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Ao Ilmo. Sr. Cláudio Gastal Secretário da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS (SPGG)
Ao Ilmo. Sr. Luiz Henrique Viana
Secretário da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (SEMA)

Prezados Senhores:
Com base no AVISO DE CONSULTA PÚBLICA 03/21, promovido pela Secretaria de
Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Estado do Rio Grande do Sul, referente
à Concessão do Parque Estadual do Turvo, com data de término para a audiência pública
marcada para o dia de hoje, 15/10/21, vimos nos manifestar, junto com 21 (vinte e um)
colegas pesquisadores sobre a proposta de Concessão em documento em anexo
denominado PARECER SOBRE RISCOS DECORRENTES DA PROPOSTA DE
CONCESSÃO DO PARQUE ESTADUAL DO TURVO.

Atenciosamente

Professor Titular Dr. Paulo Brack
Departamento de Botânica – Instituto de Biociências – UFRGS
(51) 3308-7550; 991423220
paulo.brack@ufrgs.br
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PARECER SOBRE RISCOS DECORRENTES DA PROPOSTA DE
CONCESSÃO DO PARQUE ESTADUAL DO TURVO
Na condição de professores, pesquisadores e estudantes de instituições de
pesquisa e educação, preocupados com o futuro da biodiversidade do Parque Estadual do
Turvo frente à proposta de Concessão de serviços de turismo, vimos aqui nos pronunciar
em relação ao AVISO DE CONSULTA PÚBLICA 03/21, promovido pela
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO (SPGG) do
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Muitos de nós desenvolvemos, há décadas,
pesquisas relacionadas à flora e fauna desta Unidade de Conservação (UC) mais
importante no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio
Grande do Sul (SEMA).
O escopo do projeto de concessão está disponível no Aviso de Consulta e trata do
“uso de áreas, atrativos e instalações, precedida da realização de investimentos,
destinada à requalificação, modernização, operação e manutenção do PARQUE
ESTADUAL DO TURVO”. Na chamada à consulta, são disponibilizados vários
documentos do governo do Estado, com base em modelagem inicial do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e consultorias privadas. Na minuta
de contrato para o leilão internacional de concessão, chama a atenção que o Estado não
define o papel gestor essencial de Estado, o que pode implicar em conflito de interesses,
pois disponibiliza à Concessionária “ampla liberdade na gestão, operação e exploração
do PARQUE”, mesmo que tendo que respeitar o Plano de Manejo do Parque Estadual do
Turvo, de 2005.
Entretanto, chama a atenção que a proposta venha de uma secretaria que não
a SEMA, ou seja, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), e
não exista nenhum documento, referência de consulta formal ou participação de
parte do corpo técnico da Divisão de Unidade de Conservação (DUC) do
Departamento de Biodiversidade (DBio) da SEMA na proposta, situação confirmada
pelos técnicos do quadro, muitos deles envolvidos na elaboração do Plano de Manejo do
Parque Estadual do Turvo.
Cabe destacar que a modelagem realizada para a proposta em foco, incluindo o
Plano de Negócio Referencial, foi realizada ao longo de parte do ano de 2021, citando
vagamente o Plano de Manejo que já completa mais de 15 anos. Ademais, os estudos
apresentados para a concessão do Parque não consideram a necessidade de um estudo
atual para avaliar a capacidade de suporte para o desejado aumento de turismo nesta UC,
cuja área de 17.450 ha representa menos de 10% da mais importante unidade de
conservação da Região Sul, o Parque Nacional do Iguaçu (185 mil hectares).
O incremento do turismo em UCs pode ter um papel importantíssimo nas
economias locais, como no caso de Parques, sempre com base: i) no Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), Lei Federal nº 9.985/2000 e no Sistema
Estadual de Unidade de Conservação (SEUC), Decreto Est. nº 34.256/1992; ii) no
respeito à capacidade de carga e que não implique no aumento do risco sobre as
espécies ameaçadas de extinção da flora e a fauna e aos ecossistemas locais; iii) na
obediência do Plano de Manejo da UC; iv) na sintonia com o setor técnico do quadro,
concursado e experiente, responsável pelas UCs, pela atualização dos Plano de
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Manejo; v) no diálogo e consonância com a comunidade local, em especial por meio
do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação. Os documentos relativos à
proposta de concessão não apresentam clareza a nenhum dos itens acima apontados.
A presente UC foi criada a partir do Decreto Estadual nº 2.312, de 11 de março de
1947, como Reserva Florestal Estadual. Entretanto, a Lei n° 2.440, de 2 de outubro de
1954, transformou a Reserva em Parque Estadual do Turvo. O Parque apresenta, na
atualidade, 17.491,4 ha. Pela sua área ampla e pela existência de dezenas de espécies
ameaçadas de flora e fauna, muitas exclusivas do Parque ou da região, causa-nos
preocupação extrema que uma proposta de incremento econômico ligado ao turismo
possa ter supremacia ou possa se contrapor à conservação da biodiversidade, à educação
ambiental, e à pesquisa. Estão sendo levantadas atividades nem sempre compatíveis e
harmônicas com uma UC de Proteção Integral e de Uso Indireto, conforme determina o
SNUC. Ademais, deveriam estar controladas por área técnica experiente, em especial,
neste caso, ao corpo técnico da DUC/DBio/SEMA. Surpreende também que, nos volumes
e relatórios referentes à concessão, não tenham sido apresentados elementos como a
capacidade de carga da infraestrutura turística frente ao conhecimento científico do estado
de conservação das espécies nesta UC ou mesmo o contexto dramático de aumento de
extinção de espécies, em nível global, nacional e regional.
Diante das inúmeras lacunas e imprecisões da atual proposta de Concessão
apresentada pela SPGG/Governo do Estado, elencaremos, a seguir, nossos principais
questionamentos e considerações:
1. O Parque Estadual do Turvo é uma das poucas áreas entre as UCs de Proteção
Integral pertencente ao domínio Mata Atlântica no RS com florestas estacionais.
