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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta um resumo das atividades de monitoramento de 
fauna realizados pela empresa BIOIMAGENS, empresa de consultoria contratada para 
realizar estudos exigidos no processo de licenciamento ambiental, na área do Complexo de 
Geração Eólica BOJURU, localizado no Município de São José do Norte, Rio Grande do Sul.  

Os capítulos estão divididos por Classe monitorada, e são descritos os procedimentos 
e as metodologias utilizados durante as atividades. Também, é informado em cada Capítulo 
o período de monitoramento de cada Classe avaliada. 

Ainda, na seção de Anexos, são apresentados mapas com os pontos de amostragem e 
transectos para avifauna, anfíbios e répteis; e também a Autorização para Manejo de Fauna 
Silvestre emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – 
FEPAM / Rio Grande do Sul. 
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2 AVIFAUNA 

As aves, além de formarem o grupo com o maior número de espécies afetadas pela 
ação antrópica, são bioindicadoras das condições ambientais (Lindenmayer et al., 2000), pois 
são sensíveis às alterações e respondem rapidamente aos distúrbios em seu habitat. Além 
disso, encontram-se presentes nos mais variados ambientes, têm comportamento ativo, 
predominantemente diurno, são facilmente amostradas através de sua vocalização, de suas 
formas e cores, com técnicas simples, podendo ser monitoradas ao longo do tempo, 
permitindo assim que sejam utilizadas como indicadores potenciais de mudanças ambientais 
(Stotz et al., 1996; Turner, 1996). A presença ou ausência de algumas espécies de aves, bem 
como as características, interações e o status de conservação daquelas presentes permitem 
até mesmo inferir sobre os fatores abióticos de uma área. 

O nível de impacto de empreendimentos eólicos em relação à avifauna pode variar 
muito, tanto temporal quanto espacialmente, dependendo dos movimentos sazonais das 
aves, mudanças no comportamento e condições meteorológicas (Bevanger, 1994; Drewitt & 
Langston, 2006; 2008). A localização de uma estrutura pode afetar a probabilidade de 
mortalidade por colisões das aves. As aves apresentarão um maior risco de colisão com os 
aerogeradores se estes forem colocados sobre ou perto de áreas regularmente usadas por 
um grande número de espécies para reprodução, alimentação, dormitório, em rotas 
migratórias ou em rotas locais de voo (Henderson et al., 1996; Everaert & Stienen, 2006). 
Segundo Höttker et al. (2006), as menores taxas de colisão são associadas com estruturas 
instaladas em áreas de campo. Mas é muito simplista associar o risco de colisões apenas com 
o habitat, sem levar em consideração a riqueza de espécies presentes, sua abundância e o uso 
do habitat que fazem (Drewitt & Langston, 2008). Para algumas espécies, os distúrbios 
causados são pequenos ou as aves não demostraram alteração no seu comportamento devido 
à implantação dos empreendimentos (Nadai & Labussiere, 2010), enquanto que em outros 
casos foram registrados impactos significativos sobre as espécies e altas taxas de 
mortalidade (Langston & Pullan, 2004, Kingsley & Whitham 2005, Barclay et al., 2007). Deve 
ser considerado também, o efeito acumulativo da instalação de diversos empreendimentos 
eólicos, que podem formar barreiras. 

Para o Brasil atualmente são reconhecidas pelo Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos 1.919 espécies de aves (Piacentini et al., 2015). No estado do Rio Grande do Sul 
foram registradas 661 espécies de aves, segundo Bencke et al. (2010), sendo que, destas, 100 
estão em alguma categoria de ameaça de extinção e 36 se encontram como “quase- 
ameaçadas” de extinção, segundo Decreto Nº 51.797, de 09 de setembro de 2014. A área 
estudada, onde se pretende instalar o Complexo Eólico, e de sua influência indireta, no 
distrito de Bojuru, São José do Norte, está inserida na zona costeira do RS e pode ser 
considerada como um mosaico da paisagem, com áreas de campo, áreas úmidas, áreas com 
mata nativa (restinga), áreas utilizadas para riziculturas e dunas. Além destas áreas, ainda 
existem as áreas nos extremos leste e oeste do local do empreendimento, que margeiam o 
oceano e a Laguna dos Patos. Todos estes ambientes são favoráveis para a ocorrência de aves 
e foram contemplados durante as amostragens para monitoramento da avifauna. Estudos 
sobre a avifauna visando à obtenção de licenças para empreendimentos eólicos são 
essenciais para a coleta de dados sobre a ocorrência das espécies no local, bem como para o 
estudo do uso do habitat e espaço aéreo pelos indivíduos observados. Estas informações 
concomitantes a outros estudos podem subsidiar medidas de manejo, caso sejam 
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necessárias, e até mesmo promover alterações na disposição dos aerogeradores, visando 
reduzir o impacto dos mesmos em relação à fauna. 

2.1 Objetivos 

 Caracterizar as aves ocorrentes na Área de Influência Direta (AID) e Área de 
Influência Indireta (AII) do empreendimento; 

 Identificar taxonomicamente (riqueza de espécies), quantificar o número de 
indivíduos (abundância) por espécie e calcular o índice de diversidade das aves 
presentes em cada unidade amostral; 

 Observar o uso de habitat que as aves fazem no local, com ênfase em atividade 
reprodutiva, concentrações populacionais e seus deslocamentos; 

 Registrar as informações etológicas relevantes das aves observadas; 
 Coletar informações referentes às espécies prioritárias para a conservação; 
 Classificar as aves em atributos ecológicos quanto à sua vulnerabilidade a colisão 

com alguma estrutura inerente ao empreendimento eólico. 

2.2 Métodos 

A Investigação da fauna de mamíferos ocorreu mensalmente, em 12 campanhas, de 
março de 2014 a maio de 2014 e de outubro 2014 a junho de 2015.  

Para fins de avaliação da fauna ameaçada de extinção no Brasil, seguiu-se a lista oficial 
do Ministério de Meio Ambiente (Portaria MMA Nº 444/2014). Para a fauna ameaçada de 
extinção do Rio Grande do Sul, seguiu-se o Decreto Estadual N° 51.797/2014). 

2.2.1 Riqueza, Abundância e Diversidade de Aves 

A fim de caracterizar as aves presentes na área de estudo foi investigada “in situ” a 
riqueza, que é o número total de espécies registrado em cada ambiente estudado e a 
abundância, que é o número de indivíduos por espécie. As espécies registradas foram 
classificadas taxonomicamente conforme o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - 
CBRO (Piacentini et al., 2015) e quanto ao status de ocorrência no Rio Grande do Sul, 
conforme Bencke (2001). 

A área de estudo apresenta predominantemente na AID áreas de campo (Figura 1), 
áreas com rizicultura (Figuras 2 e 3), áreas úmidas (Figura 4) e áreas com mata nativa 
(restinga) (Figura 5). Além disso, a leste, a beira-mar (Figura 6) ocorrem áreas de dunas 
(Figura 7) e a oeste, áreas às margens da Laguna dos Patos (Figura 8). Todos estes ambientes 
citados são utilizados por aves e deste modo, estes habitats foram avaliados em amostragens 
que ocorreram por transectos, pontos de amostragem e busca ativa, de acordo com a 
possibilidade de deslocamento nestas áreas. 

Todas os transectos e pontos de amostragem foram mapeados (Mapa - Anexo I) e 
considerados como uma unidade amostral, na qual todas as aves observadas ou ouvidas 
foram registradas. Quando necessário foram feitas paradas em pontos aleatórios, para 
observação do comportamento das aves. As amostragens ocorreram no período matutino e 
diurno (se estendendo ao período vespertino) por um técnico e um auxiliar de campo. As 
condições climáticas não foram consideradas como impeditivos para a realização das 
amostragens. 
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Para compor a informação das observações por transectos e por pontos foi utilizada 
a riqueza total de espécies e a abundância total dos indivíduos observados nos períodos das 
amostragens. Utilizando estes valores de riqueza e abundância, foi calculado o índice de 
diversidade de Shannon, no programa estatístico Past, versão 3.13 (Hammer et al., 2001). 

