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INTRODUÇÃO 
 

 Este Plano Ambiental vem sendo elaborado desde 2009, visando assim 

obter habilitação para o Licenciamento Ambiental de atividades de impacto 

local. Esta habilitação é de extrema importância para o município de 

Ibiraiaras, tendo em vista que nosso município é dependente das atividades 

agrícolas e, a demanda por licenciamentos se torna cada vez maior, uma vez 

que, muitos financiamentos bancários são concedidos somente mediante 

apresentação da referida licença ambiental para desenvolvimento da atividade. 

 A metodologia utilizada para a elaboração deste Plano Ambiental 

consiste em intensa revisão bibliográfica, saídas de campo para observações 

do meio biótico e consulta a diversos setores da administração pública e 

prestadores de serviços terceirizados 

 

01 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 
 

 A região onde se situa o atual município de Ibiraiaras chamava-se 

“Fazenda Rolin”, nome de um dos maiores proprietários de terra, João 

Garibaldino Rolin, que possuía 58.150.000 m2. Os tropeiros que cruzavam a 

área a chamavam de “Mormaço”, devido ao clima úmido do campo cercado 

por pinheirais, dando nome ao arroio que atravessa a cidade – Arroio 

Mormaço, A área também foi conhecida pelo nome de “Costa do Carreiro” e 

“Serra do Carreiro”, uma vez que este é o principal rio que cruza o território 

do município. (GUADAGNIN, 2000). 

 Ainda conforme Guadagnin (2000), grande área de terras foi dividida 

em colônias, passando a chamar-se “Fazenda São José”. Posteriormente, 

“Colônia São José do Carreiro” e “São José do Carreiro”. São José foi o 

padroeiro escolhido pelo doador da praça onde se situaria a vila. 
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 Em 29 de dezembro de 1944, o decreto 720, alterou o nome do distrito 

de São José do Carreiro para “Hibiraiaras”, sendo retirado mais tarde o “H” 

inicial, ficando “Ibiraiaras”. A prefeitura municipal da Lagoa Vermelha 

incentivou a mudança do nome para evitar confusões na distribuição da 

correspondência para São José do Ouro e São José do Carreiro. 

(GUADAGNIN, 2000). 

 Ibiraiaras é um nome de origem indígena, que significa, em Tupi, 

“Ibirá” árvore, mata, floresta e, “Iara” senhor (a), dono (a). Então, Ibiraiaras 

significa “Senhor das Matas” ou “Deuses da Floresta”. 

 Como área pertencente ao município de Lagoa Vermelha, Ibiraiaras 

inicialmente fazia parte do primeiro Distrito, juntamente com a sede do 

município de Lagoa Vermelha. A 15 de abril de 1929 foi criado o distrito de 

São José do Carreiro, sendo designado como 14° Distrito. Após recebendo 

outras denominações como 11°, 10°, 9° e 6° Distrito. Antônio Stella foi o 

primeiro subintendente (denominação de subprefeitos até 1930) a atuar em 

Ibiraiaras em época de eleição. A partir da criação do Distrito, foram 

designados pela Prefeitura de Lagoa Vermelha diversos subprefeitos que 

atuavam juntamente com o cargo de subdelegados, ambos cargos não 

recebiam honorários. A partir de 1929, Ibiraiaras passou a ter Registro Civil 

em cartório próprio.  

 A vegetação nativa no período de colonização caracterizava-se pela 

presença de vastos pinheirais, além de uma vegetação arbustiva e alguns 

taquarais. Em alguns pontos havia gramíneas, formando pastagens usadas para 

criação de gado pelos primeiros colonizadores. 

 A neve era intensa e, o clima mais frio e chuvoso do que é atualmente. 

Os animais nativos da época eram avistados com facilidade, como, pacas, 

cutias, tamanduás-bandeira, macacos, capivaras, tatus, veados, graxains, 
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lagartos, jaguatiricas, bugios, guarás, coatis, leõezinhos-baios. Além de muitas 

espécies de aves, as quais tinham o pinhão como seu principal alimento. 

Os primeiros moradores eram indígenas, posseiros, alguns grandes 

proprietários de terra de origem luso-brasileira e, poucos negros, os quais 

distribuíam-se nas margens descampadas dos rios Carreiro, Faxinal e Turvo, 

entre outros. 

 Neste período a principal atividade desenvolvida era a pecuária de corte. 

Também produziam charque, queijo, couro, lã, crina de cavalos e sebos, os 

quais eram vendidos em locais distantes de Santo Antônio da Patrulha e 

Torres e, posteriormente, na vila. Com o início da colonização italiana, muitos 

lusos e caboclos passaram a residir no povoado, trabalhando como 

carpinteiros, sapateiros, ferreiros, seleiros, alguns como criadores de gado, 

outros na limpeza de terrenos e outros serviços. 

 Os primeiros moradores lusos, caboclos e negros eram oriundos do 

município de Vacaria (Vila Ituim, Santa Rita, Pinhal da Serra, Esmeralda), 

Lagoa Vermelha (Fazenda da Roseira, Caseiros, Quebra – Dente, André da 

Rocha), São Francisco de Paula. Algumas famílias vieram de outros estados, 

como São Paulo e Espírito Santo. 

 Em 1917, chegou o primeiro colonizador italiano a habitar a vila da 

colônia São José do Careiro, Antônio Fabris. Primeiramente foram sendo 

abertas picadas para a passagem de carroças, surgindo assim, as primeiras 

estradas, porém os instrumentos para sua abertura eram simples: foice, facão e 

machado.  

 Os primeiros colonizadores abrigavam-se em barracas, para depois 

construir seu “rancho”. Em cada propriedade, inclusive na vila, construíam, 

junto à residência, um paiol para o milho, estrebaria com potreiro, o chiqueiro, 

o galinheiro e a horta. 
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 Em 28 de fevereiro de 1959, foi inaugurado o primeiro clube social da 

cidade, o “Clube União”. 

 A primeira atividade dos imigrantes italianos foi a derrubada dos 

pinheiros para abertura de lavouras. Numa primeira fase a madeira dos 

pinheirais não era aproveitada, pois não havia serrarias, era então queimada e 

deixada ao sol para apodrecer. Os colonizadores pagavam empreiteiros para 

realizarem as derrubadas, então plantavam milho e trigo, foram construídos os 

primeiros moinhos e, teve início a comercialização de produtos. Somente a 

partir da década de 30 e 40, a madeira passou a ser valorizada, devido à 

abertura de dezenas de serrarias. 

 

Figura 1- Distrito de São José do Carreiro nas décadas de 1920 e 1930. 

 

A Cooperativa Central de Madeireiros (CEMADE) foi fundada por 

diversos madeireiros do Rio Grande do Sul que instalaram um grande depósito 

no porto de Porto Alegre, vários madeireiros deste município eram sócios da 

CEMADE. 
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 Os produtos agrícolas eram vendidos nas casas de comércio do povoado 

e na cooperativa local, a “Cooperativa da Indústria e Comércio”, localizada 

nos fundos da Capela São José, na praça. Nesta cooperativa os agricultores 

compravam os mantimentos que não produziam (café, açúcar, sal). Os 

impostos eram pagos em Lagoa Vermelha, aonde se dirigiam usando o cavalo 

como meio de transporte. 

 A criação de suínos também foi uma atividade importante, 

principalmente a partir de 1930. Praticamente todas as famílias, inclusive no 

povoado, possuíam uma criação de suínos, parte para o consumo e parte para 

comercializar. Os animais crioulos eram soltos no mato, onde alimentavam-se 

de pinhões e guaviroba e, eram assinalados na orelha com a marca do 

proprietário.  

 A partir da segunda década de 30 foram adquiridos os primeiros 

caminhões, porém as estradas ainda estavam em condições precárias. Em 

algumas ocasiões a queda de uma ponte fazia com que os motoristas ficassem 

ilhados até oito dias sem poder sair para outros locais. Correntes eram postas 

nos pneus dos carros e caminhões, pois com as chuvas e a neve as estradas 

ficavam intransitáveis. Em 1936, foi adquirido o primeiro automóvel, um 

Fordzinho modelo A. Os primeiros caminhões eram movidos a gasogênio, a 

partir da combustão do carvão. Devido às dificuldades da época, na primeira 

metade da década de 40, além dos produtos agrícolas, suínos e madeira, os 

caminhões transportavam também passageiros. 

 As primeiras trocas comerciais eram feitas com os municípios de Nova 

Prata, Veranópolis e Bento Gonçalves. Os colonos de Ibiraiaras vendiam 

suínos, milho, banha, trigo, cebola, uva e feijão. E traziam tecidos, querosene, 

calçados, alimentos como, açúcar branco, café, erva-mate e arroz. Os colonos 

atravessavam o Rio das Antas na balsa. Já os empregados das serrarias e os 
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criadores de gado compravam diversos produtos diretamente na casa dos 

colonos: ovos, carne, banha, vinho, vinagre, frutas cítricas e pão. 

 As compras da população local eram feitas nas lojas de Antônio Stella e 

filhos, de Antônio e Constante Fabris. Geralmente, os débitos eram anotados, 

pelo comerciante, em uma caderneta, e as contas eram acertadas, na entrega da 

colheita, até um ano depois. 

 Os primeiros hotéis funcionavam também como restaurantes, um deles 

na atual rodoviária, possui uma cancha de bochas, uma cancha de bolão, jogos 

de cartas e a primeira sorveteria. Outro hotel possuía ao lado um barracão para 

cavalos e muares que eram comercializados. 

   Na década de 40 foi instalado um atacado que revendia produtos para 

as “bodegas” das capelas, neste local funcionava o único telefone da região e, 

até hoje é a rodoviária do município.  

Os moinhos, serrarias, usinas e ferrarias eram movidos pela força das 

águas do Arroio Mormaço e do Rio Carreiro. Valeriano Pagnocelli construiu 

um moinho na Capela de Nossa Senhora do Caravággio, em 1927, que 

funcionava com energia d’ água do Rio Carreiro e, não permitia que fosse 

jogado lixo neste rio, sendo, portanto, um dos primeiros ambientalistas de 

Ibiraiaras. Os moinhos trouxeram muito progresso para região, tornando-se 

centro gerador de novos serviços, como as ferrarias, as marcenarias, etc. 

  Nas serrarias as pessoas trabalhavam como meeiros ou empregados. O 

pagamento em algumas delas era feito com uma colônia de terras, neste caso, 

após retirar os pinheiros, o colono ficava com a terra para plantar. As capelas 

são fruto das serrarias da época da colonização, pois a partir da instalação de 

uma serraria, formavam-se núcleos populacionais e, então construía-se o 

capitel ou a capela. Em 1951, 40 serrarias estavam funcionando na área do 

distrito, as quais pertenciam a 81 empresas. 
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 Em 1929, foi construída a primeira usina de energia, também movida à 

água, junto à serraria da família Bedin, na primeira cascata do Arroio 

Mormaço. Seus construtores foram: as famílias Bedin, Stella e Fabris e, a 

energia elétrica era destinada aos moradores da sede. 

 A primeira ferraria foi instalada na sede por Pelegrino Dal Piva, desde 

então, as ferrarias foram surgindo rapidamente, inclusive na zona rural, todas 

destinadas a produzir instrumentos para o trabalho na lavoura, como enxadas, 

martelos, arados, etc. 

 A primeira marcenaria foi montada no distrito por Pedro Toseto, em 

1930. Neste local foi instalado o primeiro motor com energia elétrica da 

CEEE, em 1961. 

 Nas décadas de 30 e 40, especialmente, as serrarias atraiam a população 

da região para o distrito de São José do Carreiro, porém conforme as serrarias 

foram se extinguindo, intensificou-se a migração dos colonos para o oeste de 

Santa Catarina e noroeste do Paraná, onde compravam as terras a preços 

baixos. Nas décadas de 60 e 70, a criação da COOPIBI e a diversificação da 

produção a nível comercial, reduziram, em parte este fluxo migratório. 