A área possui pelo menos 45 espécies ameaçadas de extinção da fauna do Rio
Grande do Sul (Decreto Est. n 51.797/2014) e 30 espécies ameaçadas de extinção
da flora do Estado (Decreto n 52.109/2014) (listas em anexo). Qualquer atividade
eventual que venha trazer impactos a estas espécies em UCs deveria passar pelo
crivo de estudos especializados que garantam a não existência de riscos, como
assinalaremos a seguir. Ademais, previamente a qualquer empreendimento
dentro de uma UC é necessária a realização do devido licenciamento
ambiental, conforme determinado tanto por legislação federal (Lei
Complementar 140/2011, Artigo 8 ), como estadual. No caso do Estado, o Código
Estadual de Meio Ambiente do Rs (Lei Nº 15434 DE 09/01/2020) também destaca,
em seu Art. 48 , que: “No interior das Unidades de Conservação de Proteção
Integral é proibido qualquer atividade ou empreendimento, público ou privado,
que danifique ou altere direta ou indiretamente a flora, a fauna, a paisagem
natural, os valores culturais e os ecossistemas, salvo aqueles necessários à sua
implementação e manutenção ou à consecução de seus objetivos de criação,
conforme a categoria e Plano de Manejo”. Consoante a isso, o Art. 52 determina
que: “O licenciamento ambiental dependerá de autorização do órgão responsável
pela administração de Unidades de Conservação quando se tratar de
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo
órgão ambiental competente, com fundamento no Estudo Prévio de Impacto
Ambiental - EIA - e no respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -, que
se localizem ou que possam afetar Unidade de Conservação específica ou sua ZA
[Zona de Amortecimento].”
o

o

o

o
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2) Em relação à Lei Federal n 9.985/2000, chamada Lei do SNUC, é fundamental
destacar que, em seu Artigo 28º, “são proibidas, nas unidades de conservação,
quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os
seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. Parágrafo único. Até que
seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas
unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a
garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se
às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios
necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais”
(grifo nosso). É importante lembrar que, o local onde se pretende concentrar a maior
parte de construções e equipamentos da presente proposta, de acordo com o
Zoneamento referente ao Plano de Manejo do P. Est. do Turvo, é ZONA DE USO
ESPECIAL, que está definida como a “Zona onde estão localizadas as áreas
necessárias à administração, manutenção e serviços do Parque, abrangendo
habitações, sede administrativa, alojamento, galpão e viveiros. Tais construções não
podem ser conflitantes com o caráter natural da UC, devendo estar localizadas,
preferencialmente, em áreas já com alguma alteração. Da mesma maneira, o SEUC
(Decr. Est. 34.256/1992) define, em seu Artigo 8º que “Cada UC, dentro de sua
categoria, disporá sempre de um Plano de Manejo, no qual se definirá o zoneamento
da Unidade e sua utilização, sendo vedadas quaisquer alterações, atividades ou
modalidades de utilização estranhas ao respectivo Plano”. Assim, além de
contradições em relação ao SNUC, ao SEUC, e mesmo que o Plano de Manejo tenha
mais de 15 anos, tampouco prevê construções que estão em desacordo com as funções
fundamentais de uma UC, como no caso da atual proposta de Concessão que incluiria
pousadas e piscinas, entre outras construções questionáveis dentro da área pública da
UC. Além disto estas construções, pelo que está exposto na proposta, aparentemente,
viriam em substituição a estas instalações indispensáveis pela administração e o
cumprimento das atividades do Parque, não estando explicitadas onde se dariam as
funções de fiscalização, pesquisa e abrigo do pessoal. Qualquer construção fora do
âmbito da UC poderia ser incrementada, ou seja, fora da área do Parque, contribuindo
inclusive para as pousadas já existentes no município de Derrubadas ou municípios
vizinhos.
o

3) Os documentos e estudos referentes ao Edital de concessão fazem referência a uma
equipe técnica que realizou “levantamento de dados que abrangeu uma visão
multidisciplinar, com abordagens de estudos socioambientais, cadastrais, estudos
legais, geológicos, hídricos, ambientais, citoarquitetônicos, entre outros”, tendo
obtido fotos, realizado algumas análises locais para modelagem da concessão, entre
janeiro e março de 2021. Contudo, não é possível verificar quem são os autores dos
estudos, sua formação e se possuem Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART). Além disso, em somente três meses, conforme consta no documento, seria
tempo suficiente para obtenção de dados locais necessários para a análise da
sazonalidade dos sistemas socioambientais?
4) A proposta de Concessão não apresenta nenhum estudo de capacidade de carga
para um aumento da circulação de veículos, o que implicaria em maiores riscos de
atropelamentos, destacando-se aqui espécies ameaçadas de extinção e exclusivas do
Parque Estadual do Turvo como a onça-pintada (Pantera onca), a anta (Tapirus
terrestris), a jararacuçu (Bothrops jararacussu) entre outros. Cabe destacar que já foi
registrado, segundo Plano de Manejo, o atropelamento e morte deste réptil exclusivo
deste Parque. No que toca à anta, especialistas envolvidos na elaboração da Lista da
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Fauna Ameaçada do RS, destacam que é um animal que não tolera perturbações
provenientes de ruídos de automóveis ou outros tipos de ruído de origem
antrópica. Não existe uma avaliação quanto a isso e qualquer proposta como enfrentar
o problema. Por exemplo, veículos coletivos, preferencialmente elétricos, após estudos
de viabilidade de carga, poderiam ter preferência sobre a circulação de veículos
individuais que representam aumento de riscos de danos à fauna, situação hoje já
relatada por guardas-parques. Mas os atropelamentos poderiam aumentar na Zona de
Amortecimento e, neste sentido, as estradas de acesso até o parque teriam algum tipo
de sinalização, controle ou monitoramento dos casos de mortes ou ferimentos de
animais em decorrência de veículos?