 

 

Figura 1 – Área de Campo na Área de Estudo 

 

 

Figura 2 – Área com cultivo de arroz na Área de Estudo 

 

 

Figura 3 – Área com cultivo de arroz na Área de Estudo 

 

Figura 4 – Área úmida 

 

 

Figura 5 – Mata nativa (restinga) 

 

Figura 6 – Beira-mar 
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Figura 7 – Área de dunas 

 

Figura 8 – Área à margem da Laguna dos patos 

 
Além das análises “in situ”, a fim de complementar a caracterização da riqueza de 

espécies de aves com ocorrência potencial e/ou confirmada para a região do 
empreendimento, foi realizada uma pesquisa em Belton (1994), que apresenta mapas de 
distribuição de espécies que contemplam a área de estudo e no Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe (1999), que se localiza a cerca de 30 km do local. Este parque 
apresenta uma diversidade de ambientes semelhante à área de estudo, porém se caracteriza 
principalmente por apresentar além destes ambientes, uma extensa laguna rasa e salina 
(Lagoa do Peixe), com características únicas no contexto da costa brasileira, servindo de área 
para a alimentação e refúgio, especialmente de aves migratórias em toda a costa leste da 
América do Sul. Por estas características e por abrigar espécies de aves prioritárias para a 
conservação, o PARNA da Lagoa do Peixe é reconhecidamente uma área importante para a 
avifauna (Important Bird Area) (Bencke et al., 2006), classificada também como uma área 
importante para aves migratórias no RS, segundo o relatório anual de rotas e áreas de 
concentração de aves migratórias no Brasil (ICMBio, 2016). 

Amostragem por Transectos 

As amostragens por transectos consistiram na identificação taxonômica das aves 
através do contato visual ou do seu reconhecimento a partir da vocalização, ao longo de uma 
trilha percorrida pelo observador (adaptado de Bibby et al., 1997). Neste estudo foram 
estabelecidos transectos de acordo com a possibilidade de deslocamento nos locais, sendo 
três em áreas à beira-mar (BM), quatro em áreas de campo (CA) e quatro em áreas com 
rizicultura (RI). Cada transecto teve uma extensão de 600 metros e uma área amostral de 
200 metros de largura, sendo 100 metros para cada lado, a partir do eixo central de 
deslocamento do observador. Os transectos à beira-mar foram percorridos de carro, a 
velocidade inferior a 20km/h. 

Os transectos foram identificados pela letra “T” (de transecto), um número sequencial 
e a identificação de cada ambiente estudado. Assim, foram percorridos mensalmente onze 
transectos cujas coordenadas estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1- Identificação de cada transecto avaliado na área de estudo (coordenadas UTM SIRGAS 2000 - 
Fuso 22J) 

Transecções AID Longitude (X) Latitude (Y) 

T1_BM 
461894 6495272 
461426 6494896 

T2_BM 
458993 6492884 
458516 6492521 

T3_BM 
455454 6490184 
454970 6489826 

T1_CA 
455023 6497212 
455261 6496659 

T2_CA 
457557 6497546 
457016 6497299 

T3_CA 
454748 6503415 
454404 6503908 

T4_CA 
454943 6499325 
454614 6499830 

T1_RI 
458154 6498428 
458525 6498908 

T2_RI 
455673 6502675 
456104 6503094 

T3_RI 
453275 6501555 
453713 6501974 

T4_RI 
452578 6494275 
452272 6494788 

 

Amostragem por Pontos Fixos 

As amostragens por pontos consistiram na identificação das aves através do contato 
visual ou do seu reconhecimento a partir da vocalização, estando o observador parado em 
determinado local por um período específico de tempo (Bibby et al., 1997). As mesmas 
tiveram dez minutos de duração, segundo Lynch (1995) e Ralph et al. (1995). No total foram 
estabelecidos 14 pontos para observação das aves, sendo três em áreas às margens da 
Laguna dos Patos (LP), quatro em áreas úmidas (AU), três em áreas de dunas (DU) e quatro 
em áreas de mata nativa de restinga (MN). Os pontos de amostragem foram identificados 
pela letra “P” (de ponto), um número sequencial e a identificação do ambiente avaliado. As 
coordenadas dos pontos de amostragem estão apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2- Identificação de cada ponto de amostragem avaliado na área de estudo (coordenadas UTM 
SIRGAS 2000 - Fuso 22J) 

Pontos AID Longitude (X) Latitude (Y) 

P1_LP 454898 6507033 

P2_LP 457858 6502231 

P3_LP 451670 6504111 

P1_AU 453989 6500756 

P2_AU 455653 6496138 

P3_AU 450855 6495905 

P4_AU 456871 6498486 

P1_DU 460706 6495681 

P2_DU 456451 6491099 

P3_DU 463147 6496724 

P1_MN 454693 6506748 

P2_MN 457411 6498090 

P3_MN 457145 6501469 

P4_MN 451292 6495579 

 

2.2.2 Suficiência Amostral 

A suficiência amostral do conjunto do programa de monitoramento foi avaliada por 
meio da curva de acumulação de espécies e curva de riqueza estimada (estimador Chao 1). O 
Chao1 é um dos estimadores de riqueza mais comumente usados para dados de abundância 
de indivíduos (em contraste com dados de incidência de espécies). Estas análises foram 
realizadas no programa EstimateS 9.1 (Colwell & Elsensohn, 2014). 

2.2.3 Amostragem das Aves Noturnas 

A amostragem das aves noturnas foi realizada entre o início da noite e a meia-noite e 
consistiu na busca ativa, de carro, a baixa velocidade, das aves nas vias de acesso trafegáveis 
tanto da AID, como da AII. Adicionalmente, foram realizados pontos de escuta e busca ativa 
a pé nestas vias para o registro das espécies com hábitos noturnos. A busca ativa por meio 
de veículo visa à localização, principalmente, dos grupos de bacuraus, que costumam pousar 
a noite nas estradas de acesso. A busca adicional e pontos de escuta foram realizados a pé, 
eliminando o efeito de afugentamento, possivelmente gerado pelo deslocamento do veículo 
automotor, tendo como objetivo o registro de outras espécies noturnas, como as corujas, por 
exemplo, mais sensíveis aos efeitos externos (ruído gerado pelos veículos automotores). A 
cada campanha noturna foi aplicado esforço amostral de pelo menos 15 km de percurso com 
veículo (Mapa Anexo I) e uma hora de observação adicional (a pé). 

2.2.4 Registro do Comportamento das Aves 

Durante as amostragens por transectos e pontos foi feito o registro do 
comportamento das aves observadas. O registro de comportamento contemplou o tipo de 
uso do habitat que a ave faz, conforme segue: comportamento de corte, de caminhar pelo 
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local, de nidificação, de busca por alimento, pouso, deslocamento aéreo, dando ênfase à altura 
estimada e à direção deste deslocamento (quando observadas aves se deslocando em 
grandes distâncias). O deslocamento aéreo é registrado principalmente para as aves 
migratórias, onde identificamos, quando possível, o sentindo do deslocamento do voo de 
cada observação para determinar a existência de padrão de descolamento para as aves 
migratórias registadas na área de estudo. 

Quando detectada a presença de algum atrativo para as aves este foi identificado e 
caracterizado, buscando contemplar o maior número possível de variáveis que possam estar 
contribuindo para que as aves estejam no local. 

2.2.5 Concentrações Populacionais 

As áreas com concentrações populacionais das aves, quando encontradas, foram 
mapeadas e analisadas. Além destas, áreas utilizadas para pouso, descanso, alimentação ou 
reprodução colonial e suas variações sazonais também foram analisadas. Para isso, foram 
realizadas observações a partir do método adaptado de busca na área, descrito em Ralph et 
al. (1995), no qual são registradas as espécies observadas em toda a AID do empreendimento 
e seu entorno (AII), abrangendo todo o período amostral e todos os períodos avaliados 
(matutino e diurno/vespertino). O percurso foi percorrido a pé ou de carro, de acordo com a 
área de interesse. 

