,V
P,V

P,V
P,V
P,V

Ep

B

B
B
B
B
B

E

E
E
E

E
E
E

E
M
M
E
E

E
E

E
E
E

Col
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Sl,Ea

Ar,Ea
Ar,Ea
Sl,Ea
Sl,Ea
Sl,Ea

Ar,Ea

Sl,Ea
Sl,Ea
Sl,Ea

Cp
Oc
-

Ar, Ea
Ar,Sl
Ar,Sl
Ea
Cp

Ar,Oc
Ar,Oc

Ar
Ar
Ar,Cp

Lo

Lista de aves registrada na área pretendida para o Parque Eólico Minuano, no município do Chuí-RS, em fevereiro e abril de 2008.
Nomenclatura e sistemática seguem Bencke (2001).
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Meio
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MAIA

FAMÍLIA/Espécie
RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus
CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis
SCOLOPACIDAE
Tringa flavipes
Gallinago paraguaiae
LARIDAE
Larus dominicanus
Larus macullipenis
COLUMBIDAE
Columba picazuro
Zenaida auriculata
Columbina talpacoti
Columbina picui
PSITTACIDAE
Myiopsitta monachus
CUCULIDAE
Guira guira
STRIGIDAE
Speotyto cunicularia
CAPRIMULGIFORMES
Podager nacunda
TROCHILIDAE
Hylocharis chrysura
ALCEDINIDAE
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
PICIDAE
Colaptes melanochloros
Colaptes campestris

Tabela 14
Registro
Vr
Vr,Ar
Vr,A
V,A
V
Vr
V
V
V
V
Vr,A
V
Vr,A
V
V
Vr
Vr
Vr
Vr,A

NOME VULGAR

pernilongo

quero-quero

maçarico-perna-amarela
narceja

gaivotão
gaivota-maria-velha

pombão
pomba-de-bando
rolinha-roxa
rolinha-picui

caturita

anu-branco

coruja-do-campo

corucão

beija-flor-dourado

martim-pescador-verde
martim-pescador-pequeno

pica-pau-verde-barrado
pica-pau-do-campo

P
C

C
C

C

R

C

C

C

F
C
C
P

P
P

R
C

A

P

Ab

Re
Re

Re
Re

Re

D

Re

Re

Re

Re
Re
Re
Re

Re
Re

Re
Re

Re

RE

Sta

P
P

P
P

P

P

Ra

B

B

B
B
B
B

Aq,B
Aq,B

Aq
Aq

B

Aq,B

Hab

As,G
As,G

P
P

As,Ne

As

Pv,Ar,As

As,Ar

G

G
G
G
G

P
P

As,Mo
Ar,Mo

As,Mo,G

Mo,As

Diet

10
10

10
5

5

5

5

5

15

15
10
10
15

30
30

10
15

5

10

AC

-

-

-

-

-

-

-

-

AL

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P,V
P
P
P

P
P

P
P

P

P

Ep

B
B

B
B

B

B

B

B

B

E
M
B
B

E
E

E
E

E

E

Col
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Oc
Oc

Oc
Oc

Ar

Sl

Sl

Cp

Cp

Ar,Cp
Ar
Ar
Ar

Sl
Sl

Sl
Sl

Sl

Sl

Lo

Lista de aves registrada na área pretendida para o Parque Eólico Minuano, no município do Chuí-RS, em fevereiro e abril de 2008.
Nomenclatura e sistemática seguem Bencke (2001).
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FAMÍLIA/Espécie
FURNARIIDAE
Geositta cunicularia
Furnarius rufus
Synallaxis spixi
Certhiaxis cinnamomeus
Pheocryptes melanops
Anumbius annumbi
FORMICARIDAE
Thamnophilus ruficapillus
TYRANNIDAE
Camptostoma obsoletum
Elaenia flavogaster
Serpophaga nigricans
Pyrocephalus rubinus
Xolmis cinerea
Xolmis irupero
Hymenops perspicillata
Satrapa icterophrys
Machetornis rixosus
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus
Pachyramphus polychopterus
HIRUNDINIDAE
Tachycineta leucorrhoa
Phaeprogne tapera
Notiochelidon cyanoleuca
MOTACILLIDAE
Anthus furcatus
Anthus correndera
TROGLODYTIDAE
Troglodytes musculus

Tabela 14
Registro
Vr,A
Vr,A
V,A
V,A
Vr,A
Vr,A
V,A
V,A
V,A
Vr,A
Vr,A
V
Vr
Vr
V
Vr
Vr,A
V,A
Ar
Vr
Vr,A
V,A
Vr,Ar
Vr,Ar
V,A

NOME VULGAR

curriqueiro
joão-de-barro
joão-teneném
curutié
bate-bico
cochicho

choca-de-bom-e-vermelho

risadinha
guaracava-de-barriga-amarela
joão-pobre
príncipe
primavera
noivinha
viuinha-de-óculos
suiriri-pequeno
suiriri-cavaleiro
bem-te-vi
suiriri
caneleirinho-preto

andorinha-testa-branca
andorinha-do-campo
andorinha-pequena-de-casa

caminheiro-de-unha-curta
caminheiro-de-espora

corruíra

C

C
C

C
C
C

C
P
C
P
R
C
C
C
C
F
C
C

C

C
C
P
C
C
C

Ab

Re

Re
Re

Re
Re
Re

Re
Re
Re
Re
M
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re

Re

Re
Re
Re
Re
Re
Re

Sta

P

P
P

B
B
B

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P
P
P
P
P
P

Hab

As

As
As

As
As
As

As
As,F
As
As
As
As
As
As
As
As,F,Ar
As,F,Ar
As,F,Ar

As

As
As, G
As
As
As
As

Diet

5

15
15

10
10
15

2
2
5
1
1
10
5
5
10
10
10
10

2

10
3
2
2
2
10

AC

-

-

-

-

-

-

-

-

AL

P

P
P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P,V

P
P
P,V
P
P
P

Ep

B

M
M

M
M
M

B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B

B

B
B
B
B
B
B

Col
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Oc

Sl
Sl

Oc
Oc
Oc

Ar
Ar
Ar,Cp
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar,Cp
Cp
Cp
Cp
Cp

Ar,Ea

Oc
Oc
Ar
Ar
Ar
Cp,Ar

Lo

Lista de aves registrada na área pretendida para o Parque Eólico Minuano, no município do Chuí-RS, em fevereiro e abril de 2008.
Nomenclatura e sistemática seguem Bencke (2001).
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FAMÍLIA/Espécie
MIMIDAE
Mimus saturninus
MUSCICAPIDAE
Turdus amaurochalinus
Polioptila dumicola
VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis
EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis
Ammodromus humeralis
Sicalis flaveola
Sicalis luteola
Embernaga platensis
Sporophila caerulescens
Sporophila bouvreuil
Paroaria coronata
Thraupis bonariensis
PARULIDAE
Parula pitiayumi
Geothlypis aequinoctialis
Basileuterus culicivorus
ICTERIDAE
Agelaius thilius
Agelaius ruficapillus
Sturnella superciliaris
Pseudoleistes guirahuro
Oreopsar badius
Molothrus rufaxilliaris
FRINGILLIDAE
Carduelis magellanica
PASSERIDAE
Passer domesticus

Tabela 14
Registro
V,A
V,A
Vr,A
V,A
V,A
Vr,A
V,A
Vr,A
Vr,Ar
Vr,A
V
Vr
Vr
V,A
V,A
V,A
Vr,A
Vr,A
Vr,A
Vr,Ar
Vr,A
Vr
V,A
V

NOME VULGAR

sabía-do-campo

sabiá-poca
balança-rabo-de-máscara

pitiguari

tico-tico
tico-tico-do-campo
canário-da-terra-verdadeiro
tipio
sabiá-do-banhado
coleirinhio
cabloclinho
cardeal
sanhaçu-papa-laranja

mariquita
pia-cobra
pula-pula

sargento
garibaldi
polícia-inglesa
chopim-do-brejo
asa-de-telha
picumã

pintasilgo

pardal

P

P

C
F
F
P
F
F

C
C
C

C
C
C
A
C
P
R
P
P

P

C
C

C

Ab

Re

Re

Re
Re
Re
Re
Re
Re

Re
Re
Re

Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re

Re

Re
Re

Re

Sta

B

B

B
B
B
B
B
B

P
P
P

P
B
B
B
P
P
P
P
P

P

P
P

P

Hab

AS,G

As,G

As,G
As,G
As,G
As,G
As,G
AS,G

As
As
As

AS,G
As,G
As,G
As,G
As,G
As,G
As,G
As,G
As,F

As

AS,G,F
Is

As

Diet

10

30

10
10
2
15
10
15

5
2
2

3
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5

5

AC

-

-

-

-

AL

P

P

P
P
P
P
P
P

P
P
P,V

P
P
P
P
P,V
P
P
P
P

P,V

P
P

P

Ep

B

M

B
B
M
B
M
M

B
B
B

B
B
M
M
B
B
B
B
B

B

B
B

B

Col
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Oc

Pr

Ar
Ar
Sl
Ar
Pr
Pr

Ar,Cp
Ar,Cp
Sl

Sl,Ar
Oc
Oc
Sl
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar,Cp

Ar,Cp

Ar,Cp
Ar

Ar

Lo

Lista de aves registrada na área pretendida para o Parque Eólico Minuano, no município do Chuí-RS, em fevereiro e abril de 2008.
Nomenclatura e sistemática seguem Bencke (2001).
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Figura 38

Proporção dos hábitos das espécies de aves na área de
estudo.

Figura 39. Indivíduo de Circus cinereus (gavião-cinza)
espécie ameaçada de extinção e registrada na área de
estudo (AII).

A maior freqüência local das aves foi de espécies consideradas comuns (n=49 espécies
com estimativa de 11 a 50 indivíduos de cada espécie presente na área) e pouco comuns (n=34
com 4 a 10 indivíduos) (Figura 40), porém pela variação sazonal algumas espécies podem agregar-se ou viver sozinhas e/ou em poucos indivíduos/casais. Na época de reprodução a maioria
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das espécies de aves tende a aumentar sua freqüência devido à conspicuidade em atividades
de defesa de territórios e na procura de parceiros. Assim, muitos machos desprendem grande
tempo cantando ou em display/apresentação para suas parceiras e as fêmeas tendem a ficar
dispersas procurando/escolhendo parceiros e/ou procurando locais para nidificação. Apesar
de realizadas duas campanhas a campo para estudo e abrangendo o final da estação reprodutiva, não foi realizada uma campanha durante o inverno onde algumas espécies oriundas do
Sul do continente abrigam-se no litoral do Rio Grande do Sul para fugir do inverno mais intenso das outras regiões mais austrais. Por este fato se pode subestimar uma maior riqueza de
aves que utilizam, indireta ou diretamente, sazonalmente a área estudada principalmente nas
porções da área que contemplam áreas alagadas ou próximas de dunas e da costa do litoral.
Contudo elaboramos uma lista complementar, baseada em outros estudos e publicações (BELTON, 1994 SICK 1996) que mencionam a presença de espécies potenciais para a área estuda
(Tabela 15).
60

Números de espécies

50
40
30
20
10
0
Abundante

Freqüente

Comum

Rara

Pouco
comum

Abundância local de aves

Figura 40

Proporção da freqüência das espécies de aves na área de
estudo.
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Tabela 15

Lista de espécies de aves potenciais de ocorrência para a área de
estudo de impactos ambientais referentes ao Parque Eólico, localizado
no município do Chuí-RS. Informações baseadas em BELTON (1994),
com classificação sistemática e status de ocorrência (St.Ocorr) seguem
BENCKE (2001). Considerações de ameaças de extinção regional (Reg.)
seguem Fontana et al. (2003), nacional (Nac.) seguem IBAMA (2005) e
global (Glo) seguem IUCN (2007).

ORDEM/FAMÍLIA/Espécies Nome vulgar
TINAMIFORMES
Tinamidae
Rhynchotus rufescens
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podilymbus podiceps
Podiceps major
PELECANIFORMES
Anhingidae
Anhinga anhinga
CICONIIFORMES
Ardeidae
Egretta caerulea
Butorides striatus
Tigrisoma lineatum
Ixobrychus involucris
Botaurus pinnatus
Threskiornithidae
Theristicus caerulescens
FALCONIFORMES
Cathartidae
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Elanus leucurus
Circus cinereus
Geranospiza caerulescens
Parabuteo unicinctus
Buteo brachyurus
Buteo swainsonii
Buteo albicaudatus
Falconidae
Falco peregrinus
ANSERIFORMES
Anatidae
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna autumnalis
Coscoroba coscoroba
Cairina moschata
Anas flavirostris
Anas georgica
GALLIFORMES
Rallidae
Rallus sanguinolentus

Ameçadas de
St.
extinção
Ocorr Reg. Nac. Glo.

perdigão

R

mergulhão
mergulhão

R
R

biguatinga

R

garça-morena
socozinho
socó-boi-verdadeiro
socó-amarelo
socó-boi-baio

V
M
R
R
M#

maçarico-real

R

urubu-de-cabeça-vermelha
urubu-de-cabeça-amarela

R
D

águia-pescadora

N

gavião-peneira
gavião-do-banhado
gavião-pernilongo
gavião-asa-de-telha
gavião-de-rabo-curto
gavião-papa-gafanhoto
gavião-de-rabo-branco

R
R
D
D
D
N
R

falcão-peregrino

N

marreca-caneleira
marreca-asa-branca
capororoca
pato-do-mato
marreca-pardinha
marreca-parda

R
D
R
R
R
R

saracura-do-banhado

R

VU

VU

EN

EN
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Tabela 15
Rallus nigricans
Rallus maculatus
Aramides ypecaha
Aramides saracura
Porzana albicollis
Laterallus melanophaius
Laterallus leucopyrrhus
Gallinula chloropus
Porphyrula martinica
Fulica leucoptera
CHARADRIIFORMES
Rostratulidae
Nycticryphes semicollaris
Haematopodidae
Haematopus palliatus
Charadriidae
Pluvialis dominica
Charadrius collaris
Charadrius modestus
Oreopholus ruficolis
Scolopacidae
Bartramia longicauda
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Steganopus tricolor
Gallinago undulata
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris fuscicollis
Calidris melanotos
Calidris pusilla
Laridae
Larus atlanticus
Larus dominicanus
Larus cirrocephalus
Gelochelidon nilotica
Sterna trudeaui
Sterna superciliaris
Sterna maxima
Rynchopidae
Rynchops niger
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
Leptotila rufaxilla
CUCULIFORMES
Cuculidae
Coccyzus melacoryphus
Strigidae

Lista de espécies de aves potenciais de ocorrência para a área de
estudo de impactos ambientais referentes ao Parque Eólico, localizado
no município do Chuí-RS. Informações baseadas em BELTON (1994),
com classificação sistemática e status de ocorrência (St.Ocorr) seguem
BENCKE (2001). Considerações de ameaças de extinção regional (Reg.)
seguem Fontana et al. (2003), nacional (Nac.) seguem IBAMA (2005) e
global (Glo) seguem IUCN (2007).
saracura-sanã
saracura-carijó
saracuaçu
saracura-do-brejo
sanã-carijó
pinto-d’água-comum
pinto-d’água-avermelhado
galinhola ou frangod’água
frangod’água-azul
carqueja-de-bico-amarelo

R
R#
R
R
D
R
D
R
M
R

narceja-de-bico-torto

M#

piru-piru

R

batuiruçu
batuíra-de-coleira
batuíra-de-peito-avermelhado
batuíra-de-papo-ferrugíneo

N
R
S
S

maçarico-do-campo
maçarico-grande-de-perna-amarela
maçarico-solitário
pisa-n’água
narcejão
maçarico-de-papa-vermelho
maçarico-branco
maçarico-de-sobre-branco
maçarico-de-colete
maçarico-miúdo

N
N
N
N
R
N
N
N
N
N

gaivota-de-rabo-preto
gaivotão
gaivota-de-cabeça-cinza
trinta-réis-de-bico-preto
trinta-réis-de-coroa-branca
trinta-réis-anão
trinta-réis-real

V
R
D
R
R
R
R#

talha-mar

R

pombo-doméstico
juriti-gemedeira

R
R

papa-lagarta-verdadeiro

M#

VU

VU

VU

VU
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Tabela 15
Otus choliba
Rhinoptynx clamator
Asio stygius
Asio flammeus
CAPRIMULGIFORMES
Nyctibiidae
Nyctibius griseus
Caprimulgidae
Chordeiles minor
Podager nacunda
Caprimulgus longirostris
Macropsalis creagra
APODIFORMES
Apodidae
Cypseloides fumigatus
Cypseloides senex
Streptoprocne biscutata
Chaetura meridionalis
Trochilidae
Melanotrochilus fuscus
Chlorostilbon aureoventris
Leucochloris albicollis
Amazilia versicolor
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Picidae
Veniliornis spilogaster
Celeus flavescens
PASSERIFORMES
Furnariidae
Phacellodomus erythrophthalmus
Phleocryptes melanops
Limnornis curvirostris
Syndactyla rufosuperciliata
Tyrannidae
Elaenia mesoleuca
Elaenia obscura
Tachuris rubrigastra
Euscarthmus meloryphus
Phylloscartes ventralis
Tolmomyias sulphurescens
Myiophobus fasciatus
Lathrotriccus euleri
Xolmis cinerea
Heteroxolmis dominicana
Knipolegus cyanirostris

Lista de espécies de aves potenciais de ocorrência para a área de
estudo de impactos ambientais referentes ao Parque Eólico, localizado
no município do Chuí-RS. Informações baseadas em BELTON (1994),
com classificação sistemática e status de ocorrência (St.Ocorr) seguem
BENCKE (2001). Considerações de ameaças de extinção regional (Reg.)
seguem Fontana et al. (2003), nacional (Nac.) seguem IBAMA (2005) e
global (Glo) seguem IUCN (2007).
corujinha-do-mato
coruja-orelhuda
mocho-diabo
mocho-dos-banhados

R
D
D
D

urutau

M#

bacurau-norte-americano
corucão
bacurau-da-telha
bacurau-tesoura-gigante

N
M#
D
D

andorinhão-preto-da-cascata
andorinhão-velho-da-cascata
andorinhão-de-coleira-falha
andorinhão-do-temporal

R
D
R#
M#

beija-flor-preto-de-rabo-branco
besourinho-de-bico-vermelho
beija-flor-de-papo-branco
beija-flor-banda-branca

R
R
R
R

martim-pescador-verde
martim-pescador-pequeno

R
R

picapauzinho-verde-carijó
joão-velho

R
R

joão-botina

R

bate-bico
junqueiro-de-bico-curvo
trepador-quiete

R
R
R

guaracava-de-bico-curto
tuque
papa-piri
barulhento
borboletinha-do-mato
bico-chato-de-orelha-preta
filipe
enferrujado
primavera
noivinha-de-rabo-preto
maria-preta-de-penacho

M
M
S
M
R
R
V
M#
R
R
R

VU

VU
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Tabela 15
Hymenops perspicillata
Arundinicola leucocephala
Gubernetes yetapa
Hirundinea ferruginea
Myiarchus ferox
Myiodynastes maculatus
Legatus leucophaius
Empidonomus varius
PASSERIFORMES
Hirundinidae
Tachycineta albiventer
Progne chalybea
Riparia riparia
Hirundo rustica
Motacillidae
Anthus furcatus
Anthus hellmayri
Muscicapidae
Turdus subalaris
Turdus leucomelas
Sub Sylviinae
Polioptila dumicola
Emberizidae
Donacospiza albifrons
Poospiza nigrorufa
Embernagra platensis
Volatinia jacarina
Sporophila collaris
Sporophila bouvreuil
Pipraeidea melanota
Chlorophonia cyanea
Dacnis cayana
Conirostrum speciosum
Coereba flaveola
Tersina viridis
Vireonidae
Vireo olivaceus
Icteridae
Agelaius thilius
Pseudoleistes virescens
Amblyramphus holosericeus
Gnorimopsar chopi
Estrildidae
Estrilda astrild

Lista de espécies de aves potenciais de ocorrência para a área de
estudo de impactos ambientais referentes ao Parque Eólico, localizado
no município do Chuí-RS. Informações baseadas em BELTON (1994),
com classificação sistemática e status de ocorrência (St.Ocorr) seguem
BENCKE (2001). Considerações de ameaças de extinção regional (Reg.)
seguem Fontana et al. (2003), nacional (Nac.) seguem IBAMA (2005) e
global (Glo) seguem IUCN (2007).
viuvinha-de-óculos
freirinha
tesoura-do-brejo
birro
irré
bem-te-vi-rajado
bem-te-vi-pirata
peitica

S
R
R#
M
M
M
M
M

andorinha-do-rio
andorinha-doméstica-grande
andorinha-do-barranco
andorinha-de-bando

M
M
N
N

caminheiro-de-unhacurta
caminheiro-de-barriga-acanelada

R
R

sabiá-ferreiro
sabiá-barranco

M
R#

balança-rabo-de-máscara

R

tico-tico-do-banhado
quem-te-vestiu
sabiá-do-banhado
tiziu
caloeiro-do-brejo
caboclinho
saíra-viúva
bandeirinha ou bonito-do-campo
saí-azul
figurinha-de-rabo-preto
cambacica ou sebinho
saí-andorinha

R
R
R
R
R
M
R
R
R
R#
R
M

juruviara

M

sargento
dragão
cardeal-do-banhado
chopim- ou graúna

R
R
R
R

bico-de-lacre

R

VU
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Aves Aquáticas
Foram registradas 33 espécies aquáticas, sendo 22 espécies que voam em bandos e
11 espécies que são apenas consideradas aquáticas e possuem hábito solitário ou vivem aos
pares. Destas registramos apenas uma espécie aquática que voam em bandos e foi considerada
com freqüência rara (até três indivíduos) para o local de estudo: Platalea ajaja (colhereiro).
As espécies com freqüência pouco comum (de 4 a 10 indivíduos) para a área foram quinze
espécies: Nycticorax nycticorax (savacu-de-coroa), Ciconia maguari (joão-grande), Himantopus
himantopus (pernilongo), Larus dominicanus (gaivotão), Larus maculipennis (gaivota-mariavelha), Podilymbus podiceps (mergulhão), Fregata magnificens (tesourão), Phalacrocorax
brasilianus (biguá), Syrigma sibilatrix (maria-faceira), Pardirallus nigricans (saracura-do-banado),
Porphyriops melanops (frango-d`água-carijó), Gallinula chloropus (frango-d`água), Fulica
leucoptera (carqueja-de-bico-amarelo) e Tringa flavipes (maçaico-perna-amarela). Enquanto
que as espécies com maior freqüência, consideradas freqüentes (de 51 a 100 indivíduos, n=2)
e abundantes (acima de 100 indivíduos, n=3) foram respectivamente: Bubulcus ibis (garçavaqueira), Aramus guarauna (carão), Phimosus imfuscatus (maçarico-de-cara-pelada - Figura
41), Plegadis chihi (maçarico-preto - Figura 42), Dendrocygna viduata (marreca-piadeira) e
Amazonetta brasiliensis (marreca-pé-vermelho). O percentual da estimativa das freqüências
destas aves é representado na Figura 43.

Figura 41. Indivíduo em vôo de Plegadis chihi (maçaricode-cara-pelada), registrado na área de estudo.
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Figura 42. Indivíduo em vôo de Phimosus infuscatus
(maçarico-preto), registrado na área de estudo.

Figura 43

Estimativa da freqüência local das espécies de aves aquáticas
que voam em bandos na área de estudo.

As espécies com freqüência comum para a área foram visualizadas em sua maioria
pousadas na área direta, e nas cercanias, próximas das depressões do terreno com acúmulo
de água, como nos charcos das pastagens, bem como nas margens do arroio Chuí. As espécies
consideradas freqüentes e abundantes como Plegadis chihi (maçaricos-preto), Phimosus
infuscatus (maçarico-de-cara-pelada) e Dendrocygna viduata (marreca-piadeira) voavam
RAS Parque Eólico Minuano | 81

MAIA

Meio
Ambiente

Consultoria Ambiental

desde a baixa altura (até 10m) como atingiam alturas superiores a 50 metros de altura em
alguns momentos durante seus deslocamentos longos. Os vôos longos destas espécies foram
detectados em rota definida sobre as coordenadas geográficas 22H0275656 UTM 6268324
e orientadas por Nor-Nordeste para Su-Sudeste e vice-versa, bem como foram detectados
bandos voando sobre o arroio Chuí em vôos de baixa freqüência e alturas moderadas cerca
de 30 metros na porção mais Oeste da área com orientação em geral de Norte para Sul e
vice-versa. Porém estas rotas e principalmente a orientada em NNO-SSE aparentemente se
dispersava mais ao Norte (Figura 44 - Anexo). A provável dispersão pode ser devido a presença
de áreas de atração como parcela alagadas, arroios de drenagem e áreas de orizicultura nas
cercanias. Contudo a grande parcela da área aqui estudada é composta por pastagem e nesta
foi freqüente a presença desde indivíduos solitários a pequenos grupos de Vanellus chilensis
(quero-quero) e outras parcelas com pouca ocupação por maçaricos-de-cara-pelada (Plegadis
chihi) nas áreas alagadas (Figura 45). Dentre as espécies mais freqüentes e abundantes
registradas neste estudo destacamos as seguintes espécies com comentários a respeito de sua
biologia e seus registros:
O maçarico-de-cara-pelada, Plegadis chihi; é uma espécie meridional migratória
localmente abundante e freqüentemente forma grandes bandos podendo chegar a 1000
e até mais indivíduos voando em vôo vagaroso, a qual tal característica facilitava sua caça
antigamente no Rio Grande do Sul. Alguns indivíduos ainda filhotes foram anilhados em Santa
Fé (Argentina) e posteriormente foram encontrados em setembro e novembro do mesmo
ano no Rio Grande do Sul, demonstrando que podem percorrer grandes distâncias. Ocupa
arrozais, juncais, banhados abertos ocupando-os para forrageio e dormitório onde reúnem em
grande número pousado no solo ou em pequenas alturas (1,5m), preferindo as áreas planas
do litoral, especialmente no inverno e se espalhando na primavera e verão para nidificar
normalmente em ciperáceas ou em plataforma de galhos secos ao lado de garças e gaivotas
formando colônias com até 12.000 ninhos. Esta espécie percorre áreas irrigadas e cultivadas,
como orizicultura, e paisagens com plantas aquáticas para forragear, alimentando-se de
invertebrados, larvas e pequenos crustáceos. Seu ninho é localizado próximo às áreas úmidas
onde forma colônias (MATHEU e DEL HOYO 1992, BELTON 1994, SICK 1997, SIGRIST 2006).
Esta espécie foi registrada com freqüência na área, porém com menor freqüência forrageando
nas poucas depressões encharcadas das pastagens da área direta, mais ao Leste da área, e
visualizada com maior freqüência em bandos voando sobre a área com destino à áreas vizinhas
ao Norte, onde provavelmente se dispersavam entre áreas de orizicultura e áreas alagadas.
Estas áreas compostas por charcos e depressões alagadas, bem como áreas de orizicultura
têm pouca representatividade nesta área estudada, porém estas áreas merecem atenção pelo
grande poder de atração para aves, com o forrageio de maçaricos e outras aves.
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Figura 45. Bando de Plegadis chihi (maçaricos-preto)
registrado em áreas pouca alagadas na área estudada.