 A Capela de São José do Carreiro foi criada em 1922 e, fazia parte da 

Paróquia São Paulo de Lagoa Vermelha. Os primeiros padres vinham de 

Lagoa Vermelha a cada dois ou três meses, nos primeiros anos, quando 

voltavam, faziam o registro civil dos nascimentos ocorridos recentemente na 

Capela São José. As primeiras capelas na área rural foram: São Pedro (1930), 

Nossa Senhora de Lourdes e Capela Divino (1935), São Sebastião (1938), São 

Roque e Nossa Senhora Aparecida (1940). O povoado de Ibiraiaras deve 

muito à Igreja Católica, sua religiosidade, forma de colonização e, o seu 

crescimento desde as origens, é por isso, que a maioria dos núcleos 

populacionais possui, até hoje, nomes de santos. Em 1932, iniciou-se a 
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construção da nova capela, em estilo gótico (seguindo o modelo da Igreja de 

Veranópolis). Em oito de dezembro de 1939 foi elevada à Matriz, com a 

criação da paróquia. 

O primeiro jornal que circulou na cidade foi o “Vibrante” nos anos de 

79 e 80, o qual pertencia ao grupo “Teatro e Cultura Vibrantes”. Somente na 

década de 90 surgiram novos jornais: “Ibiraiaras – Tropeiro dos Pampas”, “JM 

– Ibiraiaras” e “Arauto”. O grupo de teatro foi fundado na década de 70 e, 

realizou apresentações em Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Ciríaco, David 

Canabarro, São Jorge, Guabiju, Nova Prata, Nova Araçá, Nova Bassano e 

André da Rocha. 

 Nas primeiras décadas do povoamento de São José do Carreiro, o 

atendimento à saúde era procurado nos municípios vizinhos, especialmente em 

Nova Prata, Veranópolis e Bento Gonçalves. Para pagar os gastos com o 

hospital, os familiares levavam produtos que deveriam vender. Os primeiros 

farmacêuticos a residirem no município chegaram na década de 30 e, o 

primeiro médico, Renato Piazza, residiu aqui entre 1929 a 1933. A Casa de 

Saúde Santo Antônio foi inaugurada em 1937, sendo que a população 

colaborou com alguma contribuição para sua construção e formação do 

primeiro estoque da farmácia. Em 1942, as irmãs de São José chegaram para 

trabalhar no hospital. Em 1959 o hospital foi vendido e, ficou fechado por 

falta de médicos e enfermeiras, sendo reaberto em quatro de novembro de 

1960. 

 Aproximadamente em 1923, Antônio Stella trouxe a família de Angelo 

Olivo Refosco, de Nova Prata, para ministrar as primeiras séries. A escola, na 

sede, foi criada pela prefeitura municipal de Lagoa Vermelha e tinha a 

denominação de “Escolas Reunidas Dom Pedro II”. Em 1958 foi extinta e, 

passou a ser mantida pelo governo estadual com a denominação de “Escola 
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Isolda de Ibiraiaras”, mudando de denominação, em 1967, para Grupo 

Escolar. Existiu na mesma época uma escola situada na praça, junto a Capela 

São José, a qual foi construída pelos colonizadores em mutirão. 

 A Escola Rainha dos Apóstolos funcionou desde 1942 e, teve seu 

primeiro prédio inaugurado em 1943, por iniciativa do Frei Aleixo. As irmãs 

da Congregação de São José trabalharam nesta escola até 1965. Além disso, 

mantinha um internato para meninas. Em 1966, esta escola foi fechada por ter 

sido suspenso o contrato com o estado, os alunos, então, passaram a estudar no 

grupo escolar. As irmãs assumiram então novamente a direção do Hospital 

Beneficente São José. 

   A partir de 1968, começou a funcionar o ensino médio no distrito, 

chamado do “Ginásio Comercial Ibiraiaras”, mantido pela “Campanha 

Nacional de Educandários da Comunidade”. Desde 1973, a Escola Estadual 

Antônio Stella recebeu autorização para instalar as demais séries, atendendo 

em 1974 o primeiro grau completo. Em 1975, foi criada a “Escola Estadual de 

2° Grau de Ibiraiaras”, em 1979 foi unificado com o grupo escolar Antônio 

Stella, recebendo o nome de “Escola Estadual de 1° e 2° Graus Antônio 

Stella”. 
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Figura 2- Foto ilustrativa da cidade de Ibiraiaras na década de 70. 

 

 O movimento emancipatório iniciou em 1964 e conquistou a vitória no 

plebiscito realizado em 1965. No dia nove de 1965 foi assinada a lei número 

4976, que criava o município de Ibiraiaras.  
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Figura 3 - Vista aérea da atual cidade. 
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02 - DADOS DO MUNICÍPIO 
 

02.01 ÁREA: 
Área de 293 km2 correspondente a 0,109 % do território do Estado. 

 

02.02 POPULAÇÃO: 
 Conforme censo de 2007 (IBGE) a população total do município é de 

7.094 habitantes. O município é formado por vinte e seis comunidades, 

incluindo três distritos: São Sebastião, Nossa Senhora da Saúde e São Luiz. A 

zona urbana compreende os seguintes bairros: São José, Santo Isidoro, Bela 

Vista, Bairro dos Motoristas, Jardim Esperança e Centro. 

 

02.03 LOCALIZAÇÃO: 
 Localiza-se na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, na 

latitude 28° 22’ 12”e na longitude 51° 38’ 09”. Segundo a divisão do IBGE, 

encontra-se na “10° Microrregião – Passo Fundo” e na Mesorregião “Noroeste 

do Estado”. E na região fisiográfica dos Campos de Cima da Serra.  

 O município faz divisa ao norte com Lagoa Vermelha e Caseiros, ao sul 

com David Canabarro e São Jorge e, a oeste com Muliterno. 

 

DISTÂNCIAS: 

� Porto Alegre – 240 Km;  

� Passo Fundo – 90 Km;  

� Lagoa Vermelha via ERS 126 – 31 Km;  

� Caseiros – 13 Km;  

� Muliterno – 19 Km. 
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PRINCIPAIS VIAS PAVIMENTADAS 

VIAS ESTADUAIS: 

ERS 126 – liga o município de Ibiraiaras a Caseiros, São Jorge, Guabiju 

e Nova Araçá. A conclusão das obras de asfaltamento desta rodovia é uma das 

maiores reivindicações do município de Ibiraiaras. Há apenas 10 km 

asfaltados e, estes já estão necessitando de reparos. Além de beneficiar os 

municípios citados acima, esta ERS encurta o caminho em direção ao 

Petroquímico, aos centros regionais de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e 

Porto Alegre. O trânsito nesta via é intenso, pois liga pontos importantes de 

regiões produtoras e, torna-se uma rota alternativa, uma vez que os custos de 

fretes são menores. Empresa, projetos, desenvolvimento da região, tudo isso 

está à espera devido ao atraso nas obras de pavimentação desta rodovia.  

 

VIAS FEDERAIS: 

BR 470 – Liga Ibiraiaras aos municípios de Lagoa Vermelha, André da 

Rocha e Nova Prata, porém não há pavimentação. 

BR 285 – segue de Lagoa Vermelha em direção à Passo Fundo. 

 

DECRETO DE CRIAÇÃO: 

No dia nove de julho 1965 foi assinada a lei número 4.976, que criava o 

município de Ibiraiaras. Estiveram presentes no ato de criação: o governador, 

Ildo Meneghetti, o deputado estadual, Reinaldo Cherubini e, como 

representante do município, o Bel. Longino Z. Guadagnin. No dia 29 de maio 

de 1966, foi realizado no Clube União, o ato de Instalação do município de 

Ibiraiaras, quando houve a posse do interventor João Stella, nomeado pelo 

Presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. 
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FORMAÇÃO ÉTNICA: 

 Mais de 90 % da população é formada por descendentes de imigrantes 

italianos, que até hoje cultivam as tradições e costumes de seus antepassados, 

como a culinária, os jogos de baralho, a “mora”, os cantos italianos e os 

dialetos. O restante da população é composta por lusobrasileiros, indígenas e 

caboclos.  

Devido a essa maior descendência italiana, em 24/06/2004 foi 

inaugurada a Casa do Imigrante Italiano Nono Afonso, construída a partir 

de doações de vários moradores do município, entre eles, destaca-se a Família 

Dalla Libera, cuja casa serviu de réplica para a construção deste museu, 

cabendo à prefeitura a disponibilização da mão-de-obra. Idealizado no final de 

2003, por um grupo de moradores, o museu começou a ganhar contornos reais 

em março, quando chegaram às primeiras doações. Localizada no centro da 

cidade, a casa de três pisos, com arquitetura típica italiana do início do século 

passado, abriga: móveis e peças de uso doméstico da época da chegada dos 

imigrantes ao distrito de São José do Carreiro, além de fogão de chapa, forno 

de barro e a lenha. São 404 peças que vão desde uma simples marmeleira até 

uma trilhadeira dos anos de 1944. A casa está aberta à visitação gratuitamente, 

de segunda a sexta-feira, durante todo dia.  
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Figura 4 - Inauguração da Casa do Imigrante Nono Afonso. 

 

 Ibiraiaras preserva suas raízes, principalmente a religiosidade, as 

comunidades de Santo Antão, Nossa Senhora Consoladora, Santo Expedito e 

São Cristóvão preservam os traços arquitetônicos de suas igrejas do período 

de colonização italiana. 

 

02.04 SÍMBOLOS: 
� Bandeira: 
Apresenta como cores oficiais o verde e o amarelo, distribuídas em três 

faixas verticais, sendo duas verdes, uma em cada lado e uma amarela ao 

centro, e sobre esta o Brasão do município. O verde representa a mensagem de 

esperança e otimismo no crescimento social e econômico do País e da 
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Comunidade de Ibiraiaras; o amarelo, as riquezas agropastoris, produto do 

trabalho de seu povo e da fecundidade do solo. 

 

� Brasão: 
O Brasão traz inseridos alguns símbolos das atividades econômicas do 

município, do passado e da atualidade: duas espigas (uma de trigo e outra de 

milho), tendo entre elas um pé de batatinha, sobre uma engrenagem 

representando a indústria extrativista vegetal - as serrarias. Em cima, uma 

torre, emblema universal da “cidade”. Sob o emblema há uma fita com a data 

de 1938, quando o atual Município passou à categoria de Vila, e 1965, data da 

Emancipação. Ao centro, o nome do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Ilustração do brasão municipal. 

 

03 – ESTRUTURA POLÍTICO ADMINISTRATIVA: 

03.01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Esta secretaria municipal conta com sete funcionários, sendo quatro 

operadores de máquinas agrícolas concursados, um cargo técnico de agente 

ambiental, também concursado e, dois cargos comissionados, um de secretário 

e, o outro de chefe de setor. É neste setor que se localiza o Departamento de 

Meio Ambiente (DEMA), o qual será responsável pelo licenciamento 
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ambiente, caso concedida a habilitação, através do Agente Ambiental filiado 

ao CRBio-03, sob numero de matrícula 58597. 

 Esta secretaria presta serviços de terraplanagens para construção de 

galpões, estábulos e silos para armazenagem de silagem, construção de fossas 

sépticas com orientação técnica de extensionistas rurais da EMATER/RS, 

preparação do terreno para implantação de culturas anuais. Além de 

concessões de certidões de zoneamento a produtores rurais para licenciamento 

junto à FEPAM/RS e, realização de cursos de aperfeiçoamento em parceria 

com o SENAR/RS. Quanto à atividade de produção leiteira, esta secretaria 

atende cerca de 450 famílias rurais. 

 Quanto ao DEMA, este concede certidões negativas de débito 

ambiental. Elaboração e execução de projetos em parceria com: AMUNOR 

(Associação dos Municípios da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do 

Sul), Cáritas Paroquial de Ibiraiaras, Secretaria Municipal da Saúde e 

Departamento de Assistência Social, visando à conservação ambiental dos 

recursos naturais e educação ambiental voltada às crianças e adolescentes. 

Nossa principal atividade é a visitação de propriedades rurais, 

disponibilizando informações quanto à adequação da propriedade às normas 

ambientais, bem como orientação para realização de licenciamentos florestais 

como: extração de pinheiros plantados, aproveitamento de árvores nativas 

atingidas por fenômenos naturais, extração de árvores nativas por risco ao 

patrimônio, entre outros. 