Em cada área de concentração populacional são registradas as seguintes informações: 
 Coordenadas do local ou área de concentração; 
 Espécie(s); 
 Número de indivíduos; 
 Tipo de uso do ambiente: pouso (parada momentânea), descanso (ave deitada ou 

em posição de descanso) e alimentação; 
 Tipo de hábitat em cada observação; 
 Comportamento e itens alimentares das espécies. 

2.2.6 Reprodução 

De acordo com Ralph et al. (1995) a busca de ninhos fornece a medida mais direta de 
sucesso reprodutivo em habitat específicos. Esta técnica também permite a identificação de 
características de habitat importantes associadas com ninhos prósperos e outras 
informações vitais sobre muitas espécies. Assim sendo, foi realizada a busca ativa por ninhos, 
empregando-se o método adaptado de Ralph et al. (1995). 

2.2.7 Espécies Prioritárias para a Conservação 

As espécies prioritárias para conservação são classificadas em nível estadual, segundo 
Decreto Nº 51.797, de 09 de setembro de 2014, que “Declara as Espécies da Fauna Silvestre 
Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio Grande do Sul”; em nível nacional segundo a 
Portaria Nº 444, de 17 de dezembro de 2014, que traz a “Lista Nacional Oficial de Espécies 
da Fauna Ameaçadas de Extinção” e globalmente segundo a “Red list” da International Union 
for Conservation of Nature (IUCN, 2016). 

Foi enfatizada a busca de espécies prioritárias para a conservação, empregando-se 
também, um esforço maior de campo para localizar locais de nidificação e analisar o uso de 
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habitat que as espécies registradas fazem na região. Estas informações poderão subsidiar 
futuras medidas de manejo, caso sejam necessárias. 

2.2.8 Investigação Qualitativa 

Existem características etológicas e morfológicas que tornam algumas espécies de 
aves potencialmente mais susceptíveis às colisões do que outras. As aves observadas “in situ” 
foram classificadas com base em informações bibliográficas, as quais foram selecionadas de 
acordo com critérios internacionalmente já constatados como relevantes para tornar uma 
espécie potencialmente vulnerável a colisões. Para cada um destes critérios foram 
estabelecidos valores binários, sendo 0 (zero), quando não contribuírem para tornar a ave 
mais susceptível à colisão e 1 (um) quando esta premissa se inverte. Desta forma, as aves 
registradas “in situ” foram ranqueadas com base no somatório da pontuação obtida a partir 
dos critérios estabelecidos. Foram adotados os seguintes critérios de susceptibilidade a 
colisões: 

I -  Status de Ocorrência: as aves migratórias são mais susceptíveis a colisões do que as 
residentes, pois estas deixam de conviver diariamente com o obstáculo e/ou desconhecem a 
sua existência, diferente daquelas que acompanharam o seu surgimento (Henderson et al., 
1996). 

O status de ocorrência se caracteriza pelos deslocamentos que as aves fazem, ou não, no 
estado, sendo residentes (se não realizam movimentos cíclicos de ida e volta além do RS), 
migratórias/visitantes de inverno ou de verão (espécies que sazonalmente realizam 
movimentos de ida e volta para o estado do RS), vagantes (que apresentam movimentos 
erráticos pelo estado) ou ainda, se sua ocorrência é desconhecida. Para esta classificação foi 
seguida a proposta de Bencke (2001). 

II -  Guilda Alimentar: as aves carnívoras ou necrófagas como as rapineiras, urubus, 
gaviões e falcões passam longos períodos voando, atingem grandes altitudes e algumas delas, 
como urubus, planam nas correntes ascendentes de ar quente (Burton, 1989; Sick, 1997). 
Esse comportamento favorece o risco de colisões (MacKinnon et al., 2001; Lehman et al., 
2007). Além disso, algumas espécies de aves sentem-se ameaçadas com a presença de 
rapineiros e se lançam sobre o possível predador tentando afugentá-lo (Sick, 1997). Essa 
situação é frequentemente observada na natureza durante o período de nidificação. Esse 
comportamento também pode favorecer colisões, tanto da possível presa como do predador. 

As espécies de aves observadas no local foram organizadas em agrupamentos alimentares, 
denominados guildas, com base na dieta predominante de cada espécie, descrita por Sick 
(1997), Azpiroz (2001) e Corrêa & Mello (2013), destacando-se aqui, dada a maior 
susceptibilidade citada, as espécies carnívoras, que incluem pequenos vertebrados na dieta 
e as necrófagas, que se alimentam de animais em decomposição. 

III -  Guilda de Ambientes: as espécies adaptadas a áreas abertas, ou seja, que não utilizam 
a vegetação florestal como habitat preferencial, geralmente apresentam maior mobilidade 
de deslocamento (Cody, 1985), por isso estão mais expostas a colisões do que aquelas que 
não atravessam áreas abertas (Bevanger 1998; Lehman et al., 2007). 

As aves observadas foram classificadas, baseando-se em Stotz et al. (1996) e Belton (1994), 
de acordo com o tipo de ambiente onde comumente ocorrem, sendo organizadas em dois 
grandes grupos para este estudo, sendo: (i) aves que utilizam áreas abertas (por exemplo: 
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áreas úmidas, locais alagados, campos, arrozais, solos expostos) e (ii) aves que utilizam 
ambientes florestais/áreas de mata. 

IV -  Comportamento Social: As espécies gregárias são amplamente apontadas, em relação 
às de comportamento solitário, como vulneráveis a colisões (Henderson et al., 1996; Janss, 
2000). As aves foram classificadas com base no seu comportamento social, em: (i) solitárias: 
aquelas que comumente são observadas sozinhas; (ii) aos pares: quando normalmente são 
observados dois indivíduos e (iii) em bandos: aquelas que são observadas em grupos com 
mais de dois indivíduos, conforme Sick (1997), Sigrist (2006) e observações pessoais. 

V -  Massa superior a 250 gramas: embora aves com qualquer massa possam colidir com 
algum obstáculo próprio de um empreendimento eólico, acredita-se que aquelas de maior 
porte (superior a 250 gramas) são mais susceptíveis (Bevanger, 1998; Janss, 2000; Bevanger 
& Broseth, 2001). A massa de cada espécie, expressa em gramas, foi obtida com base em 
Dunning (1992). 

VI -  Espécies Rapineiras: as aves de rapina apresentam, em maioria, uma ótima acuidade 
visual. Quando detectam uma presa, o que acontece durante o sobrevoo ou a partir de um 
poleiro, os rapineiros se lançam sobre ela em um voo rápido. Nessas ocasiões, as aves podem 
se tornar vulneráveis a colisões com os mais diversos obstáculos (Lehman et al., 2007). Dados 
sobre aves rapinantes foram obtidos em Sick (1997). 

VII -  Status de Conservação: conforme já citado, as espécies presentes no Decreto Estadual 
Nº 51.797/2014, na Portaria Nacional Nº 444/2014 e na “Red List” da International Union for 
Conservation of Nature (IUCN, 2016) são prioritárias para a conservação, o que justifica a sua 
inclusão no ranque de critérios para avaliar a vulnerabilidade das aves às colisões. 

2.2.9 Análise das Informações Qualitativas 

A partir deste conjunto de informações as aves foram ranqueadas e foi identificado o 
grau de susceptibilidade a colisões com os aerogeradores ou demais estruturas inerentes ao 
empreendimento eólico, o que contribui para a proposição de futuras medidas de manejo, 
que visem reduzir os impactos, caso seja necessário. 
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3 HERPETOFAUNA 

As análises foram fundamentadas nas atividades de campo realizadas mensalmente 
entre março a maio de 2014; e outubro de 2014 a junho de 2015, totalizando 12 meses. As 
amostragens foram realizadas tanto na área de influência direta (dentro da poligonal), 
quanto na área de influência indireta do Complexo de Geração Eólica Bojuru, localizado no 
Município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. 