O quero-quero, Vanellus chilensis; uma das mais populares aves do Brasil, conspícua e
barulhenta é vista comumente em casais ou grupos familiares, podendo aparecer em enormes
bandos em áreas abertas, capinzais, pastos e terras recém aradas. No Rio Grande do Sul há
acréscimo de sua população de imigrantes durante o inverno. Sua atividade de forrageio e
vôo se intensifica durante a noite (BELTON 1994, PIERSMA 1996, SICK 1997, SIGRIST 2006).
Foi bastante freqüente e abundante em toda área do empreendimento, em grupos de 2 a
15 indivíduos no solo na AID, porém este contingente possa oscilar sazonalmente devido
ao incremento de indivíduos oriundos de populações mais ao sul de sua distribuição (i.e.
Argentina) já que nesta época do ano, inverno, muitos indivíduos migram para o norte e
chegam ao Rio Grande do Sul (SICK 1996). Foi uma espécie muito comum e frequentemente
visualizados volantes em vôo à baixa e média altura (5 a 15 m, respectivamente) na área direta
e indireta, principalmente nos campos de pastagens que contempla a grande parte da área
estudada (Figura 46).

Figura 46. Paisagem da área estuda com grande extensão
composta por campo para pastagem.
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Aves de Rapina
Na área estudada foram registradas 11 espécies rapineiras, sendo apenas três espécies
que podem ser encontradas em bandos: Rostrhamus sociabilis (gavião-caramujeiro) e/ou
aglomerações como Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-preta) e Cathartes aura (urubu-decabeça-amarela). As espécies com maior abundância e comuns para a área foram o Milvago
chimango (chimango) e Speotyto cunicularia (coruja-buraqueira).
A espécie Milvago chimango (Figura 47) é o falcão mais conhecido do Sul do Brasil.
Varia de 35 a 40 cm de altura e pode pesar entre 280 a 364g. Bastante associados à pecuária
onde se aproveita do gado para retirar-lhes os carrapatos, e ainda se alimenta de insetos,
cadáveres, frutas e fezes. O chimango é sociável e pode ser reunir de 20 a 100 indivíduos tanto
que podem formar colônias para se reproduzirem (i.e. chegando a 56 ninhos em 0,7ha), mas
é frequentemente encontrado em pares ou pequenos grupos. Se reproduz entre outubro a
janeiro, em ninhos localizados desde o solo a alturas de 7m, incubando de 1 a 3 ovos durante
32-36 dias (LA PEÑA 1987 e 1996, BELTON 1994, SICK 1996, FERGUSON-LEES e CHRISTIE 2001).
Enquanto a coruja-buraqueira é uma espécie pequena e terrícola que ocupa áreas campestres,
pastagens e zonas semi-urbanas. Esta espécie possui hábitos diurnos e noturnos e alimenta-se
basicamente de invertebrados, insetos e aranhas na sua maioria, e às vezes pequenos roedores
e lagartixas, se refugia em tocas, onde nidifica e incuba de 4 a 6 ovos a partir de outubro a janeiro
(LA PEÑA 1987, BELTON 1994, SICK 1996, MOTTA-JUNIOR 2006). Esta espécie é comumente
encontrada nesta região e nesta área foi detectada em todas as parcelas compreendidas de
campo de pastagem, bem como nas porções mais próximas ao litoral.
Outras aves de rapinas com menor abundância, mas com considerada freqüência na
área foram o Circus buffoni (gavião-do-banhado), Heterospizias meridionalis (gavião-cabloco),
Buteo magnirotris (Figura 48), Caracara plancus (Figura 49) e o Falco sparverius (quiri-quiri).

Figura 47. Indivíduo de Milvago chimango
(Chimango) comum na área de estudo.
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Figura 48. Jovem indivíduo de Buteo magnirostris
(gavião-carijó) comum na área de estudo.

Figura 49. Indivíduo em vôo de Caracara plancus
(caracará), comum na área de estudo.

Na área de estudos registramos a presença de Circus cinereus (gavião-cinza) (Figura
39), que apesar ter ampla distribuição na América do Sul, ocorrendo da Colômbia à Argentina
(FERGUSSON e LEE 2001) é considerado ameaçado de extinção na categoria de vulnerável no
território nacional (IBAMA 2003), bem como pela Lista de Espécies da Fauna Ameaçada de
Extinção do Rio Grande do Sul (MARQUES et al. 2003). O gavião-cinza é uma espécie solitária
típica de ambientes abertos com inundações, como lavouras e arrozais e em zonas de transições
onde predominam juncais (Juncaceae, Poaceae e Ciperacea), bem como arbustos baixos. Sua
dieta é preferencialmente por pequenas aves, às vezes pequenos roedores, anfíbios, répteis e
insetos. Seu ninho é a 10-30 cm do solo entre maciços de vegetações que lhe provém apoio,
como ambientes de banhados e juncais. No Rio Grande do Sul como no Uruguai é uma espécie
considerada escassa e rara, porém no território gaúcho seu status é ainda desconhecido e
provavelmente haja uma sobreposição de populações residentes e outras supostas migratórias
oriundas do Sul do continente. A população de Circus cinereus encontrada no Rio Grande do
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Sul é provavelmente a maior do Brasil, porém com a dependência de nidificar em banhados,
está ameaçado de extinção pela supressão destas áreas pela atividade de orizicultura, bem
como áreas naturais de campo são alteradas pela pecuária e as invasões de plantas exóticas
vêm afetando a conservação desta espécie no território gaúcho. Estas ameaças afetam
principalmente a diminuição dos territórios de caça/alimentação e locais para sua reprodução
e abrigo (BELTON 1994, THIOLLAY 1994, SICK 1996, DIAS e MAURÍCIO 1996 e 1997, ARBALLHO
e CRAVINO 1999, FERGUSSON e LEE 2001, VOTT et al., 2006). No entanto a espécie congênere
Circus buffoni (gavião-do-mangue) que igualmente ocupa a mesma paisagem do gavião-cinza
e utiliza mais ambientes mais encharcados é um gavião residente e comum em banhados,
arrozais e áreas alagadas ao longo do litoral do Rio Grande do Sul. O gavião-cinza alimenta-se
de anfíbios, aves, preás e outros pequenos animais e normalmente voa rasante, comumente,
planando junto ao solo e vegetações. É uma espécie que apesar de não ser considerada
ameaçada de extinção no Brasil e ser mais comum no Sul do país aparentemente sofre
problemas com a poluição e drenagem na Argentina. (BELTON 1994, THIOLAY 1994, SICK 1996,
FERGUSON-LEES e CHRISTIE 2001).
Contudo a populações da maioria das aves de rapinas registradas aqui são consideradas
estáveis, sem maiores riscos para sua conservação. Localmente cincos espécies foram
consideradas com abundância pouco comum (4 a 10 indivíduos na área) como o Caracara
plancus (caracará) e outras espécies (Figura 50), porém esta abundância estimada é habitual
para estas espécies que normalmente não excedem um pequeno número pelo papel que
exercem na pirâmide-trófica.

Figura 50

Porcentagem da abundância local das espécies de aves de
rapinas na área de estudo.
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Efetuamos percurso na área de estudo para investigar locais de reprodução para as aves
de rapina registradas neste estudo, porém não foram encontrados ninhos e somente indícios
de nidificação através de indivíduos jovens e imaturos de aves de rapina (i.e. Heterospizias
meredioanalis, Buteo magnirostris e Milvago chimango), que provavelmente sejam prole local
desta área ou cercanias. Contudo, podemos inferir que estruturas como galpões localizados
nas fazendas podem oferecer abrigo e possibilidades para nidificação para algumas aves,
inclusive algumas aves rapineiras como Falco sparverius (quiri-quiri), além de árvores como as
grandes figueiras e capões de eucaliptos dispersos na área podem ser abrigo para dormitório
e local de nidificação de outras espécies rapineiras, como a Heterospizias meridionalis (gaviãocabloco) e Buteo magnirostris (gavião-carijó) e espécies prováveis de ocorrência na área como
Bubo virginianus (jacurutu) e Falco femoralis (falcão-de-coleira).

Vôo em bandos das aves
Durante todo o período de estudo contabilizamos 60 bandos de aves, correspondente
a onze espécies distribuídas em sete famílias que cruzaram o espaço aéreo da área de estudo
durante o amanhecer e/ou ao entardecer (Tabela 16). Destes vôos a maioria foi orientada no
sentido Su-sudoeste (SSE) à No-nordeste (NNO) (n=24 bandos) e vice-versa (n=12 bandos) com
base a coordenada geográfica 22H0275656 UTM 6268324, além de outra pequena parcela dos
bandos com orientação sul (S) ao norte (N) e vice versa (n=7 e nove bandos respectivamente)
com base nas coordenadas 22H274279 UTM 6269387 (Figura 51). Estas rotas evidenciam
que há uma ou duas rotas de vôos direcionada ou orientada que obedece a um sentido
de movimentação de ida e volta de algumas espécies de aves. Estes vôos orientados são
característicos de deslocamento para locais utilizados como dormitórios (banhados) para áreas
de forrageio (áreas alagadas, oriziculturas e banhados), e vice versa. No caso presenciando
em campo verificamos que estes vôos de bandos nestas rotas provavelmente seja a parte final
de uma rota definida por estas espécies, visto que muito dos bandos que voaram sobre a área
estudada nas rotas descritas anteriormente ao chegarem mais ao norte acabavam pousando
na área vizinha e/ou os bandos se dispersavam em outras orientações.
Assim durante este período do estudo a área vizinha e suas cercanias talvez tenham
sido atrativas para muitas aves fazendo-as se orientarem nesta direção e/ou dispersarem
em outras direções para locais de forrageio. Durante o diagnóstico feito na área de estudos,
presenciamos atividades de colheita de arroz e manutenção de algumas áreas de orizicultura,
o que gerou grande atração para muitas aves como maçaricos (Threskiornithidae) e garças
(Ardeidae) e corrobora com a dedução neste estudo. Contudo estudos de monitoramento
poderão elucidar esta hipótese sobre a orientação dos vôos e rotas nesta área.
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Tabela 16
FAMÍLIA/Espécie
PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax brasilianus
Phalacrocorax brasilianus
Phalacrocorax brasilianus
THRESKIORNITHIDAE
Theskiornitídeos
Theskiornitídeos
Theskiornitídeos
Phimosus infuscatus
Phimosus infuscatus
Phimosus infuscatus
Phimosus infuscatus
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi

Lista de aves detectadas em aglomerações e/ou bandos
com quantidade dos indivíduos (ind), altura mínima (<Alt) e
altura máxima (>Alt) estipuladas e o sentido (Sent) do vôo no
momento do registro durante o período de amostragem na
área de estudo no Chuí-RS.
Nome vulgar

Ind

< Alt

Biguá
Biguá
Biguá

4
3
12

30
20
10

Maçarico
Maçarico
Maçarico
Maçarico-preto
Maçarico-preto
Maçarico-preto
Maçarico-preto
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada

18
52
11
11
23
30
54
15
15
20
3
11
25
59
21
70
105
19
65
107
34
61
39
47
10
16
102
5
38
64
50
44
33
19
41
12
34
49

20
50
30
50
30
20
30
20
10
30
10
30
50
30
30
30
50
30
30
50
30
20
30
30
30
50
30
50
30
30
20
30
30
50
20
30
30
30

> Alt
50

Sentido
L-O
S-N
N-S
L-O
NNE-SSO
NNE-SSO
NNE-SSO
NNE-SSO
N-S
NNE-SSO
NNE-SSO
N-S
S-N
SO-NE
N-S
NNE-SSO
NNE-SSO
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
S-N
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
SSO-NNE
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Tabela 16
FAMÍLIA/Espécie
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
Plegadis chihi
ANATIDAE
Dendrocygna viduata
Dendrocygna viduata
Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis
Amazonetta brasiliensis
Amazonetta brasiliensis
Anas flavirostris
Anas flavirostris
LARIDAE
Larus dominicanus
HIRUNDINIDAE
Tachycineta leucorrhoa
EMBERIZIDAE
Sicalis luteola
Sicalis luteola
ICTERIDAE
Chrysomus ruficapillus

Lista de aves detectadas em aglomerações e/ou bandos
com quantidade dos indivíduos (ind), altura mínima (<Alt) e
altura máxima (>Alt) estipuladas e o sentido (Sent) do vôo no
momento do registro durante o período de amostragem na
área de estudo no Chuí-RS.
Nome vulgar
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada
maçarico-de-cara-pelada

Ind
20
24
8
5
10
6

< Alt
30
50
30
20
20
30

> Alt

Sentido
NNE-SSO
NNE-SSO
NNE-SSO
S-N
SO-NE
NNE-SSO

marreca-piadeira
marreca-piadeira
marreca-piadeira
marreca-pé-vermelho
marreca-pé-vermelho
marreca-pé-vermelho
marreca-pardinha
marreca-pardinha

3
4
9
6
4
3
6
16

10
20
10
10
10
5
5
10

O-L
N-S
N-S
S-N
N-S
S-N
N-S
S-N

Gaivotão

3

50

L-O

andorinha-testa-branca

10

5

L-O

Tipio
Tipio

50
20

30
20

L-O
N-S

Garibaldi

38

20

O-L

Porcentagem de bandos de aves

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
O-L

SO-NE

L-O

S-N

N-S

NNE-SSO SSO-NNE

Direção dos vôos

Figura 51

Proporção dos vôos de aves em bandos detectados durante o
estudo na área.
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Baseado nas alturas estimadas dos vôos mais freqüentes (vôos curtos a média
distância) para o deslocamentos das espécies de aves (Figura 52), as chances de algumas
aves serem atingidas ou colidirem nas estruturas das torres dos aereogeradores o risco é
estimado de baixo à moderado devido que a maioria das aves utiliza o espaço aéreo da área
para forrageio e deslocamento com cerca de 10m altura média. Sendo que muitas aves que
utilizam o espaço aéreo são aves insetívoras em busca de insetos em vôo com andorinhas
(Hirundinidae) e alguns papa-moscas e suiriris (Tyrannidae) e a grande maioria utiliza para
deslocamento (i.e. Ardeidae, Columbidae e muitos passeriformes) ou displays reprodutivos
(i.e. Scolopacidae, Motacillidae e outros), que podem atingir cerca de 30m de altura ou mais.
Distinguindo as aves pelos hábitos ou preferências por ambientes aquáticos juntamente
com as aves rapineiras (Falconiformes) das demais aves registradas, a altura dos vôos curtos
a médio deslocamento não induz que a maioria das aves corra grandes riscos ocupando o
espaço aéreo de até 30m de altura na área do empreendimento (Figura 53). Contudo a altura
dos vôos das aves aquáticas em bandos, a maioria em rotas definidas e consideradas de risco
de colisões às torres e aerogeradores cuja altura foi estimada de 30m até 50m, representa
de cerca 60% do total dos bandos de aves observados em campo durante este estudo (Figura
54).

35
30

N. espécies

25
20
15
10
5
0
2m

5m

10m

15m

30m

50m

Altura de voo curto

Figura 52

Proporção das alturas de curtas e médias distâncias das aves
em geral.
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12
10

N. Espécies

8
6

Rapinas
Áquaticas

4
2
0
2m

5m

Figura 53

10m
15m
Altura voo curto

30m

50m

Alturas mínimas dos vôos das aves de rapinas e aquáticas na
área estudada.

13%

5%
50m

20%

17%

30m
20m
10m
5m

45%

Figura 54

Proporção das alturas mínimas dos vôos das aves em bandos
na área estuda.

Diante dos resultados e das observações realizadas nas áreas de estudo e vizinhas, não podemos
inferir que as alturas dos vôos sejam fixas ou com pouca variação devido as várias formas de usos que
o espaço aéreo proporciona às aves, mas podemos afirmar que nesta área há concentração de vôos
ou rotas pré-estabelecidas de algumas espécies de aves que voam em bandos (i.e. Therkiornithidae).
Entretanto, e como já comentado anteriormente, nesta área as rotas provavelmente estejam no final
de seus percursos, diante que os bandos em vôos acabavam se dispersando e outras direções e/
ou pousando em áreas da cercania que possuem recursos atrativos para as mesmas (i.e. áreas de
oriziculturas e encharcados).
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As espécies de aves rapineiras visualizadas voando na área de estudo constituíram-se de
falconídeos, como Milvago chimango (chimango) e Falco sparverius (quiri-quiri) e accipitrídeos como
Circus buffoni (gavião-do-banhado), Buteo magnirostris (gavião-carijó) e Heterospizias meridionalis
(gavião-caboclo), que tenderam a voar em vôos baixos e a média altura (cerca de 20 a 50m) em busca
de presas e/ou poleiros. Contudo, é vasto o conhecimento que as aves de rapinas alcançam grande
alturas em correntes ascendentes térmicas, onde muitas vezes deslocam-se a extensas distâncias (SICK
1996, FERGUSON-LEES e CHRISTIE 2001).
Ainda outras grandes aves que foram registradas nesta área como o joão-grande, Ciconia
maguari e alguns ardeídeos como a garça-moura, Ardea cocoi; podem se favorecer de correntes térmicas
como os falconiformes e atingirem grandes alturas em vôo longos. Porém, mesmo com alguns fatores
climáticos favoráveis durante as amostragens em campo, que corroborassem para alguma visualização
de aves em correntes térmicas (i.e. calor e clima seco) e pela extensa área propícia para que estas
correntes ocorressem sob a área de estudo, não registramos estas aves em vôos de grande altura ou
descolamento longo, apenas utilizando a área como sítio de forrageio e descanso.
Não realizamos esforços de campo durante a noite para detecção de vôos de aves, somente
durante nas horas crepusculares, matutina e vespertina. Assim esclarecemos que pode ocorrer
deslocamento durante a noite de aves, porém por falta de condições de visibilidade devido à ausência
de claridade e/ou luz apropriada e de condições auditivas para detecção e identificação das espécies
durante seus vôos noturnos, bem como determinação de rotas e alturas das mesmas não foram
possíveis tais esclarecimentos a respeito de vôos noturnos na área de estudo. Contudo é conhecido
que muitas das aves que realizam vôos noturnos são aves migratórias e/ou aves que se deslocam para
grandes distâncias e seus vôos tendem a ser em grande altura.
Salientamos que apesar de buscas de informações na literatura e/ou relatos que poderíamos
inferir as alturas máximas dos vôos de muitas aves presentes neste estudo não obtivemos sucesso
nas buscas, pois estes dados são muito escassos para maiores discussões a este respeito. Entretanto a
média da altura dos vôos de aves encontrados durante os estudos de monitoramentos realizados nos
três Parques Eólicos do município de Osório-RS, entre abril de 2004 e dezembro de 2006, obtiveram
90% de vôos até 50m de altura, sendo que os vôos considerados baixos constituíram 47% dos 3.437
contatos de aves/bandos (MÄHLER-JUNIOR et al. 2007). A diferença dos índices a respeito dos vôos
das aves encontrada neste estudo (345 aves em 25 bandos) e nos valores encontrados no conjunto do
Parque Eólico de Osório ocorre principalmente devido ao esforço em campo, bem como os resultados
podem estar associados a interferências de paisagem, proximidade de atrativos de recursos, como
de alimentação (lagoas e banhados), sazonalidade da disponibilidade de recursos, e ainda pelas
rotas de vôos que durante o percurso podem sofrer alterações na altura, seja devido pelo início ou
término destes deslocamentos ou por condições climáticas (i.e.: direção e força do vento) presentes no
momento das observações ou pré-definidas nas distintas áreas.
Segundo as observações de MÄHLER-JUNIOR e colaboradores (2007), a altura das torres dos
aerogeradores deste empreendimento é de 100m de altura e amplitude de rotação das pás de 65-135m,
o que poderia diminuir o risco dos impactos das aves aos aerogeradores e suas torres comparando os
modelos mais baixos empregados em outros Parques Eólicos. No entanto estudos de acompanhamento
prévio nesta área poderão esclarecer com maior probabilidade a tendência dos sentidos dos vôos e as
alturas utilizadas pelas aves no espaço aéreo da área deste empreendimento.
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Pontos de escuta/contagens
Através dos nove pontos amostrais distribuídos na área de estudo (Tabela 17 e Figura
44-Anexo) foi possível identificarmos 46 espécies de aves correspondentes a 23 famílias de aves e
calculamos os Índices Pontuais de Abundância (IPA) e a Freqüência de Ocorrência (FO) destas espécies
(Tabela 18). Os maiores índices foram: Phimosus infuscatus (maçarico-de-cara-pelada, IPA=7,555 e
FO=0,222), Plegadis chihi (maçarico-preto, IPA=7,111 e FO=0,333), Vanellus chilensis (quero-quero,
IPA=4,111 e FO=1,333), sendo que a média nos pontos amostrais foi de cerca de 10 espécies, com
cerca de 40 indivíduos e o Índice médio de Abundância Pontual foi de 0,89 com Desvio Padrão de 1,64
e o índice médio de Freqüência de ocorrência foi de 0,23 e Desvio Padrão de 0,23 para as espécies
de aves registradas por este método. Ambos os índices (IPA e FO) denotam uma ocupação/presença
de espécies típicas de ambientes abertos com áreas úmidas e pastagem. Estes valores são reflexos
das concentrações pontuais destas espécies seja por bandos que forrageavam dentro do raio limite
estabelecido (200m) ou por bandos que sobrevoaram o ponto no momento da contagem. O ponto com
maior riqueza de espécies foi o ponto amostral Pt6 com 17 espécies e 36 indivíduos situado próximo
de um capão de eucaliptos, seguido do Pt2 situado próximo ao um banhado onde foi registrado 16
espécies e 73 indivíduos.

Tabela 17

Localização dos pontos de escutas (Pt) em coordenadas geográficas
(UTM) e os horários da atividade de contagem na área de estudo
localizada em Chuí-RS.