 

03.02 SAÚDE 
Esta secretaria atua de segunda a sexta, conforme o seguinte horário de 

atendimento: 07h30minh às 11h30min e das 13h as 17h, com exceção de 
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quinta-feira, quando a secretaria encerra seu expediente externo as 16h para 

realização de reunião de equipe. 

Presta serviços de agendamento de consultas e exames e, quando 

possível é fornece transporte ao paciente, neste caso, priorisa-se pacientes com 

atendidos pelo SUS, seguido pelos pacientes com agendamento de consultas e 

exames realizados através da secretaria e, por último, convênios como IPE, 

UNIMED, VIAMED, etc... Quanto ao Setor administrativo desta secretaria, 

este elabora os Planos de Aplicação e Prestação de Contas (parte descritiva 

semestral), já a parte financeira é elaborada pela Secretaria da Fazenda 

(trimestralmente), os Planos e a Prestação de Contas são encaminhados ao 

Conselho Municipal de Saúde para avaliação e posterior aprovação.  

Quanto às consultas pela rede SUS, disponibilizamos de uma quota 

mensal: Médico Cardiologista (03 consultas/mês), Cirurgião Geral (03 

consultas/mês), Cirurgia Vascular (02 consultas/mês), Fisioterapia (03 

consultas/mês), Neurologista (02 consultas/mês), Oftalmologista Clínico (13 

consultas/mês), Oftalmologista Geral (12 consultas/mês), Pediatria (01 

consulta/mês) e Ortopedista (10 consultas/mês). Há outras especialidades que 

são agendadas pelo SUS, mas precisam aguardar a regulação da 6° 

Coordenadoria Regional de Saúde: Médico Buco-Maxilo-Facial, Cirurgião 

Cabeça e Pescoço, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia 

Torácica, Gastroenterologia (Doença do Fígado), Gastroenterologia Geral, 

Gastroenterologia (Hepatite Viral), Gastroenterologia (Patologias Hepáticas), 

Ginecologia, Mastologista, Obstetrícia, Nefrologia, Pediatra, Pneumologista, 

Pré-Natal de alto risco, Proctologista, Radioterapia, Reumatologista e 

Urologista. Conta ainda com uma quota mensal, pela Rede SUS, de 

mamografias, que são realizadas no município de Tapejara (15/mês) e, em 
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Passo Fundo, no Hospital da Cidade e no Hospital São Vicente de Paula, 

sendo estas liberadas conforme a necessidade. 

Além disso, possui convênio com um psiquiatra que atende no 

município, neste caso, é oferecido desconto de 50% para paciente que 

apresentar a requisição médica dos médicos do PSF e/ou psicólogas. 

Futuramente haverá serviços de Fisioterapia, no momento, estam cadastrando 

os fisioterapeutas do município para um posterior convênio. Também oferece 

vários convênios para consultas, exames, procedimentos, em consultórios 

particulares, Hospital da Cidade de Passo Fundo, Hospital Ortopédico, 

Hospital Olhos, etc... 

A Secretaria Municipal da Saúde alimenta vários sistemas de 

informação como: SIA, FPO, BPA, DEPARA, VERSIA (Sistema de 

Informação Ambulatorial, onde estão registrados todos os atendimentos 

realizados na Unidade), SCNES (Sistema de Cadastros Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde), SISPRÉNATAL (Cadastro e acompanhamento 

das gestantes), EDI e API (Sistema de cadastro e dispensação de vacinas) 

HIPERDIA (Cadastro e acompanhamento de todos os Hipertensos e 

Diabéticos), SISREG (Agendamento de consultas ou solicitação via regulação 

pelo SUS). 

Quanta à Gestão da secretaria, o Plano Municipal de Saúde é elaborado, 

revisado e debatido. Também são feitas reuniões com prefeito, secretários, 

equipes de trabalho, profissionais de saúde, diretores de Hospitais, 6ª 

Coordenadoria Regional de Saúde, AMUNOR, FAMURS, etc... 

A Secretaria Municipal da Saúde conta com a assessoria e orientações 

da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, situada em Passo Fundo. 

 

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE SAÚDE: 
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Secretária: Gessi Teresinha Bonês; 

Auxiliar Administrativo: Nara Regina Grando; 

Recepção e agendamento: Elisane dos Passos Ferreira; 

Fiscal Sanitária: Leoni de Fátima de Oliveira Freitas 

Agente de Campo: Roseli Elizabete Todeschini 

Cirurgião dentista: Leonardo Moro e Vilmar Lunelli 

Auxiliar de Saúde Bucal: Cristiane Lanzarin e Elizia de Araújo Arce 

Motoristas: Ivo Antonio Sechin, Leonir Paulo Pitton e Manoel Pereira 

dos Passos 

Serviços Gerais: Rosane Piton Rodrigues 

 

SAÚDE BUCAL 

Profissionais: Cirurgião dentista: Leonardo Moro e Vilmar Lunelli 

Auxiliar de Saúde Bucal: Cristiane Lanzarin e Elizia de Araújo Arce 

O atendimento odontológico é realizado na secretaria Municipal de 

Saúde de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30min as 10h e à tarde das 

13h as 16h. São disponibilizados um total de 07 fichas para atendimentos, 

sendo 3 para alunos escolares e 04 para livre demanda, além de atendimentos 

de urgência, se necessário. A equipe de Saúde Bucal participa do programa do 

SESC “Sorrindo para o Futuro”, o qual se destina às crianças do 1º ao 5º ano 

do ensino fundamental das escolas municipais. Também realizam trabalho de 

prevenção com grupos na atenção básica com gestantes e hipertensos. 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL: 

Fiscal Sanitária: Leoni de Fátima de Oliveira Freitas 

Agente de Campo: Roseli Elizabete Todeschini 
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A Vigilância Sanitária Municipal fiscaliza a comercialização de 

alimentos em locais como: mercados, lancherias, bares, restaurantes, etc... 

Também visita escolas, consultórios médicos, odontológicos e clínicas 

veterinárias, salões de beleza e, demais locais onde houver produtos ou 

serviços de interesse da população que possam oferecer riscos a saúde.  

Este setor trabalha na prevenção de intoxicações alimentares, coleta e 

envio de amostras de água para análise, envio de 06 cabeças de cachorro e 

morcegos para controle da raiva. Também desenvolve ações preventivas, 

como: 

� Combate aos roedores, com limpeza de terrenos, retirando 

entulhos e lixos acumulados; 

� Combate ao borrachudo, conscientizando os agricultores da 

importância da manutenção da mata ciliar e do grave problema decorrente da 

deposição lixo nos rios. Para esse projeto conta com a parceria da Emater-

RS/ASCAR e comunidades rurais para aquisição do BTI. 

� Projeto Pequenos Vigilantes: É um projeto que objetiva estimular 

nos estudantes hábitos positivos de higiene, sanitários e ambientais, teve início 

dia 25/08 com 50 estudantes. 

� Dengue: Medidas preventivas de fiscalização e combate a 

Dengue, através de visitas em armadilhas e pontos estratégicos, bem como 

visitas domiciliares para orientar como evitar acúmulo de água parada, 

tornando-se assim, possíveis criadouros; 

� Recolhimento de Pneus inservíveis através do convênio com a 

empresa Reciclanip. Os pneus recolhidos são reciclados e reaproveitados em 

diversas atividades comerciais e industriais, como massa asfáltica, solas de 

calçados, artefatos de borracha, cimento, etc... 



 25

� Educação e conscientização para o destino adequado do lixo 

contaminado e comum. 

� Parceria com as Cáritas Paroquial, Emater-RS/ASCAR  e 

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente no desenvolvimento de 

atividades de Educação Ambiental. 

 

A equipe de Enfermeiros presta os seguintes serviços: 

� Consultas de enfermagem e pré-natal; 

� Coleta citopatológica, orientações, encaminhamentos para 

ginecologista e entrega dos exames;  

� Vigilância Epidemiológica: SINAN (notificações doenças e 

agravos compulsórios) 

� Vigilância em Saúde: Vigilância Epidemiológica, supervisão da 

Vigilância Sanitária e Ambiental; 

� Investigações de mortes de gestantes e recém-nascidos; 

� Controle consulta pré-natal – SISPRENATAL; 

� Controle e Capacitação ACS e SIAB (Sistema de Informação da 

Atenção Básica); 

� Controle diarréia; 

� Controle saúde de ferro; 

� Controle da saúde dos adolescentes; 

� Controle da Tuberculose, Hepatites, Raiva; 

� Controle, solicitação de vacinas; 

� Solicitação, agendamento e entrega Mamografias;  

� Visita domiciliar; 

� Coordenação do trabalho dos agentes de saúde, através de 

capacitações, relatórios mensais, reuniões, etc... 
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� Educação em saúde, com grupos de Hipertensos e Diabéticos, 

gestantes e adolescentes. 

 

A equipe de Técnicas Enfermagem presta os seguintes serviços: 

� Triagem: verificação de sinais vitais (pressão arterial, 

temperatura, frequência respiratória, cardíaca), antropométricos (peso, altura, 

circunferência abdominal); 

� Vacinação; 

� Teste pezinho; 

� Curativos, injeções, retirada de pontos e procedimentos 

domiciliares; 

� Entrega de nebulizadores; 

� Esterilização de materiais; 

� Coleta de dados para HIPERDIA; 

� Atendimento da farmácia e recepção; 

� Notificação de surtos de diarréia, pré-natal, doenças 

compulsórias; 

� Alimentação SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional). 

 

A equipe de Médicos clínicos gerais (ESF) presta os seguintes serviços: 

� Atendimento clínico geral (consulta);  

� Solicitação de exames; 

� Encaminhamentos; 

� Internações; 

� Orientações gerais; 

� Visita domiciliar. 
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O Médico Pediatra presta os seguintes serviços: 

� Puericultura (crescimento e desenvolvimento até um ano de 

idade); 

� Teste olhinho; 

� Consulta médica até os 12 anos; 

� Atendimento de urgência (fora dos horários da Unidade) e dos 

dias de atendimento. 

 

O Médico Ginecologista presta os seguintes serviços: 

� Atendimento ginecológico e obtétrico, tendo como prioridade: 

gestantes, mulheres referenciadas pelos médicos e enfermeiras da Unidade de 

Saúde, retornos de preventivo e mamografias, puerperais, adolescentes 

requisitados pelo Conselho Tutelar e pelas escolas. 

� Suporte no atendimento de urgências às gestantes fora do horário 

da Unidade e dos dias de atendimento. 

 

As Psicólogas prestam os seguintes serviços na Saúde Mental: 

� Acompanhamento psicológico e avaliações psicológicas 

(encaminhamentos recebidos pela equipe de saúde – médicos, enfermeiros e 

agentes de saúde; especialidades – psiquiatras, neurologistas, oncologia, 

nefrologia, entre outros; Secretaria Municipal de Educação; Escolas Estaduais; 

Conselho Tutelar e Departamento de Assistência Social). 

� Visitas domiciliares a pedido ou quando verificada necessidade 

(equipe); 

� Participação na organização e execução dos grupos de gestantes, 

hiperdia e saúde do adolescente; 
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� Implementação do grupo de tabagistas; 

� Encaminhamento das internações álcool e drogas e psiquiátricas 

(entrevista com o paciente e familiares, preenchimento da ficha de referência, 

solicitação da vaga à 6ª CRS ou hospital de referência, atendimento pós-alta e 

encaminhamento ao grupo de Alcoólicos Anônimos); 

� Encaminhamento para especialidades, principalmente psiquiatra e 

neurologista; 

� Participação em palestras a convite da comunidade (escolas, 

sindicatos, APAE, zeladoras de capelinha, etc...); 

� Participação nas reuniões de equipe e discussão de casos; 

� Capacitações da 6ª Coordenadoria e outras. 