A herpetofauna é utilizada como bioindicador no que diz respeito a sua imediata 
resposta às alterações do meio (Deiques et al., 2007). Sabe-se que a população mundial de 
anfíbios está em declínio, devido principalmente à destruição dos ambientes naturais 
causadas por desmatamentos, alterações nos regimes hidrológicos, urbanização, poluição e 
uso de agrotóxicos (Becker et al., 2007; Deiques et al., 2007). No caso dos répteis, 
principalmente as serpentes, aliam-se a esses fatores o problema das crenças populares, 
cujas informações incorretas ou o desconhecimento levam ao abate ilegal desses animais 
(Deiques et al., 2007). 

O Brasil conta com 946 espécies de anfíbios, distribuídas em três ordens: Anura 
(sapos, rãs e pererecas), Urodela (salamandras) e Gymnophiona (cecílias) (Segalla et al., 
2012). Nas últimas décadas, no Rio Grande do Sul, vários pesquisadores têm elaborado e 
ampliado a lista das espécies de anfíbios com ocorrência para o Estado (Garcia & Vinciprova, 
1998; Kwet & Di-Bernardo, 1999; Kwet, 2001; Deiques et al., 2007; Colombo et al., 2008; 
Lema & Martins, 2011), na qual até o momento contempla 98 espécies (Garcia & Vinciprova, 
1998; Colombo et al., 2008). Conforme Borges-Martins et al., 2007a) existe o registro de 17 
espécies de anfíbios para a região da Lagoa do Casamento e ecossistemas associados, região 
adjacente à área monitorada. 

Em relação aos répteis, o Estado do RS não é exceção no panorama brasileiro, onde 
estudos sobre riqueza, composição e estruturação das comunidades ainda são escassos 
(Bencke et al., 2009). De acordo com Bérnils & Costa (2012), 126 espécies de répteis são 
registradas no Rio Grande do Sul (Bencke et al., 2009). Os répteis da ordem Squamata 
compreendem 87% da diversidade de répteis do Estado, com 86 espécies de serpentes, 23 
de lagartos, 11 de quelônios, cinco anfisbenas e um jacaré (Bencke et al., 2009). Em estudos 
realizados na região da Lagoa do Casamento, área adjacente ao empreendimento eólico a ser 
instalado e regiões próximas, foram listadas 20 espécies de répteis. 

3.1 Objetivos 

Monitorar a herpetofauna presente na Área de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) 
do Complexo de Geração Eólica Bojuru. 

3.1.1 Objetivos Específicos 

 Avaliar e mapear a distribuição espacial dos anfíbios e determinar o risco potencial 
do empreendimento para o grupo. 

 Avaliar e mapear a distribuição espacial dos répteis e determinar o risco potencial do 
empreendimento para o grupo. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Anfíbios 

O monitoramento do grupo de anfíbios na AID e AII do empreendimento eólico foi 
realizado mensalmente através da combinação de dois métodos: 

 AST (Audio Strip Transect): que consiste na audição de espécies em atividade de 
vocalização em pontos fixos pré-determinados (Zimmerman, 1994) e VES (Visual 
Encounter Survey), procura por indivíduos ativos e inativos ao longo de transecções 
(Crump & Scott, 1994). O AST corresponde a um período de escuta, nas margens de 
potenciais sítios reprodutivos das espécies. Para cada espécime observado, foram 
anotadas informações gerais, tais como: data, horário de encontro, identificação 
taxonômica, habitat e micro-habitat. Os registros de vocalização foram utilizados 
somente na identificação taxonômica dos anuros, enquanto que a abundância foi 
obtida a partir da contagem dos indivíduos visualizados. Em cada ponto fixo, o 
pesquisador permaneceu por 20 minutos. Tempo suficiente para que novos registro 
de espécie no ponto não fossem detectados. 

 Procura Visual Ativa (VES): A busca foi realizada nas mesmas transecções 
selecionadas para o monitoramento dos anfíbios, com duração de aproximadamente 
90 minutos. De maneira a favorecer o encontro de espécies com diferentes hábitos 
(diurnos, crepusculares e noturnos), as transecções foram percorridas no período 
entre as 14 e 22 h. Além da procura por indivíduos em atividade, foram inspecionados 
possíveis abrigos, tais como folhiço, vegetação herbácea, buracos no solo, rochas e 
troncos caídos. 

Além dos métodos acima citados, todos os registros realizados de forma ocasional, 
foram anotados e contribuirão para incrementar o inventário e o mapeamento da ocorrência 
de mamíferos nas áreas de influência do empreendimento. 

As informações sobre espécies ameaçadas foram obtidas nas listas nacionais e 
internacionais de espécies ameaçadas de extinção (IUCN, 2015), Decreto Estadual 51.797 e 
Portaria 444 do Ministério do Meio Ambiente. 

3.2.2 Répteis 

O monitoramento do grupo de répteis existente na AID e AII do empreendimento 
eólico foi realizado mensalmente através de: 

 Procura Visual Ativa (VES): A busca foi realizada nas mesmas transecções 
selecionadas para o monitoramento dos anfíbios, com duração de aproximadamente 
90 minutos. De maneira a favorecer o encontro de espécies com diferentes hábitos 
(diurnos, crepusculares e noturnos), as transecções foram percorridas no período 
entre às 14h e 22 h. Além da procura por indivíduos em atividade, foram 
inspecionados possíveis abrigos, tais como folhiço, vegetação herbácea, buracos no 
solo, rochas e troncos caídos. 
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Durante o período diurno, foi monitorada a ocorrência de indivíduos em atividade de 
termo regulação em ambientes próximos de corpos d'água (bancos de areia, vegetação 
emergente e barrancos nas margens). 

 As informações sobre as espécies ameaçadas foram obtidas nas listas nacionais e 
internacionais de espécies ameaçadas de extinção (IUCN, 2015), Decreto Estadual 51.797 e 
Portaria Nº 444 do Ministério do Meio Ambiente. 
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4 ICTIOFAUNA 

As atividades de campo foram realizadas pelo biólogo Marcelo Dias de Mattos Burns 
e pelo ecólogo Bruno Klotzel, na estação de verão (em fevereiro de 2015) e na estação de 
inverno (em setembro de 2015), em diversos tipos de áreas úmidas na zona de influência 
direta do Complexo de Geração Eólica Bojuru. 

A área do Complexo de Geração Eólica Bojuru localiza-se na porção médio-inferior da 
restinga litorânea setentrional da Planície Costeira Externa do Rio Grande do Sul. A restinga 
litorânea setentrional caracteriza-se pela dinâmica condicionada pelo desenvolvimento das 
praias arenosas e pelos processos erosivos e deposicionais que a mantêm em constante 
transformação. A Planície (=Província) Costeira do Rio Grande do Sul evoluiu para leste 
através da coalescência lateral de quatro sistemas deposicionais do tipo “laguna-barreira” 
(Villwock et al., 1986). Cada um desses sistemas registra o pico de uma transgressão, seguida 
de um evento regressivo. O sistema mais antigo é a laguna- barreira III, mais interiorizado e 
a idade decresce no sentido do sistema mais externo, a laguna-barreira IV. No pico 
transgressivo holocênico o nível do mar alcançou aproximadamente 5 m acima do nível atual 
e possibilitou a formação de uma barreira constituída essencialmente por areias praiais e 
eólicas. Esse sistema é atualmente caracterizado por um conjunto complexo de ambientes 
deposicionais que incluem diversas categorias de áreas úmidas (“wetlands”), entre elas: 
lagoas interiores, paleodrenos, canais inter-lagunares, turfeiras, banhados, marismas e 
charcos temporários. 

Poucos são os estudos sobre a ictiocenose dos ambientes límnicos costeiros da 
restinga litorânea setentrional (Malabarba & Isaia, 1992; Loebmann & Vieira, 2005; 
Malabarba et al. 2013) e todos efetuados ao norte da área do Complexo de Geração Eólica 
Bojuru. 