Pontos

Localização (UTM)

Horário inicial

Horário final

Pt1

22H0277532/6265347

07:42

07:52

Pt2

22H0276831/6264088

8:30

8:40

Pt3

22H0276215/6264400

9:10

9:20

Pt4

22H0276333/6265456

9:58

10:08

Pt5

22H0276103/6266272

10:47

10:57

Pt6

22H0275349/6266292

11:36

11:46

Pt7

22H0274669/6266877

12:30

12:40

Pt8

22H0274409/6267813

13:50

14:00

Pt9

22H0274503/6268677

14:27

14:37
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Myiopsitta monachus

Nothura maculosa
ARDEIDAE
Ardea cocoi
Syrigma sibilatrix
THRESKIORNITHIDAE
Phimosus infuscatus
Plegadis chihi
ACCIPITRIDAE
Buteo magnirostris
Circus buffoni
FALCONIDAE
Polyborus plancus
Milvago chimango
Milvago chimachima
Falco sparverius
ANATIDAE
Amazonetta brasiliensis
CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis
SCOLOPACIDAE
Tringa flavies
Gallinago gallinago
COLUMBIDAE
Columba picazuro
Zenaidaa uriculata
Columbina picui
PSITTACIDAE

TINAMIDAE

Espécie

Tabela 18

1

3

1

7

R
1

Pt1

2

I

4

2
1

3

1
1

1

3

R

1

Pt2

2

I

6

1

1

1

1

R

1

Pt3

1

1

I

5

1

1

1

I

Pt4

1

1

1

1

R

Pt5

1

1

1

8

6

1

1

R

7

18

2

I

3

1

1

2

1

1

1

R

1

Pt6

2

1

1

1

I

Pt7

1
1
1

2
1

1
1

1

R

2

60
43

1

I

2

3

1

I

Pt8

1

1

1

R

3

1

4

1

8

1

I

Pt9

1

1

1

1

1

1

R

0.222

0.111
0.222
0.111

0.222
0.111

1.333

0.111

0.222
0.444
0.111
0.111

0.222
0.111

0.222
0.333

0.222
0.222

0.444

FO
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1

0.222
1.111
0.333

0.333
0.111

4.111

0.333

0.222
0.556
0.111
0.111

0.222
0.111

7.556
7.111

0.222
0.444

0.556

IPA

Lista de espécies de aves registradas nos pontos de escuta (Pt), com respectivos valores da
quantidade de indivíduos (I) e registros (R) obtidos, índice de abundância (IPA) e freqüência de
ocorrência (FO) para cada espécie registrada durante o período de 04 a 07 de abril de 2008, na área
de estudo localizada em Chuí-RS.
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STRIGIDAE
Speotyto cunicularia
TROCHILIDAE
Hylocharis chrysura
ALCEDINIDAE
Chloroceryle americana
PICIDAE
Colaptes campestris
FURNARIIDAE
Furnarius rufus
Synallaxis spixi
Anumbius annumbi
Phleocryptes melanops
FORMICARIIDAE
Thamnophilus ruficapillus
TYRANNIDAE
Elaenia flavogaster
Latrotriccus euleri
Pyrocephalus rubinus
Xolmis irupero
Satrapa icteroprys
Machetornis rixosus
Pitangus sulphuratus
HIRUNDINIDAE
Progne tapera
MOTACILLIDAE
Anthus furcatus
TROGLODYTIDAE
Troglodytes aedon
MUSCICAPIDAE

Espécie

Tabela 18

1
1

1

2
2

4

R
1

Pt1

1

I

1

1

1

1

1

2

1
1

1

1
1

2

1

2

R
1

Pt2

3

I

2

I

Pt3

1

R

3

I

Pt4

1

R

1

1

4

6

I

Pt5

1

1

1

3

R

3

2
4

2

6
1

2

1
2

1

3
1

1

1

R

1

Pt6

1

I

I

Pt7

R

1

1

1

1

1

R

1

Pt8

1

2

I

5

1

2

I

Pt9

1

1

1

R

0.333

0.222

0.222

0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.222
0.333

0.111

1
0.111
0.333
0.222

0.111

0.111

0.111

0.333

FO
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0.556

0.556

1

0.222
0.111
0.111
0.111
0.111
0.333
0.556

0.111

2
0.111
0.778
0.222

0.222

0.111

0.111

0.667

IPA

Lista de espécies de aves registradas nos pontos de escuta (Pt), com respectivos valores da
quantidade de indivíduos (I) e registros (R) obtidos, índice de abundância (IPA) e freqüência de
ocorrência (FO) para cada espécie registrada durante o período de 04 a 07 de abril de 2008, na área
de estudo localizada em Chuí-RS.
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Turdus amaurochalinus
Sylviinae
Polioptila dumicola
EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis
Enbernaga platensis
Sicalis flaveola
Sicalis luteola
Sporophila caerulescens
ICTERIDAE
Pseudoleistes guirahuro

Espécie

Tabela 18
I

Pt1

R

1

3

12

36

R

1

Pt2

2

I

I

Pt3

R

I

Pt4

R

6

I

Pt5

1

R

1

1

2

1

R
1

I
2

Pt6

I

Pt7

R

R
1
1

I
1
6

Pt8

3

I

Pt9

1

R

0.333

0.111
0.111
0.222
0.111
0.111

0.111

0.222

FO
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4

0.222
0.222
1
1.333
0.111

0.667

0.333

IPA

Lista de espécies de aves registradas nos pontos de escuta (Pt), com respectivos valores da
quantidade de indivíduos (I) e registros (R) obtidos, índice de abundância (IPA) e freqüência de
ocorrência (FO) para cada espécie registrada durante o período de 04 a 07 de abril de 2008, na área
de estudo localizada em Chuí-RS.
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Áreas Relevantes ou de Potencial Importância para a Avifauna
A área estudada é composta principalmente por pastagens para pecuária e com
algumas porções que agregam aves ou evidenciam maior importância para as mesmas, como
um banhado na porção Leste da área e próximo do Pt2 (ponto de escuta/censo) (Figura 55),
onde encontramos em apenas 10 minutos 16 espécies de aves e com concentração de no
mínimo de 73 indivíduos. Além de parcelas com grande acúmulo de água ao longo das margens
e próximas do arroio Chuí, principalmente na metade Oeste da área onde há concentração de
juncos e outras vegetações ripárias (Figura 56) e em seguimento com presenças de arbustos
e mais próximo do limite da área (no noroeste) forma-se uma mata ciliar. Tais locais são
relevantes para muitas espécies de aves, fomento desde alimento à abrigo locais de nidificação
principalmente para passeriformes e outras aves como Rallídeos.
Foram detectadas rotas de vôos de aves em bandos, principalmente de maçaricos
(Therkiornithidae), que ocupavam o espaço aéreo em rota sobre a sede da Estância, em
sentido (SSO-NNE e vice-versa) (Figura 57), bem como deslocamento de outras aves como
marrecas (Anatídeos) sobre o Arroio Chuí na porção noroeste (NO) da área (Figura 58). Nestes
locais de rotas de vôos de aves sugerimos maiores estudos durante monitoramento prévio
a instalação de aerogeradores, devido a existência de maior risco de colisão de aves. Um
corredor de passagem, sem obstáculos, poderá vir a ser formado no sentido das rotas e com
largura coerente para a segurança das aves em vôo.
A parcela próxima do litoral possui relevância em contribuição e manutenção para a
sobrevivência de muitas aves que ali residem, bem como outras aves que a utilizam durante
sua estada migratória. Assim, esta parcela da área e cercanias do empreendimento deve
ser considerada relevante e mantida conservada. Aliada a estas considerações, salientamos
que devido a presença de Circus cinereus (gavião-cinza) nesta área é fundamental que as
áreas compostas por vegetação arbustiva e densa em meio a campos e áreas úmidas com
vegetação alta (entorno de 50-150 cm), onde há presença de Juncaceae (Juncus sp.) Poaceae
e/ou Cyperaceae nas cercanias deste empreendimento devem ser monitoradas em busca de
nidificação e abrigo desta espécie ameaçada de extinção. Estas áreas úmidas potenciais para
nidificação de Circus cinereus devem ser preservadas com o intuito de manter a sobrevivência
desta espécie na área, caso confirmado sua nidificação as áreas dos ninhos devem ser protegidas
e isoladas de qualquer interferência antrópica garantindo a manutenção desta espécie.
Os eucaliptais e locais que concentram ou apresentam algumas destas árvores
(Eucaliptus sp.) são atrativas para muitas aves para nidificação, como Psitacídeos e outras
aves como furnariídeo, bem como para poleiros de aves de rapina (Falconiformes). Ainda os
postes de transmissão de energia elétrica para as sedes das propriedades são como poleiros
onde muitas aves, como as rapineiras que os utilizam para descanso e pontos para espreitar
possíveis presas.
O espaço aéreo da gleba se constituiu para o forrageio de muitas aves, principalmente
RAS Parque Eólico Minuano | 97

MAIA

Meio
Ambiente

Consultoria Ambiental

para Hirundinidae (andorinhas), Tyrannidae (suiriris e outros) e falconiformes que podem variar
a altura de seus vôos, como também podem ocorrer vôos de “display”/exibição para algumas
aves (i.e.: algumas aves representantes de Scolopacidae e Motacillidae). Além de ser espaço
para deslocamento de inúmeras aves, apesar de poucas espécies terem sido visualizadas
durante o dia voando dentro da faixa de risco, estipuladas entre 60 a 100m.

Figura 55. Banhado situado na porção Leste da área
estudada e relevante para aves.

Figura 56. Banhado próximo das margens do arroio Chuí,
relevante para aves na área estudada.
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Figura 57. Rota de aves (maçaricos) em vôo sobre a sede
da Estância em orientação SSO-NNE.

Figura 58. Rota de aves (maçaricos) em vôo sobre o arroio
Chuí, na porção NO da área estuda.

Discussão
Segundo BIRDLIFE INTERNATIONAL (2003), DREWITT e colaboradores (2006), os impactos
gerados por Parques Eólicos são classificados em três tipos: (1) perturbação=afastamento ou
exclusão das aves da área ocupada pelo empreendimento e cercanias, incluindo o efeito de
“barreira” em que as aves se desviam das suas rotas usuais para outras rotas alternativas,
a fim de evitarem a área ocupada pelos aerogeradores; (2) mortalidade=pela colisão com
aerogeradores e estruturas associadas como torres e linhas de transmissão de energia e (3)
Perda ou alteração dos habitats=normalmente durante a fase de construção do parque devido
à abertura de acessos, instalação dos aerogeradores, etc.
Dentre alguns efeitos diretos após a instalação dos aerogeradores está a potencialidade
de colisões das aves nas pás e rotores (podendo representar 36% das mortes pelas pás e
43% devido a turbulência). Porém estas causas podem ser minimizadas através de medidas
simples como a coloração destacada das pás e rotores tornando-as evidentes para as aves
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(WIKLEMAN 1994, MAC ISAAC 2001, KINGSLEY e WHITTAM 2003). Além das prováveis mortes
pelas torres é perceptível a diminuição da reprodução das aves e um maior afastamento
dos locais de nidificação e territórios por passeriformes terrestres, chegando até 600 m de
distância das torres dos aerogeradores (LEDDY et al. 2006). Dentre a variável gama de efeitos
negativos diretos e indiretos associados aos aerogeradores sobre a avifauna local, listamos
resumidamente os impactos mais relevantes durante a fase de implantação deste tipo de
empreendimento: (1) a grande movimentação de pessoas e transtornos gerados na instalação
e utilização do canteiro de obras, como aberturas e readequação de estradas, construção do
sistema de drenagem e pavimentação, transporte de materiais de construção e montagem de
instalações exerceram impactos negativos de níveis alto a médio para a comunidade de aves
no local; (2) a supressão de área de forrageio, locais de nidificação e descanso, durante as
atividades de preparação, instalação e construção do empreendimento são consideramos de
moderado a alto impacto negativo; (3) a perda temporária de espaço aéreo e dos locais para
forrageio e descanso devido as atividades envolvidas na instalação são consideramos de baixo
impacto negativo; (4) a perda dos recursos para alimentação e reprodução são consideras
de impactos negativos moderados, visto que podem ser recuperados após a fase crítica da
instalação e construção do empreendimento. Estas variáveis de impactos estimados podem
ser minimizadas se realizadas fora do período da estação reprodutiva das aves.

Medidas Mitigadoras e Compensatórias
Diante da probabilidade real de implantação deste empreendimento, sugerimos
algumas medidas que possam converter tais impactos negativos em algum favorecimento
ou compensar tais prejuízos gerados em prol da comunidade de aves. Sendo elas: (1) a
conservação das áreas naturais, úmidas como banhados e com presença de espécies de
interesse conservacionista registradas nas cercanias da área do empreendimentoo, bem como
podendo se estendes à áreas próximas e com maior relevância para espécies de interesse
especial, como ameaçadas de extinção e ou endêmicas; (2) aplicar sinalizadores e isolantes
eficientes nos cabos de sustentação das torres de transmissão de energia, bem como nos cabos
de transmissão de toda a rede elétrica do parque e cercanias para evitar a colisão e morte
das aves que transitam no espaço aéreo; (3) nivelamento do terreno do empreendimento
sem causar acúmulo hídrico e sem estruturas atrativas para aves, como postes e vegetação
arbórea e arbustiva na delimitação do parque; (4) investimento e aplicação em programas
de monitoramento e conservação das aves atingidas pela supressão e perturbação deste
empreendimento na comunidade local, bem como aplicação de programas de monitoramento
específico para todas as espécies de aves consideradas ameaçadas e endêmicas no Rio Grande
do Sul que sejam registradas utilizando a área do empreendimento e suas cercanias; (5) havendo
a pavimentação das estradas de acesso ao empreendimento e de trânsito nas cercanias do
parque, estas estradas deveram ter limitadores de velocidade para veículos, como lombadas
eletrônicas ou “pardais”, minimizando e evitando colisões de veículos com aves terrestres e
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aves volantes em vôos baixo, bem como outros grupos da fauna; (6) aplicar programas de
monitoramento e recolhimento de mortes de aves nas áreas dos aerogeradores, linhas de
transmissão e estradas pavimentadas de acesso e cercanias do empreendimento, viabilizando
conhecimento das causas e impactos à comunidade de aves; (7) promover e aplicar medidas
educacionais com ênfase ambiental na população das cercanias do parque e do município,
desmistificando assuntos relativos a fauna e as aves, promovendo o conhecimento básico para
e entendimento e conservação dos recursos naturais e a preservação da fauna e flora.
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3.6.3 Diagnóstico da Mastofauna Terrestre
Introdução
A crescente demanda por energias limpas nos países do Mercosul tem provocado uma
grande mobilização da sociedade civil, seja através das Organoizações Não Governamentais,
que têm precionado por uma legislação ambiental mais exigente e pelo oferecimento de
alternativas energéticas aos mecanismos tradicionais de produção, seja por parte dos órgãos
ambientais governamentais, através do Licenciamento Ambiental, ou mesmo através das
empresas, que necessitam de energia para desenvolver as suas atividades produtivas.
Na América Latina a legislação ambiental brasileira é considerada exigente,
em comparação com outros países próximos, como a Argentina e o Uruguai (Primack &
Rodrigues, 2001; Rio Grande do Sul, 2007). Este fenômeno encontra várias explicações, tais
como, a megadiversidade do Brasil, seu extenso território, as pressões internacionais para
a conservação, principalmente da Mata Atlântica e da Amazônia, além do próprio processo
histórico de organização da nação brasileira, desde a época colonial até a conquista do Estado
democrático de direito.
Considerada uma forma de energia limpa e renovável, a energia eólica desponta
como uma alternativa para algumas regiões do Brasil e para certos países da América Latina.
Embora a tecnologia empregada no setor eólico ainda seja, em grande parte, européia e
chinesa, provavelmente nunca estivemos tão perto da auto-suficência em termos de dominar
um processo de produção de energia oriunda de fontes autóctones, do incício ao fim.
Dentro de uma perspectiva geopolítica, a produção de energia em conjunto entre
dois país é um passo importante, considerando a real necessidade de integração dos países
do Mercosul frente aos mercados internacionais. Neste cenário surgiu a necessidade de
empreender a construção de um parque eólico binacional Brasil-Uruguai, cumprindo a
legislação ambiental dos países interessados.
Os mamíferos terrestres, em especial os fossoriais, estão entre os grupos que
necessitam cuidado durante o processo de licenciamento de parques eólicos, de acordo com
o “Termo de referência para a obtenção de licença de instalação em parques eólicos” (Rio
Grande do Sul, 2007), embora não sejam, na prática, tão afetados durante a fase de operação,
se comparados aos quirópteros e a avifauna.
A seguir apresentamos o relatório ambiental simplificado do Parque Eólico Minuano,
no que tange aos mamíferos terrestres. Nossos levantamentos de campo contemplaram
exclusivamente a parte brasileira da região conhecida como Chuí.
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Objetivos
O objetivo deste trabalho é registrar a ocorrência de mamíferos terrestres de médio
e grande porte, na área de influência direta e no entorno do Parque Eólico Minuano, no Chuí,
RS.

Material e métodos
Estimativas da riqueza de espécies de mamíferos terrestres de médio e grande porte
envolvem uma ampla gama de métodos, em função de suas especificidades comportamentais,
variação do tamanho do corpo, hábitos, períodos de atividade e preferências de hábitat (Voss
e Emmos, 1996).
A detecção da maior parte das espécies de mamíferos terrestres é prejudicada devido
aos seus hábitos noturnos e crepusculares, suas grandes áreas de vida, em alguns casos, e
às baixas densidade populacionais, na maioria das vezes. Muitas vezes os vestígios por eles
deixados são o meio mais barato, rápido e eficaz para notar sua presença.
Entretanto, a importância dos mamíferos terrestres nos processos ecológicos e o grau
de ameaça em que muitas espécies se encontram, tornam cruciais os inventários de espécies
dentro do processo de Licenciamento Ambiental (Pardini et al., 2003).
Mamíferos não-voadores são aqui considerados todos os mamíferos terrestres que
apresentam massa corporal superior a 500g. Isto inclui marsupiais como os gambás (Didelphis
sp.) e grande roedores como os preás (Cavia sp.) e tuco-tucos (Ctenomys sp.)
A área de influência direta (AID) é definida como a área total da gleba onde será
implantado o empreendimento; a área de influência indireta (AII), por sua vez, é a área
adjacente à gleba, num perímetro de sete km do seu entorno (Rio Grande do Sul, 2007).
Na realização de inventários para a determinação da riqueza de espécies são utilizados
principalmente dois métodos: 1) censos visuais em transecções de 500 m; 2) armadilhas de
pegadas ou busca aleatória. Como os objetivos deste trabalho dependem dos resultados
de riqueza (número absoluto de espécies) e tendo em vista a grande área a ser estudada,
optou-se por realizar a busca aleatória de pegadas e de outras evidências indiretas ao longo
de transecções previamente determinadas. A visualização direta é o registro mais esperado,
embora normalmente seja o menos provável.
As transecções, os percursos e cada registro de ocorrência foram mapeados com um
GPS garmin® etrex venture com acurácia máxima de 5 m, utilizando o datum Córrego Alegre e
sistema de coordenadas UTM.
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Evidências diretas
Foram registradas todas as visualizações de mamíferos terrestres de médio e grande
porte em transecções lineares de 500 m, realizadas durante diversos períodos do dia, do
crepúsculo e da noite. Também foram considerados os animais observados ad libitum, isto é,
fora das transecções pré-determinadas. Cada visualização foi considerada como um registro
independente.

Evidências indiretas
O levantamento da ocorrência de mamíferos de médio e grande porte se dá também
através da busca de evidências indiretas. Foram utilizadas transecções lineares previamente
determinadas numa imagem, buscando contemplar as áreas de influência direta e indireta. Os
percursos cruzavam diferentes manchas de vegetação, cursos d’água e margens de canais.
Sempre que possível, as pegadas foram localizadas na área de interesse, medidas com
paquímetro, e, algumas vezes, copiadas em tamanho real utilizando canetas de retro-projetor
e lâminas de plástico. Algumas foram também fotografadas. A identificação foi feita com base
em observações anteriores de campo e na literatura (Becker e Dalponte, 1991; Achaval et
al., 2004). Crânios, outros ossos e pêlos de animais silvestres encontrados também foram
utilizados para registro e foram coletados para posterior identificação, quando necessário.
As patas de animais atropelados, como o graxaim (Cerdocyon thous), por exemplo,
foram medidas, para comparação com as pegadas registradas no campo. Os odores foram
considerados registro válido somente no caso do zorrilho Conepatus chinga. As alterações na
vegetação da área onde vivem, como o capim amassado deixado pelas capivaras Hydrochoerus
hydrochaeris, também foram utilizados como informação complementar a outros vestígios.
O interior de possíveis abrigos como ocos de árvores e buracos no chão foram
investigados utilizando lanterna e câmera digital com flash. As aglomerações de tocas de tatu
foram consideradas como registro, neste caso anotando-se a ocorrência do gênero Dasypus,
mas não a espécie.
As fezes são especialmente úteis para detectar a presença de vários mamíferos.
Merece destaque a lontra (Lontra longicaudis), espécie que está nacionalmente ameaçada e
cuja presença é registrada principalmente através da localização das rochas de defecação na
beira dos córregos.
Foi utilizada uma armadilha fotográfica para a confirmação da ocorrência de animais
de difícil visualização ou cujas pegadas não possibilitam identificação ao nível de espécie, tais
como o graxaim-do-campo Lycalopex gymnocercus e o graxaim-do-mato Cerdocyon thous,
além dos felinos de médio porte.
Também foram realizadas entrevistas oportunísticas com proprietários e outros
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possíveis informantes, com o objetivo de cruzar os relatos dos moradores locais com os dados
de campo. Estas entrevistas não foram formalizadas em roteiro semi-estruturado ou protocolo
padrão em virtude do reduzido tamanho amostral (não seria possível realizar nenhuma análise
quantitativa a partir do volume de entrevistas obtidas).

Resultados
Os resultados do inventário de mamíferos terrestres do Parque Eólico Minuano estão
resumidos na tabela 19 e na figura 59 é apresentada a proporção de registros observados na
área do Parque Eólico por família de mamíferos.

Tabela 19
Espécie *
Hydrochaeris hydrochaeris
Lontra longicaudis
(Olfers, 1818)
Ctenomys flamarioni
(Travi, 1981)

Cavia aperea
(Erxleben, 1777)

Espécies de mamíferos terrestres registradas na AID e AII do
Parque Eólico Minuano município do Chuí, RS.
Nome popular
Tipo de registro
UTM
Status
Capivara (figura 60)

rastro

Lontra

fezes
rastro

22 H 0282754 6280670
22 H 0274100 6267441
22 H 0274792 6264829
22 H 0274806 6264769
22 H 0288713 6273862
22 H 0274910 6266034

tuco-ruco

toca ativa

22 H 0289662 6271818

B

visualisação
fezes

22 H 0274674 6266482
22 H 0274332 6266962
22 H 0274571 6266049
22 H 0274954 6266108
22 H 0279375 6263357
22 H 0275004 6266324
22 H 0274596 6266023

-

preá
crâneo

A,B

Conepatus chinga
(Molina, 1782)

Zorrilho

odor

22 H 0274958 6266115

-

Euphractus sexcinctus
(Linnaeus, 1758)

tatu

exoesqueleto

22 H 0274998 6266683

-

Dasypus sp.

tatu

fuçada

22 H 0282766 6270792
22 H 0284295 6269251

-

-

Pseudalopex gymnocercus
(Fischer, 1814) ou
Cerdocyon thous
(Linnaeus, 1766)

graxaim-do-campo
ou graxaim-do-mato

rastro

22 H 0274100 6267441
22 H 0274792 6264829
22 H 0274806 6264769
22 H 0275360 6264100
22 H 0276705 6264074
22 H 0284235 6269043

Lepus europaeus

lebre

fezes

22 H 0284235 6269043

-

Galictis cuja
(Molina, 1782)

furão

rastro

22 H 0283249 6270348

-

Myocastor coypus
(Molina, 1872)

ratão-do-banhado
(figura 61)

fezes

22 H 0275360 6264100

-

* Nomenclatura de acordo com a Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil (Fonseca et al., 1996)
** Os rastros não permitem uma distinção precisa entre as espécies (Becker e Dalponte, 1991;
Coletti, 2006).
A = espécie ameaçada de extinção no Brasil (Machado et al., 2005); B = espécie ameaçada de
extinção no Rio Grande do Sul (Fontana et al., 2003); C = espécie alóctone
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Figura 59: Contribuição das famílias de mamíferos
terrestres por registro observado na área do Parque
Eólico Minuano.

Figura 60: Pegadas de capivara e graxaim na margem do arroio
Chuí, na área de estudos do Parque Eólico Minuano.

