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Ofício/InGá/nº01/2023      

Porto Alegre, 11 de janeiro de 2023 

 

 

Ao Secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre 

Sr. Germano Bremm 

 

Prezado Senhor:  

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste trazer nova denúncia do Instituto Gaúcho de 

Estudos Ambientais (InGá) em relação a desmatamentos, queimadas, uso de trator e outras 

intervenções (incluindo morte/ caça de jacarés), constatadas nos dias 5 e 10 de janeiro de 2023 

nos últimos ecossistemas de restinga do Lami (protegidos pela Lei 11.428/2006), município de 

Porto Alegre, conforme registros a seguir. 

 Portanto, trazemos aqui registros de novas intervenções representadas por 

desmatamento e outros impactos sobre ecossistemas de restinga, em iniciativas semelhantes 

anteriormente denunciadas em Ofício/InGá/nº12/2021(08/09/2021 (documento em anexo) à 

SMAMUS. Trata-se de DESMATAMENTO, QUEIMADA E DESTRUIÇÃO DO 

SUBOSQUE E ABERTURA DE CAMINHOS para OCUPAÇÃO POR CONSTRUÇÕES 

IRREGULARES, que vem se somando a um conjunto de ocupações, aparentemente sem 

licenças, e com a DESTRUIÇÃO DOS MAIS EXTENSOS REMANESCENTES DE 

VEGETAÇÃO DE RESTINGA DE PORTO ALEGRE, no bairro Lami, no extremo sul da 

Capital (Figura 1), com riqueza de biodiversidade única no município.  

O novo caso em foco localiza-se mais especificamente em dois locais da área, na Imagem 

Google (Figuras 2 e 3) (Local 1 - 30o14’48”S, 51o04’17”W) (Local 2 - 30o15’02”S; 51o04’06”W), 

na praia do Lami, com a Estrada Otaviano José Pinto, local pertencente até recentemente, ao que 

tudo indica, à Fazenda Bernardes, em fração de área que representa mais de 100 ha. 

Os desmatamentos (supressão vegetal) ocorrem principalmente no interior de capões 

e matas nativas e bordas de vegetação, com abertura de vias, com uso de TRATORES, 

inclusão de muito material de construção no interior das matas de restinga, cortes de taquaras 

nativas (Guadua trinii), como forma de FATO CONSUMADO, com desmatamento, queimadas 

e ocupação por construções irregulares em áreas naturais.  

Além disso, ocorreu a possível ligação clandestina de energia elétrica e ligação de 

fornecimento de água não existente com intenção clara de se promover ocupação por construções 

em área natural. As fotos denotam destruição, mais uma vez, de matas de restinga, campos arenosos 

e sua biota associada.  
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Figura 1. Diferentes intervenções de desmatamento e queimada de vegetação nativa (05/01/2023), em área que não 

possuía construções antes de dezembro de 2022, onde se verifica o maior complexo de ecossistemas de restinga de 

Porto Alegre. 

 

Figura 2. Vista da área de restinga na Praia do Lami (Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre, Hasenack et. al. 2008)1 

com diferentes ecossistemas (matas psamófilas, banhados, campos arenosos, e juncal junto ao Guaíba, pertencendo a 

remanescentes da Mata Atlântica (Lei Federal . 11.428/2006) e também correspondendo a APPs de curso de água, 

                                                        
1http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/arquivos/Publicacoes/Livros_ou_capitulos/2008/Hasenack_et_al_2008
_Diagnostico_ambiental_de_Porto_Alegre.pdf  

http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/arquivos/Publicacoes/Livros_ou_capitulos/2008/Hasenack_et_al_2008_Diagnostico_ambiental_de_Porto_Alegre.pdf
http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/arquivos/Publicacoes/Livros_ou_capitulos/2008/Hasenack_et_al_2008_Diagnostico_ambiental_de_Porto_Alegre.pdf
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Guaíba (Lei 12.651/2012), Corredor Ecológico (Inciso III incluído pela L.C. n° 646, de 22/07/2010) e também abrigando 

espécies ameaçadas, estando protegidas pelo Artigo 245 da Lei Orgânica de Porto Alegre.  