 

A Recepcionista presta os seguintes serviços: 

� Recepção das pessoas; 

� Preenchimento das Fichas de atendimento e encaminhamento 

para os referidos setores; 

� Preenchimento de AIH, laudos, encaminhamento aos hospitais de 

referência; 

� Saúde do trabalhador (RINA); 

� SIM e SINASC (mortalidade e nascimento); 

� Dispensação dos medicamentos especiais (na ausência do 

farmacêutico responsável); 

� Digitação SISVAN, condicionalidades bolsa família. 

 

Possui setor de Farmácia com as seguintes funções: 

� Cadastro e entrega de medicamentos; 

� Atenção farmacêutica; 
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� Processo de medicamentos especiais com o farmacêutico 

responsável; 

� Distribuição de preservativos, contraceptivos, insulinas; 

� Ciclo da assistência farmacêutica (aquisição, armazenamento, 

controle estoque e vencimento). 

 

AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ 

 Funcionabilidade da Autarquia Hospital Municipal São José, como 

Pronto Atendimento de Urgência - PADU. 

 A Autarquia Hospital Municipal São José é uma entidade pública, sem 

fins lucrativos, com atendimento exclusivo pelo SUS. Atuando como 

referência para casos de urgência e emergência no Município, através de 

atendimento 24 horas, sendo somente transferidos pacientes em casos de 

impossibilidade de resolução em nossa Instituição. Devido à superlotação dos 

hospitais da macro-região, servimos de suporte e assistência continuada para 

pacientes em fase terminal, dando maior conforto ao mesmo e seus familiares 

por residirem no município. 

 

Serviços Prestados 

 O Pronto Atendimento de Urgência atua em parceria com a equipe 

Estratégia Saúde da Família (ESF), oferecendo serviços ambulatoriais como: 

� Realização de curativos; 

� Suturas; 

� Aplicação de injeção (IM, EV, SC); 

� Retirada de pontos; 

� Drenagem de abcessos; 

� Atendimento pré-hospitalar a politraumatizados; 
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� Atendimento de traumas; 

� Retirada de corpo estranho; 

� Imobilização de membros; 

� Nebulizações; 

� Aplicações de enema; 

� Hemoglicotestes; 

� Verificação de sinais vitais;  

� Sondagem nasogástrica e vesical; 

� Lavagem de ouvido; 

� Pré e Consulta de enfermagem; 

� Consultas médicas; 

� Observações; 

� Internações; 

� Empréstimos de camas, comadres, colchões, válvulas de oxigênio e 

outros materiais para internação domiciliar; 

� Preenchimento de RINA (acidente de trabalho), Sinan (doenças e 

agravos de notificação compulsória) e diarréias; 

� Referência 24 horas para gestantes, para posterior encaminhamento; 

� Transferência de pacientes para a média e alta complexidade;  

 

 Quanto às internações não há a mínima de dias para permanência. A 

média de tempo de permanência é: clínica médica: 2,5 dias; pediatria: 1,5 dias 

(base no ano de 2010) e todos os casos obstétricos são encaminhados para os 

hospitais de referência. O período de permanência para observação é até 24 

horas. 

Quadro atual de funcionários da Autarquia Hospital Municipal São José 
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Categoria  Quantidade 

Técnico de Enfermagem 06 

Auxiliar de Enfermagem 04 

Enfermeira Responsável Técnica 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 

Cozinheira 01 

Funcionaria na lavanderia 01 

Recepcionista 02 

Atendente de farmácia 01 

Presidente 01 

Médico Responsável Técnico 01 

 

Horários de Atendimento do Pronto Atendimento de Urgência – PADU: 

� Nos horários das 07h às 07h30min atendimento para urgências e 

emergências com o médico José Carlos Ferst; 

� Das 07h30min às 11h30min os médicos atendem na Unidade 

Básica (ESF); 

� Das 11h30min às 13h o médico José Carlos atende dentro do 

hospital os casos de urgência e emergência; 

� Das 13h às 17h30min, os médicos atendem na Unidade Básica de 

Saúde; 

� A partir das 17h inicia o plantão médico que atende até as 07h do 

dia seguinte; 

� Feriados e fins de semana, atendimento durante 24horas; 

� Nos casos de emergência o atendimento é realizado dentro do 

PADU. 
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Normas de gerenciamento do PADU: 

� Controle de Infecção Hospitalar, implantado em novembro de 

2010 e continua em atividade; 

� Constante elaboração de protocolos, normas e rotinas para as 

diversas atividades desenvolvidas, visando o melhor andamento do trabalho; 

� Ficha de atendimento própria, onde são descritos todos os sinais 

vitais e breve anamnese em livro de registros; 

� Implantamos na Instituição um sistema de ouvidoria de usuários e 

trabalhadores para tomada de decisões; 

� Relatório mensal de receitas e despesas do hospital; 

� Relatório mensal de produção de serviços realizados; 

� Capacitação da equipe multidisciplinar para dar ênfase no 

acolhimento dos usuários; 

� Censo Hospitalar Diário. 

A ambulância fica sob responsabilidade desta Instituição, sendo que a 

mesma é utilizada para resgate em acidentes e transporte de paciente com 

solicitação médica. Enquanto os carros ficam sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde, sendo usados no transporte quando solicitados 

pela Autarquia. 

 

03.03 EDUCAÇÃO: 
 No território do município, conforme dados da Secretaria Municipal da 

Educação e Cultura (SMEC), há quatro escolas de ensino fundamental, sendo 

duas municipais e duas estaduais e, apenas uma escola de ensino médio.  

� Escolas Municipais: 
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- Escola Municipal de Ensino Fundamental João Dal Piva: está 

localizada no Bairro Santo Isidoro – Cidade e, conforme dados da Secretaria 

Municipal de Educação (SMEC), conta com 292 alunos (censo 2009), 

abrangendo à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, atendendo nos 

turnos da manhã e tarde; 

- Escola Municipal de Ensino Fundamental Octacílio Gris: localizada 

Distrito de São Luiz - Zona Rural. Atende 118 alunos (censo 2009) de Ensino 

Fundamental, funcionando somente no turno da manhã; 

 

� Escolas Estaduais: 

- Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Stella: localizada na cidade; 

- Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Aleixo: localizada no 

Distrito de São Sebastião - Zona Rural; 

- Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Monte Caseros: 

situada na Área Indígena Monte Caseros - Zona Rural; 

 

Segundo pesquisa do IBGE, em 2008, a rede de ensino fundamental 

contava com 73 docentes, sendo 40 da rede de ensino fundamental estadual e 

33 da fundamental municipal. Há apenas 16 docentes de ensino médio, todos 

da rede estadual.  

 

Há, no município, três escolas de ensino pré-escolar, destas uma é 

municipal e duas são particulares: 

� Escola Municipal: 

- Escola Municipal de Educação Infantil Benito Victorio Martinelli: 

situada no Bairro Bela Vista – Cidade, possui 117 alunos (censo 2009), 

atendendo à Educação Infantil, funcionando nos períodos da manhã e tarde. 
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� Escolas Particulares: 

- Escola de Educação Especial Bem-Me-Quer – APAE: localizada na 

Cidade; 

- Escola de Educação Infantil Turma do Disney: localizada na cidade. 

Conforme IBGE (2008), a rede pré-escolar contava com 12 docentes, 

sendo 11 da rede municipal e um da rede privada.  

 

� Bibliotecas: 

- Biblioteca Pública Municipal Érico Veríssimo: localizada na SMEC, nas 

dependências da prefeitura, aberta a todo o público; 

- Biblioteca José de Alencar: localizada na Escola Estadual de Ensino Médio 

Antônio Stella, esta biblioteca é estadual, estando aberta somente para alunos. 

 

A SMEC também desenvolve projetos voltados à comunidade local, como: 

� Projeto inclusão digital: iniciou em 2007, visando disponibilizar aulas 

e o acesso a computadores e internet para pessoas que não têm acesso a esses 

recursos, buscando possibilitar o aperfeiçoamento para o mercado de trabalho. 

Cidadãos de todas as idades podem participar gratuitamente, escolhendo entre 

os turnos da manhã, tarde ou noite, no caso de estudantes, as aulas são no 

turno inverso ao da escola. 

� Projeto como é bom ir à escola: teve seu início em 2005, voltado a 

conscientizar a comunidade escolar da importância da música nas escolas e 

seus benefícios na formação pessoal, na busca do conhecimento e no 

desenvolvimento integral do cidadão, buscando: 

          - Descobrir talentos; 



 35

          - Identificar diferentes ritmos, melodias e canções para violão, flauta 

e escaleta; 

          - Conceituar noções de teoria musical; 

          - Estimular mudança de comportamento, hábitos, atitudes, limites... 

          - Desenvolver as habilidades do aluno; 

          - Estimular a concentração e a disciplina; 

          - Despertar o interesse pelas diferentes formas de manifestações 

artísticas, culturais. 

 

 Banda Municipal 

 A banda municipal existia anteriormente e foi reativada em 2007, por 

iniciativa dos professores das escolas existentes no município que 

participavam da banda quando eram estudantes. Alguns instrumentos foram 

recuperados e, outros comprados com apoio financeiro do SICREDI, através 

do programa “A União Faz a Vida”. Os instrumentos são os Taróis, Bumbos, 

Surdos, Pratos, Escaletas, Liras e Trompetes, além das Balises que fazem a 

abertura da apresentação. Hoje a banda conta com 47 participantes, os quais 

são estudantes de 5 a 16 anos. A banda municipal já se apresentou em diversos 

municípios da região. 

 

03.04 DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL: 
O Departamento de Assistência Social desenvolve o projeto “Arte em 

Ação” que disponibiliza aulas de desenho, escultura e teatro aos adolescentes 

de 10 a 18, sempre no turno inverso às atividades escolares. Além disso, 

possui o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), o qual é um 

projeto financiado com recursos do governo federal, atendendo às diversas 
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faixas etárias e sociais da população. Além destes projetos, Há o 

acompanhamento de uma assistente social. 

 

03.04.01 EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO 

 

� GRENAL de veteranos 

Este é o maior evento esportivo da região que ocorre, todos os anos, no dia 

31 de dezembro, reunindo milhares de pessoas ao redor do Estádio Jacir Dal 

Piva. Este ano ocorrerá a 13ª edição do evento. O evento ganhou dimensão a 

partir de 2001, quando foi imposto um castigo aos perdedores: transportar os 

vencedores em uma carroça desde o estádio até o centro da cidade sob flautas 

e foguetes. Desde que as carroças foram introduzidas, o placar está 8 a 5 para 

o Grêmio. O Conselho Municipal de Desportos apóia a iniciativa e contrata a 

arbitragem. 

 

� Natal iluminado 

A Praça Alviri Maria Barreta ganha iluminação com mais de 300 mil 

lâmpadas coloridas, no mês de dezembro, mesclando a paisagem noturna com 

o arvoredo denso. A decoração da praça incentiva os demais moradores e 

lojistas a enfeitar suas casas e estabelecimentos comerciais. A ligação da 

iluminação da praça é precedida de missa campal, show pirotécnico e artístico, 

além da contagem regressiva e chegada do Papai Noel. 

 

� Cavalgadas 

Em 1991, nos 25 anos de emancipação político-administrativa de 

Ibiraiaras, um grupo de amigos decidiu realizar uma cavalgada em 

homenagem ao aniversário do município. O grupo contou com o apoio da 
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Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores para trazer a centelha da 

Chama Crioula e realizou a abertura Oficial da Semana Farroupilha. A 

cavalgada iniciou em Passo Fundo e, desde então a cavalgada é realizada 

todos os anos, porém em trajetos menores. A partir de 1998, o Sicredi e a 

COOPIBI passaram a colaborar decisivamente para a realização da mesma. 

Este evento tem o objetivo de divulgar, valorizar e preservar a cultura e a 

história do povo gaúcho, motivo de orgulho para qualquer riograndense. 

 

� Filós 

Os filós tiveram início em 2005, através de um resgate cultural, feito pelas 

escolas municipais, da etnia italiana existente no município. O evento ocorre 

em comemoração ao aniversário do município e, consiste na troca de visitas 

entre famílias antigas de origem italiana, as quais debatem problemas, 

comentam assuntos da atualidade, rezam o terço e, confraternizam através da 

gastronomia (brodo, vinho, etc.). A organização é por conta do Círculo de Pais 

e Mestres. As atividades ocorrem sempre no mês de maio e, retratam a história 

da colonização italiana com extrema fidelidade. 
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Figura 6 - Crianças locais revivendo costumes da cultura italiana. 