Figura 61: Fezes de Myocastur coypus na área do
Parque Eólico Minuano.
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Ambientes relevantes para a mastofauna
Segundo o “Termo de Referência para a Obtenção de Licença de Instalação em Parques
Eólicos”, as áreas de estudo deverão ser selecionadas de acordo com a variabilidade de
ambientes, com intuito de que a amostragem seja representativa em todo o mosaico ambiental
(Rio Grande do Sul, 2007).
De uma matriz paisagística originariamente campestre, passou-se a uma substituição
pelas lavouras de arroz nas terras mais baixas e antigos banhados, os quais faziam a transição
entre os campos nativos e as dunas frontais da praia. Nas partes menos alagadiças a pecuária
provocou o empobrecimento dos campos e a compactação do solo. Sobre os cordões de dunas
fósseis onde antes predominavam as matas de restinga (ou matas psamófilas) foi introduzido o
Pinus sp., o Eucaliptus sp. ou a Senna sp., espécies que além de alóctones têm grande potencial
invasor.
As áreas de preservação permanente, especificamente nascentes e margens de
córregos, não foram respeitadas na região, pelo menos nos últimos dois séculos.
Neste contexto, os poucos elementos florestais que encontramos são de pequenos
capões isolados, provavelmente conservados para garantir sombra ao gado, e alguns subbosques nativos que insistem em vingar à sobra dos plantios de eucaliptos. Também os canais
artificiais são desprovidos de vegetação ciliar relevante.
Para os elementos da mastofauna este cenário com certeza é desfavorável e
provavelmente houve uma seleção de espécies de ambiente aberto, como os felinos de
pequeno porte (Leopardus sp.) e o graxaim-do-campo (Pseudalopex gymnocercus).
Os canais de irrigação talvez sejam corredores para espécies de carnívoros que
forrageiam macroinvertebrados aquáticos e peixes, como o zorrilho Conepatus chinga, o mãopelada Procyon cancrivorus e a lontra Lontra longicaudis.
Sendo assim, a instalação de aerogeradores deveria deixar livre pelo menos 1 km
a partir da praia até o continente, visando conservar as dunas frontais, os poucos banhados
testemunhas da fisionomia original e as poucas matas de restinga que por algum motivo ainda
persistem nesta paisagem já tão alterada pelo manejo insustentável promovido pelas gerações
que nos precederam no Bioma Pampa.
Na tabela 20 são apresentadas todas as espécies de potencial ocorrência na região de
acordo com a literatura destacando-se inclusive dados pretéritos de vestigios encontrados em
sitios arqueológicos na região, de algumas espécies certamente extintas no local atualmente
mas que ali ocorriam a alguns poucos milhares de anos em especial a Ordem Artiodactyla e
Pteronura brasiliensis (ariranha). Quanto aos outros animais, são de possível ocorrência na
região e sua presença poderá vir a ser confirmada em trabalhos de campo ulteriores.
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Tabela 20

Espécies de potencial ocorrência na região do Chuí e de Santa Vitoria
do Palmar, RS, de acordo com a literatura.
Referência
Táxon
Nome Vernáculo
e Status de
conservação

ORDEM DIDELPHIMORPHIA
FAMÍLIA DIDELPHIDAE
Chironectes minimus
Monodelphis sorex
Didelphis albiventris
Gracilinanus microtarsus
Lutreolina crassicaudata
FAMÍLIA DASYPODIDAE
Dasypus novemcinctus
Dasypus septemcinctus
Euphractus sexcinctus
ORDEM ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
Tayassu pecari
FAMILIA CERVIDAE
Blastocerus dichotomus
Mazama gouazoubira
ORDEM CARNIVORA
FAMÍLIA PROCYONIDAE
Procyon cancrivorus
FAMÍLIA CANIDAE
Cerdocyon thous
Pseudalopex gymnocercus
FAMÍLIA MUSTELIDAE
Conepatus chinga
Galictis cuja
Lontra longicaudis
Pteronura brasiliensis
FAMÍLIA FELIDAE
Leopardus tigrinus
Oncifelis colocolo
Oncifelis geoffroyi
Leopardus wiedii
ORDEM RODENTIA
FAMÍLIA MURIDAE
Holochilus brasiliensis
Akodon montensis
Oligoryzomys nigripes
Oligoryzomys flavescens
Oxymycterus nasutus
Bolomys lasiurus
FAMÍLIA ECHIMYIDAE
Kannabateomys amblyonyx
Echimys spp.
FAMÍLIA CTENOMYIDAE
Ctenomys torquatus
Ctenomys minutus

cuíca-d’água
catita
gambá-de-orelha-branca
guaiquica
cuíca-de-cauda-grossa

1 - VULNERÁVEL
1
1
1
1,2

tatu-galinha
tatu-mulita
tatu-peludo

1,2
1,2
2

porco-do-mato-queixada

2 - CRITICA PERIGO

cervo-do-pantanal
veado-virá

2 - CRITICA PERIGO
2 - VULNERÁVEL

mão-pelada
graxaim-do-mato
graxaim-do-campo

1
1

zorrilho
furão
lontra
ariranha

1
1
1,2 - VULNERÁVEL
2 - PROV. EXTINTA

gato-do-mato-pequeno
gato-palheiro
gato-do-mato
gato-maracajá

1 - VULNERÁVEL
1- EM PERIGO
1 - VULNERÁVEL
1 - VULNERÁVEL

rato-do-junco
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato

1
1
1
1
1
1

rato-da-taquara
rato-da-árvore

1
1

tuco-tuco
tuco-tuco

2
1
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Tabela 20

Espécies de potencial ocorrência na região do Chuí e de Santa Vitoria
do Palmar, RS, de acordo com a literatura.
Referência
Táxon
Nome Vernáculo
e Status de
conservação

Ctenomys flamarioni
FAMÍLIA CAVIIDAE
Cavia aperea
Cavia magna
FAMÍLIA HIDROCHAERIDAE
Hidrochaeris hidrochaeris
FAMÍLIA MYOCASTORIDAE
Myocastor coypus
FAMÍLIA LEPORIDAE
Lepus capensis

tuco-tuco

1 - VULNERÁVEL

preá
preá

1, 2
1

capivara

1,2

ratão-do-banhado

1,2

lebre-européia

1

OBS: As espécies encontradas foram grafadas em vermelho
1.Relatório Ambiental Simplificado do Parque do Pastoreio, Santa Vitória do Palmar, RS
2. Revista de Arqueologia, Lopez-Mazz, 1994-95.

Discussão
Foram registradas ao todo onze espécies de mamíferos terrestres. O maior número de
registros foi para a preá (Cavia aperea) (n=7), seguido pelos graxains (Pseudalopex gymnocercus
e Cerdocyon thous) (n=6). Não foi possível distinguir entre estas duas espécies através de
pegadas, de modo que este número total de registros corresponde a ambas (ver Coletti, 2006).
Além da preá, outro importante roedor, a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), teve relevante
número de registros (n=4) em comparação aos outros animais. A lebre Lepus europeus foi
excluída desta análise por se tratar de uma espécie invasora, amplamente registrada em todo
o Rio Grande do Sul).
Em termos de espécies ameaçadas merece destaque a lontra (Lontra longicaudis),
com dois registros para a área amostrada. A lontra está nacionalmente ameaçada no Brasil
(Machado et al., 2005). Outra espécie de interesse para a conservação registrada na zona
das dunas próximo ao litoral (figura 62) foi o tuco-tuco (Ctenomys flamarioni), considerada
ameaçada no Rio Grande do Sul (Fontana et al., 2003). Os locais de ocorrência de registro
destas espécies está ilustrado na figura 63 (Anexo).
Em comparação aos levantamentos feitos na mesma região e no mesmo período, por
ocasião da elaboração de um RAS em Santa Vitória do Palmar, chama atenção a substituição
da família Procyonidae pela Myocastoridae. O mão-pelada (Procyon cancrivorus) deixou de
ser registrado e o ratão-do-banhado (Myocastor coypus) passou a sê-lo. Isto, aliado ao grande
número de registros de capivara (H. Hydrochareis), aponta para uma grande importância da
fauna associada aos ecossistemas aquáticos na região do P. Eólico.
A presença da lontra (L. longicaudis), que costuma acompanhar os leitos de rios e
canais, corrobora a importância dos ambientes lóticos. Sugere-se especial atenção a esses
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ambientes em termos de medida mitigatória. Sugerimos também que um levantamento mais
detalhado a respeito das áreas de uso das lontras seja conduzido antes do início das obras,
visando localizar estas áreas para evitar os impactos sobre elas.
A conservação de espécies ameaçadas como a lontra e o tuco-tuco requer
monitoramento durante a fase de instalação e início das operações do novo parque eólico.
Os danos possíveis à mastofauna terrestre estão relacionados a impactos indiretos, i.e., que
não tem relação direta com os aerogerador. São exemplos os atropelamentos nas novas
estradas e a destruição de tocas, no caso dos tuco-tucos. Estes impactos podem ser evitados,
se forem tomados os devidos cuidados na fase pré-instalação do empreendimento e em sua
implantação.

Figura 62: Toca de Ctenomys flamarioni na AII do
empreendimento.
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3.6.4 Diagnóstico da Ordem Chiroptera
Introdução
Morcegos podem colidir com estruturas construídas pelo homem e há registros de
colisões com faróis, com torres de televisão e de comunicação, com linhas de alta tensão, com
janelas de prédios, com cercas e com aerogeradores (Johnson et al., 2003). Os quirópteros
mortos por colisão com estas estruturas pertencem a espécies caçadoras de espaços abertos,
principalmente espécies da família Vespertilionidae e Molossidae (Crawford & Baker, 1981;
Ahlén, 2002; Johnson et al., 2003; Johnson, 2005).
As causas das colisões de morcegos com aerogeradores e com outras estruturas
construídas pelo homem não são bem conhecidas (Osborn et al., 1996). Existem apenas
hipóteses que tentam explicar as colisões, entre elas as seguintes: os aerogeradores exerceriam
atração acústica sobre os morcegos; a turbulência no ar causada pelos aerogeradores
desorientaria os morcegos; indivíduos migrantes perceberiam as torres como um ponto de
descanso na paisagem; a ecolocação não seria utilizada durante a migração, o que facilitaria
as colisões com obstáculos não naturais; as torres atrairiam insetos que, por sua vez, atrairiam
morcegos (Ahlén, 2003). Na Suécia, foram observados morcegos, tanto residentes quanto
migrantes, caçando insetos em torno de aerogeradores (Ahlén, 2003).
A falta de conhecimento preciso sobre as causas das colisões de morcegos com
aerogeradores dificulta a adoção de medidas concretas que possam minimizar ou evitar a
ocorrência de mortes em empreendimentos eólicos. Porém, a mortalidade pode ser menor,
ou os riscos de mortalidade podem ser minimizados, se as turbinas eólicas forem instaladas
em regiões ou áreas que concentrem um menor número de espécies e de indivíduos. Desta
forma, é necessária uma análise dos fatores que influenciem a diversidade de quirópteros em
áreas destinadas a instalação de empreendimentos eólicos.
A estrutura da paisagem, a ocorrência de diferentes hábitats e a posição dos
aerogeradores são fatores preponderantes a serem considerados. É necessário evitar-se áreas
com grandes concentrações de morcegos, principalmente corredores de deslocamento para
morcegos migrantes e áreas críticas para morcegos não migrantes, medida que pode diminuir
a chance de mortes acidentais (Ahlén, 2003). Para países da Europa, há uma maior quantidade
de informações disponíveis sobre utilização de hábitats por quirópteros obtidos através de
estudos utilizando detectores de ultra-sons. Estes trabalhos indicam que morcegos concentram
sua atividade de deslocamento e forrageamento em determinados tipos de ambientes,
principalmente áreas de florestas, bordas de florestas ou linhas de vegetação arbórea e áreas
com presença de água, como riachos e lagos (Walsh & Harris 1996a e 1996b; Vaughan et al.,
1997; Russ & Montgomery, 2002).
A disponibilidade de abrigos em uma região também é um fator crucial determinante
da riqueza de espécies e abundância de morcegos. A maioria das espécies de morcegos das
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famílias Molossidae e Vespertilionidae, que pode ser mais afetada em empreendimentos eólicos
na Região Neotropical, é gregária e pode utilizar como abrigo cavernas, fendas em rochas,
ocos de árvores e construções humanas, como por exemplo, o interior de casas abandonadas,
porões e sótãos de casas com moradores, galpões, prédios, pontes, etc. Algumas espécies de
Vespertilionidae, como os membros do gênero Lasiurus, que são solitários, podem utilizar
vegetação arbórea ou arbustiva como abrigo.
O presente Relatório Ambiental Simplificado (RAS) justifica-se pela necessidade de uma
avaliação preliminar da área direta de instalação e arredores do Parque Eólico Minuano quanto
à assembléia de quirópteros e os riscos potenciais envolvendo este grupo de mamíferos.

Objetivos
1. Estimar a riqueza de espécies de quirópteros (Mammalia, Chiroptera) na região de
instalação do empreendimento Parque Eólico Minuano, situado no município do Chuí (RS);
2. Avaliar a existência e distribuição espacial de hábitats, ou elementos da paisagem,
fundamentais para a manutenção de quirópteros, principalmente no que diz respeito a dois
quesitos, abrigos e alimento, na área direta do empreendimento e seus arredores;
3. Fornecer uma avaliação rápida sobre a atividade de quirópteros em diferentes
pontos da área direta do empreendimento que representam diferentes tipos de hábitats;
4. Elaborar uma análise dos riscos potenciais para a fauna de quirópteros que a
instalação do Parque Eólico pode representar.

Metodologia
Avaliação da diversidade de quirópteros na região
Foi elaborada uma lista de espécies de quirópteros cuja distribuição geográfica
potencialmente inclui a região de instalação do Parque Eólico Minuano. Para elaboração da
lista: 1. foram consultados trabalhos científicos com dados para o Estado ou para a Região
Neotropical; 2. foi examinado material depositado em coleções científicas; 3. e utilizados
dados não publicados das autoras. Foram consultados, principalmente, os seguintes autores:
Achaval et al. (2004); Barquez et al. (1999); Borne (1985); Eisenberg & Redford (1999); Fabián
et al. (1999); González (1994); González (2001); e Simmons (2005). As seguintes coleções
científicas foram visitadas: Coleção de Mamíferos do Museu de Ciências Naturais da Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN-FZB); e Coleção Científica do Laboratório de Mamíferos
do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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Análise de hábitats e localização de colônias
A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento e seus arredores (AII) foram
percorridos para a análise de estrutura da paisagem e localização de hábitats que sejam
importantes para quirópteros, principalmente os que condicionam presença de abrigo e/ ou
alimento. Foram mapeadas e descritas todas as Áreas Potenciais (AP) presentes na Área Direta
do Empreendimento e na Área Indireta, ou seja, nos arredores da área onde as turbinas serão
instaladas. Foram consideradas como Áreas Potenciais porções ou elementos da paisagem
que podem concentrar maior número de indivíduos ou grande atividade de quirópteros. Estas
AP são: construções humanas; áreas de vegetação arbórea nativa ou exótica, tanto isolada
como formando linhas ou agrupamentos; açudes, rios e canais; e áreas de banhado ou com
potencial para inundação.
Na busca de colônias, foram verificados todos os potenciais abrigos para morcegos,
incluindo casas, galpões, postes com ocos, árvores com ocos (principalmente figueiras), ninhos
abandonados de pássaros, pontes, etc. As colônias foram localizadas, principalmente, através
de vestígios de fezes, sinais de atividade ou por indicação dos moradores.
Para cada colônia localizada, foi realizada captura para a identificação da espécie e
a contagem do número de indivíduos. As capturas ao anoitecer foram realizadas com redes
de neblinas (“mist nets”) armadas na rota de saída dos morcegos do abrigo diurno. Com
este método, nem todos os exemplares componentes da colônia são capturados, porém
um observador estrategicamente posicionado conta quantos indivíduos deixam o abrigo.
Foi também obtida a coordenada geográfica e verificado o tipo de habitat para cada abrigo
localizado. Para cada indivíduo capturado, foram obtidas as seguintes informações: espécie,
sexo, idade, estágio reprodutivo, comprimento do antebraço (mm) e massa (g). Um indivíduo
adulto de cada colônia foi morto por inalação de éter, fixado em formol 10% e posteriormente
conservado em álcool 70%. Em laboratório, os crânios foram retirados e limpos para a
confirmação da identificação das espécies.

Avaliação preliminar da atividade de quirópteros
Foram escolhidos alguns pontos na área direta e na área indireta do empreendimento
que representam tipos diferentes de hábitats para realização de perfis de atividade de
quirópteros com a utilização de detector de ultra-sons. Cada perfil consistiu em um período
de 30 minutos em que o observador permaneceu em um ponto com o aparelho detector de
ultra-sons ligado, anotando todos os sinais de atividade de morcegos e o horário em que o
sinal foi detectado. Para fins de análise, foi considerado como uma unidade amostral cada um
dos sinais de ecolocação, desde que o momento em que o sinal foi detectado até o momento
em que cessou. Cada sinal de ecolocação detectado pelo aparelho foi considerado como a
passagem de um indivíduo pelo raio em que o detector conseguiu captar o sinal, mas um
mesmo indivíduo pode passar pelo observador mais de uma vez no período de amostragem.
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Não foram levados em consideração a duração do sinal de ecolocação e o tempo entre os
diferentes sinais.
Durante o monitoramento, em cada um dos pontos, foram coletados os seguintes
dados no início e fim do perfil: horário; temperatura e umidade relativa do ar (termohigrômetro),
velocidade e direção do vento (anemômetro) e luminosidade (luxímetro).
Foi utilizado o seguinte detector de ultra-sons: Ultrasound Detector D230, frequência
de 10-120 kHz da Pettersson Elektronik AB, Suécia. O detector foi utilizado no método
“heterodyne”, que possibilita a detecção de sinais de ultra-sons de morcegos a uma longa
distância.

Resultados e discussão
Quirópteros na região do empreendimento e análise prévia dos riscos para as espécies
No estado do Rio Grande do Sul, ocorrem aproximadamente 36 espécies de
quirópteros: uma espécie da família Noctilionidae, 12 da família Phyllostomidae, 13 da família
Vespertilionidae e 10 da família Molossidae. Este número é uma aproximação com base em
diversos trabalhos de distribuição geográfica e revisões da fauna de quirópteros da região
Neotropical (Achaval, 2004; Barquez et al. 1999; Eisenberg & Redford, 1999; Fabián et al.,
1999; Simmons, 2005). Não foram realizados ainda levantamentos intensivos e revisões da
fauna de quirópteros do Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul do estado. Por esta
razão, não existem dados precisos sobre a distribuição geográfica, diversidade, abundância
e densidade das populações. Uma exceção é o trabalho de distribuição geográfica da família
Phyllostomidae de Fabián et al. (1999).
Considerando-se o conhecimento sobre a distribuição geográfica de quirópteros no
Rio Grande do Sul, potencialmente podem ocorrer 21 espécies de morcegos na região do
sul da Planície Costeira, onde está localizado o município de Chuí. Destas 21 espécies, duas
pertencem à família Phyllostomidae, 12 a Vespertilionidae e sete a Molossidae (Tabela 21).
Porém, este número de espécies é apenas uma aproximação, não havendo qualquer trabalho
de levantamento de quirópteros para a área de instalação do Parque Eólico. O trabalho de
Borne (1985), uma dissertação não publicada, abordando aspectos ecológicos de quirópteros,
principalmente da família Molossidae, na Estação Ecológica do Taim, é o trabalho de longa
duração realizado mais próximo da área do empreendimento. Neste estudo foram identificadas
para a área as seguintes espécies: Molossus molossus e Nyctinomops laticaudatus (família
Molossidae), Myotis levis, Myotis nigricans, Lasiurus blossevillii, Lasiurus ega e Eptesicus
brasiliensis (família Vespertilionidae). Segundo este trabalho, a espécie mais abundante na
área é Molossus molossus, seguida de Myotis levis (Borne, 1985).
Na Tabela 22 são apresentadas informações sobre distribuição geográfica, dieta e
comportamento de cada uma destas espécies. Praticamente todas as espécies que podem
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ocorrer na região possuem, em maior ou menor grau, ampla distribuição geográfica na Região
Neotropical, não havendo nenhum caso de espécie endêmica. Com exceção de Desmodus
rotundus, que é uma espécie hematófaga, e Sturnira lilium, que é um frugívoro, todas as
demais espécies com potencial de ocorrência na região possuem hábito alimentar insetívoro.
No estado do Rio Grande do Sul ocorre apenas uma espécie incluída em listas de
espécies ameaçadas de extinção: Myotis ruber. Myotis ruber (família Vespertilionidae) tem
distribuição geográfica restrita, ocorrendo no Sudeste e Sul do Brasil e em partes do território
do Paraguai e da Argentina, constando da “Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção
no Rio Grande do Sul” (Decreto n° 41.672, de 11 de junho de 2002), na categoria “vulnerável”.
Segundo o decreto, “vulnerável” é a categoria de ameaça que inclui as espécies que não se
encontram criticamente em perigo nem em perigo, mas correm alto risco de extinção em
médio prazo. Myotis ruber pode ser considerada rara e há apenas seis registros de coleta para
o estado: São Lourenço do Sul, Derrubadas, Barracão, São Francisco de Paula, Maquiné, e
Itaara (Weber et al., 2007). As chances de M. ruber ocorrer na área do empreendimento são
nulas, pois sua distribuição geográfica não se estende ao sul e é provável que seja relacionada
a hábitats florestais.
As espécies de morcegos com o maior risco de serem afetadas por empreendimentos
eólicos são as pertencentes às famílias de insetívoros Molossidae e Vespertilionidae,
principalmente dos gêneros Lasiurus, Myotis, Eptesicus e Tadarida.
Na América do Norte, ocorrem 45 espécies de quirópteros e há casos de colisão de
indivíduos de 11 espécies com turbinas eólicas nos EUA. A maioria das fatalidades, 83,2%,
envolve espécies de morcegos que realizam migrações (conhecidos como “migratory tree bats”).
Para todo o país, foram identificados em nível de espécie 1440 indivíduos mortos por colisão,
das seguintes espécies: Lasiurus cinereus (45,5%), Lasiurus borealis (26,3%), Lasionycteris
noctivagans (11,4%), Pipistrelus subflavus (8,5%), Myotis lucifugus (5,9%), Eptesicus fuscus
(1,9%), além de seis indivíduos de Myotis septentrionalis e apenas um exemplar de Lasiurus
blossevillii, Tadarida brasiliensis, Myotis evotis e Lasiurus seminolus (Johnson, 2005).
No Brasil, os dados existentes de mortalidade de quirópteros em parques eólicos são
os provenientes do empreendimento Aproveitamento Eólico Integral de Osório, situado no
município de Osório (RS), no norte da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, em área de Floresta
Atlântica. Este empreendimento é considerado de grande porte, possuindo três parques com
um total de 75 aerogeradores. A mortalidade de quirópteros está sendo monitorada desde
julho de 2006 e, desta forma, já foram compilados dados consistentes sobre quais as espécies
que mais freqüentemente colidem com aerogeradores. Foram registrados casos de morte
por colisão de indivíduos das seguintes espécies: Tadarida brasiliensis, Molossus molossus,
Nyctinomops laticaudatus e Promops nasutus, da família Molossidae, e Lasiurus cinereus,
Lasiurus ega e Lasiurus blossevillii, da família Vespertilionidae, além de um único exemplar de
Artibeus lituratus, um frugívoro da família Phyllostomidae (primeiro registro de colisão desta
espécie e desta família com uma estrutura de geração de energia eólica). A espécie dominante
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na amostra de mortalidade é T. brasiliensis, seguida por L. cinereus, todas as demais espécies
colidem com uma freqüência bastante baixa em relação ao total. Outra informação relevante
proveniente do monitoramento é que a mortalidade não está diretamente relacionada com
a presença das espécies na área e com a abundância relativa, ou seja, há uma mortalidade
seletiva (Relatório técnico não publicado Ventos do Sul & Maia Meio Ambiente, 2007).
A área de instalação do Parque Eólico Minuano localiza-se no extremo sul do estado
em uma região com características geomorfológicas e fisionômicas distintas em relação a
Osório. Desta forma, a riqueza de espécies e suas abundâncias relativas, provavelmente, são
diferenciadas. Porém, não há motivos para supor que haja distinção na amostra de espécies
afetadas em relação ao empreendimento em Osório. Ou seja, espera-se que Tadarida
brasiliensis e as espécies de Lasiurus sejam as mais afetadas pelo parque eólico.

Lista de espécies e famílias de quirópteros (Mammalia, Chiroptera)
ocorrência potencial no município de Chuí, extremo sul do
Tabela 21 com
estado do Rio Grande do Sul. *Espécies com ocorrência confirmada
para o município.
Família
Espécie
Desmodus rotundus E.Geoffroy, 1810
Phyllostomidae
Sturnira lilium E. Geoffroy, 1810
Eumops bonariensis (Peters, 1874)
Eumops patagonicus Thomas, 1924
*Molossus molossus (Pallas, 1766)
Molossidae
Molossops temminckii (Burmeister, 1854)
Nyctinomops laticaudatus (E. Geoffroy, 1805)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1840)
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)
*Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus diminutus Osgood, 1915
Eptesicus furinalis (d’Orbigny, 1847)
Histiotus montanus (Philippi & Landbeck, 1861)
Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824)
Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826)
Vespertilionidae
Lasiurus cinereus (Beauvois, 1796)
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Myotis albescens (E.Geoffroy, 1806)
Myotis Levis (I. Geoffroy, 1824)
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis riparius Handley, 1960

Tabela 22
Espécie

Caracterização das espécies de quirópteros que potencialmente ocorrem
no município de Chuí (RS) quanto à distribuição geográfica (Simmons,
2005), dieta e comportamento.
Distribuição Geográfica
Família Phyllostomidae

Dieta

Comportamento
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Tabela 22
Espécie
D. rotundus
S. lilium
E. bonariensis
E. patagonicus
M. molossus
M. temminckii
N. laticaudatus
N. macrotis
T. brasiliensis
E. brasiliensis
E. diminutus
E. furinalis
H. montanus
H. velatus
L. blossevillii
L. cinereus
L. ega

M. albescens

Caracterização das espécies de quirópteros que potencialmente ocorrem
no município de Chuí (RS) quanto à distribuição geográfica (Simmons,
2005), dieta e comportamento.
Distribuição Geográfica
Dieta
Uruguai, N Argentina, Paraguai, Bolívia
hematófago
e N Chile até México.
México até Bolívia, Paraguai, N Argentifrugívoro
na, Uruguai e E Brasil.
Família Molossidae
México até NW Peru, NW Argentina,
insetívoro
Paraguai, Uruguai, Brasil.
Bolívia, Argentina, Uruguai.
insetívoro
México até Peru, N Argentina, Paraguai,
insetívoro
Uruguai, Brasil, Guianas.
Guiana, Venezuela, Colombia, Equador, Peru, Bolívia, S Brasil, Paraguai, N insetívoro
Argentina, Uruguai.
México até Venezuela, Guianas, NW
Peru, Bolívia, N Argentina, Paraguai, insetívoro
Brasil.
EUA até SW México, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname até Peru, N insetívoro
Argentina e Uruguai.
S Brasil, Bolívia, Argentina e Chile até
insetívoro
EUA.
Família Vespertilionidae
México até N Argentina, Paraguai e
insetívoro
Uruguai.
Venezuela, S e E Brasil, Paraguai, Uruinsetívoro
guai, N Argentina.
N Argentina, Paraguai, Bolívia, Brasil e
insetívoro
Guianas até Peru e México.
N Chile, Argentina, Uruguai, W Bolívia,
S Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, insetívoro
N Peru e S Brasil.
S e E Brasil, Bolívia, Paraguai, NW Arinsetívoro
gentina.
Bolívia, N Argentina, Uruguai e Brasil
insetívoro
até W América do Norte.
Colômbia e Venezuela até Chile, Bolívia, Uruguai e Argentina; Guatemala e insetívoro
México até EUA e Canadá.
S EUA, E e S México até Bolívia, Argentiinsetívoro
na, Paraguai, Uruguai e Brasil.
México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Colômbia, Venezuela,
Guiana, Suriname, Equador, Peru, Bra- insetívoro
sil, Uruguai, N Argentina, Paraguai e
Bolívia.