5) Os cinco principais documentos que estão disponíveis, e são a base para a
modelagem da concessão (Relatório de Avaliação Comercial e Estudo de Demanda;
Estudo Preliminar de Engenharia ou Arquitetura e Transporte; Modelo Econômico
Financeiro; Relatório de Plano de Negócios; Relatórios Indicadores Desempenho),
tratam de aspectos meramente econômicos e não ambientais, o que inviabiliza
uma análise adequada e ponderada que possa garantir que a UC venha a receber
o incremento de estruturas e atividades sem prejuízos à biodiversidade. Um dos
documentos (Estudo Preliminar de Engenharia ou Arquitetura e Transporte) reconhece
a possibilidade de aumento de atropelamentos da fauna, mas não deixa claro como
seria feito o monitoramento, o controle das atividades e a mitigação deste impacto
ambiental negativo, em decorrência da ausência de uma análise prévia necessária a ser
feita por especialistas, ou mesmo pela necessária atualização do Plano de Manejo desta
UC.
6) O documento denominado “PRODUTO 3 - ESTUDO PRELIMINAR DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA E TRANSPORTE” apresenta um conjunto de
equívocos e imprecisões, tais como: i) o documento menciona (p. 9), que “o acesso ao
parque é feito por estrada de terra a partir da cidade de Derrubadas”, porém o acesso
possui asfalto desde 2008, aproximadamente. ii) as representações das estradas e
trilhas nos mapas não estão bem localizadas, sendo que em alguns pontos estão a
centenas de metros do local correto; iii) a “Cachoeira do Fábio” no texto consta como
localizada no rio Uruguai, o que é falso, pois localiza-se no rio Turvo, ou seja, fica
pelo menos a 2,5 km do rio Uruguai (p. 11); iv) o “Salto do Turvo” fica no rio Turvo
e não no rio Uruguai, como consta no texto, ou seja, localiza-se a cerca de 4 km do rio
Uruguai (p. 13); v) não é verdadeiro que as principais vias de acesso no Parque estejam
em boas condições (p. 38), sendo que a estrada do Salto é a única que apresenta melhor
estado de manutenção e circulação, enquanto outras duas estradas estão em estado
muito precário, sem condições de trafegabilidade; somente uma delas (a estrada para
“Porto Garcia”) possui acesso com caminhonetes com tração nas 4 rodas, e outra
(caminho para o “Cachoeira do Fábio”) somente condicionada à abertura de vegetação
que em vários pontos, o que é questionável dada à presença de fauna não sujeita à
circulação de veículos; v) o documento afirma (p. 38.) não existir hospedagem no
entorno do Parque, o que é falso, pois existem, pelo menos, dois balneários no
entorno do parque, além de outros balneários e hotéis no município vizinho de Tenente
Portela, que recebem parte do fluxo de visitantes do Parque.
7) A Lei do SNUC define em seu Art. 2 , Inciso IX: “uso indireto: aquele que não
envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais”. Uma UC de
Proteção Integral que inclua visitação deve buscar formas de turismo ecológico e de
contemplação sempre compatíveis com seus recursos naturais. Portanto, é importante
o
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destacar que a construção de piscinas no interior de uma UC de Proteção Integral
não consta no Plano de Manejo e não tem precedentes, não preenchendo os
requisitos de conservação da biodiversidade e de educação ambiental, vindo a
provocar o desvirtuamento dos objetivos de uma UC e também para um turismo
ecológico sustentável. Como agravante, para o funcionamento da piscina, a captação
de água desde o rio Uruguai em área de jurisdição do Parque, o que caracterizaria uso
direto de recurso natural, não é permitido em uma UC desta categoria.
8) Propostas que incorporem melhoria dos serviços de uso público das UCs, em
especial o turismo, devem buscar a conciliação entre a conservação, pesquisa, a
educação ambiental e o desenvolvimento regional, sempre de forma harmônica,
obedecendo limites e monitoramentos necessários, sob fiscalização e
acompanhamento do setor técnico, autônomo experiente, pertencente ao órgão
ambiental. Ademais, para que o objetivo local seja alcançado, é necessária a inclusão
da comunidade do entorno da UC, através de estímulos a um empreendedorismo
ecológico. A modelagem realizada e coordenada pelo BNDES, usada pela SPGG,
tomou como base a inexistência dos empreendimentos como pousadas e inclusive a
presença atual de piscinas nesses estabelecimentos do entorno. Cabe destacar que
importante parcela do público que visita o Parque Estadual do Turvo se hospeda nos
balneários já existentes. Portanto a construção de uma pousada e piscinas dentro
da UC poderia provocar uma competição com empreendedores já atuantes no
entorno do Parque há muitos anos. Adicionalmente, isso poderia desestimular novos
investimentos e melhorias por parte dos proprietários destes empreendimentos,
prejudicando o desenvolvimento local..
9) Não existe referência a nenhum estudo dos impactos indiretos decorrentes da
concessão do Parque Estadual do Turvo, como no caso do aumento de
atropelamento da fauna nas estradas externas ao Parque, aumento previsível de
construções em áreas de entorno, aumento de espécies exóticas invasoras,
aumento de riscos com incêndios provocados pelo maior afluxo de turistas, etc.
Cabe destacar que o documento 3 menciona (p. 54) em "MITIGAÇÃO
AMBIENTAL”, reconhecendo que o impacto existirá, mas supostamente poderia ser
mitigado, entretanto sem indicar como isto seria feito. Esta condição de “mitigação”
deveria ser avaliada por profissionais da SEMA e também por grupos de pesquisadores
consultores incluindo, obrigatoriamente, especialistas em biologia da conservação que
tivessem também ART, dada a responsabilidade por eventuais danos irreversíveis
trazidos pela gestão precária ou precarizada em decorrência da concessão. Não
encontramos nos documentos apresentados para a proposta de concessão uma lista
necessária de especialistas estudiosos do tema, como em casos similares de estudos de
impacto ambiental.