 

� Noite Italiana 

Este é um evento tradicional organizado pelo círculo de pais e mestres da 

Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Stella, tornando-se um dos mais 

tradicionais da região, divulgando o município e os hábitos da cultura italiana. 

Em cada edição são homenageados professores aposentados e descendentes 

mais antigos da comunidade. 

 

04. Diagnóstico Econômico. 
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04.01 Principais produtos agrícolas  
A base econômica do município está na produção primária, destacando-

se, na agricultura, as culturas da batata, milho, soja, trigo, cevada, feijão, 

aveia, alho, pipoca, brócolis, couve-flor, moranga, fumo e cebola. 

A produção de grãos é mais representativa na cultura de soja com área 

de 7,1 mil ha e 17 mil toneladas colhidas. O milho é segunda cultura de grãos 

mais expressiva, com área de 4,2 mil ha e 22,6 mil toneladas. O trigo ocupa 5 

mil ha e produz 7,6 mil toneladas. A produção de batata inclui-se entre as 

maiores, sendo cultivada em mil ha e produzindo 20 mil toneladas. O feijão 

ocupa 900 ha; milho e pipoca 1,2 mil ha; aveia 300 ha e, cevada 200 ha.  

 No município, as pequenas propriedades produzem alimentos para 

comercialização local e regional, um exemplo está na Capela Nossa Senhora 

Aparecida, o Sr. Danilo Tonin e sua esposa, Luci Martini Tonin, seguiram a 

idéia de seu filho Igor, estudante de agronomia em Pelotas e, em 2005, 

iniciaram a produção de verduras no sistema de hidroponia, iniciando com o 

cultivo de alface e, posteriormente, rúcula, agrião, radici e salsa. Hoje são 

comercializados 5 mil pés/mês , somente em Ibiraiaras e Passo Fundo. Estas 

verduras são cultivadas em estufa, não entrando em contado com insetos, não 

havendo, portanto, utilização de agrotóxicos.  

A agricultura diversificada de Ibiraiaras garante a ampliação da renda 

familiar e ajuda a enfrentar eventuais crises, como, por exemplo, a estiagem 

prolongada.  

Na pecuária, destaca-se a produção de aves, bovinos, suínos, leite e 

ovos. A produção de leite é responsável por boa parte do PIB do município, 

segundo o escritório municipal da EMATER, 600 produtores são responsáveis 

por 60 mil litros/dia. 
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Produção agrícola do município na safra 2010/2011 

Culturas Área de produção em ha 
 

TRIGO 1500 ha 
CEVADA 400 ha 
MILHO 3500 ha 
FEIJÃO 1ª SAFRA 600 ha 
FEIJÃO 2ª SAFRA 300 ha 
SOJA 8300 ha 
ALHO 10 ha 
BATATA 1ª SAFRA 700 ha 
BATATA 2ª SAFRA 500 ha 
CEBOLA 150 ha 
FUMO 190 ha 
MELÃO 2 ha 
BATATA DOCE 12 ha 
UVA 80 ha 
CENOURA 8 ha 
BROCOLIS 245 ha 
COUVE FLOR 67 ha 
REPOLHO 5 ha 
MORANGA HIBRIDA  120 ha 
PIPOCA 273 ha 
BATATA- DOCE 12 ha 
TOMATE 7 ha 
ESPINAFRE 4 ha 
Fonte: Ibge (www.ibge.gov.br). 

 

Produção pecuária do município em 2010 

Rebanhos N° de Cabeças 
 

BOVINOS 14.451 
EQUINOS 124 
BUBALINOS 07 
SUINOS 6.555 
CAPRINOS 171 
OVINOS 844 
FRANGOS 260.500 
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GALINHAS 46.100 
CODORNAS 10 
COELHOS 178 
VACAS ORDENHADAS 6440 
Fonte: Ibge (www.ibge.gov.br). 

 

Produtos de origem animal 

Produtos Quantidade 
 

LEITE 20.898.000 litros 
OVOS 378.000 duzias 
MEL 12.000 kg 
LÃ 1.680 kg 
Fonte: IBGE, Produção pecuária municipal, 2010. 

 

Produção Silvícola 

Produtos Quantidade 
 

ERVA MATE 2 toneladas 
PINHÃO 2 toneladas 
MADEIRA LENHA/TORA 17.790 m³ 
Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura municipal, 2009. 
 

04.02 Aquacultura. 
No município de Ibiraiaras não são encontrados registros de produtos 

ligados a essas classificações em grande escala. 

 

04.03 Extrativismo/mineração/pesca: 
No município de Ibiraiaras não são encontrados registros de produtos 

ligados a essas classificações em grande escala. 
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04.04 Produção Industrial: 
No setor industrial existem cerca de 20 pequenas indústrias, das quais 

destacam-se: 

� PANDOLFO Madeiras Ltda 

Foi instalada em Ibiraiaras em 1942, sempre atuando no ramo da indústria 

extrativa vegetal, inicialmente com extração de araucária e, mais tarde, com 

reflorestamento e aproveitamento do pynus. A administração geral fica em 

Porto Alegre e a madeira é comercializada em São Paulo, Minas Gerais, 

Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Itália. 

Além da produção da madeira, a empresa faz experimentos cultivando a 

erva-mate, nozes Pecan, junto à serraria, onde se proliferam gralhas azuis, 

num esforço para proteger o ambiente natural. Faz também criação de carpas 

em açudes, localizados em São Paulo, para utilização dos empregados. 

 

� ZATTI & CIA. Ltda. 

Em 1954, João Luiz Zatti e Valdomiro Zatti partiram de Nova Roma – 

Antônio Prado para o Distrito de São José do Carreiro, onde instalaram um 

pequeno matadouro de bovinos e suínos. Inicialmente os animais eram 

transportados em carroças e o comércio dos produtos dependia de fretes 

onerosos, somente em 1957 foi adquirido um caminhão. Em 1974, obtiveram 

energia elétrica para o funcionamento dos motores para industrialização e o 

resfriamento dos seus produtos. Em 1975, a empresa abriu sua primeira filial, 

localizada na sede do município, um açougue, comercializando carne bovina e 

suína e seus embutidos, uma vez que a Matriz localiza-se no Bairro Zatti. Os 

produtos embutidos (copa, salame, salamito, linguiça, morcela branca e 

banha) são produzidos com temperos naturais, sem sofrer qualquer processo 

químico. A maior parte das vendas concentra-se no Rio Grande do Sul, mais 
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especificamente em Vacaria, São Marcos, Caxias do Sul e Farroupilha. E 

também nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e 

Goiás. 

 

� COOPIBI (Cooperativa Agrícola Mista Ibiraiaras Ltda.) 

Foi criada em nove de maio de 1964 por um grupo de 65 agricultores, a 

cooperativa surgia para transformar uma economia simplesmente de 

subsistência numa economia de produção comercial, a partir da produção já 

existente, especialmente, milho e trigo, além de batatas e suínos. A partir de 

1965 foi adquirido o primeiro caminhão, um secador, além da construção de 

um armazém com capacidade para 20 mil sacos de grãos, especialmente trigo. 

Em 1967, já contava com quadro social de 252 associados. Em 1968 e 1974 

foram contratados os primeiros técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos.  

Na década de 70, a COOPIBI construiu um armazém graneleiro com 

capacidade para 180 mil sacas de grãos e adquiriu e instalou o moinho de 

milho, além de contratar médicos veterinários para incentivar o 

desenvolvimento da atividade leiteira. Neste período, a cooperativa já contava 

com 1050 associados.  

Em 1981, foram construídos o escritório, a loja, a ferragem, um pavilhão 

para lavagem de batatas, um pavilhão para armazenagem de insumos e foi 

adquirida uma frota de caminhões. Neste mesmo ano, passou a ter cinco 

unidades administrativas, em diferentes municípios, coordenadas pela sua 

Matriz e sede, em Ibiraiaras:  

- São Jorge: foi instalada uma nova unidade; 

- Guabiju: instalação do Posto de recebimento e resfriamento de leite; 

- Nova Bassano: foi incorporada a Cooperativa Mista Bassanense Ltda.; 
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- Nova Prata: foi incorporada a Cooperativa Tritícola Moageira Pratense 

Ltda.; 

- Ibiraiaras. 

Entre 1985 e 1991 foi introduzido o projeto alho, além da construção de 

diversas instalações nas Unidades de São Jorge, Protásio Alves e na Matriz, 

onde construiu dois silos aéreos. Além disso, elaborou um projeto de 

integração de suínos, centralizado na Unidade de São Jorge, também foi 

inaugurada uma nova sede da Unidade de Nova Bassano. 

Em 1986, a COOPIBI enfrentou dificuldades financeiras, 

descapitalizando-se em mais de 30 %, somente em 1988, com a anistia, a 

situação financeira foi normalizada. Em 1989, novamente a situação se 

agravou devido às estiagens, falta de recursos e Planos Econômicos do 

Governo. No ano de 1995, um novo projeto foi iniciado, o projeto feijão, 

também foram retomadas as produções dos moinhos de trigo e de milho, 

passando a produzir farinha em escala industrial. Para aumentar a 

lucratividade passou-se a embalar os produtos com logotipo e marca da 

COOPIBI, principalmente, pipoca, feijão, arroz e milho, além das farinhas. 

Atualmente, a cooperativa possui seis unidades de negócios em 

funcionamento: grãos, insumos agrícolas e pecuários, leite, suínos, moinhos 

de milho e de trigo, além de um supermercado. A COOPIBI, conta com cerca 

de 2500 associados.  

O município conta com outras empresas no setor de beneficiamento e 

comércio de produtos agropecuários e insumos básicos, como a Cerealista 

Bocchi, COREDAL, Agropecuária Mãe Terra, FERTIPRATA, COBIG e as 

lavadeiras de batata. 
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04.05 Setor Terciário: 
� Agencias bancárias: BANRISUL e BANCO BRASIL; 

� Cooperativas: COOPIBI, COTRAIBI, Cooperativa de Crédito; 

� Entidades sindicais: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos 

Servidores Municipais de Ibiraiaras; 

� Associações de Classes: Associação Ibiraiaras de Futebol, Associação 

dos Gremistas de Ibiraiaras e Clube União; 

� Associação de moradores: Bairro Bela Vista, Bairro dos Motoristas, 

Bairro Jardim Esperança, Bairro Santo Isidoro, Bairro São José; 

� Secretarias municipais: Secretaria da Administração, Secretaria da 

Fazenda, Secretaria da Educação e Cultura, Secretaria da Saúde, Secretaria de 

Obras e Viação, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; 

� Entidades de Governo Estadual sediadas no município: Inspetoria 

Veterinária, Corsan e Brigada Militar; 

� Entidades de Governo Federal sediadas no município: Posto do 

INSS e Correios; 

� Clubes de serviços: LIONS CLUBE, ROTARY CLUBE e LEO 

CLUBE; 

� Clubes de Diretores Lojistas. 

� Estabelecimentos de Saúde: cinco (5), sendo quatro deles públicos e 

um privado. 

 

04.05.01 PARTICIPAÇÃO ANUAL NO RETORNO DE ICMS DO ESTADO 

 O município vem aumentando seu índice de participação anual no 

retorno de ICMS do Estado, por meio da implantação de um programa que 

troca notas por cautelas que poderão resultar em prêmios, a campanha se 
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intitula “Nota Fiscal dá Prêmios”. Em 2007 o índice era de 0,079299, já em 

2008 foi de 0,08379 e, em 2009, 0,090776.    

 

05. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 
 

A caracterização sócio-econômica e cultural analisou e caracterizou os 

aspectos vinculados à ocupação antrópica do município. Abrangeu a 

sistematização dos principais dados sócio econômicos relacionados à 

demografia, educação, saúde, infra-estrutura, conforme exposto a seguir. 