Comportamento
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
gregário
solitário
solitário
solitário

gregário
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Tabela 22
Espécie
M. Levis
M. nigricans
M. riparius

Caracterização das espécies de quirópteros que potencialmente ocorrem
no município de Chuí (RS) quanto à distribuição geográfica (Simmons,
2005), dieta e comportamento.
Distribuição Geográfica
Bolívia, Argentina, SE Brasil e Uruguai.
México até Peru, Bolívia, N Argentina,
Paraguai e S Brasil.
Honduras até Uruguai, E Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia.

Dieta
insetívoro

Comportamento
gregário

insetívoro

gregário

insetívoro

gregário

Estrutura da paisagem e hábitats de importância para quirópteros
Na Tabela 23 estão relacionadas, georeferenciadas e descritas as Áreas Potenciais
(AP) localizados na Área Direta e na Tabela 24 as APs da Área Indireta do empreendimento.
A região onde será instalado o Parque Eólico Minuano, no município de Chuí, está
situada no extremo sul da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. A área apresenta baixa altitude
e relevo extremamente plano, separado do Oceano Atlântico apenas por uma estreita faixa de
dunas de algumas centenas de metros. Este tipo de geomorfologia do terreno praticamente
elimina a possibilidade de existirem na região colônias de quirópteros utilizando como abrigos
cavernas, furnas ou fendas em paredões rochosos. Este tipo de situação é ideal para instalação
de parques eólicos, já que abrigos como cavernas podem concentrar milhares de indivíduos e
muitas espécies de quirópteros.
A região do empreendimento pertence ao bioma Pampa (IBGE, 2004a), e a fisionomia
vegetal é de Áreas das Formações Pioneiras com influência marinha (Restinga) (IBGE 2004b). A
área direta do empreendimento situa-se em propriedades formadas por vegetação campestre
em praticamente toda a sua extensão. Existem apenas três fragmentos de vegetação de grande
porte, sendo dois compostos por espécies arbóreas exóticas do gênero Eucalyptus, dispostos
em capões isolados no campo. Há apenas um fragmento arbóreo-arbustivo de espécies nativas,
em uma área alagada localizada junto à sede da propriedade.
Nas propriedades, as principais atividades econômicas são a criação extensiva de
gado, ovelhas e cavalos e a plantação de arroz. Como ocorre tradicionalmente no Rio Grande
do Sul, nas sedes, onde estão as construções, casas e galpões, há uma concentração de
vegetação arbórea exótica, principalmente linhas de Eucalyptus sp e taquareiras (Bambusa
spp), utilizados como quebra-vento. Contudo, há também a presença de alguns indivíduos de
butiaziero (Butia sp), uma palmeira nativa cujas folhas podem servir de abrigo a quirópteros
de habito solitário, como espécies do gênero Lasiurus. A baixa disponibilidade de vegetação
arbórea de médio e grande porte na área determina que a concentração de cavidades em
árvores também seja baixa não favorecendo a presença de espécies de quirópteros que
utilizam este tipo de abrigo.
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Na Área de Influência Direta, onde serão instalados os aerogeradores, há apenas cinco
construções humanas: três casas e dois galpões, todos de alvenaria. Na região, as construções
estão concentradas nos centros urbanos de Chuí, Barra do Chuí, Santa Vitória do Palmar e
Praia do Hermenegildo. Estes núcleos urbanizados são a maior fonte de abrigos para morcegos
insetívoros na região, havendo possibilidade de existir centenas de colônias e milhares de
indivíduos nestas áreas. Estas populações de morcegos insetívoros, que têm seus abrigos
diurnos nas cidades, muito provavelmente se deslocam para zonas periféricas de campo para
caçar. No município de Pelotas (RS), morcegos insetívoros são observados saindo dos abrigos e
voando, em grupos muito numerosos, em direção a banhados e campos (Observação pessoal
A. M. Rui). Considerando este tipo de comportamento, a atividade de quirópteros é maior em
áreas urbanas e em suas adjacências. Outro tipo de construção presente na área indireta do
empreendimento que podem servir de abrigos para morcegos são as pontes sobre canais de
irrigação e riachos. Porém, não foram localizadas colônias neste tipo de abrigo.
A complexidade da paisagem em termos de geomorfologia, vegetação, presença e
distribuição de corpos d’ água e construções humanas determina a disponibilidade de abrigos
e a densidade de quirópteros em uma determinada região. A densidade de quirópteros é
um dos fatores que influencia a intensidade da mortalidade em parques eólicos. Pela análise
prévia formulada neste RAS, sugere-se, como forma de minimizar a mortalidade de quirópteros
durante a operação do empreendimento, que as turbinas eólicas não sejam instaladas nas
proximidades da sede da fazenda, em zonas que possuam vegetação de porte arbóreo e nas
proximidades de arroios, canais e banhados. Porém, o ponto de fundamental importância para
redução do impacto para as populações de quirópteros a um nível mínimo é a instalação das
turbinas eólicas e das linhas de aerogeradores à distância máxima possível do centro urbano
do município de Chuí.

Áreas Potenciais (AP) para a concentração de indivíduos e ocorrência
de atividade de quirópteros, na Área de Influência Direta (AID) do
Parque Eólico Minuano, no município de Chuí (RS).
Coordenada Geográfica
Descrição da Área

Tabela 23
Área
AP 01

0275039 / 6266649

AP 02

0274596 / 6266210

AP 03

0280516 / 6271554

AP 04

0274022 / 6266239

Sede de propriedade: cinco construções de alvenaria (três casas e
dois galpões), árvores isoladas ao redor das construções, nativas
(duas espécies de figueiras e butiazeiros), dois capões de eucaliptos e um fragmento de mata nativa com banhado. (figura 64)
Arroio Chuí, com aproximadamente oito metros de largura (figura
65).
Extenso capão de eucaliptos plantados em linha, com aproximadamente 15 metros de altura.
Capão de eucaliptos velhos e de grande porte, isolados no campo
e próximo a uma estrada asfaltada (figura 66).
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Áreas Potenciais (AP) para a concentração de indivíduos e ocorrência
de atividade de quirópteros, na Área de Influência Indireta (AII) do
Parque Eólico Minuano, no município de Chuí (RS).
Coordenada Geográfica
Descrição da Área

Tabela 24
Área
API 01

0280526 / 6264424

API 02
API 03

0282783 / 6280707
0282783 / 6280707

API 04

0288712 / 6273862

API 05

272072 / 6269331

Localidade Barra do Chuí: pequeno centro urbano com grande
número de casas e construções humanas, com árvores isoladas ao
longo das ruas (principalmente butiazeiros, eucaliptos e indivíduos
de Acacia longifolia), e linhas de eucaliptos em terrenos baldios.
Ponte sobre canal, com vãos com muitas fendas e reentrâncias.
Canal largo, com aproximadamente 10 metros de largura.
Ponte sobre canal. Banhado, vegetação arbustiva (principalmente
Acacia longifolia) e construções humanas nas proximidades (figura
67).
Centro urbano do município do Chuí. O município apresenta 5.167
habitantes e 1.494 domicílios particulares permanentes (IBGE,
2004), concentrados em sua maioria na área urbana.

Figura 64: Áreas potenciais para a atividade de quirópteros: sede de
propriedade com construções, fragmento arbóreo nativo e árvores exóticas
isoladas (AP 01), à esquerda; e capão de eucaliptos (AP 03) à direita; na
área direta do Parque Eólico Minuano, Chuí (RS).

Figura 65. Área potencial para a atividade de quirópteros (AP 02): arroio
Chuí, na área indireta do Parque Eólico Minuano, de Chuí (RS).
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Figura 66. Área potencial para a atividade de quirópteros (AP 04): capão de
eucaliptos isolado no campo, na área direta do Parque Eólico Minuano de
Chuí (RS).

Figura 67. Área potencial para a atividade de quirópteros (AP 01):
fragmento nativo de vegetação arbórea em área alagada, na área
direta do Parque Eólico Minuano, Chuí (RS).

Colônias de quirópteros
A localização de colônias de quirópteros é um processo que exige um tempo razoável
para entrevistas com moradores, varredura da área para busca de abrigos e capturas das
colônias. Desta forma, esta é uma metodologia que dificilmente pode ser aplicada de uma
forma apropriada na elaboração de Relatórios Ambientais Simplificados.
No dia 15 de março de 2008, na sede da propriedade (coordenadas geográficas:
0275039 / 6266649), foi localizado um abrigo de quirópteros através da indicação de funcionários
locais. O abrigo é uma cavidade em um indivíduo de cipreste (gênero Cupressus) de grande
porte e antigo que possui uma fenda vertical profunda que proporciona um ambiente fechado,
protegido e escuro, apropriado para quirópteros (Figura 68).
Foi monitorada a saída dos morcegos do abrigo, contado o número de indivíduos e
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realizada a captura de exemplares com redes de neblina (Figura 69). Foram contados cerca
de 50 indivíduos de duas diferentes espécies, Molossus molossus (Figura 70) e Eptesicus
brasiliensis (Figura 71). Os dados biológicos dos exemplares capturados são apresentados na
Tabela 25. Apesar de ser impossível saber o número de indivíduos de cada espécie, as capturas
indicam que o maior número de indivíduos no abrigo seja E. brasiliensis. A ocupação do mesmo
abrigo diurno por M. molossus e E. brasiliensis foi igualmente observada nos municípios de
Osório e Palmares do Sul (RS), porém, em ambas as situações, as colônias estavam localizadas
em construções humanas de madeira (Observação pessoal M. A. S. Barros). Este tipo de
circunstância, em que duas espécies ocupam o mesmo abrigo, tem sido observada com
freqüência no estado e, geralmente, envolve uma espécie de morcego da família Molossidae
e uma da família Vespertilionidae (Observação pessoal A. M. Rui). Os fatores que determinam
este tipo de comportamento não são conhecidos.
Molossus molossus, pertencente à família Molossidae, é exclusivamente insetívoro
e costuma utilizar telhados de casas ou ocos de árvores como abrigos diurnos. Possui ampla
distribuição geográfica na Região Neotropical e, possivelmente, ocorre em todo o Rio Grande
do Sul, onde é abundante (Observação pessoal A.M. Rui). Há registros de colisões de indivíduos
desta espécie com aerogeradores no AEI Osório (Osório, RS) com baixa freqüência em relação
ao total da amostra, apesar da espécie ser abundante na área do empreendimento (Relatórios
técnicos não publicados Ventos do Sul & Maia Meio Ambiente, 2007).
Eptesicus brasiliensis também tem ampla distribuição geográfica, ocorre em todo o
Estado e é abundante. Há registros de colisão de espécies deste gênero com turbinas eólicas
nos Estados Unidos (Johnson, 2005), porém não há registros de colisão para o AEI Osório
(Relatórios técnicos não publicados Ventos do Sul & Maia Meio Ambiente, 2007).

Sexo, idade, estágio reprodutivo, antebraço (mm) e peso (g)
dos exemplares de Molossus molossus (Família Molossidae) e
Eptesicus brasiliensis (Família Vespertilionidae) capturados no
Tabela 25
dia 15/03/2008 na área direta do Parque Eólico Minuano, no
município de Chuí (RS).
Peso
N°
Espécie
Sexo
Idade Estágio Reprodutivo Antebraço
(mm)
(g)
Não grávida/
01*
M. molossus
F
adulto
41,09
19
Não lactante
Não grávida/
02*
M. molossus
F
adulto
40,58
20
Não lactante
Não grávida/
03
E. brasiliensis
F
adulto
44,89
15
Não lactante
04*
E. brasiliensis
M
adulto
Escrotado
41,60
11,5
Não grávida/
05
E. brasiliensis
F
adulto
41,52
12
Não lactante
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06*

E. brasiliensis

F

adulto

Não grávida/
Não lactante

41,93

14,5

* indivíduos coletados

Figura 68. Indivíduo de cipreste, em cuja fenda no tronco (à
esquerda) foi localizada uma colônia de quirópteros, na área
direta do Parque Eólico Minuano, município de Chuí (RS).

Figura 69. Captura de quirópteros com rede de neblina,
disposta na saída do abrigo diurno da colônia, na área direta
do Parque Eólico Minuano, município de Chuí (RS).
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Figura
70. Indivíduo de Molossus molossus (família
Molossidae), espécie capturada na área direta do Parque
Eólico Minuano, município de Chuí (RS).

Figura 71. Indivíduo de Eptesicus brasiliensis (família
Vespertilionidae), espécie capturada na área direta do Parque
Eólico Minuano, município de Chuí (RS).

Análise preliminar da atividade de quirópteros
Foram realizados quatro perfis de atividade de quirópteros com detector de ultrasons na Área de Influência Direta onde serão instaladas as turbinas eólicas (Tabela 26). Todos
os perfis foram realizados na primeira hora depois do anoitecer e tiveram a duração de 30
minutos. O número total de sinais detectados foi de 66 em duas horas de observação, com
uma média de 16,5 sinais a cada 30 minutos. O número de sinais detectados nos seis perfis
amostrados variou de dois, no ponto 02, até 24 sinais, no ponto 04 (Tabela 27).
O ponto 02 localiza-se na margem do arroio Chuí, onde houve o menor número
de registros. Porém, áreas com corpos d´água, como rios, arroios, lagos e açudes, podem
apresentar elevada atividade de quirópteros, que forrageiam em áreas alagadas devido à
concentração de insetos (Kusch et al., 2004; Russ & Montgomery, 2002). Desta forma, toda a
extensão de canais e arroios na área direta e indireta do empreendimento deve ser considerada
como prioritária para morcegos. O ponto 04 corresponde à borda de um capão de Eucalyptus
antigo e de grande porte. Os indivíduos de eucaliptos podem abrigar quirópteros em seus
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ocos, fendas e folhas. Além disso, morcegos utilizam bordas de vegetação arbórea para caçar,
que podem criar microclimas de maior temperatura e proteção a ventos.
O perfil realizado na sede da propriedade, o ponto 03, também apresentou elevado
número de registros de atividade, igual a 22. Este ponto apresenta grande complexidade
estrutural, com presença de construções humanas e uma quantidade significativa de vegetação
nativa e exótica de porte arbóreo, que potencialmente representa abrigos diurnos para
quirópteros, influenciando positivamente a circulação destes mamíferos no local.
Na região do empreendimento, considerada para fins de análise como Área de
Influência Indireta, foram realizados 14 perfis de atividade de quirópteros com detector de
ultra-sons (Tabela 28). No caso de quirópteros, para a elaboração de RAS deve-se levar em
consideração uma área mais abrangente no entorno da Área Direta do Empreendimento,
devido à grande capacidade de deslocamento de membros do grupo.
O número total de sinais detectados foi de 152 em seis horas de observação, com uma
média de 10,9 sinais a cada 30 minutos. O número de sinais detectados variou de zero, no
ponto 12, até 31 registros de atividade no ponto 01, no período de 30 minutos (Tabela 29).
O ponto 12, onde não foram detectados sinais de quirópteros, é uma área aberta de
campo com complexidade estrutural baixa, onde não há abrigos e onde não é favorecida a
atividade de caça. Porém, mesmo estas áreas podem registrar atividade, pois os morcegos as
cruzam quando se deslocam de abrigos para áreas de forrageio e vice-versa. O ponto 01 está
situado na porção periférica da zona urbana do município de Chuí, e o número de registros
de atividade, igual a 31, foi o maior obtido em todo o monitoramento. Este dado confirma a
suposição de que há grande concentração de colônias nas zonas urbanas das cidades ou vilas
da região.
Os dados de monitoramento de atividade de quirópteros com detector de ultra-sons
obtidos indicam que há intensa atividade de quirópteros insetívoros na área de construção
do empreendimento eólico e que esta atividade é heterogeneamente distribuída no espaço.
A grande diferença entre o número de sinais de atividade nos diferentes pontos pode estar
relacionada com a proximidade dos pontos de colônias de quirópteros insetívoros, de áreas
de alimentação ou de rotas de deslocamento, que teoricamente são pontos na paisagem de
grande atividade. As condições abióticas das diferentes noites de amostragem também podem
ter influenciado a detecção de atividade.
Porém, deve-se considerar que o número de pontos monitorados é pequeno, não
sendo representativo do todo, e que as amostragens não tiveram abrangência temporal,
pois foram realizadas apenas nos meses de março e abril. Um monitoramento adequado de
atividade de quirópteros deve abranger todos os meses do ano, ou, conforme o caso, todas as
estações.
O monitoramento de quirópteros de no mínimo um ano pode indicar onde estão
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concentradas as colônias e detectar os pontos de maior atividade na área. No momento da
definição da posição das turbinas eólicas e das linhas de aerogeradores na paisagem, estes
pontos devem ser evitados.

Tabela 26

Posição e descrição dos pontos onde foram realizados os perfis de
atividade de quirópteros na Área de Influência Direta do Parque
Eólico Minuano, município de Chuí (RS), realizados em março e abril
de 2008.
Coordenada Geográfica
Descrição Hábitat no Raio 50m Observador

Ponto

Local

1

AP 03

0275245 / 6266026

2

AP 02

0274596 / 6266210

3

AP 01

0275039 / 6266649

4

AP 04

0274022 / 6266239

Tabela 27

Borda de extenso capão de eucaliptos plantados em
linha, com aproximadamente 15 metros de altura.
Margem do arroio Chuí, com um pequeno fragmento
de vegetação herbácea e arbustiva nas proximidades.
Sede da propriedade, ao lado de uma construção de
alvenaria e de uma linha de eucaliptos.
Capão de eucaliptos velhos e de grande porte, isolados
no campo e próximo a uma estrada de asfalto.

Número de registros de atividade de quirópteros (N) obtidos durante
perfis de 30 minutos na Área de Influência Direta do Parque Eólico
Minuano, município de Chuí (RS), realizados em março e abril de
2007.
Velocidade
Horário
Temperatura (°C) Umidade (%)
N
vento (m/s)

Ponto

Data

1

14/03/2008

19:12 – 19:42

17,9 – 15,7

67 – 79

0,6 – 1,1

18

2

15/03/2008

19:05 – 19:35

16,3 – 14,0

81 – 90

-

2

3

15/03/2008

19:50 – 20:20

14,0 – 13,6

90 – 95

-

22

4

05/04/2008

18:33 – 19:03

21,8 – 20,0

75 – 87

0,5 – 1,3

24

Posição e descrição dos pontos onde foram realizados os perfis de
atividade de quirópteros na Área de Influência Indireta do Parque
Tabela 28
Eólico Minuano, município de Chuí (RS), realizados em março e
abril de 2008.
Ponto Coordenada Geográfica
Descrição Hábitat no Raio 50m Observador
1

0273797 / 6269581

2

0280526 / 6264424

3

0281935 / 6268290

4

0281288 / 6266024

Área próxima ao centro urbano do município de Chuí, com construções humanas e vegetação arbórea de grande porte nas proximidades.
Rua localizada na Barra do Chuí. Em um raio de 50m: cerca de 11
casas de alvenaria com árvores isoladas ao redor e uma linha de
eucaliptos.
Sede de fazenda: duas construções mistas de madeira e alvenaria,
uma pequena casa de madeira, um capão de eucaliptos e árvores
nativas isoladas.
Borda de vegetação de Acacia longifolia de um lado e área aberta
de campo do outro.
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5

0277138 / 6270681

6

0279472 /6271610

7

0288673 / 6273868

8

0280516 / 6271554

9

0292994 / 6282180

10

0288310 / 6284356

11

0288434 / 6282136

12

0291210 / 6281476

13

0290324 / 6282674

14

0287363 / 6285332

Sede de propriedade: quatro construções de alvenaria (duas casas
e dois galpões), uma linha e dois capões de eucaliptos, árvores
isoladas ao redor das casas, inclusive butiazeiros e eucaliptos velhos.
Uma casa de alvenaria, uma linha de eucaliptos e árvores isoladas
(eucaliptos e butiazeiros).
Ponte sobre canal. Área alagada com vegetação arbustiva (principalmente Acacia longifolia) na margem. Construções humanas nas
proximidades.
Sede de propriedade: duas construções de alvenaria (uma casa e
uma casa pequena), um capão de eucaliptos pequeno, árvores isoladas esparsas.
Sede de propriedade: três construções de alvenaria, um capão arbóreo de espécies nativas, um taquaral e muitas figueiras e butiazeiros isolados ao redor das construções.
Margem de canal, em área aberta de campo.
Duas construções de tijolos, árvores nativas isoladas, um capão de
eucaliptos com indivíduos muitos velhos, com cascas e fendas nos
troncos.
Área de campo aberto.
Sede de propriedade: quatro construções de alvenaria (uma casa
e três galpões), um galpão de madeira, um capão de eucaliptos,
árvores nativas e exóticas isoladas ao redor das construções.
Duas construções de alvenaria, uma linha de eucaliptos, árvores
exóticas e nativas de grande porte isoladas.

Número de registros de atividade de quirópteros (N) obtidos durante
perfis de 30 minutos na Área de Influência Indireta do Parque Eólico
Minuano, município de Chuí (RS), realizados em março e abril de 2008.
Velocidade
Data
Horário
Temperatura (°C) Umidade (%)
N
vento (m/s)

Tabela 29
Ponto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14/03/2008
05/04/2008
11/03/2008
11/03/2008
04/04/2008
04/04/2008
06/04/2008
06/04/2008
12/03/2008
12/03/2008
13/03/2008
13/03/2008
03/04/2008
03/04/2008

20:11 – 20:41
19:41 – 20:11
19:07 – 19:37
19:55 – 20:25
18:45 – 19:15
19:32 – 20:02
18:35 – 19:15
19:50 – 20:20
17:05 – 18:35
20:05 – 20:35
19:07 – 19:37
20:00 – 20:30
18:30 – 19:00
19:21 – 19:51

14,7 – 13,2
19,8 – 19,5
18,2 – 18,0
20,0 – 19,0
21,0 – 17,1
20,9 – 14,8
21,5 – 18,3
18,1 – 16,2
21,4 – 19,9
19,8 – 18,4
19,7 – 18,2
19,0 – 16,2
16,8 – 15,8
12,9 – 10,8

81 – 92
88 – 95
76 – 79
72 – 77
67 – 87
67 – 95
66 – 82
84 – 94
77 – 88
88 – 96
81 – 90
78 – 83
63 – 71
82 - 94

0,0 – 0,0
0,0 – 0,2
1,8 – 1,4
1,2 – 1,1
0,2 – 0,0
0,0 – 0,0
0,0 – 0,0
0,0 – 0,0
0,4 – 1,3
1,4 – 1,4
0,0 – 0,1
2,4 – 1,9
0,9 – 0,0
0,0 – 0,0

31
19
6
12
19
8
3
12
14
4
4
0 (zero)
3
17
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3.6.5 Diagnóstico do Meio Antrópico
Para análise do Meio Antrópico, esfera na qual ocorrem os processos socio-econômicoculturais e onde se dão as decisões políticas que modificam a vida da população, parte-se
da caracterização socioeconômica e cultural da população envolvida, através de dados
secundários. Posteriormente apresenta-se o levantamento arqueológico da área destinada
ao empreendimento e a sondagem de opinião, a qual reflete a percepção da população sobre
o empreendimento, seus impactos e mudanças potenciais e reais sentidas pela comunidade
na sua vida cotidiana.
Caracterização Socioeconômica da Área de Influência Direta do Empreendimento
O Município de Chuí, localizado cerca de 520 Km da capital, possui uma população
de 5.278 pessoas (2007),com uma taxa de crescimento populacional de 0,3% ao ano e base
econômica ligada ao comércio e serviços, destacando-se o comércio internacional e os
respectivos serviços de apoio.
Um dos principais fatores atualmente limitantes para o desenvolvimento regional é
a baixa disponibilidade quali-quantitativa de energia, como já fora no passado o isolamento
geográfico da região devido ao ligamento das lagoas Mirim e Mangueira em épocas de chuvas,
isolando a região do resto do Brasil, entravando o comércio e as comunicações. Este fator
auxilia na compreensão da caracterização socioeconômica e cultural da região, que, nestas
épocas, permanecia muito mais ligado ao Uruguai.
Chuí foi fundado como povoação em 1737 e, em 1877, pelo tratado de Santo Ildefonso,
toda a região (incluindo Santa Vitória do Palmar), foi decretada zona neutra entre os impérios
Espanhol e Português (CAMPOS NEUTRAIS), sendo em 1821 anexada ao Brasil para formar a
Província Cisplatina. Santa Vitória emancipou-se desta em 1888 e o Chuí, que pertencia a este,
emancipou-se somente em 1995, ao se desmembrar de Santa Vitória do Palmar.
Á medida que foi se desenvolvendo fortemente em termos de comércio, foi recebendo
imigrantes , principalmente árabes e de outros locais do Brasil. Nos anos 60, com a instalação
da ditadura, a zona inteira fica fortemente militarizada, em virtude da iniciativa do governo
brasileiro de proteger as fronteiras. O desenvolvimento da região apresenta um crescimento
muito vigoroso a partir dos anos 70, quando é inaugurada a BR 471, trazendo ano após ano
legiões de turistas e comerciantes.
Uma síntese dos dados econômicos pode ser vista abaixo, nas tabelas 30 e 31:

Tabela 30

Síntese dos dados sócio-econômicos

Valores Agregados Básicos da Economia
PIB a Preço de mercado corrente - 2005
Valor adicionado na agropecuária - 2005

Chuí
(R$ mil)
67.525
4.396

%
100
6,5 %
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Valor adicionado na Industria - 2005
Valor adicionado no Serviço - 2005
Impostos
Estrutura Empresarial 2005
Indústrias extrativas - Número de unidades locais
Indústrias de transformação - Número de unidades locais
Construção Civil - Número de unidades locais
Alojamento e alimentação - Número de unidades locais
Transporte, armazenagem e comunicações
Atividades imobiliárias - Número de unidades
Finanças Públicas 2006
Receitas orçamentárias realizadas (Reais)
Despesas orçamentárias realizadas (Reais)
Depósitos a prazo (Reais)
Frota 2007
Automóvel
Caminhão
Caminhonete
Motocicleta
Ônibus

4.376 6,5 %
43.286 64,1 %
15.467 22,9%
1
13
1
54
44
29
643.075.028
668.008.753
101.050.582
1314
131
87
196
12

Fonte:IBGE 2005

Tabela 31

Sintese Agropecuária - 2006 (IBGE)

Número de cabeças de bovinos
Número de cabeças de ovinos
Número de cabeças de suínos
Número de cabeças de aves
Produção de leite de vaca (mil litros)
Produção de lã (Ton)
Produção de ovos de galinha (mil dúzias)
Arroz (em casca) - Quantidade produzida (Ton)
Área de lavouras temporárias (ha)
Área de lavouras permanentes (ha)
Área de pastagens naturais (ha)
Área de Matas e florestas (ha)

Chuí
7.984
2.436
278
1.004
596
5.890
7
14.181
2.633
1.508
9.110
828
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Percepção social do empreendimento
A pesquisa quali-quantitativa apresentada a seguir é resultante de levantamento
de campo realizado no mês de fevereiro de 2008, com o auxílio de roteiro de entrevistas.
Foram ouvidas 50 pessoas, compondo uma amostra estratificada em cotas de escolaridade,
condição socioeconômica, segmentos sociais, faixas etárias e nacionalidades (33 brasileiros e
17 uruguaios), utilizando fotos da paisagem simulando o empreendimento implantado (figura
72).