4.1 Material e Métodos 

A investigação da ictiofauna, com ênfase em peixes anuais, ocorreu por meio da 
procura ativa, diurna, nas áreas úmidas de diferentes origens (= gênesis), nos meses de 
fevereiro de 2015 (Verão) e setembro de 2015 (Inverno). Foram investigados nove pontos 
de amostragem na estação do Verão e 19 na estação de Inverno (Tabela 3). A diferença no 
número de pontos de amostragem, entre as estações do ano, está relacionada ao regime de 
chuvas que, sendo maior no Inverno, facilita o surgimento de ambientes com lâmina d´água. 
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Tabela 3 - Coordenadas dos pontos de coleta de peixes na estação de Verão e estação de Inverno. As 
coordenadas foram registras utilizando Datum Sirgas 2000, em UTM, quadrante 22J 

Ponto Longitude Latitude Estação do ano 

P1 460592 6495924 Verão 

P2 460166 6495949 Verão 

P3 460023 6496135 Verão 

P4 456436 6491013 Verão 

P5 459358 6499906 Verão 

P6 451209 6495722 Verão 

P7 457197 6498127 Verão 

P8 457560 6497434 Verão 

P9 455439 6496714 Verão 

P10 459259 6498325 Inverno 

P11 459190 6498257 Inverno 

P12 459076 6498082 Inverno 

P13 459058 6498087 Inverno 

P14 458698 6497760 Inverno 

P15 459398 6496754 Inverno 

P16 453616 6505080 Inverno 

P17 453962 6504510 Inverno 

P18 455055 6503057 Inverno 

P19 455453 6502464 Inverno 

P20 456494 6500979 Inverno 

P21 456958 6500262 Inverno 

P22 457592 6497442 Inverno 

P23 451636 6493375 Inverno 

P24 452258 6493723 Inverno 

P25 452955 6494572 Inverno 

P26 455218 6497067 Inverno 

P27 455424 6496647 Inverno 

P28 458285 6498013 Inverno 

 
Os pontos de amostragem compreenderam diferentes fisionomias como as 

exemplificadas nos pontos 1, 2, 3 e 4, que são áreas úmidas que drenam para o Oceano 
Atlântico. Os pontos 1, 2 e 3 se caracterizaram como corpos de água lênticos e desconectados 
hidrologicamente entre si, possuem baixa profundidade (<60 cm), elevada transparência da 
água e presença de macrófitas enraizadas e flutuantes. O ponto 4 apresentava-se como um 
curso lótico e não desconectado hidrologicamente. Os pontos 5, 6, 7, 8 e 9 apresentavam 
drenagem para a Laguna dos Patos. Os pontos 5 e 6 apresentavam condições lênticas, com 
profundidade máxima superior a dois metros, baixa transparência da água e grande 
abundância de macrófitas flutuantes. Ambos apresentam fisiografia de canal, com distintos 
graus de antropização. Os pontos 7, 8 e 9 também apresentaram grande heterogeneidade na 
fisionomia. O ponto 7 apresentava condições lóticas, coberto por vegetação arbórea, fundo 
de areia e ausência de macrófitas aquáticas. O ponto 8 é caracterizado como caixa de 
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empréstimo provavelmente oriundo da construção da rodovia que secciona o distrito de 
Bojuru. Neste ponto as condições hidrológicas eram lênticas, baixa profundidade (<40 cm) e 
elevada densidade de gramíneas aquáticas. Já o ponto 9 se caracteriza como um canal natural 
de drenagem de banhados localizados na região das dunas costeiras. Apresentava condições 
hidrológicas lóticas com grande diversidade de macrófitas aquáticas submersas (Figuras 9 a 
17). Os demais pontos, amostrados na estação de Inverno, procuraram investigar a presença 
de peixes nas mesmas configurações fisionômicos (Figuras 18 a 36). 

 

 

Figura 9 – Ambiente amostrado na estação de Verão, 
Ponto 1 

 

Figura 10 – Ambiente amostrado na estação de 
Verão, Ponto 2 

 

Figura 11 – Ambiente amostrado na estação de Verão, 
Ponto 3 

 

Figura 12 – Ambiente amostrado na estação de 
Verão, Ponto 4 
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Figura 13 – Ambiente amostrado na estação de Verão, 

Ponto 5 

 
Figura 14 – Ambiente amostrado na estação de 

Verão, Ponto 6 

 
Figura 15 – Ambiente amostrado na estação de Verão, 

Ponto 7 

 
Figura 16 – Ambiente amostrado na estação de 

Verão, Ponto 8 

 
Figura 17 – Ambiente amostrado na estação de Verão, 

Ponto 9 

 
Figura 18 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 10 

 
Figura 19 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 11 

 
Figura 20 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 12 
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Figura 21 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 13 

 
Figura 22 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 14 

 
Figura 23 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 15 

 
Figura 24 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 16 

 
Figura 25 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 17 

 
Figura 26 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 18 

 
Figura 27 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 19 

 
Figura 28 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 20 
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Figura 29 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 21 

 
Figura 30 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 22 

 
Figura 31 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 23 

 
Figura 32 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 24 

 
Figura 33 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 25 

 
Figura 34 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 26 

 
Figura 35 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 27 

 
Figura 36 – Ambiente amostrado na estação de 

Inverno, Ponto 28 
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O uso dos amostradores nos diferentes pontos verificados foi condicionado à 
profundidade do corpo d’água (Figura 37 a 41). Nos pontos 5 e 6 foi utilizado uma tarrafa 
(malha 12 mm) sendo o esforço amostral totalizando 20 lances, em cada ponto. Nos pontos 
1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 foram utilizados dois tipos de amostradores: redes de arrasto e jererés 
(60 x 60 cm), ambos com malha de 1 mm. Nos demais pontos foram utilizados puçás e jererés, 
medindo 60 cm x 60 cm, com malha de 5 mm. O esforço amostral nos pontos onde foram 
utilizados redes de arrasto, puçás e jererés foi de 30 a 40 minutos. Os exemplares capturados 
foram identificados e soltos no próprio local. Quando necessário, a coleta para identificação 
em laboratório ou para dispor de material testemunho, os exemplares capturados foram 
fixados em formalina (a 10%) e conservados em álcool (a 70%). Posteriormente, em 
laboratório, esses exemplares foram identificados e depositados na coleção científica de 
peixes da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG). 

 

 
Figura 37 – Rede de Arrasto 

 
Figura 38 – Rede de Arrasto 

 
Figura 39 – Tarrafa 

 
Figura 40 – Tarrafa 

 
Figura 41 – Jereré 
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5 MASTOFAUNA 

O Brasil é um dos países com maior diversidade de mamíferos, possuindo, pela última 
classificação do Ministério do Meio Ambiente, cerca de 732 espécies (MMA, 2014). Destas, 
pelo menos 145 espécies de mamíferos terrestres podem ser encontradas no Rio Grande do 
Sul (Gonçalves et al., 2014). Para o Brasil, 110 espécies são enquadradas em alguma categoria 
de ameaça, sendo 10 espécies de mamíferos aquáticos (MMA, 2014) e no Rio Grande do Sul, 
39 espécies, sendo oito de mamíferos aquáticos (Decreto Estadual 51.797, de 09 de setembro 
de 2014). 

Por ser um grupo diversificado, tanto em tamanho, como em requerimentos 
ecológicos, podem ocupar diversos ambientes, sendo encontrado em todo o globo (Emmos & 
Feer, 1999). Os grupos mais abundantes são os roedores, morcegos, primatas e marsupiais. 
O país ocupa o primeiro lugar em diversidade de mamíferos (Costa et al., 2005), sendo que 
das espécies registradas, cerca de 238 pertencem à ordem Rodentia (Reis et al., 2010). 
Algumas espécies possuem grandes áreas de vida e podem apresentar hábitos alimentares 
especializados, o que as tornam mais frágeis a intervenções em seus ambientes. Outras 
espécies, no entanto, podem até certo limite, ajustar-se a ambientes alterados pelo homem, 
principalmente aquelas que possuem hábitos mais oportunistas e dietas amplas e flexíveis 
como, por exemplo, gambás e graxaim (Facure & Monteiro-Filho, 1996). 