 

 

 Figura 3. Localização das áreas de restinga submetidas a intervenções no bairro do Lami, em dois pontos (30o14’48”S, 

51o04’17”W e 30o15’02”S; 51o04’06”W).  

 
  

Figura 4. Intervenção com uso de tratores na área natural anteriormente sem sinais de antropização  
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Figura 5. Área que sofreu desmatamento e restos de vegetais submetidos à queimada  

Figura 6.  Poste com fiação recente parta a área de ocupação e desmatamento em restingas do Lami, desde a Estrada 

Otaviano José Pinto até a área natural.  
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A importância excepcional da área da restinga do sul do Lami  

Já havíamos alertado, via ofícios, à SMAM e ao Ministério Público Estadual, em 

setembro de 2021, que a área novamente atingida por corte de vegetação e abertura de vias 

compõe um COMPLEXO DE ECOSSISTEMAS DE RESTINGA DE EXTREMA 

IMPORTÂNCIA, PERTENCENTE ÀS FORMAÇÕES PIONEIRAS, portanto incorporadas 

nas FORMAÇÕES ASSOCIADAS À LEI DA MATA ATLÂNTICA (Lei Federal no 

11.428/2006, Decreto Federal no 6.660/2008). Ademais, a área corresponde a um dos principais 

Corredores Ecológicos de Porto Alegre (Lei da Mata Atlântica – 11.428/2006, Art. 11; Lei 

Complementar Municipal n° 646, de 22 de julho de 2010, Inciso III que institui o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre, PDDUA). 

No local existem diferentes tipos de vegetação remanescentes em longas faixas 

alinhamentos paleoambientais paralelas ao Guaíba, que correspondem a movimentos de 

transgressão e regressão marinhas há alguns milhares de anos, compondo linhas de matas 

psamófilas, intercaladas com campos arenosos, banhados, maricazais, entre outros (figura 7). 

Figura 7. Ao centro a área natural onde se vê as linhas de paleoambientes representando épocas de 

transgressões e regressões marinhas  

Conforme o Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre (Hasenack et al., 2008), a presente área 

ilustrada em foto (Figura 2) é de extrema importância, sendo a maior área de vegetação nativa de 

restinga do município de Porto Alegre, constituída também por ampla faixa de ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE do curso-d´água Guaíba (Art. 4º da Lei Federal n.12.651/ 

2012), além de se situar na ZONA DE AMORTECIMENTO DA RESERVA BIOLÓGICA DO 
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LAMI JOSÉ LUTZENBERGER. OS REMANESCENTES ESTÃO EM ESTÁGIO 

AVANÇADO CONFORME AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 417 DE 23/11/2009 E 441 DE 

30/12//2011. Tratam-se, também, pelo Plano Diretor de Porto Alegre, como de Áreas de Proteção 

ao Ambiente Natural  

Os ecossistemas de restinga da presente área abrigam espécies ameaçadas de flora e fauna. 

No que toca às plantas ameaçadas de extinção (Decreto Estadual no 52.109/2014), destacam-

se: 1) Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey. (Categoria Vulnerável), uma gimnosperma 

arbustiva que ocorre em beira de matas arenosas no Pampa, desde o Uruguai, e possui seu limite de 

distribuição norte na América do Sul, no RS, justamente em Porto Alegre, no bairro Lami; 2) 

Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm. (Categoria Vulnerável), uma bromélia de 

restingas encontrada com raridade em nosso município 3) Dyckia marítima Backer (Categoria 

Vulnerável), bromélia de afloramentos rochosos, restrita ao RS e SC, encontrada em restingas, 

menos frequentemente (Figura 10); 4) Annona marítima (Záchia) H. Rainer (Categoria Em 

Perigo), conhecida como araticum-mirim, praticamente restrita às restingas do Rio Grande do Sul; 

5) Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. (Categoria Criticamente Ameaçada), conhecida como 

grápia, sendo uma árvore de origem amazônica com limite sul no Brasil próximo ao paralelo 30º 

Sul, no Rio Grande do Sul, encontrada com muita raridade em Porto Alegre, sempre junto à 

vegetação da orla do Guaíba, e presente na restinga do sul do Lami.  