Figura 72. Fotos da paisagem com simulação do
empreendimento implantado.

A definição dos segmentos ou principais tipos sociais que foram identificados na região,
partiu dos grupos já identificados e definidos em estudo realizado pela FEPAM (2002), quais
sejam os moradores da zona de influência do empreendimento; pescadores e agricultores da
região, instituições representativas da sociedade civil organizada; e comerciantes e turistas, ,
enquanto a condição socioeconômica baseia-se nas definições de classes sociais da ABIPEME,
hoje utilizadas de forma generalizada pelos analistas (Classes A,B, C, D e E).
Para fins de caracterização e classificação da percepção social sobre a possível
implantação do empreendimento foram utilizados os termos a seguir, os quais abrangem um
conjunto maior de qualitativos associados:
Bom, bonito ou positivo – utilizado para classificar adjetivos favoráveis a instalação do
empreendimento, assim como as citações relacionadas positivamente aos impactos do mesmo,
tais como: “bom”, “ótimo”, “positivo”, “favorável”, “não agressivo”, “influencia positivamente”,
“aspecto de desenvolvimento”, embeleza” e “integrado”, principalmente.
Incerto / Questionável – agrupa termos que demonstram possível inconformidade
com do empreendimento com o local ou população, tais como a modificação da paisagem
ou dúvidas quanto à possibilidade de ganhos, tais como: “impacto ambiental”, “poluição
visual”, “interfere na estética”, “incomodo durante a obra”, “prefere paisagem natural”, “mais
degradação”, “aumento da insegurança”, “ruído“, “perda da produtividade na propriedade”,
“não transfere renda para a população” e “limita o uso da terra”..
Condicionado - para questões relacionadas à dimensão, distância e localização do
empreendimento e quantidade, layout e dimensão dos equipamentos utilizados, bem como
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a necessidade de cautela e segurança durante a implantação, a realização de estudos que
permitam identificar questões ambientais e sociais críticas, tais como análises de custo/
benefício e benefícios à população local.
Na especificação da opinião geral, para a qual foram utilizadas as categorias acima,
utilizaram-se as seguintes, buscando apreender as principais conseqüências e impactos à vida
da população:
Desenvolvimento Econômico – para classificar termos relacionados à economia
regional, tais como: “valorização da região”, “circulação de dinheiro ou recursos”, “aumento da
renda local”, “investimentos”, “diversificação na matriz econômica”, “comércio”, entre outros.
Desenvolvimento Sócio-cultural – para classificar adjetivos que associem o
empreendimento a possibilidades de desenvolvimento social e acesso à cultura, tais como:
“oportunidades”, “melhorias em para a população”, “geração de empregos”, “educação
ambiental”, “alternativa para a região”, entre outros.
Alteração Modelo Produtivo – designa termos associados à diversificação da matriz
energética e produtiva, enfatizando o modelo de energia alternativa, tais como: “energia limpa
ou alternativa”, “não polidor”, “tecnologia”, “não prejudica a natureza”, “energia do futuro”,
“melhor que hidrelétrica”, “tecnologia”, entre outros.
Energia / Infra-estrutura – para expressões relacionadas à disponibilidade e qualidade
de energia e às questões de infra-estrutura, como “garantia de energia para a região” e
“qualidade de energia”, principalmente.
Turismo – inclui termos dentro do contexto de turismo, tais como: “turístico”,
“possibilidade de turismo” e “atrativo”, entre outros.

Resultados
Inicialmente, a avaliação da percepção social sobre o empreendimento é feita de
forma ampla, tomando-se a opinião sobre o grau de conhecimento da existência de um ou
mais projetos eólicos para a região e uma percepção sobre a favorabilidade da população local
à instalação de um empreendimento desse tipo na região.
A partir disto, foi possível balizar o nível de informação apropriada pelas comunidades
e, quando necessário ao entendimento do objeto da pesquisa, apresentar informações e
características básicas do(s) projeto(s), tornando possível ao entrevistado formar uma opinião
sobre o(s) empreendimento(s), nos casos em que ainda não dispunha de uma.
Na figura 73, abaixo, observa-se a sistematização das respostas do conjunto de
entrevistados, evidenciando que, embora a maioria da população ainda não dispunha de
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conhecimento sobre a existência de projeto(s) de parque(s) eólico(s) para a região (54%),
um significativo percentual de 40% já tinha algum conhecimento prévio da existência de
planos e projetos neste sentido para a região. E cerca de 6% não responderam à questão.

Figura 73. Grau de conhecimento do
empreendimento.

Tomando-se a opinião geral dos entrevistados sobre o empreendimento, revela-se
que existe um grau de aceitação e visão positiva sobre o projeto por parte de mais da metade
da amostra, atingindo 63,8%, conforme se vê através da figura 74.

Figura 74. Opinião geral sobre o
empreendimento.

Embora a maior parte dos entrevistados de todas as partições amostrais apresente
opinião positiva acerca do empreendimento, há opiniões que ressaltam os aspectos negativos
ou incertos relacionado aos impactos sociais, econômicos ou ambientais decorrentes da
efetivação do projeto, principalmente por parte das instituições. Além disso, cerca de 20,8%
dos entrevistados, manifestaram aspectos condicionantes à qualificação positiva ou negativa,
relacionados, principalmente, aos cuidados necessários com as questões sociais relevantes e
medidas de atenuação dos impactos gerados.
Partindo-se a amostra por NACIONALIDADE, percebe-se que a opinião dos cidadãos
uruguaios é ligeiramente diferenciada, com as atribuições positivas alcançando cerca de 82,4%,
o que representa uma visão mais otimista das oportunidades (Tabela 32). Cerca de 29,4% dos
cidadãos uruguaios entrevistados apresenta opinião negativa ou duvidosa, que ainda assim
é menor que a população brasileira. Entretanto, o grau de condicionamento das respostas é
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maior do que o dobro da amostra como um todo (47,1%), e isso talvez se deva, pelo menos
em parte, aos significados e implicações socioeconômicas atribuídos, que, embora ainda
grandemente desconhecidos pelos entrevistados, deve afetar de forma bastante diferenciada
as populações brasileira e uruguaia, dados os limites políticos, econômicos e culturais. Ver fig.
75.

Tabela 32

Opinião de cidadãos uruguaios sobre o empreendimento em percentual.
Bom, Positivo
82,4
Negativo, Incerto, Questionável
29,4
Condicionado
47,1

Figura 75. Opinião de cidadãos
uruguaios sobre o empreendimento

Fazendo-se a estratificação social dos resultados da amostra, considerandose os diferentes GRUPOS SOCIAIS, verifica-se que predomina a visão positiva sobre o
empreendimento em praticamente todos os segmentos, como se vê através da tabela 33,
abaixo.

Tabela 33

Opinião sobre o empreendimento por grupo social em percentual
Agr/Pesc
Com
Inst
Mor
Bom, Positivo
63
80
67
77
Incerto, Questionável
25
40
78
23
0
20
67
8
Condicionado

Tur
80
50
30

A expectativa de que haja aspectos positivos para a população é identificada
principalmente pelos comerciantes e pelos turistas, ainda que, para os agricultores, pescadores
e moradores esse resultado seja significativo.
Os representantes institucionais são responsáveis pelo maior nível de questionamentos
e de condicionamentos para concretização do projeto, visto que esse segmento é representado
social por movimentos políticos, poderes locais, instituições públicas e privadas de áreas
técnicas e socialmente engajadas.
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Quando se busca uma especificação da resposta inicial, para avaliar os impactos e
anseios da população, os resultados mostram a tendência verificada a partir da Tabela 34.

Tabela 34

Opinião sobre o empreendimento em percentual (%)

Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Sociocultural
Modelo de desenvolvimento
Energia / Infra-estrutura
Turismo

42,0
66,1
41,9
56,0
29,9

Percebe-se que o conjunto de entrevistados atribui ao Projeto oportunidades de
melhorias de infra-estrutura e de desenvolvimento social, muito mais do que econômico e que
as opiniões sobre oportunidades econômicas se equiparam, em termos estatísticos, à opinião
de que o empreendimento pode ser uma forma de promover um tipo de desenvolvimento
conceitualmente diferenciado, mais sustentável e de maior justiça social. Já as oportunidades
de turismo são identificadas e atribuídas por apenas cerca de 1/3 dos entrevistados (29,9%).
Os cidadãos uruguaios entrevistados manifestam opiniões estatisticamente
comparáveis às da amostra geral, diferindo a maior principalmente no anseio de Desenvolvimento
Cultural e ganhos infraestruturais, que alcançam a casa dos 70% das opiniões. No restante das
especificações, as respostas dos uruguaios são muito semelhantes às da população brasileira
(ver tabela 35).

Tabela 35

Opinião de cidadãos uruguaios sobre o empreendimento em
percentual (%)

Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Sociocultural
Modelo de desenvolvimento
Energia / Infra-estrutura
Turismo

47,1
70,6
41,2
70,6
29,4

Desagregando por GRUPOS SOCIAIS, percebe-se que a visão de que o empreendimento
representa oportunidades desenvolvimento sociocultural é atribuída majoritariamente em
todos os segmentos, ainda que para as instituições prevaleça o desenvolvimento de caráter
econômico (ver tabela 36).

Tabela 36

Opinião sobre o empreendimento por estrato social, em percentual

Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Sociocultural
Alteração modelo produtivo
Energia / Infra-estrutura
Turismo

Agr/Pesc
25
75
50
63
25

Com
60
70
40
50
40

Inst
67
56
44
44
22

Mor
15
54
46
54
46

Tur
50
80
30
70
10

Todas os segmentos sociais demonstram contentamento com a possibilidade
de melhoras na questão energética e de infra-estrutura, expressando a deficiência da
disponibilidade de energia na região.
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Embora todas as partições tenham citado a possibilidade de incremento turístico à
região, essa expectativa não corresponde aos maiores anseios da população. Da mesma forma,
existe, principalmente por parte dos agricultores e pescadores, a preocupação com a alteração
no modelo produtivo, mas esse resultado não se apresenta como prioridade local.
Avaliando as respostas a partir da tabulação por FAIXA ETÁRIA, tem-se o seguinte
resultado :
Os entrevistados mais jovens (20 até 39 anos), assim como os mais idosos (60
anos ou mais) apresentam maior aceitação do empreendimento. Nas faixas intermediárias
(considerando dos 30 aos 49 anos), os resultados se assemelham, sendo que o grau de
aceitação é bastante próximo do percentual de questionamentos e incertezas relacionados
aos impactos sociais (tabela 37).

Tabela 37

Opinião sobre o empreendimento por idade, em percentual
20-29
30-39
40-49
50-59
60 ou mais
80
80
69
64
81
60
0
54
55
31
0
0
31
36
25

Bom, Positivo
Incerto, Questionável
Condicionado

Na faixa dos 30 aos 39 anos de idade, além da atribuição positiva ser bastante
considerável (80%), não há citações de impactos negativos ou condicionantes para a implantação
do Parque Eólico. A partir dos 40 anos de idade, os resultados apontam algum tipo de restrição
para que seja efetivado o empreendimento.
A partir da desagregação dos resultados, observa-se que para os representantes
das diferentes faixas etárias os resultados são diversificados, como demonstra a tabela 38,
abaixo.

Tabela 38

Opinião sobre o empreendimento por idade, em percentual
20-29

30-39

40-49

50-59

60 ou mais

Desenvolvimento Econômico

20

80

46

36

38

Desenvolvimento Sociocultural

80

100

54

64

63

Alteração Modelo Produtivo

100

40

38

36

31

Energia / Infra-estrutura

20

60

62

55

63

Turismo

20

20

38

55

13

A necessidade de uma alteração no modelo produtivo de energia é vislumbrada
principalmente na faixa mais jovem. Apesar de mais da metade de todos os segmentos citarem
a geração de novas oportunidades através do desenvolvimento sociocultural, o resultado
aparece mais expressivamente entre os que estão entre os 30 e 39 anos.
A possibilidade de incrementar o turismo na região é almejada para mais da metade
daqueles situados na faixa dos 50 aos 59 anos, enquanto os ganhos infra-estruturais se
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destacam nas faixas etárias mais avançadas.
Na análise das respostas a partir da CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA dos entrevistados,
é possível identificar o que segue (tabela 39).

Tabela 39

Opinião sobre o empreendimento por classe, em percentual.
A

B

C

D

E

Bom, Positivo

100

57

74

100

63

Incerto, Questionável

43

57

43

25

25

Condicionado

14

29

30

0

13

É possível afirmar que, entre os entrevistados, há um grau relevante de satisfação
com a oportunidade de implantação do parque eólico independente do segmento analisado,
principalmente para os pertencentes às classes menos favorecidas, onde o grau de
condicionamento é menor. Entre as classes mais favorecidas, há maior equilíbrio entre os níveis
de opinião positiva e opiniões mais críticas, sendo também maior o grau de condicionamento
das avaliações.
Os resultados acima descritos, detalhados a partir da tabela 40, abaixo, mostram que,
da mesma forma que os outros segmentos, quando os impactos avaliados, as oportunidades de
desenvolvimento social ficam em destaque, principalmente entre as classes mais abastadas.

Tabela 40

Opinião sobre conseqüências/impactos do empreendimento por
classe (%)
A

B

C

D

E

Desenvolvimento Econômico

57

43

43

50

13

Desenvolvimento Sociocultural

100

86

61

25

63

Alteração Modelo Produtivo

43

71

39

50

25

Energia / Infra-estrutura

43

57

52

50

75

Turismo

0

14

39

50

38

Os pertencentes à classe B exaltam, em proporção maior que as demais, a oportunidade de
alteração no modelo produtivo. E para as classes menos favorecidas, o projeto poderá contemplar as
demandas por energia e infra-estrutura na região, assim como às condições mais igualitárias de acesso
a essas.
Desagregando os resultados por níveis de ESCOLARIDADE, verifica-se que em todos os

segmentos há aceitação considerável sobre o projeto eólico, mas o grau de criticidade de
opinião cresce com a escolaridade.
As atribuições positivas partem principalmente dos entrevistados com 1º grau,
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seguidos daqueles de escolaridade mínima. Já para os possuidores do 3º grau, os argumentos
positivos e negativos ou incertos mostram equilíbrio (tabela 41).

Tabela 41

Opinião sobre o empreendimento por escolaridade, em percentual.
0

1ºG

2ºG

3ºG

Bom, Positivo

75

85

73

64

Incerto, Questionável

25

15

50

64

Condicionado

25

8

32

27

O apelo de oportunidades que promovam a inclusão social é bastante expressivo em
termos de opinião em todos os segmentos, porém, para o público de menores escolaridades,
predomina a idéia de que as condições de infra-estrutura e de acesso à energia melhorarão
(tabela 42).
Os detentores de grau universitário, que possuem maior acesso à informação,
destacam também as oportunidades de modificação do modelo produtivo atual.

Tabela 42

Opinião sobre conseqüências/impactos do empreendimento por grau de
instrução (%)
0

1ºG

2ºG

3ºG

Desenvolvimento Econômico

0

31

55

45

Desenvolvimento Sociocultural

25

69

68

73

Alteração Modelo Produtivo

25

46

27

73

Energia / Infra-estrutura

50

69

55

45

Turismo

0

46

32

18

Ainda podemos concluir que, embora as expectativas de desenvolvimento econômico
não apareçam em destaque, o grau de opinião de que este projeto viabilizará o crescimento da
economia, através da circulação de capital ou arrecadação de tributos, é bastante significativo
em todos os segmentos sociais.

Vulnerabilidade Paisagística
Oportunidade de mais parques na Região
Abordada sobre a possibilidade da atividade eólica se expandir na região nos próximos
anos, a população se mostrou bastante surpresa. A maioria dos entrevistados não possui
opinião formada e não se dispôs a avaliar no momento esta questão como se vê na figura 76,
abaixo.
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Figura 76. Opinião sobre mais parques eólicos
na região.

Apesar da maior parte da população não emitir opinião frente a essa possibilidade,
cerca de 33,1% se posicionam favoravelmente a novos projetos eólicos na região. Para cerca
de 16,7% da amostra, há necessidade de uma maior avaliação, inclusive levando em conta a
relação de custos e benefícios para a região.

Impactos à Paisagem e Meio Ambiente
Quando os entrevistados são indagados sobre possíveis influências do empreendimento
à paisagem, aproximadamente 64% avaliam que haverá mudanças positivas, com o novo
arranjo agregando valor ao ambiente (figura 77).

Figura 77. Vulnerabilidade paisagistica.

No entanto, cerca de 26% consideram que haverá impactos negativos à paisagem
atual ou ao meio ambiente. Apenas 10% dos entrevistados não opinaram sobre a questão. .
Quando se considera a opinião dos cidadãos uruguaios entrevistados, constata-se que
a visão positiva atribuída aos possíveis impactos ambientais e à paisagem é significativamente
maior do que entre os brasileiros, atingindo cerca de 88% (Tabela 43).
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Tabela 43

Opinião de cidadãos uruguaios sobre impactos ambientais e
paisagísticos (%)

Bonito / Não influencia
Afeta Ambiente, Paisagem e ruído
Afeta apenas a paisagem

88,2
17,6
11,8

Da mesma forma, a opinião de que o empreendimento representa impactos ao
Meio Ambiente, à Paisagem, ou mesmo Ruídos significativos, é menor em relação à amostra
como um todo (17,6%), sendo que apenas 11,8% considera que o empreendimento (note-se
que as entrevistas utilizaram diversas fotos de paisagens eólicas reais) representa impacto
significativo à paisagem, dado signifcativamente menor que os 26% apresentados na amostra
como um todo.
Referências
ABIPEME, 1996. Critério de classificação econômica do Brasil.
FEPAM (2002), Retratos e paisagens:quadro sócio-cultural das populações que ocupam o
litoral norte do Rio Grande do Sul. Relatório de Consultoria (Coord. Lúcia Helena Alves Muller).
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3.6.6 Diagnóstico arqueológico preliminar
Introdução
Entre os dias 03 a 06 de abril de 2008, houve um reconhecimento geral do local
destinado ao empreendimento, mediante visita à área, caminhamentos e inspeção visual das
condições atuais do terreno, tais como cobertura vegetal, relevo, geologia e modificações de
origem antrópica. Desta forma é possível, previamente, estabelecer o potencial de ocorrência
de sítios arqueológicos na área de impacto direto da obra destinada a produção de energia
eólica.
Neste reconhecimento inicial foi possível verificar a grande alteração antrópica
causada especialmente nas últimas décadas devido ao plantio de arroz, o que terá modificado
a vegetação e o relevo do local (ver descrições a seguir).
		

Procedimentos Metodológicos
As atividades realizadas até o momento foram:
- pesquisa bibliográfica e cadastral com a indicação dos sítios arqueológicos já
localizados em pesquisas anteriores;
- reconhecimento geral da área, através de caminhamentos e inspeção visual;
- diagnóstico do potencial de ocorrência de sítios arqueológicos nos diversos ambientes
a serem afetados.
A consulta ao banco de dados do IPHAN, com o cadastro de sítios arqueológicos, e
a consulta às publicações das instituições de pesquisa do Estado, teve por objetivo verificar
a existência de sítios arqueológicos já pesquisados na área a ser afetada diretamente pela
obra.
A pesquisa bibliográfica e nos cadastros disponíveis (MARSUL, IAP, IPHAN, CEPA/PUCRS)
visa identificar sítios arqueológicos existentes na área que corresponde ao empreendimento a
ser implantado e ainda aqueles sítios arqueológicos identificados nas proximidades, procurando
caracterizar o(s) tipo(s) de evidência material de antigas ocupações humanas, já encontradas
anteriormente e estabelecer o histórico das pesquisas arqueológicas na região.
Além da pesquisa bibliográfica, cadastral e cartográfica, em gabinete, consideramos
sempre necessário o levantamento sistemático, através de atividade em campo, que permite a
inspeção visual da área a ser afetada pelo impacto direto de implantação do empreendimento,
atividade essa que deverá ser executada em breve, mediante aprovação de projeto de pesquisa
junto ao IPHAN.
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Sítios arqueológicos localizados são documentados através de registro em diário de
campo, documentação fotográfica e gráfica e registro em ficha cadastral, conforme modelo
oficial indicado pelo IPHAN.
À medida que são encontrados moradores ou proprietários ao longo da área, o
procedimento é pela realização de questionamentos sobre a ocorrência de evidências materiais
de antigas ocupações na região ou nas proximidades (método oportunístico).
Ao final das pesquisas de campo e gabinete é elaborado relatório técnico com
informações sobre a situação encontrada, sítios arqueológicos (se localizados), medidas
mitigadoras e compensatórias sugeridas, documentação fotográfica e carta temática.
Os mapas utilizados nesta oportunidade foram:
Carta do Exército Folha SI.22-VG-IV-1 SI.22.G-III-2: Santa Vitória do Palmar, RS, Escala
1:50.000, Unidade Transversa de Mercator, Datum Córrego Alegre, MG. 1º impressão 1966.
Carta Topográfica auxiliar para projeto de viabilidade de implantação de aerogeradores
eólicos. Escala 1:50.000. Santa Vitória do Palmar: EPENGE Engenharia, novembro de 2007.

Pesquisa cadastral
Em consulta ao banco de dados disponível no site http://www.iphan.gov.br (acesso
em junho de 2008) encontramos a indicação da existência de quarenta e dois (42) sítios
arqueológicos registrados para o município de Santa Vitória do Palmar.
Os sítios foram identificados pelo arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz e colegas Fernando
La Salvia, Ítala Basile Becker, Irmão Valeriano (Guilherme Naue). O acervo está depositado no
Instituto Anchietano de Pesquisas (IAP/UNISINOS), situado em São Leopoldo/RS.
Importante salientar, no entanto, que neste cadastro (realizado em 1997) constam os
sítios arqueológicos pesquisados até aquele momento. Atualmente estão sendo atualizados
os dados referentes às pesquisas arqueológicas que ocorreram em diferentes municípios do
Estado, a partir de 1998.

Pesquisa Bibliográfica
Vários municípios da região já foram pesquisados: Jaguarão (COPÉ, 1985), Rio Grande
(NAUE, 1968, 1973; MENTZ RIBEIRO e CALIPPO, 2000, entre outros autores e trabalhos),
São José do Norte (07 sítios arqueológicos), Mostardas (06 sítios arqueológicos), Camaquã
(RUTHSCHILLING, 1989) e Tavares (13 sítios arqueológicos). O município de nosso especial
interesse neste momento, Santa Vitória do Palmar, tem quarenta e dois (42) sítios arqueológicos
identificados em pesquisas realizadas desde o final da década de 1960 (SCHMITZ et al., 1970,
SCHMITZ et al., 1991, SCHMITZ et al., 1997).
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Os sítios inseridos nos ambientes alagadiços próximos ao litoral atlântico, na região
da Campanha, assim como no entorno e sobre o Escudo Rio-Grandense, entre o RS e o Uruguai
são conhecidos como aterros, cômoros ou cerritos.
Entende-se que estas ocupações representam uma adaptação característica das áreas
pantanosas, baixas ou alagadiças, devido à abundância de recursos alimentares, tais como caça
e pesca, existentes no sudeste do Rio Grande do Sul e nordeste do Uruguai. Foram construídos
muitas vezes sobre pequenas elevações ou aclives naturais e raramente são encontrados em
dunas ou elevações maiores (SCHMITZ e BASILE BECKER, 1970).