Algumas espécies possuem um importante papel na manutenção e na regeneração das 
florestas tropicais, pois apresentam funções ecológicas vitais e são chaves na estruturação 
das comunidades biológicas. Além disso, podem atuar em processos de polinização, 
frugivoria, predação e dispersão de sementes (Cuarón, 2000), sendo que muitas espécies de 
plantas dependem exclusivamente de animais para dispersão de suas sementes (Almeida-
Neto et al., 2008). 

Em parques eólicos, um dos grupos mais afetados são os morcegos, estando a 
mortalidade associada ao choque com as torres e a lesões internas causadas por barotrauma, 
que consiste no rompimento dos tecidos devido à diferença na pressão que o morcego é 
submetido ao cruzar, em voo, a área do perímetro de circulação da pá do aerogerador 
(Amorim, 2009). O monitoramento dos quirópteros se justifica devido às ameaças já citadas, 
especialmente quanto ao aumento na quantidade de parques eólicos e a mortalidade de 
morcegos (Rodrigues et al., 2008). 

Os morcegos, que constituem a segunda maior ordem de mamíferos no mundo, são 
representados por pelo menos 175 espécies no Brasil (Reis et al., 2013) e no Rio Grande do 
Sul cerca de 40 espécies (Gonçalves et al., 2014). A maioria das espécies é insetívora, 
pertencentes às famílias Vespertilionidae, Phyllostomidae, Molossidae e Noctilionidae. Das 
espécies com ocorrência no Brasil, sete estão em pelo menos uma categoria de ameaça de 
extinção. No Rio Grande do Sul, a partir do Decreto Estadual Nº 51.797/2014, nenhuma 
espécie de morcego foi classificada como ameaçada de extinção, sendo que o Myostis ruber 
deixou de configurar como espécie ameaçada, passando a categoria (LC – “Least Concern”) 
pouco preocupante. 

Outro grupo que merece atenção especial em relação aos impactos negativos ligados 
a empreendimentos eólicos são os mamíferos fossoriais denominados tuco-tucos, animais 
que passam a maior parte do tempo de vida abaixo da superfície do solo (Lacey et al., 2000). 
Devido à baixa capacidade de dispersão e locomoção, são mais suscetíveis ao impacto de 
empreendimentos eólicos durante a fase de construção. Os tuco-tucos normalmente ocupam 
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ambientes com formações abertas, apresentando condições ecofisiológicas peculiares tais 
como: condições de armazenamento de alimentos, ambiente estreito e com ausência de luz, 
estabilidade climática (permanente e previsível), relativa baixa taxa de oxigênio (6 a 21%), 
alta concentração de gás carbônico (0,5 a 4,8%) e umidade alta (Nevo, 1991; Lacey et al., 
2000). Os túneis são estruturados geralmente em uma galeria central com vários caminhos, 
utilizados geralmente para armazenamento de alimento e latrina (Fernandes, 2008). A 
maioria das espécies utiliza solos arenosos (Mora et al., 2003) semelhantes ao encontrado na 
área do empreendimento, e as entradas dos túneis são fechadas ativamente, facilitando a fuga 
(defesa de predadores) e auxiliando no controle das condições físico- químicas (Mora et al., 
2003). Para a região da Planície Costeira podem ocorrer pelo menos duas espécies: Ctenomys 
minutus e C. flamarioni, ambas espécies ameaçadas de extinção. 

Já os mamíferos de médio e grande porte (com massa superior a 1 kg) constituem o 
grupo menos impactado diretamente por empreendimentos eólicos, devido à alta capacidade 
de locomoção e dispersão (desde que existam áreas de escape para a fauna – situação 
presente para o Complexo Eólico Bojuru). Entretanto, a ocorrência de espécies ameaçadas de 
extinção requer atenção especial. O monitoramento de mamíferos de médio e grande porte 
também contribui para a definição da necessidade de elaboração do Plano Básico Ambiental 
de controle de animais atropelados, principal fator de impacto sobre os mamíferos de médio 
e grande porte em empreendimentos eólicos. 

Os pequenos mamíferos da ordem Rodentia (não fossoriais) são considerados bons 
indicadores de qualidade ambiental por serem de grande importância na cadeia trófica e 
possuírem ciclo de vida rápido, possibilitando mais facilmente a detecção de impactos 
(Oliveira, 2008), que pode ser detectado pelas variações populacionais das espécies 
presentes. Embora os pequenos mamíferos tenham baixa capacidade de dispersão em 
comparação aos mamíferos voadores e de médio-grande porte (Pardini & Umetsu, 2006), as 
características da construção de empreendimentos eólicos permitem a locomoção deste 
grupo para áreas adjacentes, representando baixo impacto nas populações. Portanto, na 
realidade dos empreendimentos eólicos e das características ecológicas dos pequenos 
mamíferos, o estudo deste grupo tem função bioindicadora na avaliação da qualidade 
ambiental e pouco respondem ao impacto do empreendimento, considerando o tempo de 
estudo praticado (12 meses), conforme solicitado nas normas e legislação vigente. 

5.1 Objetivo 

Monitorar os grupos de mamíferos ocorrentes na Área de Influência Direta (AID) e 
Indireta (AII) do Complexo Eólico Bojuru. 

5.1.1 Objetivos Específicos 

 Complementar a lista de mamíferos registrada na área do empreendimento; 

 Avaliar a presença e intensidade de morcegos a fim de subsidiar o projeto e layout dos 
aerogeradores que conferem menor risco potencial ao grupo e ou outras medidas, se 
for o caso; 

 Avaliar e mapear a distribuição espacial de mamíferos fossoriais (tuco-tucos) e 
determinar o risco potencial do empreendimento para o grupo a fim de subsidiar o 
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projeto e layout dos aerogeradores que conferem menor risco potencial ao grupo e ou 
outras medidas, se for o caso. 

5.2 Métodos 

A Investigação da fauna de mamíferos ocorreu mensalmente, em 12 campanhas, de 
março de 2014 a maio de 2014 e de outubro 2014 a junho de 2015.  

Para fins de avaliação da fauna ameaçada de extinção no Brasil, seguiu-se a lista oficial 
do Ministério de Meio Ambiente (Portaria MMA Nº 444/2014). Para a fauna ameaçada de 
extinção do Rio Grande do Sul, seguiu-se o Decreto Estadual N° 51.797/2014). 

5.2.1 Quirópteros 

5.2.1.1 Locais de importância para os morcegos 

A área direta foi varrida em busca de locais potenciais para ocorrência de abrigos e 
áreas de descanso de morcegos, mensalmente, durante o período de estudo. Todas as 
edificações localizadas no polígono da área direta foram vistoriadas, em busca da presença 
dos animais. 

5.2.1.2 Transeções com BatDetector – detector de ultrassom 

Foram traçados oito transecções lineares na AID (Tabela 4) que foram percorridas 
para análise da atividade dos morcegos, registrados através do aparelho detector de 
ultrassom (BatDetector). A amostragem teve início meia hora após o pôr do sol, tempo esse 
necessário para os quirópteros se deslocarem dos abrigos para as áreas de forrageamento. 
Cada transecção possui cerca de 500 m de extensão, com 11 pontos de parada equidistantes 
a cada 50 m de distância. Em cada ponto de parada, o aparelho detector de ultrassom modelo 
Pettersson Elektronik D200 (range 10-120 kHz) permaneceu ligado por cinco minutos. O 
observador, empunhando o aparelho, executou um giro de 360°, abrangendo todas as 
direções, alternando o dial do aparelho em diferentes frequências (Figura 42). Quando 
detectado a vocalização de morcegos no ponto, foi determinado como sendo um registro. 
Portanto, cada transeção pode variar de zero a 11 registros por percurso. Ao longo dos 12 
meses de estudo, cada transeção foi percorrida quatro vezes. 