10) Causa-nos estranheza que não haja definição do espaço necessário para
acomodação e suporte para pesquisadores. O local já existente para essa finalidade, há
mais de quatro décadas, foi definido no documento (p. 78 do Documento 3) como
“NÚCLEO NOVO”, e “alterará sua vocação [de] Receptivo de Pesquisadores para
Receptivo de Turistas do Parque”. Núcleo Centro Novo (p. 60): “o núcleo é mais
afastado e hoje em dia possui o perfil de recebimento aos pesquisadores que visitam
o parque. Esta função de hospedagem deverá ser alterada para o recebimento de
turistas, que demandam por uma opção mais qualificada de pousadas e hotéis para
o apoio à visitação do local”. Em nenhum trecho da proposta prevê espaço para os
pesquisadores, como consta na p. 60 do referido documento: “A atual Casa Funcional
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e de Pesquisadores será demolida e no lugar poderá ser construída uma pousada de
até 40 quartos para receber a demanda de visitantes do parque que não encontra
opções de hospedagem de qualidade na região.” E a opção dada é que a Casa
Funcional e Pesquisadores/Pousada seja de “obrigatoriedade facultativa” (p. 85).
Tal alteração fere o Decreto nº 53.037, de 20 de maio de 2016 (Art. 2º, VII) que
determina a pesquisa como uma das finalidades centrais do SEUC.
11) Na área justaposta aos banheiros, assim como a construção antiga junto ao Salto
do Yucumã, onde se prevê incremento de construções como uma piscina, por mais de
uma vez, pesquisadores e também guardas-parques encontraram uma quantidade não
pequena de material cerâmico tupi-guarani (urnas ou vasos) e material lítico
representando instrumentos de corte típicos de um ou mais sítios arqueológicos. Esses
sítios não estão identificados na presente proposta e deveriam ser alvo de análise para
redirecionamentos eventuais de novas construções no local (Figura 1). Ademais,
compete aos entes públicos a proteção dos sítios arqueológicos (Art. 23 da
Constituição Federal), além de ser uma das finalidades do SEUC (Decreto nº 53.037,
de 20 de maio de 2016, Art. 2º, III).

Figura 1 - Cerâmica tupi-guarani em área próxima às construções do Salto do Yucumâ,
em meio a Trilha da Onça, e nas proximidades da área prevista para piscina para
turistas.
12) Intervenções paisagísticas para o turismo comumente trazem o incremento do uso
de espécies exóticas, algumas com potencial invasor, como consta nas imagens do
Volume 3 da proposta de Concessão e que recentemente foi incorporado no paisagismo
e jardins do Centro de Recepção de Visitantes e de Educação Ambiental (Figuras 2 e
3, Dr. Paulo Brack). Tais situações de uso de plantas exóticas, algumas invasoras,
também são comuns no Parque Estadual do Caracol, em Canela, e em outras UCs. São
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intervenções com uso recorrente de plantas exóticas descontextualizadas do
conhecimento da flora local, que é tão atrativa quanto a exótica, e com vantagens
desconsideradas na gestão das áreas verdes de uso intensivo, sem os conhecimentos
científicos necessários, como no caso dos planos apresentados.

Figuras 2 e 3. Transformação da paisagem, com espécies exóticas, em jardins do
Centro de Visitação, local estratégico turístico dentro do Parque Estadual do Turvo,
condição que tende a aumentar em projetos de concessões em que o Estado perde o
controle frente às intervenções paisagísticas privadas descontextualizadas do
conhecimento científico da flora e também da temática da educação ambiental
referente a essas plantas. A situação se repete e tende a aumentar com as concessões.
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Conclusão
O Parque Estadual do Turvo é a UC que abriga a maior parte das espécies ameaçadas de
flora e fauna do Estado (pelo menos 75 espécies, sendo 30 vegetais e 45 animais), as quais
muitas exclusivas deste Parque. Apesar da importância do incremento do turismo e da
melhoria da infraestrutura, a atual proposta de concessão elaborada pela SPGG carece de
base técnico-científica e da participação dos técnicos da SEMA. Tampouco são citados
seus responsáveis técnicos, suas formações e documentos essenciais como, por exemplo,
ARTs. Ademais, os documentos apresentados contêm diversas e profundas
inconsistências, com proposições que se contrapõem a vários itens do SNUC, do SEUC,
do Plano de Manejo da UC e da própria Constituição Federal Brasileira. Portanto, pela
ausência de uma análise minimamente adequada e pelas proposições equivocadas do
ponto de vista socioambiental, tal proposta representa altíssimo risco à biodiversidade
local, em especial às espécies ameaçadas de extinção, devendo ser rejeitada em seu todo.
Outra proposta somente poderia ser apresentada se contemplasse a atualização do Plano
de Manejo, a incorporação do corpo técnico da SEMA e da comunidade local, com muito
diálogo, sem atropelos, pois a extinção é para sempre e o turismo, com viés econômico
imediatista, não pode ser mais um indutor dos retrocessos ambientais.
Porto Alegre, 15 de outubro de 2021
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ANEXO 2 – Lista de Espécies da Fauna do RS consideradas Ameaçadas de Extinção
(Decreto Estadual 51.797/2014) com ocorrência no Parque Estadual do Turvo. Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul (coord.) 2013 com base no Documento de Reavaliação
das espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul. Base de dados
não publicada. Porto Alegre, FZB/SEMA/RS. São apresentadas as Categorias de ameaça, e em
algumas situações comentários de especialistas no estado de conservação das espécies, as
ameaças e as justificativas para estudos e programas de proteção na região de entorno da UC e
Alto Uruguai. Categorias de ameaça e critérios segundo IUCN (2011)1[1].