 

Figura 8. Perfil ilustrativo, dos tipos de vegetação de restinga no Lami, Porto Alegre, em faixas de vegetação 

representando paleoambientes de linhas de transgressão e regressão das margens do rio-lago Guaíba (P. Brack et al., 

1998.)2, na maior área de restinga de Porto Alegre, protegidas por Lei (Formações Pioneiras, Lei Federal n. 

11.428/2006). 

 

Também nestas áreas de restinga do Lami ocorrem espécies ameaçadas de extinção de 

fauna silvestre (Decreto Estadual no 51.797/2014) como por exemplo o bugio-ruivo (Alouatta 

guariba clamitans), o gato-do-mato pequeno (Leopardus guttulus) e o gato-maracajá (Leopardus 

wiedii), o roedor (Ctenomys lami,), entre outras, que possuem grande importância para a 

manutenção da biodiversidade regional. No caso do bugio-ruivo, Jerusalinsky et al. (2010)3 alertam 

para problemas relacionados à conservação desta espécie ameaçada, via atropelamentos, rede 

                                                        
2 https://www.ufrgs.br/viveiroscomunitarios/wp-content/uploads/2017/07/%C3%81rvores-e-arb.-na-veg.-
nat.-POA-Iheringia-n.51-v.II-139-166-1998-nomes-atualizados.pdf  
3 https://www.scielo.br/j/isz/a/nymxJhjqQ3Cn9rC3QhYP9Zf/?lang=en  

https://www.ufrgs.br/viveiroscomunitarios/wp-content/uploads/2017/07/%C3%81rvores-e-arb.-na-veg.-nat.-POA-Iheringia-n.51-v.II-139-166-1998-nomes-atualizados.pdf
https://www.ufrgs.br/viveiroscomunitarios/wp-content/uploads/2017/07/%C3%81rvores-e-arb.-na-veg.-nat.-POA-Iheringia-n.51-v.II-139-166-1998-nomes-atualizados.pdf
https://www.scielo.br/j/isz/a/nymxJhjqQ3Cn9rC3QhYP9Zf/?lang=en
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elétrica e expansão urbana em áreas naturais no bairro e nas proximidades, situações que estão 

associadas a urbanização descontrolada do Extremo Sul de Porto Alegre.  

 
Figura 9. Ephedra tweediana, restrita às restingas do Lami, espécie ameaçada (categoria Vulnerável, pelo Decr. Est. 

52.109/2014).  

 

Figura 10. Uma bromélia de ameaçada de extinção Dykia mnaririma (categoria Vulnerável, pelo Decr. Est. 

52.109/2014), em uma única mancha na Restinga do Lami, tende a desaparecer com as intervenções urbanas no Lami.  
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Há que se considerar que o bugio-ruivo possui esta área como um Corredor Ecológico com 

outras áreas, tanto com a Reserva Biológica Municipal do Lami, José Lutzenberger, como o 

Parque Estadual de Itapoã, no município de Viamão. Também cabe destacar que a espécie de 

tuco-tuco (Ctenomys lami,), ameaçada de extinção (categoria Em Perigo), descrita para a Ciência 

em 2001, é considerada restrita à região, tanto é que seu nome (epíteto específico) “lami” está 

relacionado ao bairro, ou seja, é endêmico de campos arenosos do Lami e arredores. Esta espécie 

limitada à região, descoberta há somente 20 anos, poderá desaparecer frente à urbanização 

descontrolada destas áreas de campos de restinga.  