Tabela 4 - Transecções percorridas para amostragem da atividade de quirópteros na AID do CE Bojuru, 
utilizando o detector de ultrassom (Batdetector) 

Transecções 
Início Fim 

Ambiente Longitude Latitude Longitude Latitude 
T1 459055 6499772 458856 6499268 Rizicultura 
T2 457868 6498053 457468 6498351 Campo - borda de floresta 
T3 457060 6499997 457333 6499552 Campo litorâneo sazonalmente inundável 
T4 455871 6501750 456149 6501312 Campo litorâneo sazonalmente inundável 
T5 455174 6498963 455453 6498526 Rizicultura 
T6 454405 6503896 454691 6503482 Campo 
T7 458976 6497364 459259 6496932 Campo litorâneo sazonalmente inundável 
T8 456741 6497026 456459 6497442 Campo 
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Figura 42 – Pesquisador utilizando o BatDetector para amostragem de quirópteros 

5.2.1.3 Redes de captura (redes de neblina) 

Foram utilizadas três redes de neblina, com tamanho de nove metros de comprimento 
por três de altura, totalizando 27 m², elevadas por varas de bambu a altura máxima de três 
metros. A amostragem foi realizada uma vez em cada estação do ano, durante pelo menos 
três noites consecutivas. As redes foram abertas logo após o pôr-do-sol e fechadas cerca de 
três horas após o início das atividades, com revisões em intervalos de 10 minutos. Quando 
capturados, os exemplares foram sujeitos à biometria, sexagem e soltura, no mesmo local de 
captura. As redes foram instaladas em ambientes de mata de restinga (Figura 43), próximos 
à borda de mata com áreas abertas e próximas a moradias. 
  

 

Figura 43 – Detalhe da rede de neblina instalada em mata de restinga, AID da CE Bojuru 

 

5.2.2 Roedores Fossoriais (tuco-tucos) 

Para avaliação da ocorrência de mamíferos fossoriais (tuco-tuco) foram realizadas 
transecções com extensão de 500 metros, nos ambientes propícios à ocorrência de tuco-tuco 
(Figuras 44 e 45). Quando detectada a presença do roedor através da visualização direta ou 
do vestígio (i.e. toca revolvida com presença de terra), procedeu-se o registro fotográfico 
como material testemunho e o georreferenciamento do indício, para elaboração de mapa de 
distribuição dos indivíduos e espécies. 

Plano de trabalho (ACCT) Fepam , 2014 - 2015 (0368630)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 26



 

 

EOL111-BOJ-05-AMRT-005-REV-0 www.vilco.net.br Página 27 de 46 

 

 

 

Figura 44 – Área de dunas amostrada para registros 
de Ctenomys sp. Espécies encontrados neste tipo de 

ambiente foram considerados pertencentes à 
Ctenomys flamarioni 

 

Figura 45 – Área de campo amostrada quanto a 
presença de Ctenomys sp. Espécies encontrados neste 
tipo de ambiente foram considerados pertencentes à 

Ctenomys minutus 

 

5.2.3 Pequenos Mamíferos 

Para amostragem de pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) foram instaladas 
40 armadilhas do tipo Sherman durante cinco noites consecutivas, totalizando 200 
armadilhas noite por campanha, uma vez a cada estação do ano (Tabela 5). A distância entre 
armadilhas foi de 10 metros. Elas foram posicionadas próximas a árvores ou arbustos em 
locais de mata (Figura 46) e, em locais de campo, sob a vegetação, e áreas úmidas. A isca 
utilizada procurou abranger o maior aspecto trófico possível. Para tal, foram utilizados itens 
diversos como farinha de milho, pasta de amendoim, sardinha, banana e essência de 
baunilha. Quando capturados, os animais foram identificados, sexados, feita a biometria, e 
soltos no mesmo local. 

Tabela 5 - Locais de amostragem dos pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) na AID da CGE 
Bojuru 

Pontos Inicio Fim Ambiente 
T1 22J 457202/6498300 22J 457092/6498374 Borda de mata 
T2 22J 457147/6498393 22J 457139/6498468 Borda de mata/campo 

alagado T3 22J 457231/6498453 22J 457170/6498555 Campo alagado 
T4 22J 457301/6498500 22J 457437/6498395 Campo alagado 
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Figura 46 – Mata de restinga amostrada quanto à presença de pequenos mamíferos 

 

5.2.4 Mamíferos de Médio e Grande Porte 

A riqueza e a distribuição espacial dos mamíferos de médio ou grande porte 
(massa >1 kg) foram avaliadas de acordo com os seguintes métodos: 

5.2.4.1 Transecções diurnas 

Para a avaliação da presença e distribuição espacial dos mamíferos de médio ou 
grande porte na área do empreendimento eólico foram percorridas mensalmente 
transecções com extensão de 500 metros em busca de vestígios diretos (visualização direta 
dos mamíferos ou carcaças) e indiretos (pegadas e ou fezes). A cada campanha de campo um 
total de 6.000 metros de transecções foram percorridas, sendo o ponto inicial (coordenada) 
e a direção (azimute) de cada transecção (500 metros) aleatorizado. 

5.2.4.2 Transecções Noturnas 

Para a procura de mamíferos, foram percorridos mensalmente, de automóvel, dois 
trecho de 1.500 metros, um na Área de Influência Direta (BR 101) e outro na Área de 
Influência Indireta. O deslocamento foi feito a uma velocidade constante de 30 km/h uma vez 
em cada mês de amostragem. 

Quando visualizado, o animal foi identificado em nível específico e foi anotado horário 
da observação e coordenadas geográficas. Para a realização das transecções noturnas foram 
utilizadas também as estradas pré-existentes na poligonal do empreendimento. 

As transecções noturnas com veículo foram investigadas por dois pesquisadores, um 
responsável por guiar o veículo e o outro com o auxílio de farolete em busca de mamíferos 
na margem da rodovia. O trecho correspondente a BR101 que corta a rodovia é utilizada 
necessariamente para o deslocamento entre as áreas foi incluída na avaliação. Já as estradas 
de acesso interna, pré-existentes, que também foram percorridas, dependem das condições 
de trânsito influenciadas, principalmente, pelo regime de chuvas. 
A metodologia de transecções noturnas por meio de veículo automotor e com o auxílio de 
farolete é aplicada para outros empreendimentos eólicos, no Rio Grande do Sul, facilitando a 
comparação com os dados de outros parques eólicos, se necessário. Esta metodologia é 
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adequada para ambientes abertos, onde o pesquisador, com auxílio do farolete, tem extensa 
visão (maior que 100 metros), facilitando a visualização de mamíferos. A metodologia tem 
sido aplicada em diversos estudos (Kasper et. al. (2012); Comprehensive Wildlife 
Management Planning Guidelines, 2010; Teribele (2007) Jakobsson, 2006; Ruette et. al, 
(2003); Alho et. al. (1987)). Sendo que os estudos realizados por Ruette et. al (2003) também 
foram realizados em ambientes semelhantes ao do empreendimento, composto por um 
mosaico e área abertas e fazendas.  Alternativamente, o uso de outras metodologias, como o 
de armadilhas fotográficas, embora associadas a inventário de fauna, possui dificuldades na 
área de estudo. Tem sido observado e reportado por moradores, na região de Bojuru, alta 
frequência de pescadores e caçadores circulando a área. Esse cenário indica alto risco de 
dano e/ou furto das armadilhas fotográficas, gerando perda de dados e prejuízo que não 
justificam o uso deste método de amostragem.  
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ANEXO I – MAPAS DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM E TRANSECTOS PARA AVIFAUNA 
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ANEXO II – MAPA COM PONTOS DE AMOSTRAGEM E TRANSECTOS PARA ANFÍBIOS 
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ANEXO III – MAPA COM PONTOS DE AMOSTRAGEM E TRANSECTOS PARA RÉPTEIS 
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ANEXO IV – MAPAS COM PONTOS DE AMOSTRAGEM E TRANSECTOS PARA ICTIOFAUNA 
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ANEXO V – MAPAS COM PONTOS DE AMOSTRAGEM E TRANSECTOS PARA 
MASTOFAUNA 
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ANEXO VI – AUTORIZAÇÃO PARA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE - FEPAM 
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Autorização  N.º       20 / 2014-DL                                  Identificador de Documento 646795                                                                  Folha    1/2 
 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler/RS 
Avenida Borges de Medeiros, 261 - Fone *(51) 3288-9400 - FAX: (51) 3288-9526 - CEP 90020-021 - Porto Alegre - RS - Brasil 

www.fepam.rs.gov.br / dl@fepam.rs.gov.br 

Processo n.º 

3478-05.67 / 14-0 

20/ 2014-DL  
 

AUTORIZAÇÃO PARA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 
 

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual n.º 9.077 de 04/06/90 e 
com seus Estatutos aprovados pelo Decreto n.º 33.765, de 28/12/90, registrado no Ofício do Registro Oficial em 
01/02/91, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n.º 99.274, de 06/06/90 e com base nos autos do processo 
administrativo n.º 3478-05.67/14-0 AUTORIZA o: 
 