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ANFÍBIOS
- Crossodactylus schmidti (razinha). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). É encontrada no
Brasil, Argentina e Paraguai. No Rio Grande do Sul, ocorre no Parque Estadual do Turvo e em
pequenos fragmentos isolados de floresta em, pelo menos, cinco municípios.
- Hypsiboas curupi (perereca). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). Espécie descrita para o
nordeste da Argentina, ocorrendo no Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, dependendo de riachos no interior de mata para a reprodução. no caso do Parque Estadual
do Turvo, sofrem pressão antrópica devido à falta de Zona de Amortecimento efetiva, além de
problemas decorrentes da introdução da espécie exótica Lithobates catesbaeianus (rã-touro).
- Phyllomedusa tetraploidea (perereca-verde). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). Espécie
de anfíbio que ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil, sendo elegível para avaliação regional. No
Brasil, sua extensão de ocorrência calculada é de 133.238,21 km2 , mas no Rio Grande do Sul foi
registrada apenas no Parque Estadual do Turvo e arredores.
AVES
- Automolus leucophthalmus (barranqueiro-de-olho-branco). Categoria de ameaça: Em Perigo
(EN). Não há registros no RS há mais de 30 anos relativos a esta ave.
- Clibanornis dendrocolaptoides (cisqueiro). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU) ; C1.
Diferentemente do que ocorre em outras regiões do Brasil, o cisqueiro é raro no RS. Os registros
são escassos e a espécie não parece ter ocorrência regular ou particularmente numerosa em áreas
bem visitadas ornitologicamente, como o Parque Estadual do Turvo.
- Contopus cinereus (papa-moscas-cinzento). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Pode
tolerar certo grau de alteração no ambiente, mas está virtualmente confinada às grandes áreas
protegidas florestais e aos remanescentes florestais maiores no norte do estado, na região do Alto
Uruguai e vale do rio Pelotas.
- Corythopis delalandi (estalador). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN), Pássaro florestal
semiterrícola restrito principalmente às grandes reservas florestais do extremo norte, com alguns
poucos indivíduos sendo encontrados muito localmente em remanescentes florestais menores do
entorno. Supõe-se que haja certo intercâmbio demográfico com a província de Misiones através
do rio Uruguai. Localmente, pode haver fluxo de indivíduos também em outros pontos, haja vista
a ocorrência da espécie em áreas adjacentes do território catarinense (e.g., Chapecó).
- Dromococcyx pavoninus (peixe-frito-pavonino). Categoria de ameaça: Vulnerável
(VU). Ave florestal semiterrícola restrita ao extremo norte ou noroeste do Estado. Sobrevive em
uma região severamente fragmentada onde a extensão e a qualidade do habitat têm declinado
continuamente em virtude de desmatamentos, construção de barragens e efeito de borda, exceto
no Parque Estadual do Turvo.
- Dromococcyx phasianellus (peixe-frito-verdadeiro). Categoria de ameaça: Criticamente
Ameaçada (CR). No RS, os registros desta ave florestal semiterrícola e de baixa densidade
populacional, fora do parque, são relativamente antigos e, em parte, questionáveis ou incertos. O
único registro seguro para o estado é para o Parque Estadual do Turvo, no início da década de
1970.
- Drymophila rubricollis (trovoada-de-bertoni). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). Os
poucos registros existentes indicam que esta espécie ocorre apenas no norte do estado, confinada
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a grandes remanescentes florestais com presença de taquaras. Há registros em apenas três áreas:
Parque Estadual do Turvo, Terra Indígena de Nonoai/Rio da Várzea e Parque Estadual de Espigão
Alto.
- Harpia harpyja (gavião-real, harpia). Categoria de ameaça: Criticamente Ameaçada (CR).
É a maior águia das Américas. Foi encontrada recentemente no Parque Estadual do Turvo, depois
de décadas de desaparecimento no Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, por meio de técnicos
especializados na área, em níveis estadual e federal, pode e deve se envolver com programas de
proteção à espécie, incluindo os técnicos das prefeituras locais. Cabe destacar que em abril de
2015, uma fêmea adulta foi atropelada no trecho da BR-101 que corta a Rebio de Sooretama,
Espírito Santo.[2]
- Parabuteo leucorrhous (gavião-de-sobre-branco). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU).
Ave de rapina rara no RS, com registros recentes em remanescentes florestais bem conservados
ou em áreas próximas, no nordeste do estado. Está em declínio globalmente e regionalmente,
devido ao desmatamento para ampliação de áreas agrícola e construção de hidrelétricas..
- Phylloscartes eximius (barbudinho). Categoria Vulnerável (VU). Espécie com distribuição
restrita e altamente fragmentada no RS, ocupando os maiores e remanescentes mais bem
conservados da floresta estacional no norte do estado, onde é escassa a rara. Estima-se que haja
imigração de indivíduos a partir de áreas vizinhas, sobretudo no Parque Estadual do Turvo e em
alguns trechos do alto curso do rio Uruguai.
- Pseudastur polionotus (gavião-pombo-grande). Categoria: Vulnerável (VU). Ave de rapina
endêmica da Mata Atlântica, restrita no RS a duas áreas principais, bacia do rio Pelotas-Uruguai
e bacia do rio das Antas.
- Spizaetus melanoleucus (gavião-pato). Categoria Em Perigo (EN). A população desta
espécie de gavião que habita o RS é pequena e fragmentada. Com base nas estimativas de
densidade para a floresta amazônica, estima-se uma população inferior a poucas centenas de
indivíduos maduros no RS.
- Spizaetus ornatus (gavião-de-penacho). Categoria de ameaça: Criticamente Ameaçada
(CR). Quase extinto no RS ao longo do século passado. Por ser uma ave de rapina de grande
porte, com taxas reprodutivas baixas, é provável que ainda esteja em declínio, condição assumida
para a população global. Atualmente, restam três núcleos de ocorrência no estado, um deles no
Parque Estadual do Turvo. Sofre tendência à diminuição pelos mesmos fatores que afetam a
espécie no RS (perda de habitat e perseguição).