Os sítios parecem estar em estreita conexão com a água, porque quanto mais
recentes, mais próximos estão da costa atual e do nível atual e quanto mais antigos
mais afastados da Lagoa e mais altos; o grupo era basicamente pescador e fixava
seus sucessivos acampamentos sobre as praias sucessivas da Lagoa. (NAUE, 1973:
261)

Os aterros e sambaquis lacustres são encontrados no sistema deposicional Barreira
IV (Holocênico). Os sítios erodidos sobre dunas (com ocupação Tupi-guarani) são encontrados
na Barreira III. Os banhados ou áreas alagadiças (Lagunar IV) seriam habitados no verão e,
no inverno, retornariam às partes mais elevadas (Laguna-Barreira III). Os sítios na Barreira IV
não podem ter idade superior a 5.100 anos A. P., quando o mar estava transgressivo e a área
submersa (MENTZ RIBEIRO E CALIPPO, 2000).
A subsistência é baseada na pesca, caça e coleta de vegetais. Haveria uma mobilidade1
sazonal entre a costa (estações mais quentes) e o interior (estações mais frias). No litoral,
parece ter havido uma densidade demográfica mais acentuada. Entre os restos de alimentação
encontraram-se ossos de peixes, vértebras, ossos de aves e mamíferos (pequeno e médio
porte), poucas pinças de siri2 (NAUE, 1973).
Nas camadas superiores de alguns cerritos encontram-se fragmentos de cerâmica que
foi classificada pelos arqueólogos como “Tradição Vieira” e que é caracterizada por vasilhas de
bases planas ou convexas, tamanhos pequenos e com formas de contorno simples, infletido
ou ambas. Os maiores diâmetros chegam a 42 cm. A cerâmica não está associada à derrubada
e queima, já que não foram encontrados vestígios de cultivo, exceto sementes de butiá.
A falta de cerâmica nas camadas mais profundas indica que o grupo inicialmente não
dominava a técnica, tendo adquirido-a depois. Mas não é atribuída a um desenvolvimento
agrícola, mas a fartura de peixes e crustáceos.
1

No Uruguai, notam-se dois sistemas de assentamento: mais próximos do mar e dos sistemas lagunares
litorâneos, com indicadores de ocupação contínua e aqueles mais distantes do litoral, nas porções mais elevadas,
possivelmente acampamentos de caça e coleta e, por isso, de curta duração.
2
Em outro cerrito encontraram as aspas, cascos e ossos de cervos. O consumo de siris alcançou proporções excepcionais num dos cerritos que ficam mais próximos da costa atual, enquanto o consumo de peixes
foi predominante nos demais. Em um dos cerritos, encontraram os ossos de um pé, mas havia pouco carvão e
raros fragmentos de cerâmica.
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Na região de Rio Grande3, a cerâmica para confeccionar vasilhas terá sido adotada
por volta de 2000 A. P., provavelmente usada para cozer alimentos oriundos da caça, pesca
e coleta e para o transporte de água, já que a quantidade e tipologia dos alimentos não se
modificam com o surgimento da cerâmica (NAUE, 1973).
As vasilhas são em geral baixas, quase planas, e muitas têm furos de suspensão junto
à borda. A proporção entre abertura e profundidade é de 2 para 1. A abertura da boca em
média tem de 24 a 32 cm, mas variam de 12 a 44cm. A espessura da parede é de 4 a 13 mm
(idem).
A cerâmica apresenta mudanças ao longo do tempo: inicialmente sem decoração ou
simples, crescem de popularidade os decorados com impressão de cestaria, ungulada, digitada,
raspada, digitungulada. As formas são esféricas e semi-esféricas, meio calota; as bordas são
diretas ou levemente infletidas, algumas com furos de suspensão. O antiplástico é de areia
grossa a média. A coloração predominante é escura e a técnica de confecção é o modelado e
o acordelado (ibidem).
Os artefatos líticos, as matérias-primas e o sistema de produção possuem características
comuns aos sítios Umbu, que aparecem sobrepostos nos cerritos e, eventualmente, nas dunas.
O material lítico encontrado é composto por “quebra-coquinhos, moedores, lascas retocadas
ou não, pontas de projétil (Camaquã e nas nascentes do rio Negro) e bolas de boleadeira (Sta.
Vitória do Palmar e 33/Uruguai) (SCHMITZ e BASILE BECKER, 1970).
Os cerritos encontrados no município de Sta. Vitória do Palmar foram caracterizados
de modo geral como de 20 cm a 3,36 metros de altura (a partir da superfície do solo). A forma
era circular com 20 a 80m de diâmetro. Foram encontrados geralmente em agrupamentos
de 2 a 8 elevações, mas podiam aparecer isolados. O número de cerritos na região chegava a 150,
conforme dados de 1967 a 1972 (SCHMITZ et al, 1997).

As primeiras pesquisas foram realizadas por Schmitz, Basile Becker, La Salvia e G. Naue
em janeiro de 1967. Em janeiro de 1971, Schmitz, Basile Becker e Naue retornaram a região,
mas devido a chuvas prolongadas, apenas fizeram alguns cortes estratigráficos e puderam
analisar as coleções do Sr. Emídio P. Martino e dos Irmãos Mário e Sara Donato. O mesmo
problema ocasionado pelas chuvas ocorreu no ano seguinte na segunda quinzena de janeiro
de 1972, quando pesquisavam a região de Provedores e junto ao arroio Chuí. Schmitz retornou
sozinho no final de setembro do mesmo ano. As pesquisas na oportunidade foram financiadas
pelo IPHAN e pela Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar.
Os cerritos costumam ser preservados nas propriedades onde há criação de gado,
porque servem como abrigo para os animais, já que são pontos que se sobressaem das águas
nas áreas mais baixas. Nas plantações de arroz, pelo contrário, são nivelados com o resto do
3

Naue pesquisou cerritos no município de Rio Grande e obteve a data de 2.435 +- 85 A.P. e 845 +- 75
A. D. Alguns cerritos tinham dimensões de: 60 m X 54 m X 50 cm altura; circular com 21 m de diâmetro e 30 cm
altura; 25m X 12m X 40 cm altura.
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terreno (idem).
Pesquisa em campo
Através de imagens (fotografias), caminhamentos e inspeção visual no local foi
possível fazer um reconhecimento geral da área a ser afetada pelo empreendimento, verificar
o estado de conservação da área, a existência de evidências de antigas e relevantes ocupações
humanas, estimar os futuros impactos, o potencial de ocorrência de sítios arqueológicos na
região e a possibilidade de preservação em que poderão, eventualmente, ser encontrados.
A área de pesquisa está localizada ao sul do município do Chuí, extremo sul do Estado,
em área com 1722 hectares de extensão.
O acervo do Museu de Paleontologia e Arqueologia de Santa Vitória do Palmar (figuras
78 e 79) pertence à coleção de Emídio P. Martino, estudada e relatada nos Documentos 07
(IAP/UNISINOS) por Schmitz e equipe (Schmitz et al, 1997). O responsável pelo Museu é o
Biólogo Jamil Corrêa Pereira. O mesmo forneceu informações (J. C. Pereira, com. Pessoal, abril
de 2008) sobre o acervo e os sítios localizados até o momento no município, colocando-se a
disposição para futuros contatos.

Figura 78. Pontas de flecha do Museu de Santa Vitória, coletadas quase que
na totalidade em sítio arqueológico a céu aberto, à 500 metros do Porto de
Santa Vitória, na margem da Lagoa Mirim , citado como o sítio nº 190 do livro
Documentos 07 (SCHMITZ, GIRELLI e ROSA, 1997).
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Figuras 79. Lâminas de machado e bolas de boleadeira são
características dos cerritos, mas a coleção do Sr. Emídio é
prejudicada pela falta de informações das coletas.

A área visitada, chamada de Estância Charrua, localiza-se entre a estrada do
Chuí para a Praia da Barra do Chuí e o Arroio Chuí, fazendo fronteira com o Uruguai na parte
mais sul do Brasil.
Sede da Fazenda Charrua: (Figura 80)
33°42’59.90” S
53°25’43.21” O
Entrada da Fazenda Charrua:
33°42’44.19” S
53°24’27.04” O

A cerca de 100 metros do Arroio, em área de banhado, encontra-se uma elevação de
pequena altura, cerca de 80 cm e um diâmetro de 40 metros com aspecto de acampamento.
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Próximo ao Arroio Chuí encontra-se uma área bem expressiva (100 x 40 m) de um
concheiro bastante danificado pela retirada de material, inclusive para os terrenos na sede da
propriedade. Apresenta uma camada de terra orgânica com conchas quebradas.
(Ponto chamado concheiro):
33°43’17.51” S
53°25’51.81” O
Localizamos nessa área a cerca de 200 m da casa do Gallego e a 500m do arroio
Chuí, em uma área que estava sendo preparada para o plantio de uma pastagem de inverno,
um Cerrito bem caracterizado na Fazenda Charrua com cerca de 1.50 de altura, 30 metros de
diâmetro, em bom estado de conservação (figura 81 e 82). Esse cerrito não consta no trabalho
do Schmitz (SCHMITZ et al, 1997).
(Ponto chamado de Charrua-Schmitz)
Local aproximado através do Google Earth:
33°43’26.48” S
53°25’42.85” O
Em área da propriedade de Gallego, a cerca de 80 metros do Arroio Chuí, encontramse dois cerritos de pequena altura, cerca de 60 cm e 40 cm, com um diâmetro de 24m e 14m
respectivamente, em bom estado de conservação.
(Ponto chamado Cerrito Gallego)
Sede da propriedade do Gallego:
33°43’35.36” S
53°25’36.34” O
Próxima a Barra e ponte do Arroio Chuí tentamos localizar o sítio arqueológico descrito
no Documento 07, como o sítio arqueológico nº 162 (páginas 31 e 32). O sítio arqueológico, no
entanto, não chegou a ser localizado, até o momento.
(Ponto chamado Vistoria Schmitz)
33°44’46.53” S
53°23’00.01” O
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Figura 80. Azulejo com pintura que representa um
índio Charrua, localizado em cima do portão do galpão
da Fazenda Charrua.

Nessa mesma parede existe uma placa de bronze homenageando a passagem e
estadia nessa propriedade do pesquisador Auguste de Saint-Hilaire, em 1820.

Figura 81. Elevações na área da Fazenda
Charrua, mais próximas à Barra.
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Figura 82. Elevações na área da Fazenda
Charrua, mais próximas à Barra.

Havia informações da ocorrência de inúmeros cerritos nessa área, através do Capataz
Fernando (com. Pessoal, abril de 2008), mas a informação não se concretizou, havendo
confusão com antigas dunas.
(Ponto chamado Vistoria Fernando)
33°44’36.72” S
53°24’39.56” O
Ponto extremo visitado:
33°44’36.72” S
53°24’24.94” O
Na propriedade de Rominho (Rômulo) e próximo à sede da mesma, logo que sai da
cidade do Chuí em direção a Barra e passa a ponte, sendo a primeira propriedade à direita,
existia uma indicação de Pedro I. Schmitz e outros, sendo a mesma explorada e constataramse as características de um Cerrito, à cerca de 80 metros da casa e 300 mts do Arroio, que foi
por muitos anos explorado com culturas de subsistência, encontrando-se bastante danificado
e com uma altura aproximada de 40 cm e um diâmetro de cerca de 40 metros.
Sede da Propriedade:
33°41’47.59” S e 53°26’04.13” O.
(Ponto chamado Rominho Schmitz)
Local aproximado do Cerrito pelo Google Earth (figura 83):
33°41’47.59” S
53°26’04.13” O
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Figura 83. Imagem de satélite com cerritos e
áreas favoráveis identificadas.

Analisando as fichas de registro dos sítios arqueológicos, disponibilizadas no Cadastro
Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do IPHAN, há referência pelo menos quarenta e dois
(42) sítios arqueológicos situados nas proximidades, tratando-se na maioria dos casos de
cerritos, alguns pré-cerâmicos, alguns com presença de cerâmica.
Procurando localizar estas descobertas, verificando assim, se coincidem com a área
do empreendimento, pesquisamos as publicações e mapas disponíveis de alguns autores como
Goldmeier e Schmitz (1983), Giovannini (1995) e Schmitz, Girelli e Rosa (1997).
Comparamos os nomes dos antigos proprietários da área do empreendimento, com
aqueles que constam das fichas de cadastro e publicação (SCHMITZ et al, 1997). Procuramos,
a partir de informações fornecidas pelos atuais proprietários, estimar em quais propriedades
e a que distância ficou os sítios arqueológicos identificados há algumas décadas atrás.
Foi possível verificar que a área já foi utilizada nas últimas décadas em atividades de
exploração como pastagens e lavouras (plantio de arroz).
Neste momento podemos destacar três afirmações que deverão subsidiar a
continuidade das pesquisas arqueológicas no local:
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- os sítios arqueológicos localizados antes no mesmo município correspondem, em
alguns casos, à área de implantação do presente empreendimento.
- neste reconhecimento inicial foram encontradas evidências materiais de antigas
ocupações humanas em superfície e junto à estratigrafia.
- há possibilidade de outras evidências serem encontradas na continuidade das
pesquisas. Por este motivo será necessária a realização de pesquisas mais detalhadas durante
a implantação do empreendimento, mediante intervenções no subsolo (ver recomendações
a seguir).

Diagnósticos e Prognósticos
Os sítios existentes na região são os aterros, que ocorrem junto a áreas alagadas ou
alagadiças, mas que pressupõem um acúmulo artificial de terra e restos de alimentação, acima
do nível do solo, muitas vezes, aproveitando pequenas elevações já existentes no terreno.
A configuração encontrada atualmente na propriedade é de uma área que foi
nivelada pela passagem de maquinário pesado e de grande porte (arado mecânico, grades,
colheitadeiras, etc.).
Sabe-se que o padrão de implantação dos sítios arqueológicos nesta área era ao
longo do arroio Chuí e nas proximidades da Lagoa Mirim. Muitos sítios arqueológicos foram
encontrados a pouca distância, há quase 40 anos atrás (SCHMITZ et al, 1997).
Considerando o caráter específico do empreendimento, associado às características de
atividades antrópicas existentes na região, e as conclusões do presente diagnóstico, elaborado
a partir do reconhecimento geral da área (caminhamentos e inspeção visual), consideramos
que:
São grandes as chances de encontrarem-se sítios arqueológicos em boas condições
no local destinado ao empreendimento;
Recomenda-se que esta afirmação seja comprovada de forma definitiva mediante
monitoramento das obras, ou seja, o acompanhamento da abertura de cavas e valas para
implantação dos aerogeradores e retirada da cobertura vegetal (especialmente naquelas áreas
de pastoreio, com pastos de gramíneas) para criação de acesso e estacionamentos, mediante
a observação dos sedimentos e perfis estratigráficos do solo exposto.
Este procedimento equivale a prospecções de sítios arqueológicos, metodologia usual
na arqueologia, descartando assim a existência de sítios arqueológicos abaixo da superfície
e, por este motivo, não localizados na presente pesquisa (onde não houve intervenções em
subsolo).
Deverão ser indicadas pelo empreendedor a localização e extensão da exploração das
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jazidas (areia, saibro, pedra) e depósitos de sedimentos (bota-fora) a serem utilizados na obra,
para que os sítios arqueológicos, se ali existentes, possam ser adequadamente protegidos ou
pesquisados, antes que sejam removidos ou encobertos;
Se for confirmada a presença de material arqueológico, em superfície ou em camadas
inferiores do solo, deverá ser realizada4: coleta superficial sistemática, estabelecendo a
extensão da ocupação. A profundidade desta deverá ser estabelecida com a realização de
sondagens ou tradagens e abertura de quadrículas (1x1m) ou trincheiras no local; e ainda,
há possibilidade de realizar escavações no local, de modo que seja feito o salvamento das
informações disponíveis e o resgate do material arqueológico para análise e interpretação em
laboratório, se a área necessariamente for objeto de impacto pela obra.
Preferentemente os sítios arqueológicos deverão permanecer in situ, protegidos,
preferentemente cercados e isolados, evitando-se assim impactos que poderão ser causados
pela implantação dos aerogeradores ou na continuidade do plantio no local.
No caso de obtenção de evidências materiais, há necessidade do material resgatado
ser objeto de pesquisa em laboratório especializado (lavagem, numeração, análise e
interpretação), de modo que os resultados obtidos possam ser divulgados para a comunidade
científica e a sociedade em geral, conforme exigência legal do IPHAN. Igualmente, neste caso,
haverá necessidade do aceite de uma instituição científica para a guarda e curadoria do acervo,
como fiel depositário do patrimônio da União.
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3.6.7 Paleontologia
Os depósitos lagunares do Sistema Laguna-Barreira III, cuja idade foi calculada em
cerca de 120 mil anos, na porção sul da Planície são especialmente importantes por guardarem
fósseis de mamíferos extintos de grande porte, que constituíam a chamada megafauna
pleistocênica. A origem dessa fauna remonta ao Período Cretáceo, quando a América do Sul
se separou da África.
Na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, os fósseis de mamíferos extintos do
Pleistoceno são encontrados em duas áreas principais: em depósitos que foram recobertos
pela última transgressão marinha, e hoje se encontram submersos; e na região onde nasce e
corre o arroio Chuí. Nesta região existia originalmente, há cerca de 120 mil anos, uma laguna
costeira, formada pela penúltima transgressão marinha. Tempos depois, devido à regressão
marinha, essa laguna perdeu a comunicação com o mar, tornando-se uma lagoa continental
onde os fósseis de mamíferos foram sendo acumulados. Gradualmente essa lagoa foi sendo
preenchida por sedimentos, tornando-se cada vez mais rasa, até secar totalmente, sendo então
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ocupada por vegetação. Posteriormente, com o clima ficando mais úmido após o fim da última
glaciação, surgiram banhados ocupando parte da área onde existia a lagoa. Esses banhados
deram origem ao arroio Chuí, que nasce próximo à cidade de Santa Vitória do Palmar e segue
paralelo à costa até a cidade do Chuí, onde então faz uma curva para oeste indo desaguar no
Oceano Atlântico (Lopes et alii 2005).
As peças encontradas principalmente na formação Chuí (as margens do arroio Chuí)
e na costa oceânica, são amostras de uma rica paleofauna de mamíferos herbívoros de grande
porte (principalmente de banhados) como mastodontes, preguiças gigantes, veados e cervos,
entre outros. Também há registros de grandes predadores como tigre dente-de-sabre (Figura
84 e 87), tubarões, entre outras espécies como tatu gliptodonte (Figura 88), porcos selvagens,
cavalos, pinípedes, preguiças-gigantes (Figura 89), toxodonte (figura 90) entre outros.
Esses fósseis vêm sendo estudados por pesquisadores de diversas instituições do
Rio Grande do Sul. Muitos deles encontram-se em exposição no Museu Oceanográfico da
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, e no Museu Municipal da cidade de Santa
Vitória do Palmar.
Estes “fósseis” eventualmente são coletados sem critério por diversas instituições,
tendo citações e amostras, entre outros no Museu de História Natural de Nova York, Museu
de Ciências de Bruxelas, Museu de História Natural de Buenos Aires, Museu de Ciências da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em
Santa Vitória do Palmar só é possível admirar uma pequena amostra na Casa de Cultura do
Município e em coleções particulares (Figuras 85 e 86).

Figura 84. Crânio de Tigre-dente-de-sabre exposto no
Museu em Santa Vitória do Palmar.
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Figura 85. Material Paleontólogico encontrado nas
barrancas do Arroio Chuí e exposto no Museu em Santa
Vitória do Palmar.

Figura 86. Material Paleontólogico encontrado no
município e exposto junto ao Museu.

Figura 87. Ilustração de Tigre-dente-de-sabre (LOPES et al,
2005)
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Figura 88. Ilustração de Gliptodonte (LOPES et al, 2005)

Figura 89. Ilustração de Preguiça Gigante (LOPES et al,
2005)

Figura 90. Ilustração de Toxodonte (LOPES et al, 2005)
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4 impactos ambientais e medidas mitigadoras e compensatórias
4.1 Caracterização de Impactos
Os impactos passíveis de ocorrência nas diversas fases do Parque Eólico Minuano são
descritos a seguir. Inicialmente se descreve a metodologia e são feitas considerações sobre a
incidência de impactos sobre os meios físico, biótico e antrópico pelas obras de implantação
e durante a operação do Parque. Após, os impactos na fase de implantação (Tabela 44 Anexo) e impactos na fase de operação (Tabela 45 - Anexo) são apresentados em interface
gráfica, para cada uma das dimensões consideradas, sintetizando sua apresentação conforme
solicitação do termo de referência. Estes impactos foram analisados em separado para as duas
fases do empreendimento, sendo apresentados primeiramente os relativos à implantação e
posteriormente os impactos da fase de operação.

4.1.1 Metodologia de Avaliação dos Impactos
Cada impacto identificado é apresentado como componente de um determinado
descritor ambiental, ambos relacionados nas primeiras colunas das tabelas. Nas colunas
seguintes, são apresentados os parâmetros de avaliação destes, que foram selecionados
levando-se em conta as particularidades do empreendimento, e os programas de mitigação e
monitoramento, nos quais estarão contempladas as principais ações de mitigação dos impactos
descritos.
Os impactos do meio físico e biótico são exclusivamente de caráter negativo,
enquanto que no meio antrópico são identificados impactos de caráter positivo ou negativo.
Os parâmetros avaliadores utilizados foram: a magnitude do impacto (alta, média ou baixa),
sua duração (temporário ou permanente) e a abrangência (local, regional ou global).

4.1.2 Descrição de Impactos do Meio Físico
O terreno onde será implantado o Parque Eólico encontra-se em uma planície
sedimentar, onde a morfologia do terreno é praticamente plana sendo utilizada primordialmente
para o pastoreio e pontualmente a produção de arroz.
As condições atuais da morfologia do terreno associado ao seu uso e ocupação
conferem a área um local sem maiores problemas para a instalação do Parque Eólico no que
tange aos descritores ambientais do meio físico.
Durante a implantação do empreendimento os impactos advindos da drenagem,
construção de estradas, pátios de manobras, fundações dos aerogeradores e outras obras
necessárias a infra-estrutura é que irão produzir impactos no ambiente local.
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Os impactos gerados podem ser considerados de baixa magnitude, pois a obra além
de ser realizada em áreas restritas, a construção dos acessos e bases dos aerogeradores não
necessita de grandes movimentações de terra devido à topografia do terreno. Por este motivo,
não ocorre à produção de grandes áreas degradadas que potencializam os processos erosivos
e por conseqüência o assoreamento dos corpos hídricos.
Quanto aos recursos hídricos pode-se dizer que o impacto ocorre durante a
implantação, durante a execução das drenagens para a diminuição das águas superficiais. Esta
nova condição de campo seco substituindo áreas úmidas, após os trabalhos de drenagem,
permite a implantação das estradas e fundações e facilita a definição do uso futuro da área
como campo de pastagem.
Os estudos de ruído demonstram que a produção sonora dos aerogeradores não se
distribui em grandes distâncias, afetando somente as áreas circunvizinhas próximas ao Parque,
sendo que deixou-se uma área de 400 metros das residências com ocupação permanente.
Independente dos impactos gerados durante as fases de implantação e operação do
Parque Eólico serem de pequena magnitude foram elaborados programas ambientais com o
objetivo de minimizar e mitigar toda e qualquer intervenção no meio físico que possa trazer
incomodo aos moradores locais e danos irreversíveis ao meio ambiente, adequando-se assim
a perfeita instalação do empreendimento. Os programas de mitigação dos diferentes impactos
estão sumarizados em tabela apresentada em anexo.

4.1.3 Descrição dos Impactos no Meio Biótico
Fase de implantação
Flora
Na fase de implantação o principal impacto sobre a flora ocorre com a remoção de
espécies vegetais durante a movimentação de terra para estruturação do canteiro de obras,
construção das estradas e pátio de manobras e fundações dos aerogeradores.
Como diagnosticado, a vegetação campestre nativa, na área de influência direta, vem
sendo alterada a centena de anos pelo pastoreio ou plantio de arroz. As matas que porventura
ocorreram encontram-se pouco preservadas. Na área com pastoreio encontramos espécies
nativas características de campos secos e campos úmidos bem como as espécies utilizadas
como forrageiras. As espécies ameaçadas encontrada na AID do empreendimento ocorrem
junto as sedes e fragmentos de matas e espera-se que não haja previsão de corte de vegetação
arbórea. Sendo assim se espera um impacto de baixa magnitude, temporário e localizado.
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Fauna
As atividades da fase de implantação afetarão praticamente todas as espécies da
fauna ocorrentes na área de influência direta do empreendimento, sendo os impactos e seus
principais fatores apresentados a seguir:
Perda de habitats e perturbação de hábitos
Devem ocorrer a fuga e o deslocamento de espécies dos grupos de mamíferos, aves,
répteis e anfíbios. Além disto, ocorrerá à perturbação dos locais de repouso, alimentação e
reprodução de todos estes grupos.
Aves aquáticas e anfíbios se concentram junto aos pequenos corpos d’água temporários
existentes e que podem ser aterrados permanentemente pela construção dos acessos e das
fundações.
Se forem localizadas durante os Programas de Monitoramento, espécies de vertebrados
que estejam na “Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul
(Decreto Estadual no 41.672, de 11 de junho de 2002)” ou na “Lista Oficial de Espécies da
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Portaria do Ibama no 1.522, de 19 de dezembro de
1989)” e estas corram risco devido a implantação de infra-estruturas, devem ser relocadas
para ambientes similares na Área de Influência Indireta.
Considera-se que, a partir da execução de medidas mitigadoras, este seja um impacto
de média magnitude e de abrangência local. Para determinados grupos tem um caráter
temporário, pois após a implantação muitas das espécies presentes podem vir a recolonizar
a área.
Atropelamento de Fauna
Este é um impacto que se dá principalmente sobre anfíbios, répteis, mamíferos e aves
e que pode ser minimizado pela observância de alguns cuidados básicos, pois o uso de veículos
a baixa velocidade, somente durante o dia não potencializa um grande número de sinistros.
Avaliamos que este é um impacto de baixa magnitude, que ocorrerá, temporariamente,
em especial durante a obra, mas de abrangência local que deve ser mitigado por Programa
de Educação Ambiental e Supervisão Ambiental durante a implantação bem como ser
monitorado.
Destruição de Ninhos no solo
Este é um impacto que poderá afetar as aves que constroem seus ninhos no solo
(Anthus spp – caminheiros, Sicalis luteola - típio, Speotyto cunicularia –coruja buraqueira,
entre outros) ou nas taipas de canais (Geosita cunicularia, Alopochelidon fucata - andorinha).
Pode ser minimizado pela observância de alguns cuidados básicos, como o monitoramento
anterior a implantação do empreendimento e o acompanhamento da obra.
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Avaliamos que este é um impacto de baixa magnitude, de caráter temporário,
e de abrangência local, que deve ser mitigado por processos de Educação Ambiental e
monitoramento antes e durante a implantação.