Também cabe destacar que, no tocante a répteis, chama a atenção a ocorrência de áreas de 

nidificação nesta área correspondendo a espécies de quelônios nativos (tartarugas) (Figura 11), o 

tigre-da-água (Trachemys dorbigni), o cágado-de-barbicha (Phrynops hilarii), que são 

encontrados no Guaíba e vão às praias e restingas colocar seus ovos (Figura 9). Estas espécies 

depositam seus ovos em ninhos construídos, desde a margem do Guaíba podendo se deslocar 

a centenas de metros desde o corpo de água para realizar sua desova e reprodução, 

extrapolando a APP de 500m, principalmente em covas de nidificação em solos arenosos, 

sendo os ovos depositados em buracos cavados pelas fêmeas (BUGES, 1998 4 ; BORGES-

MARTINS et al. 20135). 

Além de tartarugas, entre os répteis podemos assinalar também a presença de Caiman 

latirostris (jacaré-de-papo-amarelo) (Figura 12), em registro fotográfico de sua cabeça cortada, 

no dia 10 de janeiro de 2023, próximo ao local das intervenções, apresentando hábitos anfíbios como 

os dois últimos citados, depositando ovos e ocupando habitats da margem do Guaíba. 

                                                        
4 BUJES, Clovis S. Atividade de nidificação de Phrynops hilarii (Testudines, Chelidae) na Reserva Biológica do 
Lami, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia 15 (4): 921-928, 1998  
5 BORGES-MARTINS, M.; SCHOSSIER, M.; VERRASTRO, L.; BUJES, C.S.; OLIVEIRA, R.B.; MOSENA, M. Répteis 
da Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger e arredores no município de Porto Alegre, RS, Brasil. Fauna e 
Flora da Reserva Biológica Lami José Lutzenberger. Porto Alegre: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. p. 
61-89, 2013. Disponível em: 
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smam/usu_doc/fauna_e_flora_baixa[1].pdf  

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smam/usu_doc/fauna_e_flora_baixa%5b1%5d.pdf
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Figura 11. Local de postura de ovos de tartarugas próximo à área de intervenções na Praia do Lami. 

 

  

Figura 12. Fotos de crâneo de jacaré, morto recentemente muito próximo ao local.  

 

O Corredor Ecológico entre a ReBIO Lami e o Parque Estadual de Itapuã (PEI) é também 

importante para outras espécies da fauna rara e ameaçada, que ali possuem áreas estratégicas de 

vegetação de restinga que também ligam ao Morro do Coco, e no sentido leste ao complexo do 

Refúgio da Vida Silvestre Morro São Pedro e do Morro da Extrema.  
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Como previsto na Lei Federal n. 9985/2000, que define o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação, as zonas de amortecimento (art. 2º, XVIII) e os corredores ecológicos (art 2º, 

XIX) conferem mecanismos adicionais de proteção, aptos a oferecer uma adequada 

sustentação das UCs, permitindo a manutenção dos processos ecológicos, do fluxo 

demográfico e genético das populações, além de proteger a área dos efeitos negativos das 

intervenções humanas crescentes. 

Neste sentido, como já havíamos alertado em ofício de 08 de setembro de 2021 à 

SMAMUS, algumas espécies - por sua condição de raridade, endemismo ou mesmo ameaça - 

podem ser levadas à extinção, situação que, se consolidada, torna-se uma perda irrecuperável, 

ademais confrontando-se ao Inciso VII, do Parágrafo 1º do Artigo 225 da Constituição Federal 

que veda que se provoque a extinção de espécies.  

Lembramos, ademais, que a Lei Orgânica de Porto Alegre, em seu Artigo 245, determina 

que são consideradas APPs as áreas que abrigam espécies ameaçadas, raras ou migratórias. 

No caso presente, destacamos aqui, pelo menos, uma dúzia de espécies ameaçadas, porém este 

número provavelmente deve ser maior, com dados de registros ou de levantamentos atualizados no 

local.    

Cabe destacar que a presente área também consta no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre como Área de Proteção ao Ambiente Natural.  