INVERTEBRADOS
- Anthinus henseli (caracol). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). Esta espécie de gastrópode
possui distribuição restrita ao bioma Mata Atlântica. Provavelmente é ameaçada pelo javali (Sus
scrofa), presente em municípios vizinhos às localidades de ocorrência da espécie. A invasão do
caracol gigante africano (Achatina fulica), que já ocorre em todos os estados do Brasil e na
Argentina, pode ser um importante risco no futuro.

- Brevianta celelata (borboleta) Insecta, Lepidoptera (Lycaenidae). Categoria de ameaça: Em
Perigo (EN). O hábitat ocupado pela espécie encontra-se sob forte ameaça de fragmentação e
destruição, sendo que há apenas dois pontos de registros de ocorrência no estado. Sem dúvida,
trata-se de uma espécie muito rara do sul e sudeste do Brasil, e apenas um dos cinco registros
existentes para o RS é atual.

- Cyanophrys bertha (borboleta) Insecta, Lepidoptera (Lycaenidae). Categoria de ameaça:
Em Perigo (EN). Trata-se de uma espécie rara e endêmica do sul e sudeste do Brasil. O hábitat
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ocupado pela espécie, áreas de floresta atlântica bem conservada, em região de transição entre
ambientes tropicais e subtropicais, encontra-se sob forte ameaça de fragmentação e destruição.
Só três registros para o RS, no norte do estado. Características relacionadas à história natural dos
estágios imaturos, como a suscetibilidade a parasitoides, devem estar relacionadas a sua raridade.
Provavelmente suas áreas de ocupação sejam, de fato, bastante restritas (estimativa ~ 12 km2) e
isoladas umas das outras.
- Heraclides androgeus laodocus (borboleta). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). Há
apenas três registros da espécie no RS, todos para o PETurvo; apenas dois publicados em
periódicos científicos, um datado de 1959 e o outro de 2001; sendo que o de 1959, não fornece a
localização precisa, apenas indica ser próximo aos demais. Assim, sua região de ocorrência é
restrita ao noroeste do estado e seus hábitats naturais estão sob crescente pressão antrópica e
sofrem forte ameaça de fragmentação e destruição por vários tipos de atividade. Apesar de
haver registros dentro de UC, a forte presença de agricultura ao redor, com uso intensivo de
defensivos agrícolas pode ser o motivo de a espécie não ser registrada há quase vinte anos,
apesar de sucessivas amostragens no mesmo local. Além disto, há planos pendentes de
construção de barragens, que poderiam causar inundação parcial da área. Caso este quadro não
seja revertido logo e/ou seus ambientes não sejam efetivamente protegidos, a espécie pode não
voltar a ser registrada.
- Uruguaya corallioides (esponja-de-água-doce). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). A
espécie foi detectada até o presente momento somente no leito do Rio Uruguai, a jusante da UHE
Itá, Levantamento recente na margem do rio em área do Parque Estadual do Turvo não evidenciou
a ocorrência dessa espécie, que se acredita estar restrita ao bentos profundo. Constituem ameaças
de impacto a continuidade de construção das séries de barragens previstas para o Rio Uruguai,
além das já existentes, bem como a eventual competição com o bivalve exótico invasor mexilhãodourado. Assim, por apresentar uma área de ocupação restrita, onde as ameaças podem
rapidamente levar o táxon à situação de CR, ou mesmo à extinção.
MAMÍFEROS
- Chironectes minimus (cuica-d’água). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). As pressões que
a espécie vem sofrendo, como a supressão ou descaracterização dos ambientes onde ocorre,
provocadas pelo avanço das fronteiras agrícolas ou pela construção de hidrelétricas, constituem
ameaças permanentes a esse marsupial. Ainda, por ser uma espécie relacionada a ambientes
aquáticos, a poluição dos recursos hídricos e dos ambientes próximos é mais uma ameaça concreta
à espécie. Fazem-se necessárias maiores informações sobre fluxo gênico entre as populações do
Rio Grande do Sul e de áreas adjacentes.
- Cuniculus paca (paca). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Apresenta redução de extensão
de ocorrência, qualidade e fragmentação de seus habitats (áreas florestais marginais a cursos
d'água), e também em decorrência da caça ilegal. Acredita-se que a imigração a partir de regiões
vizinhas não é significativa ou que tenderá a diminuir no futuro pela redução de matas ciliares
pelo aumento da fronteira agrícola e pela implantação de novas hidrelétricas na bacia do rio
Uruguai.
- Dasyprocta azarae (Cutia). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). O tamanho populacional
no estado compreenderia menos de 10.000 indivíduos maduros, sendo esperado um declínio
contínuo de pelo menos 10% ao longo de três gerações (cerca de 17 anos), devido à redução na
extensão, qualidade e à fragmentação dos habitats florestais (especialmente fora de unidades de
conservação), e também em decorrência da caça ilegal. .
- Eira barbara (irara). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). A espécie, a despeito da sua
ampla distribuição geográfica no Rio Grande do Sul, só ocorre na Mata Atlântica. Um declínio
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contínuo de pelo menos 10% é esperado para a espécie nos próximos 24 anos (cerca de três
gerações), devido à perda, fragmentação e redução da qualidade do habitat. Tais fatores afetam a
extensão de ocorrência, a área de ocupação e o número de indivíduos maduros. Além disso,
conflitos com apicultores por ataque a apiários e atropelamentos são fatores de mortalidade que
podem estar reduzindo as populações.