Aumento da Caça e pesca
Este é um impacto que se dá principalmente sobre répteis, aves, mamíferos e peixes,
que pode ser minimizado pela orientação explicita aos trabalhadores do empreendimento sobre
as espécies ocorrentes na área, riscos que elas apresentam e a legislação que as protege.
Avaliamos que este é um impacto de baixa magnitude, de caráter temporário, mas de
abrangência local que deve ser mitigado por Programa de Educação Ambiental e monitorado
durante a implantação.

Fase de operação
Flora
Em relação aos impactos sobre a flora, a tendência é que a vegetação nativa afetada
durante a fase da obra encontre, ao longo do período de operação, condições adequadas à sua
recuperação. Não são esperados impactos nesta fase.

Fauna
Os impactos sobre a fauna resultantes das atividades de operação dos parques eólicos
podem ser divididos em:

Perda de habitats e perturbação de hábitos
Perturbação das espécies que utilizam a área para reprodução, alimentação e repouso.
Entre estas espécies destacam-se as aves de rapina e as aves aquáticas.
Espécies dos diferentes grupos que utilizam áreas alagadas podem ter restringidas a
oferta deste tipo de ambiente devido ao processo de drenagem que a área como um todo sofre
com a implantação do empreendimento. É um impacto de abrangência local, permanente e
de baixa magnitude.

Possibilidade de perturbação nas rotas de migração de aves e quirópteros.
A área de influência direta do empreendimento esta fora das áreas pré-determinadas
como de rotas migratórias para a avifauna (BDT, 2002), porém somente com o monitoramento
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a presença de aves migratórias será melhor avaliada. Sobre os deslocamentos sazonais e
possíveis rotas migratórias de quirópteros pouco se conhece para o estado.
A existência e magnitude destes impactos deverão ser melhor avaliados e
dependerão das espécies que ocorrem na região e da sua riqueza e abundância na área, dados
que serão gerados pelos Programas de Monitoramento da Avifauna e de Quirópteros. Este
é um impacto que se concretizado pode ter uma abrangência mais ampla por tratar-se de
espécies migratórias.

Aumento no risco de atropelamento nas vias de acesso e estradas internas
Considerando que os parques eólicos durante esta fase apresentam apenas atividades
de manutenção, o que não acarreta um grande movimento de veículos, diretamente será
pequeno o risco de atropelamento de fauna.
No entanto, a melhoria dos acessos em zonas adjacentes ao empreendimento poderá
provocar uma intensificação no tráfego por visitantes o que pode aumentar a incidência de
atropelamentos.
Em função do apresentado, ressalta-se a importância da execução das Medidas
mitigadoras e Programas de Monitoramento e Educação Ambiental.
É, no entanto, um impacto de magnitude Baixa e de abrangência Local.

Colisão de aves e quirópteros com aerogeradores
Para os dois grupos o risco de colisão com os aerogeradores é influenciado pelos
mesmos fatores: condições meteorológicas; abundância e comportamento da espécie;
características orográficas; e corredores de migração ou de deslocação diária (Osborn et
al., 1996). Espécies que forrageiam em vôo têm um risco mais elevado de colisão com os
aerogeradores. Algumas espécies encontradas na área de estudos podem realizar movimentos
diários entre áreas de dormitórios e áreas de alimentação. Esses deslocamentos, realizados
muitas vezes nas mesmas alturas onde estarão operando as pás dos aerogeradores, poderão
causar a morte por colisão.
As projeções sobre a magnitude dos impactos dos parques eólicos na avifauna e nos
quirópteros são ainda iniciais sendo poucos os resultados de estudos de longo prazo. Além
disso, o monitoramento de Parques Eólicos em funcionamento no Rio Grande do Sul é recente
(pouco mais de um ano). Estima-se que a magnitude do impacto seja média, de caráter
permanente e de abrangência regional.
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Colisão e Eletrocussão de aves com a linha de transmissão
Os acidentes por colisão com as linhas de transmissão são gerados principalmente em
função de habitats que favoreçam grandes concentrações de aves, da presença de espécies
particularmente suscetíveis por seu tipo de vôo e das características das linhas, como extensão,
altura, existência de sinalização para evitamento da avifauna, etc...
A eletrocussão ocorre em aves com maior envergadura, incluindo as aves de rapina,
que adicionalmente utilizam os postes como poleiros para caça, e ciconiiformes (garças,
maçaricos, cabeça-seca e joão-grande).
Este é um impacto de média magnitude, que ocorrerá de forma permanente, no
local de abrangência da Linha de Transmissão.

4.1.4 Descrição dos Impactos no Meio Antrópico
Os principais impactos ao meio antrópico gerados pelo Parque Eólico Minuano serão
os seguintes:

Fase de Implantação
Impactos Positivos
Geração de empregos
Concentrando-se mais na fase de implantação, também ocorre na fase de operação,
estando associado principalmente à utilização de mão-de-obra local para serviços gerais e
construção civil, embora inclua a demanda de serviços técnicos e especializados. Estes últimos
são requeridos não só na implantação, mas também na operação e os recursos empregados,
em sua maioria, provém de fora da cidade e da região. No geral a magnitude será média, mas
de abrangência regional e de caráter permanente.

Incremento de infra-estrutura
A implantação do Parque Eólico trará incrementos na infra-estrutura de transportes,
habitação, saneamento e energia principalmente, em decorrência das necessidades decorrentes
da viabilização das obras do empreendimento, que beneficiarão a sociedade regional como
um todo, em alta magnitude, com abrangência regional e de duração permanente.
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Desenvolvimento econômico
O empreendimento gerará impactos diretos e indiretos na arrecadação de tributos,
bem como no aumento da atividade econômica como um todo, principalmente nos setores
imobiliário e de bens e serviços, criando oportunidades de geração e incremento de rendas
e negócios em todos os setores da economia regional, com uma magnitude média, mas de
caráter ou duração permanente.

Incremento de receitas tributárias
O incremento na arrecadação de tributos, tanto municipais como o ISSQN, estaduais
como o ICMS e, ainda outros de outras naturezas, como os Royalties, devem impactar em alta
magnitude a economia do município e região, de forma abrangente e irreversível, refletindose nos investimentos sociais e de infra-estrutura.

Incremento da construção civil e do mercado imobiliário
Haverá aumento na procura por imóveis, tanto no mercado de aluguéis como no
mercado de compra e venda, como conseqüência direta da necessidade de hospedagem
e moradia para o pessoal envolvido na implantação do empreendimento e para o público
atraído pela melhoria de infra-estrutura regional e alterações positivas na paisagem, gerando
incrementos de média magnitude também na construção civil, em toda a região de influência
do empreendimento durante toda a implantação do mesmo (temporário).

Oportunidades para o Turismo
O empreendimento provocará um aumento de exposição do município e região
na mídia, bem como da circulação local e regional de turistas e curiosos, incrementando as
possibilidades e oportunidades de turismo. Embora a magnitude seja considerada baixa, será
de abrangência regional e de duração permanente.

Descoberta e valorização de patrimônio arqueológico
As obras de implantação do Parque Eólico proporcionarão a prospecção e exposição
de eventuais elementos do patrimônio arqueológico ainda não registrados para o local,
representando ganho cultural para a comunidade com as descobertas desses novos registros.
Dados os registros de sítios existentes para a região, se novas descobertas houverem, serão
de abrangência local e provavelmente de baixa magnitude mas constituindo um impacto de
duração permanente.
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Impactos Negativos

Geração de material particulado e ruído
A intensificação do tráfego de veículos de carga e transporte de materiais e
equipamentos, bem como de turistas e curiosos nos arredores do empreendimento, gerará
certo nível de perturbação social temporária e de baixa magnitude durante a fase de
implantação, decorrente do ruído e poeira gerados às comunidades locais nos arredores do
empreendimento.

Alteração na Paisagem
Durante a implantação do empreendimento a paisagem local sofrerá temporariamente
alterações na sua morfologia, com a fragmentação das glebas, a remoção de cobertura
vegetal e com a presença dos equipamentos e benfeitorias do canteiro de obras, bem como
da crescente presença dos aerogeradores e linhas de transmissão. Mas tais alterações terão
magnitude considerada média levando em consideração a paisagem regional de forma mais
ampla e caráter temporário, estabilizando-se em um grau de alteração considerado baixo após
a conclusão da obras.

Possível dano ao patrimônio arqueológico
A criação de vias de acesso e abertura de valas e cavas para a instalação dos
aerogeradores e linhas e vias de transmissão, podem causar eventuais danos ao patrimônio
arqueológico existente no local, mas de baixa magnitude. Por este motivo é que devem ser
monitoradas as obras, para que se faça o resgate em caso de constatação de presença de
material arqueológico, pois qualquer impacto neste sentido será permanente.

Fase de Operaçâo
Na fase de operação do parque eólico, os impactos antrópicos gerados são em sua
maioria positivos, como se vê a seguir.

Impactos Positivos
Desenvolvimento Regional
A entrada em operação do parque proporcionará diversos impactos econômicos e
sociais que se combinarão, gerando crescimento e desenvolvimento regional, em decorrência
da geração de emprego e renda, incrementos de infraestrutura e oportunidades socioculturais
decorrentes do crescimento da economia e dos investimentos sociais. A magnitude destas
transformações combinadas deverá ser média, de duração permanente e de abrangência
regional.
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Incremento das receitas tributárias
A arrecadação municipal de tributos municipais e estaduais será incrementada em
decorrência do crescimento da economia regional, refletindo-se nos investimentos sociais e
infraestruturais no município como um todo (abrangência regional), em alta magnitude e de
forma permanente.

Incremento de infra-estrutura
A instalação do empreendimento proporcionará aumento da disponibilidade e
qualidade da energia disponível na região como um todo, bem como as melhorias nas
estradas e saneamento introduzidas pelos investimentos públicos e do empreendedor na
fase de implantação do mesmo, atrairão novos investimentos privados em infraestrutura, por
públicos atraídos para a região do empreendimento, em busca de turismo e oportunidades de
negócios e moradia, temporários ou permanentes. Estes impactos terão magnitude média e
caráter irreversível (duração permanente).

Incremento do turismo
A presença do empreendimento, a exposição na mídia e a melhoria da infra-estrutura,
bem como o apelo paisagístico e sociocultural, proporcionarão o incremento do fluxo de turistas
e curiosos, principalmente na fase de conclusão da obras e início da operação do parque,
mantendo-se, entretanto, um nível irreversível neste afluxo. Apesar da baixa magnitude,
deverá ser um incremento permanente, não só no local do empreendimento, mas em toda a
região.
Crescimento do mercado imobiliário e construção civil
A melhoria da infra-estrutura e da atratividade turística e a instalação de novas
empresas de prestação de serviços e tenderão a influenciar na manutenção do nível de procura
por imóveis, já incrementado na fase de implantação do empreendimento, se refletindo na
construção civil e se traduzindo num impacto de magnitude média, duração permanente e
abrangência regional.

Geração de empregos
A operação e manutenção do empreendimento, bem como os incrementos no turismo
e na atividade econômica como um todo, gerarão certo número de postos de trabalho, que,
mesmo em nível menor do que a fase de instalação (baixa magnitude), serão de natureza
permanente e abrangência regional.
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Incremento de rendas territoriais
Em decorrência dos contratos de arrendamento das glebas vinculadas às áreas de
influência direta do empreendimento, serão geradas e ou incrementadas as rendas territoriais,
em comparação com os usos alternativos da terra e, muito embora se restrinja a poucos
proprietários (magnitude baixa), deve ter um impacto positivo também no crescimento da
economia local e regional, de forma permanente.

Desenvolvimento Sociocultural
O empreendimento gerará oportunidades de desenvolvimento social e cultural, na
medida em que proporcionará oportunidades de estudos e aplicações acadêmicas, eventos
educacionais e atividades de educação ambiental e investimentos sociais decorrentes da
medida compensatória, entre outros impactos sociais. Combinados, estes impactos serão de
média magnitude, de abrangência regional e de duração permanente.

Impactos Negativos

Incremento demográfico local
Em decorrência dos aportes infra-estruturais e do apelo paisagístico e turístico e de
negócios proporcionados pelo empreendimento, os povoados circunvizinhos (abrangência
local) experimentarão incrementos populacionais, que, embora de baixa magnitude, serão de
caráter irreversível (duração permanente).

Crescimento da Insegurança social
O porte do empreendimento causa temores em parte (baixa magnitude) da população
local com relação às suas possibilidades de controle e segurança interna, com o impacto do
crescimento demográfico nos níveis de violência e com a possibilidade de que os equipamentos
utilizados possam atrair descargas eletromagnéticas, causar acidentes e com o temor de que
os incrementos de infraestruturais se traduzam em aumento de tarifas públicas e tributos.
Felizmente, experiências anteriores com este tipo de empreendimento, demonstram que este
é um impacto de caráter temporário.

Paisagem
A paisagem regional será afetada de forma irreversível, a partir da presença dos
aerogeradores, linhas de transmissão e demais instalações do empreendimento. Da mesma
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forma a fragmentação das glebas e a introdução de elementos marcantes desta fragmentação,
tais como novas cercas, cancelas e estradas também serão condicionantes da nova paisagem
local e regional. Entretanto, o impacto será de proporções menores do que o causado na fase
de implantação, já que sem as obras não há a movimentação de maquinário e o conseqüente
ruído, poeira, etc., bem como a movimentação de terra e a remoção de vegetação já se terão
estabilizado. Serão, portanto, impactos de baixa magnitude, mas irreversíveis (duração
permanente) e avistados em toda a região.

Emissão de Ruído
A origem do ruído emitido por um aerogerador em funcionamento resulta da
mecânica da caixa de engrenagem e pela aerodinâmica do movimento das pás. No entanto,
na área a serem instalados os aerogeradores, existem poucas casas e estas que estão a uma
distância onde o ruído dos aerogeradores não deve ultrapassar os 40 dB, não transgredindo as
normas estabelecidas pelas ABNT e não interferindo significativamente (baixa magnitude) nas
condições sociais locais, mas se tornando permanente a partir da entrada em operação.

4.2 MEDIDAS MITIGADORAS
Para a compatibilização da implantação e operação do Parque Eólico Minuano com
o meio ambiente se faz necessário um acompanhamento ambiental rigoroso, de forma a
garantir a implementação de medidas de minimização (mitigadoras) dos impactos ambientais
que visam reduzir a sua magnitude e intensidade. Nesse sentido, foi imprescindível a definição
de um conjunto de medidas e especificações de proteção ambiental de modo a integrar nos
cadernos de encargos das obras a executar, devendo estas ser rigorosamente cumpridas pelos
empreiteiros, nomeadamente:
- definição de uma planta de condicionantes;
- definição de um conjunto de especificações técnicas para orientação dos responsáveis
pela elaboração dos projetos das várias especialidades;
- definição de um conjunto de normas/procedimentos que o empreiteiro terá que
cumprir durante a execução da obra;
- definição de um conjunto de normas/procedimentos que o dono da obra terá que
cumprir após a entrada em funcionamento do aproveitamento.
Aerogeradores de grande dimensão, que é o caso dos empregados no PEM são
mais vantajosos, não só pela redução do número de aerogeradores necessários, mas também
devido ao fato da velocidade de rotação das pás ser menor minimizando a colisão com aves.
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A maior parte das torres tubulares apresenta uma cor branca, ou cinzento claro,
sendo os argumentos mais freqüentes para a justificação da sua utilização o fato destas cores
combinarem mais facilmente com a alteração constante da alteração da cor do céu. As tintas
aplicadas deverão ser foscas e não possuir brilho, de modo a evitar demasiados reflexos (EWEA,
2000). Ensaios deverão ser realizados para determinar o padrão de cores e ser utilizado no P.
Eólico levando-se em conta o impacto na paisagem assim como a visibilidade para a avifauna
(BONUS, 1999). A pintura dos aerogeradores com cores mais visíveis à noite ou em condições
climáticas adversas poderá atenuar o efeito do impacto sobre a avifauna. Ensaios também
deverão ser realizados para determinar a cor da base das torres para melhor adaptação aos
tons da vegetação do entorno.
Quanto às características das linhas de transmissão, as variáveis que influenciam
na probabilidade de colisões são: espessura do fio terra, número de planos dos condutores,
traçado em relação aos movimentos locais cotidianos ou anuais de aves e a utilização ou não
de sinalizadores para avifauna.
É importante que para a construção das estradas não sejam abertas valetas profundas,
junto a esses acessos, para a retirada de areia. Nessas áreas pode haver um acúmulo de
água e o estabelecimento de uma fauna associada, principalmente invertebrados, atraindo,
posteriormente, uma avifauna que busca alimento nessas áreas. Algumas estradas existentes
na área de influência direta do empreendimento já apresentam esse problema, que poderá ser
solucionado com a implantação de bueiros sob os caminhos e a retificação parcial do relevo
original da área.
Durante a instalação e operação do Parque serão gerados impactos negativos que
deverão ser minimizados pelo empreendimento através de uma série de Programas de
Mitigação (Tabela 46 - Anexo) e Monitoramento. Estes Programas estão listados na Tabela dos
Impactos da implantação e Operação (Tabelas 44 e 45 - Anexos). Outros impactos no entanto,
devem contar para sua mitigação com envolvimento dos poderes Públicos local e Estadual e
estarão sujeitas a acompanhamento dos órgãos de Licenciamento e Fiscalização Estadual. São
impactos não só considerados negativos mas também positivos em especial na face sócioeconômica do empreendimento.
O uso futuro do solo, durante a operação, deve visar mitigar os impactos advindos
do Parque em especial sobre a avifauna e quirópteros. Desta forma se postula para a área
atividades que não atraiam para seu interior espécies destes grupos. Atividades agrícolas
deveriam ser evitadas dentro da área de influência direta do Parque pois potencializam um
aumento na circulação e no impacto advindo do choque de aves e morcegos com as torres.
A avaliação das medidas mitigatórias para a fauna terrestre e aquática (mastofauna,
herpetofauna e avifauna) centrou-se nos impactos sobre a perda de hábitats e perturbação
de hábitos das populações destas espécies, pela drenagem de áreas de interesse e por
atropelamentos nas vias de acesso.
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As medidas mitigatórias para os impactos referidos podem ser executadas através do
seguinte conjunto de ações:
- Instalação do menor número de aerogeradores para a potencia total pretendida;
- Utilização e aproveitamento dos acessos existentes;
- Fiscalização das atividades e andamento das obras;
- Identificação e Proteção das zonas de importância para a fauna residente;
- Priorizar a manutenção da vegetação marginal (caminhos e estradas), favorecendo
áreas de corredores de fauna diminuindo a fragmentação de hábitats;
- Replantio de espécies vegetais suprimidas e enriquecimento com espécies nativas e
conservação das margens de arroios e corpos d água.
- Estabelecimento do limite de velocidade (40 km/h) de circulação de veículos e
maquinário pesado automotivos;
- Controle da utilização de combustíveis e produtos químicos próximos aos corpos
d’água;
- Dimensionamento do projeto de drenagem considerando coleções d’àgua relevantes
para a fauna;
- Remoção e deposição de resíduos em locais previamente estabelecidos.
Para a fauna alada (aves e quirópteros) as principais recomendações de medidas
mitigadoras centram-se em minimizar o impacto advindo da Colisão de aves e quirópteros
contra pás e torres dos aerogeradores e linhas de transmissão de energia durante a operação
do empreendimento.
Como medidas mitigadoras sugere-se:
1) Incrementar com cores fortes as pás para evitar as colisões, tornando maior a
visibilidade pelas aves.
2) Evitar a presença de orifícios e entradas nos aerogeradores que possibilitem o
ingresso de aves e quirópteros no seu interior o que potencializa as colisões.
3) Formar corredores de passagem das aves pelo empreendimento.
4) Deve-se executar Projetos de Monitoramento visando avaliar a mortalidade de
aves e quirópteros, com cercas no perímetro do monitoramento de colisão e recolhimento
dos cadáveres. Evitar a coleta por animais necrófagos ou oportunistas presentes na área.
5) Não permitir atividades agrícolas que atraiam a avifauna para dentro do perímetro
do parque eólico.
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6) Em relação a Linha de Transmissão deverão ser instalados sinalizadores e isolantes
nos cabos e fios em toda a extensão direta e intercalada na proximidade de remanescente
florestais, áreas úmidas e locais de circulação da avifauna previamente identificados pelo
monitoramento.
Ressalta-se a importância da execução destas medidas mitigadoras e dos programas
de monitoramento, incluindo controle e monitoramento das atividades do empreendimento,
programas de educação ambiental para o pessoal envolvido nessas atividades e uma eficiente
limitação da velocidade de circulação nos acessos e estradas adjacentes.
Com relação aos impactos negativos causados ao meio antrópico, quais sejam sobre
a Paisagem, insegurança social e/ou expectativas com relação ao porte do empreendimento,
as principais medidas mitigadoras a serem utilizadas, além das já previstas para o Programa de
Educação Ambiental, são as seguintes:
Utilização de um gradiente de cor verde na base dos aerogeradores, de forma
a proporcionar uma maior adequação e conforto visual à população que se desloca ou
habita a área de influência do empreendimento, integrando os equipamentos à paisagem
circundante.
A limitação da velocidade de deslocamento de veículos durante as obras também é
fator importante para redução das emissões de material particulado em suspensão (poeira),
diminuindo o desconforto da população local e o impacto à paisagem.
Da mesma forma, a insegurança social com o porte do empreendimento e a criação
de falsas expectativas sociais devem ser minimizadas por meio de ações que promovam o
relacionamento do empreendimento com a população, divulgando-se informações que
contribuam neste sentido, através da elaboração e distribuição de material informativo e
atividades de comunicação e participação social junto à população.
Os Programas ambientais a serem executados durante a implantação do Parque Eólico
e que serão utilizados na mitigação dos impactos advindos deste estão apresentados na tabela
no Anexo 3. A execução dos Programas Mitigadores de Controle de erosão e recuperação de
áreas degradadas, do tratamento dos residuos sólidos, da educação ambiental e do salvamento
e resgate de material arqueólogico cabe aos empreendedores da obra e devem ser executadas
durante a implantação dos parques.
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5 PROJETO ambiental
Um dos principais objetivos dos programas de monitoramento é gerar dados
comparativos para a análise de biodiversidade e tendências populacionais e avaliar impacto
das atividades humanas nas populações animais e ecossistemas (Heyer et al; 1994).
Importante também é a utilização de programas de monitoramento como instrumento
para a avaliação dos impactos e efeitos de empreendimentos sobre os componentes do
ambiente, assegurando, desta forma, o desenvolvimento e a adoção de estratégias para
proteger a diversidade biológica além de auxiliar definitivamente o processo de tomada de
decisões sobre manejo e conservação (Kremen, et al, 1994).
A partir dos resultados dos projetos de monitoramento podem ser estabelecidas
medidas para que os danos à fauna sejam diminuídos nas fases de implantação e operação,
incrementando a sustentabilidade ambiental do projeto como um todo.
Os programas de monitoramento a serem executados na área estão adequados ao
Termo de referência emitido pela FEPAM para a obtenção da Licença de Instalação (em anexo)
e no seu detalhamento contarão com as contribuições do IBAMA. A execução destes programas
é de responsabilidade do empreendedor em comum acordo com os órgãos licenciadores
(IBAMA e/ou FEPAM).
Os grupos da fauna que terão projetos de monitoramento sendo executados serão a
avifauna, os quirópteros, a herpetofauna e os mamíferos fossoriais. As metodologias utilizadas
no monitoramento da avifauna versarão sobre a ocupação do espaço aéreo e terrestre na
área de estudos, no mapeamento de áreas de concentração e nidificação da avifauna e dos
territórios de aves de rapina. Para os quirópteros as metodologias visarão identificar a riqueza
de espécies e as colônias existentes na área de estudo e as áreas e estações do ano de maior
atividade do grupo. Para os anfíbios o monitoramento objetiva identificar a riqueza do grupo e
as espécies raras ou ameaçadas ocorrentes na área de estudo. Também se buscará mapear os
locais de concentração de anuros e sua sazonalidade. Para os mamíferos terrestres o enfoque
se dará sobre as espécies ameaçadas que ocorram e nos mamíferos fossoriais do gênero
Ctenomys spp que terão suas colônias mapeadas e marcadas visando minimizar os impactos
na implantação do empreendimento.
O detalhamento das metodologias e demais informações referentes a estes projetos de
monitoramento serão apresentados na próxima etapa de licenciamento conforme sugestão do
Termo de Referência do IBAMA. Estes projetos serão executados por profissionais especialistas
nos diferentes grupos monitorados com apresentação de anotação de responsabilidade
técnica.
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6 ANEXOS
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