05.01 Aspectos Sócio-econômicos 
 

Para sumarização dos aspectos sócio-econômicos do município, foi 

utilizado o IDESE, índice sintético elaborado pela FEE-RS (Fundação de 

Economia e Estatística), que abrange um conjunto amplo de indicadores 

sócio-econômicos com o objetivo de mensurar o grau de desenvolvimento dos 

municípios do Estado. 

O IDESE é resultado da agregação, com a mesma ponderação (0,25), de 

quatro blocos de indicadores: educação, renda, saneamento e domicílio, e 

saúde. Cada um dos blocos, por sua vez, resulta da agregação de diferentes 

variáveis. 

Os índices dos blocos são obtidos através de uma média ponderada dos 

índices de cada uma das variáveis componentes do bloco. A utilização de 

parâmetros internacionais permite que os índices, apesar de contemplarem 

indicadores diferentes, sejam comparados ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) elaborado pela ONU. O IDH considera três blocos (educação, 

renda e saúde) e apenas quatro indicadores, enquanto o IDESE trabalha com o 

bloco adicional de domicílio e saneamento e considera um conjunto de 12 

indicadores. Assim como no IDH, os municípios podem ser classificados pelo 
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IDESE em três grupos: baixo desenvolvimento (índices até 0,499), médio 

desenvolvimento (entre 0,500 e 0,799) e alto desenvolvimento (maiores que 

0,800). 

Nesse contexto, observa-se que o IDESE médio para 2003 apontou um 

índice de 0,736 para Ibiraiaras, o que inseriu o município em 108º na ordem 

de colocação em relação ao total dos municípios gaúchos.  

Para os outros fatores, os valores encontrados foram: 

� Educação: Índice de 0,877 - 103º entre os municípios gaúchos; 

� Renda: Índice de 0,800 - 79º posição; 

� Saneamento e Domicílios: Índice de 0,438 - 156º lugar; 

� Saúde: Índice de 0,827 - 422º na classificação. 

 

06. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL 
 

06.01 Abastecimento de água 
 

Quanto ao sistema de abastecimento de água, este é de concessão da 

CORSAN, e atende 1395 domicílios na zona urbana (IBGE, 2008) (Tabela 1). 

Conforme informações prestadas por funcionário da CORSAN, cerca de 99,9 

% dos domicílios em área urbana são abastecidos por esta companhia, os 

outros 0,1 % não recebem água da CORSAN por opção própria. Além disso, 

há abastecimento de alguns domicílios da zona rural localizados nas 

proximidades da área urbana. A extensão total de tubulações para 

abastecimento público corresponde a 18.175 km. Quanto à medição, a 

população ibiraiarense consome 620 m³ água/dia, sendo o percentual de 

hidrometria de 100% e, o percentual estimado de perdas é de 25 %.  
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Tabela 1: Sistema de abastecimento de água. 

 

Abastecimento de Água (IBGE – 2008) Total 

 

Número de economias abastecidas 1.582 

Número de economias ativas abastecidas 

residenciais 

1.395 

 

O abastecimento de água do município é exclusivamente dependente do 

lençol subterrâneo, uma vez que três poços tubulares profundos fazem a 

captação da água. O sistema de distribuição da água pela CORSAN é “em 

marcha”, ou seja, os três poços artesianos se conectam para a distribuição da 

água, a água que não está sendo consumida vai para as caixas d’água, as quais 

possuem uma bóia, que permite o auto-desligamento das bombas quando as 

caixas estão cheias e o re-ligamento quando estas estão com o nível de 

armazenamento de água baixo.  Assim que a bóia desliga automaticamente, a 

distribuição de água passa a ser pela caixa d’água. No município há duas 

caixas d’água, sendo uma de dois mil litros e uma de três mil litros, esta 

possui um recalque com a outra caixa para possibilitar o abastecimento dos 

domicílios que estão abaixo do nível. Estes poços são assim definidos: 

� IBR 1 – 525: localizado na Avenida Leda Acorsi Rech, este capta 110 

m³ água/dia; 

� IBR 6 – 1846: localizado na Rua 25 de Janeiro, n° 245, este capta 330 

m³ água/dia; 

� IBR 9 – 2828: localizado na Rua Frei Aleixo, n° 1080, este capta 180 

m³ água/dia; 
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O tratamento da água é feito através da aplicação de flúor e cloro 

diretamente nos poços, conhecido como simples desinfecção. Diariamente são 

realizadas análises de cloro, flúor, pH, turbidez, cor, odor e cheiro. Análises 

química, física e bacteriológica são feitas de oito em oito dias no Laboratório 

Central da CORSAN em Porto Alegre. Já as análises de metais pesados são 

realizadas semestralmente, também em Porto Alegre. Além disso, a vigilante 

sanitária também coleta amostras destes poços e as encaminha para a 

Universidade de Passo Fundo, onde são efetuadas as análises, para assim, ter 

um controle sobre os serviços prestados pela CORSAN. 

Nas comunidades da zona rural que possuem abastecimento de água por 

poços artesianos ou Solução Alternativa Coletiva – SAC, a vigilante sanitária 

realiza coletas mensais, conforme orientação da 6ª Coordenadoria Regional da 

Saúde, a qual está localizada em Passo Fundo. Quanto às análises é verificada 

a turbidez e o fluoreto em todos os tipos de poços e, nos poços rasos é 

observado também se há a presença de coliformes totais e coliformes 

termotolerantes ou Escherichia coli. O município de Ibiraiaras possui 26 

poços artesianos cadastrados, porém nenhum destes possui outorga para uso 

da água ou qualquer projeto de regularização da situação.  

A grande maioria da população possui algum tipo de tratamento, apenas 

uma pequena vazão de água é consumida diariamente sem nenhum tipo de 

tratamento (Tabela 2). 
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Tabela 2: Sistema de abastecimento de água, conforme o tratamento utilizado. 

Volume de água tratada distribuída por dia 

(IBGE – 2008) 

Total (m3) 

Total     715 

 

Volume total de água com tratamento 649 

 Simples desinfecção (cloração e outros) 649 

 Sem tratamento     66 

 

 

06.02 Esgotamento Sanitário e Drenagem 
 

Quanto ao esgoto sanitário, não há rede de tratamento de efluentes no 

município de Ibiraiaras, apenas conta com uma rede de esgoto pluvial que 

contribui para o Arroio Mormaço. A rede coletora corresponde a 16 km de 

extensão, atendendo cerca de 90% da população urbana. 

A falta de coleta e tratamento adequado dos efluentes sanitários 

domésticos na área urbana de Ibiraiaras constitui o principal problema de 

saneamento ambiental do município, com conseqüências prejudiciais aos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos da área, bem como para outras 

variáveis dos meios físico, biótico e antrópico. Além disso, ressalta-se que a 

situação atual traz prejuízos à saúde pública, o que torna a comunidade mais 

vulnerável do ponto de vista sanitário e sujeita a diversas doenças de 

veiculação hídrica, tais como doenças diarréicas, verminoses, hepatites, entre 

outras. 
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A Secretaria Municipal de Obras é o setor responsável pela gestão dos 

serviços de drenagem no município de Ibiraiaras. A infra-estrutura de 

drenagem foi sendo implantada, ao longo dos anos, sem maiores critérios 

técnicos, visando à solução de problemas pontuais, não se compatibilizando 

com o contexto global e as bacias de contribuição. 

O sistema apresenta problemas de sub-dimensionamento, má utilização 

(lançamento de lixo e de esgotos) e de conservação. Estes fatores são 

agravados em razão das ocupações indevidas de locais sob a influência das 

águas, como por exemplo, as margens do Arroio Mormaço. 

A abordagem da drenagem urbana no âmbito do plano de saneamento 

apresenta-se também como importante desafio no sentido qualificar os 

condicionantes diretamente relacionados às águas pluviais e à ocupação 

urbana, tais como: sistema hidrográfico, ciclo hidrológico, bacias 

hidrográficas de contribuição, proteção da mata ciliar, áreas de risco de 

inundações, etc. 

 

06.03 Resíduos Sólidos 
 

Na área urbana, o lixo é coletado três vezes por semana, nas terças-

feiras, quintas-feiras e sábados, por uma empresa terceirizada contratada, a 

qual chama-se Reciclagem ADEVA Ltda. ME, localizada no município de 

Nova Araçá/RS. 

Quanto aos pneus inservíveis, a Prefeitura Municipal de Ibiraiaras 

possui convênio de cooperação mútua com a Associação Reciclanip, 

localizada no município de São Paulo/SP. Este convênio foi firmado com a 

intenção de adotar medidas visando à prevenção e a repressão da degradação 

do meio ambiente, de modo a dar uma destinação ambientalmente adequada 
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aos pneumáticos inservíveis. Para isto, foi criado um centro de coleta, 

denominado de “Ponto de Coleta de Pneus”, localizado na Comunidade do 

Caravággio, interior do município de Ibiraiaras, o local é coberto, protegido da 

chuva para evitar a proliferação de mosquitos vetores de doenças. A Prefeitura 

de Ibiraiaras comunica à Reciclanip sobre a disponibilidade de pneus para a 

coleta com 72 horas de antecedência. As Secretarias Municipais da Saúde e de 

Obras e Viação são responsáveis pela fiscalização e supervisão das atividades, 

visando sempre mantê-las em estrita consonância com a legislação ambiental 

pertinente. A Reciclanip retira os pneus inservíveis do ponto de coleta, dando-

lhes destinação adequada, em consonância, principalmente, com a Resolução 

258/99 do CONAMA. A coleta é feita através de carreta, baseando-se num 

volume mínimo de 2.000 pneus de passeio ou 300 pneus de carga. Este 

convênio não possui nenhum repasse financeiro e/ou remuneração a qualquer 

uma das partes. Este convênio foi firmado em 13 de Agosto de 2010 sem 

prazo para término. 

Quanto aos resíduos sólidos de Saúde Classe I, Grupo A, Grupo B e 

Grupo E, são coletados pela empresa Via Norte Coleta e Transporte de 

Resíduos Ltda., localizada em Passo Fundo/RS, conforme contrato. Esta 

empresa realiza o serviço de coleta, transporte, tratamento dos resíduos sólidos 

de saúde acima citados, através de veículos devidamente licenciados, 

atendendo ás Normas Técnicas da ABNT, Legislação Ambiental do 

CONAMA, Resoluções da ANVISA e disposições gerias das licenças de 

operação da FEPAM/RS. O Tratamento Térmico é realizado junto à Estação 

de Tratamento, localizada na RS 344, n° 1687, km 98, em Santo Ângelo. O 

destino final das cinzas escórias e resíduos do Grupo B (químicos, tais como 

vidros com resíduos de medicamentos, medicamentos vencidos, etc.), serão 

enviados para o Aterro Industrial de Classe I, junto a Fundação Próamb de 
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Bento Gonçalves/RS. Os resíduos são segregados na fonte geradora, sendo 

acondicionados em suas devidas embalagens, conforme o grupo, ou seja, 

resíduos biológicos infectantes do Grupo A em sacos brancos leitosos; 

resíduos perfuro cortantes do Grupo E em caixas de papelão rígido com a 

simbologia 6.2 (infectantes); todos devidamente identificados com o nome e 

endereço do gerador, de acordo com seu Plano de Gerenciamento de 

Resíduos. A coleta dos resíduos sólidos de saúde é realizada quinzenalmente 

por funcionários devidamente qualificados e equipados. As despesas e custeio 

do objeto deste contrato serão subsidiados com recursos consignados da 

dotação orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde. Este contrato 

vigorará por 12 meses, iniciou em 01 de Agosto de 2011 até 31 de Julho de 

2012.  

Quanto às embalagens de agrotóxicos, estas são recolhidas pelas 

empresas que as comercializam e, encaminhadas para a Simbalagem, 

localizada em Passo Fundo, a qual dá o destino adequado ao material 

recolhido. A média de material recolhido é de 4 toneladas/ano.  