Considerando os aspectos acima assinalados, a área em foco submetida à 

desmatamento, queima de sobosque e atividade de ocupação de terrenos para urbanização ou 

outro tipo de uso, vem perdendo suas condições particulares de conservação e prejudicando 

atividades de educação ambiental, sendo urgente, portanto, a coibição para a supressão, 

abertura de caminhos ou vias, aterros, entre outras intervenções danosas assinaladas mais 

uma vez. De outra parte, tratando-se de uma Área de Proteção ao Ambiente Natural, pelo Plano 

Diretor (PDDUA), o potencial da área é de ser transformada em unidade de conservação ou 

outro uso que incremente caminhadas e atividades compatíveis com a proteção da 

biodiversidade, segundo a legislação vigente.  
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Figura 13.  A área já havia sido alvo de desmatamento em 08 de setembro de 2021, de matas de restinga das 

Formações Pioneiras protegidas pela Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) na mesma área.  
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Figuras 14 e 15 . Imagens que ilustram a supressão de vegetação, drenagens e aberturas de vias na presente área em 

setembro de 202, com evidente intenção de lotear a área.   

 

O fato de as atividades não possuírem licenças ambientais por parte do órgão de meio 

ambiente e de outros setores responsáveis por outras eventuais licenças de ocupação, conforme 

os elementos trazidos aqui, denotam que se trata de crime ambiental que deve ser coibido 

urgentemente.   

Assim sendo, com base nos novos fatos apresentados acima, solicitamos providências 

para INTERRUPÇÃO URGENTE DA RETOMADA DA DESTRUIÇÃO DA ÚLTIMA 

GRANDE ÁREA COM ECOSSISTEMAS DE RESTINGA DE PORTO ALEGRE, 

solicitando-se também a profunda averiguação dos fatos e possíveis irregularidades aqui 

apontadas e responsabilização de seus autores, bem como as consequências de riscos às 

espécies ameaçadas de extinção e demais prejuízos ao meio ambiente e à paisagem natural de 

nosso município. RECOMENDAMOS A CONSTITUIÇÃO DE UMA FORÇA TAREFA 

ENTRE SMAMUS, FEPAM, MINISTÉRIO PÚBLICO e COMAM que possa viabilizar um 

plano de conservação e uso sustentável da área e proteção dos últimos remanescentes de 

restinga do município de Porto Alegre.   

Cordialmente  

 

Paulo Brack - Coordenador Geral do Ingá (inga@inga.org.br)  

mailto:inga@inga.org.br
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Seguem mais fotos (em anexo) da área nas páginas seguintes 

Fotos Anexas 

 

Imagem de “limpeza” e queimada de vegetação suprimida de mata de restinga aberta recentemente no local 

(10/01/2023) 

 

 

Área com desmatamentos recentes no local (10/01/2023) 
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Danos à vegetação de restinga e retirada de Bromelia antiacantha (bananinha-do-mato) para abertura de 

vias no local. 

 