- Leopardus pardalis (jaguatirica). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Possui uma
distribuição restrita à metade norte do RS. Estimativas populacionais realizadas há mais de meia
década apontam para um tamanho populacional inferior a 5.000 indivíduos no Estado. Pode
atravessar a matriz de áreas de campo ou de plantio, porém, depende de florestas para manter
indivíduos com sucesso reprodutivo. A espécie enfrenta ameaças como a perda e a fragmentação
de seus hábitats, a caça por retaliação à predação de animais domésticos e mortes por
atropelamentos. Por isso, estima-se que a espécie possa sofrer um declínio de pelo menos 10%
em sua população em um período de 24 anos (três gerações).
- Leopardus tigrinus (gato-do-mato). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). A espécie
apresenta uma distribuição restrita à metade norte do RS, com estimativas populacionais em torno
de 3.000 indivíduos. A espécie enfrenta ameaças como a perda e a fragmentação de seus hábitats,
a caça por retaliação à predação de animais domésticos, e os altos índices de atropelamentos.
- Leopardus wiedii (gato-maracajá). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Esta espécie
parece ocorrer em todo o território estadual. Estima-se um tamanho populacional de cerca de
3.000 indivíduos no estado, com base em densidades constantes na literatura e em área potencial
de ocupação. Devido à perda e à fragmentação de hábitats, à caça e aos altos índices de
atropelamentos, estima-se que a espécie possa ainda sofrer um declínio de pelo menos 10% em
sua população em um período de 25 anos (três gerações)..
- Mazama americana (veado-mateiro). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). Pelo menos nos
últimos 20 anos, registros foram comprovados apenas para o Parque Estadual do Turvo. A
população foi estimada em aproximadamente 200 indivíduos no Parque. Mesmo que seja
comprovada a sobrevivência de populações fora do P. E. do Turvo, acredita-se que o número total
de indivíduos maduros da espécie não ultrapasse o limiar de 250 no estado.
- Mazama nana (veado-bororó). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). O tamanho
populacional da espécie no RS foi estimado em menos de 2.500 indivíduos. Entre as possíveis
causas de declínio estão a perda de florestas situadas nas encostas, em função da instalação de
hidrelétricas, entre outras atividades antrópicas, incluindo atropelamentos nas estradas. A
espécie é bastante suscetível à predação por cães domésticos e à caça, o que poderia excluí-la de
muitos fragmentos.
- Nasua nasua (quati, coati). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). É uma espécie dependente
de ambientes florestais. O número total de indivíduos no RS foi estimado em menos de 5.000. A
supressão e fragmentação de florestas é um dos principais fatores que afetam a espécie no Rio
Grande do Sul. A espécie utiliza eventualmente cultivos agrícolas e pomares para alimentação, o
que provoca a caça e perseguição por parte do ser humano e cães domésticos. Outro risco também
se refere aos atropelamentos em estradas. Um declínio contínuo de pelo menos 10% é esperado
para a espécie nas próximas duas décadas.
- Panthera onca (onça-pintada). Categoria de ameaça: Criticamente Ameaçada (CR). Já teve
distribuição histórica em todo o estado, há décadas a espécie passou a ocupar apenas uma área
restrita de 174,91 km², referente ao Parque Estadual do Turvo. Acredita-se que o Parque comporte
até 3 (três) indivíduos. A espécie pode ser extinta rapidamente pela caça ilegal, ou pela
interrupção ou comprometimento da conexão atual dessa população com a da Argentina em
decorrência de barramentos no Rio Uruguai. Estudos realizados na Argentina demonstram
uma perda de 50% da área florestal da Província de Misiones, vizinha ao Parque, o que
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representa a área fonte, comprometendo a viabilidade dessa população como um todo. Assim,
assume-se que a imigração tende a diminuir e a espécie possa desaparecer da UC e do Estado nas
próximas décadas se nada for feito. Casos de atropelamentos de onças não são raros no Brasil.
- Puma concolor (puma). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). De acordo com registros
históricos, a espécie ocorria em todo o estado. Atualmente a população pode estar dividida em
subpopulações. Estima-se que o número total de indivíduos maduros seja inferior a 2.500 e em
cada subpopulação menor que 250. O uso antrópico de áreas de ocorrência potencial da espécie,
a urbanização, a caça de presas e da própria espécie, em retaliação à predação de animais
domésticos, a construção de hidrelétricas e, ainda, eventuais atropelamentos, podem promover
um declínio populacional.
- Puma yagouaroundi (jaguarundi). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Apresenta-se
distribuído por várias regiões do RS. A espécie vem sofrendo com a degradação e a alteração de
seus habitats e com a caça, motivada pela predação de aves domésticas, fatores que, se não forem
controlados, podem levar à redução de pelo menos 10% de sua população em um período de 25
anos (cerca de três gerações). As demais ameaças futuras correspondem de forma semelhante ao
que já ocorre com a maioria dos demais mamíferos.

- Speothos venaticus (cachorro-vinagre). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Existe
um registro recente novíssimo para o estado no Turvo. Não existiam registros recentes da
ocorrência desta espécie no Rio Grande do Sul, apesar da espécie ocorrer em Misiones
(província argentina) e ser citada historicamente para o Estado de Santa Catarina; porém,
em julho de 2020, a espécie foi registrada no Parque Estadual do Turvo (Derrubadas, RS).
- Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Apesar
de bem distribuído no estado, é raro em sua área de ocorrência. A maioria dos registros
existentes provém de animais mortos por atropelamento ou outras formas (perseguição,
ataque por cães etc).
- Tayassu pecari (queixada). Categoria de ameaça: Criticamente Ameaçada (CR). É uma
espécie historicamente perseguida como carne de caça no RS. Atualmente tem sua distribuição
restrita apenas à região do Rio Pelotas e do Rio Uruguai no norte do estado. No Parque Estadual
do Turvo, a espécie era considerada praticamente extinta, tendo sido registrada novamente apenas
a menos de meia década. As populações no norte da Argentina (Misiones) também sofreram um
colapso por causas desconhecidas entre 1995 e 2004 e a espécie está praticamente ausente daquela
região.