I - Identificação:  
 
EMPREENDEDOR: 192980 – COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU - LTDA 

CPF / CNPJ: 14.763.333/0001-87 
ENDEREÇO: RUA VERA LINHARES DE TAVARES, Nº2845 
 BAIRRO ITACORUBI 
 CEP 88.034-700 FLORIANÓPOLIS - SC 
 

EMPREENDIMENTO: 214807 – COMPLEXO DE GERAÇÃO EÓLICA BOJURU 
LOCALIZAÇÃO LOCALIDADE DE LINHA PICADA 

DISTRITO DE BOJURU  
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO NORTE – RS 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

 LATITUDE LONGITUDE 
COMPLEXO EÓLICO 

BOJURU -31.6610889º S -51.4715306º W 
 
A PROMOVER À ATIVIDADE DE MONITORAMENTO, MANEJO, RESGATE E LEVANTAMENTO DE FAUNA  
 
RAMO DE ATIVIDADE:   3.510,30            
 
II - Condições e Restrições: 
1. Esta autorização REVOGA o Indeferimento de Autorização Para Manejo de Fauna Silvestre nº 01/2014-DL 
2. Objeto desta Autorização 

2.1. Captura e coleta de animais silvestres e material zoológico; 
2.2. Transporte de animais silvestres e material zoológico; 

3. Procedência 
3.1. Captura e soltura de fauna silvestre para estudos ambientais nas áreas de influência direta e indireta, 

conforme projeto aprovado anexado junto ao processo 3478-05.67/14-0. 
4. Destino 

4.1. Os exemplares da fauna silvestre capturados, depois de identificados, deverão ser soltos na área de 
captura; 

4.2. A coleta de espécimes não identificados in loco ficará limitada a 04 (quatro) exemplares por morfotipo. 
4.3. Os exemplares coletados ou que vierem a óbito deverão ser preservados em meio específico, 

etiquetados com todos os dados da coleta e depositados no Museu de Ciencias Naturais/ FZB RS; 
4.4. A entrega dos exemplares conforme condicionante acima deverá ser comprovada através de documento 

de recebimento; 
4.5. Esta Autorização não permite o transporte de animais vivos para além da área do empreendimento. 

5. Classes a serem manejadas 
5.1. Peixes – amostragens através de puçá (60 X 60cm e com malha de 2mm) e rede de arrasto manual (2m 

x 80cm). Todos os indivíduos capturados serão identificados no nível de espécie e contados. Cada local 
amostrado será georreferenciado e fotografado e o material coletado será fixado em formoldeído a 10% 
e tombado na coleção da FZB - RS;   

5.2. Anfíbios – amostragem por AST (Áudio Strip Transect), que consiste na audição de espécies em 
atividade de vocalização em pontos fixos pré-determinados e VES (Visual Encounter Survey), que 
consiste na procura por indivíduos ativos e inativos ao longo de transecções;  

5.3. Répteis - amostragem por procura visual ativa com duração de aproximadamente 90min, abrangendo 
ambientes como folhiço, vegetação herbácea, buracos no solo, rochas e troncos caídos; 

5.4. Aves - amostragem por transecções na Área de Influência Direta (AID), com cada transecção se 
extendendo por 600 metros e uma área amostral de 200 metros de largura, sendo 100 metros para cada 

D
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Autorização  N.º       20 / 2014-DL                                  Identificador de Documento 646795                                                                  Folha    2/2 
 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler/RS 
Avenida Borges de Medeiros, 261 - Fone *(51) 3288-9400 - FAX: (51) 3288-9526 - CEP 90020-021 - Porto Alegre - RS - Brasil 

www.fepam.rs.gov.br / dl@fepam.rs.gov.br 

Processo n.º 

3478-05.67 / 14-0 

lado. Também serão registrados o comportamento das aves, assim como amostragem de aves 
noturnas, suficiência amostral, concentração populacional, áreas de reprodução, guilda alimentar e 
status de conservação 

5.5.  Mamíferos 
5.5.1. Pequenos Mamíferos – amostragem por transecções com instalação de armadilhas do tipo 

Sherman (25cm x 7,5cm x 9cm) eqüidistantes dez metros. As armadilhas permanecerão em 
funcionamento pro três noites, totalizando 40 armadilhas/noite por campanha;  

5.5.2. Mamíferos de Médio e Grande Porte Métodos de transecções diurnas (seis transecções com 
extensão de 500 metros), noturnas (dois trechos de 1500 metros percorridos de automóvel) e 
registros ocasionais (observações diretas ou por registros indiretos, como fezes, pegadas, odor, 
etc); 

5.5.3. Mamíferos Voadores (Quirópteros) - amostragem através de 4 (quatro) redes de neblina (9m x 
2,5m com malha de 20mm) que serão realocadas em áreas de floresta, áreas de campo e 
próximo a edificações (casas ou galpões). As redes serão abertas ao anoitecer e permanecerão 
até as 23h durante três noites.Os indivíduos serão fotografados, terão seus dados biométricos 
anotados e serão soltos no mesmo local. 

5.5.4.  Mamíferos Fossoriais (tuco-tucos) seis transecções com extensão de 500 metros, 
mensalmente durante 12 meses. Quando detectada a presença de tuco-tucos, será indicada a 
forma de registro (buracos ou visualização direta); 

6. Técnicos responsáveis 
6.1. O técnico responsável pelo monitoramento deverá levar consigo cópia desta autorização, ART 

atualizada e documento comprovando a atividade profissional; 
6.2. No caso de alteração da equipe técnica, a FEPAM deverá ser comunicada antecipadamente. 

7. Demais condicionantes 
7.1. Esta autorização não deverá gerar expectativa de viabilidade ambiental da área em questão, visto que 

os resultados parciais das diretrizes para o licenciamento eólico no estado do Rio Grande do Sul 
apontam parte da área do polígono como de baixa favorabilidade ambiental para empreendimentos 
eólicos e excludente devido a locais de Anatídeos, cisnes e filhotes.  

7.2. Essa autorização não permite o transporte de animais vivos para fora da área do empreendimento, salvo 
situações expressamente autorizadas pela FEPAM; 

7.3. As coletas deverão se restringir a espécimes cuja espécie não puder ser identificada in loco. Casos 
excepcionais deverão ter autorização expressa da FEPAM; 

7.4. Deverá ser enviado relatório final das atividades desenvolvidas ao final do levantamento de fauna; 
7.5. A não observância de quaisquer dessas condicionantes e normas implicará na suspensão desta 

Autorização. 
 

Havendo alteração nos atos constitutivos, cópia da mesma deverá ser apresentada, 
imediatamente, à FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade 
sobre a atividade/empreendimento licenciado por este documento. 

Este documento licenciatório é válido para as condições acima, porém perderá sua validade 
caso os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondam à realidade ou algum prazo estabelecido 
nas condições acima seja descumprido. 

Esta Autorização não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer 
natureza exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais. 

Esta Autorização deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de 
fiscalização. 
 

Data de emissão: Porto Alegre, 12 de Setembro de 2014. 

Este documento licenciatório é válido para as condições acima no período de 12/09/2014 à 12/09/2015. 

Este documento licenciatório foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema 
criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu 

conteúdo e está à disposição na página www.fepam.rs.gov.br. 

fepam®. 
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