Na área rural, a Secretaria Municipal de Obras juntamente com a 

Comissão do Meio Ambiente, desenvolvem um projeto de coleta do lixo seco 

no interior do município há 10 anos. O material reciclável é vendido para uma 

cooperativa de catadores de Lagoa Vermelha, o recolhimento é realizado três 

vezes ao ano, nestas ocasiões são coletadas: latas, vidros, plásticos, ferros e 

metais os quais já estão previamente separados em sacos plásticos ou caixas 

de papelão. A divulgação da data e do roteiro de recolhimento do lixo seco nas 

comunidades é feita por meio dos agentes municipais de saúde e dos 

presidentes das capelas. 
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07. DIAGNÓSTICO DO MEIO NATURAL – FATORES ABIÓTICOS. 
 

07.01 CLIMA: 
Segundo o sistema Köppen, o clima da região é subtropical, do tipo Cfa, 

com temperatura média nos meses mais quentes de 20,6ºC e a temperatura 

média anual de 15,9ºC, como mostra a Figura 1, baixando à escala negativa no 

inverno. 

A precipitação média mensal é de 162,8 mm e o acumulado no ano é de 

1953 mm. Em geral, as chuvas são bem distribuídas durante o ano todo, com 

exceção dos meses de novembro e dezembro.   

 

Figura 07 – Mapa do estado do Rio Grande do Sul com temperaturas médias. 
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Abaixo indicações sobre as condições climáticas gerais do município de 

Ibiraiaras, segundo o Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do 

Estado Rio Grande do Sul, pertence à Região 3 e sub-região 3b: 

� Precipitação pluviométrica média anual: 1400 a 1800 mm; 

� Dias de chuva: 90 a 130; 

� Temperatura média: 15 a 18ºC; 

� Temperatura média máxima: 21 a 24ºC; 

� Temperatura média mínima: 10 a 13ºC; 

� Geada nº dias/ano: 9,5 a 24,3; 

� Umidade relativa do ar: 75 a 80 %. 

 

07.02 HIDROGRAFIA:  
 

O território de Ibiraiaras se apresenta como um “divisor de águas”, isto 

é, uma área mais elevada do terreno, onde os rios têm suas nascentes e tomam 

direções diferentes conforme o declive do relevo. O seu perímetro urbano é 

drenado por 4 microbacias de diversas dimensões, sendo a principal, a do 

Arroio Mormaço que corta o centro urbano no sentido Norte – Sul com 

segmentos canalizados, constituindo-se na principal fonte de poluição para o 

rio principal da região, o Rio Carreiro, que tem suas nascentes na divisa com o 

Município de Lagoa Vermelha, na Fazenda Jaboticabal, e deságua no Rio das 

Antas. 

O município encontra-se inserido no Aqüífero Serra Geral formado 

pelas rochas magmáticas vulcânicas, cujo comportamento hidráulico está 

subordinado às principais estruturas como juntas, fissuras e falhas. Classifica-

se como sendo de extensão regional, livre a semi-confinado, descontínuo e 
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heterogêneo, onde o potencial de produção de poços tubulares profundos 

depende da dimensão, profundidade e extensão das estruturas perpassadas. 

A recarga é feita pelas águas pluviais que infiltram no manto de 

alteração ou aquífero manto de regolito. O manto de alteração atinge, em 

media, de 4 a 5 m possibilitando a existência de aquífero freático, 

caracteristicamente de extensão limitada, livre, porosidade granular, 

descontínuo, heterogêneo e anisotrópico. Esse aquífero não possui grande 

possibilidade de aproveitamento hídrico, especialmente pela extensão 

horizontal das lentes mais argilas. 

07.02.01 Rios e seus afluentes 
O sistema hidrográfico da região é composto por várias sangas e arroios de 

pequeno porte, os quais são alimentados pelas águas superficiais, que drenam 

para a Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas. 

O principal curso d’água do município é o Rio Carreiro que atravessa seu 

território no sentido nordeste-sudoeste, tendo suas nascentes na divisa com o 

município de Lagoa Vermelha, na Fazenda Jaboticabal, desaguando no Rio 

das Antas. Sua denominação se deve aos “carreiros” que os animais faziam 

em suas margens. Seus principais afluentes são: Arroio Vimes, Rio dos Índios, 

Arroio Três Barras (com seu subafluente Madressilva), Arroio Guabirobeira e 

Arroio Mormaço. 

O Arroio Mormaço atravessa a cidade, constituindo-se, então na maior 

fonte de poluição para o Rio Carreiro. Tanto o Arroio Três Barras quanto o 

Arroio Mormaço nascem na localidade de São Pio X. 

O Rio Turvo nasce na localidade de Nossa Senhora Aparecida, corre na 

direção leste. Seus afluentes são os Arroios Faxinal e Taipinha, na divisa com 

Lagoa Vermelha. Este rio também deságua no Rio das Antas. 
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O Rio da Prata tem sua nascente na localidade de Nossa Senhora da Salete 

e, segue na direção Sul, desaguando no Rio das Antas. 

 Os Arroios Butiá e Araçá marcam a divisa, ao norte, com Lagoa Vermelha 

e Caseiros. Ambos são afluentes do Rio Forquilha, localizado fora do 

território de Ibiraiaras, que deságua no Rio Pelotas. 

 

 

Figura 8 - Cascata do Arroio Mormaço. 
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Figura 9 - Quedas d’águas localizadas no Rio Carreiro. 

 

07.02.02 Bacias Hidrográficas 
A maior parte do território municipal, aproximadamente 96%, faz parte da 

Região Hidrográfica do Guaíba, especificamente na Micro Bacia Hidrográfica 

Taquari-Antas. O restante pertence à Região Hidrográfica do Uruguai, na 

Micro Bacia Apuaê-Inhandava. 
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   Figura 10 – Mapa Bacias Hidrográficas do RS – Fonte SEMA. 
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Ibiraiaras 

 

Figura 11 – Divisão municipal da sub-bacia hidrográfica Taquari-Antas.  
Fonte: www.proguaiba.rs.gov.br/mapas/mapas_index.htm. 
 

� Divisor de Águas 

O território de Ibiraiaras representa um divisor de águas, pois com seu 

terreno mais elevado, as nascentes tomam diferentes direções conforme o 

declive do relevo.  

 

08. RELEVO E ALTITUDE: 
O Município de Ibiraiaras caracteriza-se por apresentar um relevo 

ondulado e acidentado com uma altitude média de 794 metros, sendo a 

máxima de 918 metros na Localidade de São Pio X e, 780 metros na cidade. 

Faz parte do Planalto Meridional do Brasil, localizando-se nos seus limites ao 

Sul, na chamada Serra Geral. 

 

09. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
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A Geologia é a ciência que estuda a origem, a composição e evolução 

da Terra, bem como os processos que ocorrem no seu interior e na sua 

superfície.  

O município de Ibiraiaras é caracterizado por rochas vulcânicas 

pertencentes à Provincia Geológica Paraná. A porção vulcânica dessa 

província é representada pela formação da Serra Geral, que ocupa a parte 

superior do Grupo São Bento, sendo constituída basicamente por rochas 

basálticas, deciticas e riodaciticas. Essa formação agrupa uma espessa 

sequência de vulcanitos, eminentemente basálticos, podendo conter termos 

ácidos intercalados, que se tornam mais abundantes no topo do pacote. Mesmo 

tendo extravasado desde o Triássico Superior, desenvolveu-se de modo 

significativo durante o Jurássico e Cretáceo. 

A sequência básica inferior é constituída predominantemante por 

basaltos, enquanto que a sequência ácida superior constitui-se, principalmente, 

por riodacitos felsiticos, riolitos felsiticos, dacitos e basaltos pórfiros. 

Uma avaliação em campo realizada num corte de estrada mostrou que a 

rocha está recoberta por um espesso volume de solo com características 

silitico-argiloso, coloração avermelhado, inorgânico, proveniente da alteração 

química da rocha basáltica que compõe o substrato rochoso. 

Sotoposto a este pacote de solo ocorre um leito saprolitico de coloração 

marrom a mosqueado (oxidado) de espessura não determinada, que assenta 

diretamente sobre o embasamento rochoso basalto. 

Os derrames sucessivos de lava se manifestam na morfologia da 

paisagem, resultando na geomorfologia. A base e a parte de textura mais 

porosa e irregular vão ser mais facilmente alteradas por fenômenos de 

meteorização, tanto químico como físico, dando lugar a zonas de relevo mais 

suave e a formação de solos mais potentes.  
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O município situa-se topograficamente entre as cotas 800 e 700, o 

relevo é ondulado com inclinação suave das vertentes, principalmente para 

Norte. Apresenta um modelado convexo-côncavo com aprofundamento médio 

dos vales e uma alta densidade de drenagem, proporcionando na base, 

formações pedológicas geralmente espessas a medianamente espessas com 

presença de colúvios e afloramentos rochosos ocasionais. 

A presença de geodos caracteriza a parte superior do derrame alterada 

pelas forças intempéricas que literalmente vão descascando a rocha como se 

fosse uma “cebola”. O resultado deste intemperismo típico é a formação de 

um solo com horizonte B espesso, de constituição silico-argiloso. 

O Perfil Pedológico caracteriza-se pela presença de um solo argiloso, 

descendente de rochas básicas, classificado como latossolo vermelho-escuro, 

sendo o horizonte A de pequena espessura e, o horizonte B é espesso, típico da 

região do planalto. O horizonte C é incipiente ou não existe. 

A condição de um relevo suave e a ausência de horizonte C indica a 

provável ocorrência de movimentos de massa localizados no passado e, que o 

horizonte B sofreu um intenso processo de lixiviação de cátions, com 

consequente desenvolvimento dos argilo-minerais presentes para uma 

condição estável, com baixa capacidade de troca catiônica, baixa 

expansibilidade e boa drenagem. 

Embora no seu estado natural o solo apresente uma moderada condição 

de drenagem, compactado este material apresenta potencial de baixa 

permeabilidade devido a sua composição basicamente argilosa. 

A matéria orgânica se mineraliza facilmente e desaparece com rapidez. 

É um horizonte subsuperficial de textura média ou argilosa que consiste em 

uma massa de solo muito intemperizada, composta de quantidades variáveis 

de sesquióxidos, caulinita, quartzo e outros minerais resistentes ao 
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intemperismo. A estrutura é granular muito pequena, oriundo, 

fundamentalmente, da lavagem da sílica e bases, restando o ferro e o alumínio. 

Esses solos apresentam baixa relação SiO2/Al2O3 devido à lixiviação da sílica 

e à permanência do alumínio, bem como, à diminuição da capacidade média 

de saturação de base e baixo conteúdo de minerais primários, exceto os mais 

resistentes. 

Predominam os solos argilosos, latossolo vermelho escuro (Unidade 

Passo Fundo, latossolo roxo (Unidade Erexim) e latossolo bruno. De modo 

geral estes solos desenvolvem-se em áreas suavemente onduladas (patamares) 

sendo solos profundos. Nas áreas de relevo dobrado (escarpas) aparecem os 

solos da unidade Charrua, pouco desenvolvidos, rasos, adequados para 

culturas permanentes (reflorestamento ou fruticultura), desde que 

acompanhados de práticas conservacionistas intensas e complexas. 

A área do município de Ibiraiaras caracteriza-se pela presença de rochas 

eruptivas básicas da formação Serra Geral, como mostra a Figura 12. Os 

sucessivos derrames de lavas basálticas deram origem ao Planalto Meridional 

do Brasil, que ocupa, atualmente, 50 % do território gaúcho. 
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Figura 12: Mapa geológico da região (Fonte: Projeto RADAMBRASIL). 
 
 

Em geral, podem ser consideradas como principais feições o relevo 

movimentado com morros intercalados com áreas de conformação mais plana, 

que constituem os patamares dos derrames vulcânicos que estruturaram o 

substrato local. Nesse contexto, a estruturação tectônica (falhas e fraturas), 

sobreposta ao conjunto de rochas, controla a formação da rede de drenagens 

naturais (rios e arroios) e, por conseqüência, as áreas com maior dissecação do 

relevo associadas à erosão hídrica conduzida pela rede de drenagens 

existentes. 

A superfície de Ibiraiaras é caracterizada por apresentar muitas 

ondulações, cujas altitudes variam de 775 a 830 m acima do nível do mar. 
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A figura 13, a seguir, exibe a conformação geral do relevo da área 

urbana de Ibiraiaras. 