- Pecari tajacu (cateto). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). O cateto é uma espécie sujeita
à forte pressão de caça nos poucos locais onde ainda ocorre no RS. Além disso, a fragmentação
florestal e a perda de qualidade do habitat podem estar levando a um declínio populacional
contínuo. No cenário de ameaças da espécie também está a competição alimentar com o
javali (Sus scrofa). Infere-se que o número de indivíduos maduros no RS seja inferior a 2.500,
com subpopulações contendo menos de 250 indivíduos maduros cada.
- Tapirus terrestris (anta). Categoria de ameaça: Criticamente Ameaçada (CR). A espécie só
ocorre neste local do Estado, restrita, portanto, ao Parque Estadual do Turvo. É um animal
que não tolera perturbações provenientes de ruídos de automóveis ou outros tipos de ruído
de origem antrópica. Pode ser extinta no Estado, em curto ou médio prazo, pela caça ilegal, ou
pela interrupção ou comprometimento da conexão atual dessa população com a da Argentina,
decorrente, por exemplo, de barramentos hidrelétricos no Rio Uruguai.
PEIXES
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- Brycon orbignyanus (piracanjuba, bracanjuva). Categoria de ameaça: Criticamente
Ameaçada (CR). No Rio Grande do Sul, esta espécie de peixe apresenta, atualmente, uma
distribuição extremamente restrita, ocorrendo apenas em um trecho do alto rio Uruguai junto
ao Parque Estadual do Turvo. Em razão do seu comportamento migratório e da sua preferência
alimentar por frutos oriundos da vegetação ciliar, a espécie apresenta fragilidade extrema em
relação a alterações nas margens e interrupções no curso do rio, como as provocadas pelos
barramentos hidrelétricos. No passado, era uma espécie relativamente comum e, atualmente,
praticamente não é mais encontrada no estado.
-Crenicichla empheres (joana, mixola). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Espécie de
peixe restrita ao Alto rio Uruguai e rio Chapecó, Existem apenas três registros em coleções. Está
associada a ambientes de corredeiras, em uma região bastante comprometida por barramentos
atuais e previstos. Além disso, existem projetos em prospecção de pelo menos seis outros
empreendimentos hidrelétricos nos locais onde a espécie foi registrada.
-Diapoma pyrrhopteryx (lambari). Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). A espécie de peixe
está presente na bacia do alto rio Uruguai, ocorrendo apenas nos ambientes de calha dos rios,
onde as hidrelétricas já afetaram todos os locais de registro da espécie no estado. Considerando
as hidrelétricas como principal ameaça, a área de ocorrência Ocorre perda de qualidade do habitat
aquático do alto rio Uruguai, bem como da extensão de ocorrência da espécie.
- Pogonopoma obscurum (cascudo-preto). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU).
É endêmica do rio Uruguai superior, apresentando uma área de ocupação estimada em cerca de
300 km². Por ser uma espécie migradora, tem seu habitat severamente fragmentado pelas várias
represas do rio Uruguai e dos seus principais tributários. Além disso, apresenta declínio
continuado em sua área de ocupação e na qualidade do habitat.
- Pseudoplatystoma corruscans (surubim) Categoria de ameaça: Em Perigo (EN). Habita
trechos profundos e remansos de grandes rios, ocorrendo também em reservatórios. Realiza
migração ascendente reprodutiva na estação chuvosa, dependendo desses deslocamentos para
completar seu ciclo reprodutivo. As principais ameaças à espécie são a pesca e os represamentos
hidrelétricos que, além de interromperem as rotas migratórias, alteram o regime hídrico natural,
transformando ambientes de rios em reservatórios. A poluição das águas, a pesca predatória, o
desmatamento da vegetação ciliar, a mineração nas margens de rios e o repovoamento com
matrizes geneticamente inadequadas, muitas vezes híbridos de diferentes espécies do gênero,
especialmente P. reticulatum, também representam ameaças.
- Salminus brasiliensis (dourado). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU). Critério (população
da bacia do rio Uruguai). Habita a calha de rios médios a grandes, sendo considerado migrador
de longas distâncias (mais de 500 km). A espécie realiza migração reprodutiva ascendente na
estação chuvosa, entre setembro e dezembro, dependendo desses deslocamentos para completar
seu ciclo reprodutivo e se perpetuar. Atualmente, a principal ameaça à espécie são os
represamentos. A poluição das águas, o desmatamento da vegetação ciliar, a mineração nas
margens de rios, o repovoamento com matrizes geneticamente inadequadas, a pesca predatória
clandestina e a fiscalização deficiente dessas atividades representam ameaças adicionais às
- Steindachneridium scriptum (suruvi, surubim, bocudo). Categoria de ameaça: Em Perigo
(EN). Esta espécie de peixe apresenta distribuição ampla nas bacias do alto Paraná e Alto Uruguai,
entretanto, sendo pouco abundante. Possui declínio na área de ocupação e na qualidade de habitat
resultantes da poluição e dos barramentos ao longo da sua área de distribuição.
RÉPTEIS
- Bothrops jararacussu (jararacuçu). Categoria de ameaça: Vulnerável (VU. Tem distribuição
restrita à Floresta Estacional do norte do estado, sendo encontrada hoje apenas no Parque
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Estadual do Turvo. A eventual formação de lagos na área do P. E. Turvo, em decorrência de
empreendimentos hidrelétricos a jusante do parque, podem prejudicar a conexão com as
populações das áreas argentinas, e elevar o status da espécie no futuro próximo.

[1]
IUCN Standards and Petitions Subcommittee. 2011. Guidelines for Using the IUCN Red
List Categories and Criteria. Version 9.0. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee.
Disponível em http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf.

[2]http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9093-descoberto-ninho-comfilhote-de-gaviao-real-em-sooretama
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