Desmatamento da área no dia 10/01/2023 
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	Prezado Senhor:
	Os desmatamentos (supressão vegetal) ocorrem principalmente no interior de capões e matas nativas e bordas de vegetação, com abertura de vias, com uso de TRATORES, inclusão de muito material de construção no interior das matas de restinga, cortes de t...
	Além disso, ocorreu a possível ligação clandestina de energia elétrica e ligação de fornecimento de água não existente com intenção clara de se promover ocupação por construções em área natural. As fotos denotam destruição, mais uma vez, de matas de r...
	Figura 2. Vista da área de restinga na Praia do Lami (Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre, Hasenack et. al. 2008)  com diferentes ecossistemas (matas psamófilas, banhados, campos arenosos, e juncal junto ao Guaíba, pertencendo a remanescentes da Mat...
	Figura 4. Intervenção com uso de tratores na área natural anteriormente sem sinais de antropização
	Figura 5. Área que sofreu desmatamento e restos de vegetais submetidos à queimada
	Figura 8. Perfil ilustrativo, dos tipos de vegetação de restinga no Lami, Porto Alegre, em faixas de vegetação representando paleoambientes de linhas de transgressão e regressão das margens do rio-lago Guaíba (P. Brack et al., 1998.) , na maior área d...
	Também nestas áreas de restinga do Lami ocorrem espécies ameaçadas de extinção de fauna silvestre (Decreto Estadual no 51.797/2014) como por exemplo o bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans), o gato-do-mato pequeno (Leopardus guttulus) e o gato-marac...
	Figura 10. Uma bromélia de ameaçada de extinção Dykia mnaririma (categoria Vulnerável, pelo Decr. Est. 52.109/2014), em uma única mancha na Restinga do Lami, tende a desaparecer com as intervenções urbanas no Lami.
	Há que se considerar que o bugio-ruivo possui esta área como um Corredor Ecológico com outras áreas, tanto com a Reserva Biológica Municipal do Lami, José Lutzenberger, como o Parque Estadual de Itapoã, no município de Viamão. Também cabe destacar que...
	Também cabe destacar que, no tocante a répteis, chama a atenção a ocorrência de áreas de nidificação nesta área correspondendo a espécies de quelônios nativos (tartarugas) (Figura 11), o tigre-da-água (Trachemys dorbigni), o cágado-de-barbicha (Phryno...
	Além de tartarugas, entre os répteis podemos assinalar também a presença de Caiman latirostris (jacaré-de-papo-amarelo) (Figura 12), em registro fotográfico de sua cabeça cortada, no dia 10 de janeiro de 2023, próximo ao local das intervenções, aprese...
	Figura 11. Local de postura de ovos de tartarugas próximo à área de intervenções na Praia do Lami.
	Figura 12. Fotos de crâneo de jacaré, morto recentemente muito próximo ao local.
	O Corredor Ecológico entre a ReBIO Lami e o Parque Estadual de Itapuã (PEI) é também importante para outras espécies da fauna rara e ameaçada, que ali possuem áreas estratégicas de vegetação de restinga que também ligam ao Morro do Coco, e no sentido ...
	Neste sentido, como já havíamos alertado em ofício de 08 de setembro de 2021 à SMAMUS, algumas espécies - por sua condição de raridade, endemismo ou mesmo ameaça - podem ser levadas à extinção, situação que, se consolidada, torna-se uma perda irrecupe...
	Lembramos, ademais, que a Lei Orgânica de Porto Alegre, em seu Artigo 245, determina que são consideradas APPs as áreas que abrigam espécies ameaçadas, raras ou migratórias. No caso presente, destacamos aqui, pelo menos, uma dúzia de espécies ameaçada...
	Cabe destacar que a presente área também consta no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre como Área de Proteção ao Ambiente Natural.
	Considerando os aspectos acima assinalados, a área em foco submetida à desmatamento, queima de sobosque e atividade de ocupação de terrenos para urbanização ou outro tipo de uso, vem perdendo suas condições particulares de conservação e prejudicando a...
	Figura 13.  A área já havia sido alvo de desmatamento em 08 de setembro de 2021, de matas de restinga das Formações Pioneiras protegidas pela Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) na mesma área.
	Figuras 14 e 15 . Imagens que ilustram a supressão de vegetação, drenagens e aberturas de vias na presente área em setembro de 202, com evidente intenção de lotear a área.
	O fato de as atividades não possuírem licenças ambientais por parte do órgão de meio ambiente e de outros setores responsáveis por outras eventuais licenças de ocupação, conforme os elementos trazidos aqui, denotam que se trata de crime ambiental que ...
	Assim sendo, com base nos novos fatos apresentados acima, solicitamos providências para INTERRUPÇÃO URGENTE DA RETOMADA DA DESTRUIÇÃO DA ÚLTIMA GRANDE ÁREA COM ECOSSISTEMAS DE RESTINGA DE PORTO ALEGRE, solicitando-se também a profunda averiguação dos ...
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