 

Figura 13: Contexto geomorfológico da região. 
Fonte: foto aérea fornecida pela Prefeitura Municipal de Ibiraiaras 

 

09.01 SOLO 
 

� Área total do município: 301 km2 

� Área urbanizada: 3,34 km2 

 

Conforme censo agropecuário 2006 (IBGE):  

Área com cobertura vegetal: 

� Cobertura florestal: 4.879 ha 

 

� Área com culturas anuais: 
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� Lavouras permanentes: 223 ha 

� Lavouras temporárias: 16.986 ha 

 

� Área com pastagens: 

� Pastagens naturais: 2.368 ha 

 

� Tipo de solo 

O solo do município de Ibiraiaras é influenciado pelo material de origem, 

resultando em uma associação de solos, conhecida como Ciríaco-Charrua. 

Os solos da Unidade Charrua, denominado de Neossolo Litólico Eutrófico 

Chernossólico na classificação atual, são pouco desenvolvidos, rasos e 

possuem o horizonte A diretamente assentado sobre a rocha ou sobre um 

pequeno horizonte C, geralmente com muito material de rocha em 

decomposição. Apresentam boa fertilidade natural, devido aos valores de 

soma e saturação em bases, e aos teores muito baixos de alumínio trocável. 

Os solos da Unidade Ciríaco, denominados de Chernossolo Argilúvico 

Férrico, compreendendo os solos minerais não hidromórficos, com horizonte 

A chernozêmico e horizonte B textural com argila de atividade alta e eutrófico 

ao longo do perfil. São constituídos por perfis pouco profundos, apresentando 

pedras na superfície e/ou misturadas à massa do solo. São solos de fertilidade 

natural muito elevada, com altos valores de pH e nulos ou muito baixos teores 

de alumínio trocável. 

Apesar de ótima fertilidade, esses solos apresentam restrições de uso 

agrícola, devido ao relevo fortemente ondulado e muito pedregoso, e 

possuírem perfis com pouca profundidade. A Unidade Ciríaco é encontrada 

em áreas planas. A Unidade Charrua, em locais que apresentam relevo com 

maior declividade. 
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10. DIAGNÓSTICO DO MEIO NATURAL. 

10.01 FLORA : 
O município está localizado no Bioma Mata Atlântica e, possui como 

principal fitofisionomia vegetal a Floresta Ombrófila Mista (Figura 14), a qual 

caracteriza-se pela associação a climas secos e frios, regiões de planaltos e 

serras e, possui como espécie florestal predominante, no dossel da floresta, a 

Araucaria angustifolia, popularmente conhecida por pinheiro-brasileiro ou 

araucária. Este espécie é de valorosa madeira e, por isso, encontra-se na lista 

oficial de espécies vegetais brasileiras ameaçadas de extinção desde 1992 

(CASTELLA, BRITEZ, 2004; MEDEIROS et al., 2004). No sub-bosque, 

desta floresta, ocorrem, principalmente espécies da Família Lauraceae e 

Mirtaceae.  

Conforme relato de descendentes dos primeiros colonizadores que aqui 

chegaram, a área do município era coberta, quase 100 %, por matas nativas e 

mais algumas pequenas áreas de gramíneas e arbustos. O desmatamento, que 

resultou da comercialização do pinheiro-brasileiro, nos anos 30 a 70, destruiu 

grande parte desta fitofisionomia. 

Hoje restam em torno de 18 % da cobertura vegetal, distribuída entre 

reflorestamento, matas nativas e capoeiras. A área de reflorestamento 

representa 4 % da área total do município, as matas nativas com mais de 20 

anos representam em torno de 5 % e as capoeiras aproximadamente 9 %. 

Os dados aqui apresentados foram obtidos por meio de visitas ao campo 

para observação e identificação das espécies, além de extensa revisão 

bibliográfica e entrevistas aos moradores locais. 
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10.01.01 Espécies predominantes 

Nome Popular Nome Científico Família 

Angico-vermelho Parapiptadenia rigida Fabaceae 

Araçá-do-mato Myrcianthes gigantea Myrtaceae 

Araticum Rollinia sylvatica Annonaceae 

Araucária Araucaria angustifolia Araucariaceae 

Aroeira-bugre Lithraea brasiliensis Anacardiaceae 

Aroeira-vermelha Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 

Bracatinga Mimosa scabrella Mimosaceae 

Branquilho-comum Sebastiania 

commersoniana 

Euphorbiaceae 

Cambará Gochnatia polymorpha Asteraceae 

Camboatá-vermelho Cupania vernalis Sapindaceae 

Camboim Myrciaria cuspidata Myrtaceae 

Canela-de-sebo Ocotea puberula Lauraceae 

Canela lageana Ocotea pulchella Lauraceae 

Chá-de-bugre Casearia sylvestris Flacourtiaceae 

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae 

Cerejeira Eugenia involucrata Myrtaceae 

Erva-mate Ilex paraguariensis Aquifoliaceae 

Fumo-bravo Solanum erianthum Solanaceae 

Goiabeira-serrana Acca sellowiana Myrtaceae 

Grápia Apuleia leiocarpa Caesalpiniaceae 

Guabijú Myrcianthes pungens Myrtaceae 

Guamirim Myrcia palustris Myrtaceae 

Guabiroba Campomanesia Myrtaceae 
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xanthocarpa 

Guajuvira Patagonula americana Boraginaceae 

Ipê-amarelo Tabebuia alba Bignoniaceae 

Jabuticabeira Myrciaria trunciflora Myrtaceae 

Jerivá Syagrus romanzoffiana Arecaceae 

Lava-cabeça Quillaja brasiliensis Rosaceae 

Louro Cordia trichotoma Boraginaceae 

Mamica-de-cadela Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae 

Pau-ferro Caesalpinia ferrea Caesalpiniaceae 

Pessegueiro-bravo Prunus sellowii Rosaceae 

Pinheiro-bravo Podocarpus lambertii Podocarpaceae 

Pitangueira Eugenia uniflora Myrtaceae 

Primavera Brunfelsia uniflora Solanaceae 

Quebra-machado Trichilia chausseni Meliacea 

Sapopema Sloanea monosperma Elaeocarpaceae 

Sete-capotes Campomanesia 

guazumifolia 

Myrtaceae 

Tarumã Vitex megapotamica Verbenaceae 

Timbó Ateleia glazioviana Fabaceae 

Umbu Phytolacca dioica Phytolaccaceae 

Unha-de-gato Acacia bonariensis Mimosaceae 

Uvaia Eugenia pyriformis Myrtaceae 

Vacum Allophylus edulis Sapindaceae 

Vassourão Eupatorium serratum Asteraceae 

Xaxim Dicksonia sellowiana Dicksoniaceae 
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10.01.02 Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção  

Nome comum Nome cientifico  Grau de 

criticidade 

Araucária Araucaria angustifolia Vulnerável 

Bromélia Aechmea alayae Em Perigo 

Butiá Butia capitata Em Perigo 

Cambará Gochnatia polymorpha Vulnerável 

Cedrinho Picramnia parvifolia Vulnerável 

Cortiça Rollinia maritima Em Perigo 

Grápia Apuleia leiocarpa Vulnerável 

Guaco Mikania anethifolia Em Perigo 

Samambaia Ctenitis oreocharis Vulnerável 

Sarandi-branco Callistene inundata Criticamente em 

Perigo 

Sassafrás Ocotea odorifera Em Perigo 

Urtigão Gunnera manicata Em Perigo 

Xaxim Dicksonia sellowiana Vulnerável 

Fonte – Lista fina das espécies da flora ameaçadas de extinção no RS – 
decreto 42.099/03 
 

10.01.03 Espécies da Flora Imunes ao corte  

Nome comum Nome cientifico  Família 

Sananduva Erythrina crista-galli Fabaceae 

Corticeira-da-Serra Erythrina falcata Fabaceae 

 

10.01.04 Espécies da Flora Exótica 
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Nome Popular Nome Científico* Família 

Abacate Persea americana Lauraceae 

Amoreira Morus alba Moraceae 

Canforeira Cinammomum canphora Lauraceae 

Caqui Diospyrus kaki Ebenaceae 

Chorão Salix babylonica Salicaceae 

Cinamomo Melia azedarach Meliaceae 

Cipreste-italiano Cupressus sempervirens Cupressaceae 

Criptoméria Cryptomeria japonica Taxodiaceae 

Escova-de-garrafa Callistemon speciosus Myrtaceae 

Eucalipto Eucalyptus viminalis Myrtaceae 

Eucalipto Eucalyptus grandis Myrtaceae 

Eucalipto Eucalyptus saligna Myrtaceae 

Extremosa Lagerstroemia indica Lythraceae 

Figueira-doméstica Ficus carica Moraceae 

Figueira-roxa Euphorbia cotinifolia Euphorbiaceae 

Grevílea Grevillea robusta Proteaceae 

Jacarandá-mimoso Jacaranda mimosiifolia Bignoniaceae 

Ligustro Ligustrum japonicum Oleaceae 

Louro Laurus nobilis Lauraceae 

Macieira Malus pumila Rosaceae 

Magnólia Magnolia grandiflora  Magnoliaceae 

Nêspera Eriobotrya japonica Rosaceae 

Noz-pecan Carya illinoensis Juglandaceae 

Oliveira Olea europaea Oleaceae 

Palmeira-de-saia Washingtonia robusta Palmae 
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Pata-de-vaca Bauhinia variegata Leguminosae 

Pereira Pyrus communis Rosaceae 

Pessegueiro Prunus persica Rosaceae 

Plátano Platanus acerifolia Platanaceae 

Pinheiro-alemão Cunninghamia lanceolata Taxodiaceae 

Pinus elioti Pinus elliotii Pinaceae 

Pinus-teda Pinus taeda Pinaceae 

Uva-do-japão Hovenia dulcis Rhamnaceae 

Videira Vitis vinifera Vitaceae 

* Nomenclatura conforme BACKES & IRGANG (2004). 

 

  

 
Figura 14: Cobertura vegetal do Estado do Rio Grande do Sul, destacando 
o município de Ibiraiaras, no retângulo preto. (Fonte: CEPSRM – UFGRS) 
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10.02 FAUNA : 
 
Mamíferos 

Segundo Reis et al. (2006), no Brasil, a maioria dos mamíferos é de 

pequeno porte e difícil visualização, pois, geralmente, vivem camuflados entre 

a vegetação, iniciando suas atividades no início da noite e se recolhendo ao 

amanhecer.  

Os pelos dos mamíferos são extremamente importantes na camuflagem, 

uma vez que apresentam coloração semelhante à do ambiente onde vivem. 

Além disso, os pelos auxiliam na termorregulação, pois mantem uma camada 

de ar em torno da pele o que reduz a perda de calor. 

 Poucas espécies brasileiras são gregárias, a maioria constitui grupos 

apenas no período reprodutivo; a mãe e os filhotes permanecem juntos até que 

estes adquiram a independência necessária à sobrevivência, esta 

independência é determinada pelo desmame e pelo desenvolvimento de 

habilidades de captura de alimentos. 

 As glândulas mamárias são as mais características dos mamíferos, as 

quais são constituídas por um sistema de ductos por onde passa o leite, o qual 

apresenta uma proporção adequada de proteínas, gorduras, carboidratos e 

outros nutrientes (vitaminas e sais minerais), que proporcionam o 

desenvolvimento adequado dos filhotes. 

A fecundação nos mamíferos é sempre interna. No Brasil, não há 

exemplares que colocam ovos, mas sim aqueles em que os embriões se 

desenvolvem no útero. Nos placentários, os óvulos, após serem fecundados, se 

implantam e os embriões são nutridos pela mãe. Em marsupiais, como o 

gambá, este período de implantação é extremamente breve ou ausente e, os 
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filhotes, nascem como embriões e se fixam ao mamilo, que às vezes se 

encontra dentro de uma bolsa, para serem nutridos. Normalmente, os 

mamíferos apresentam estações de reprodução definidas e parem de uma cria 

a grandes ninhadas. O período de gestação varia de alguns dias para roedores 

(camundongos) até 270 nos artiodáctilos (por exemplo, cervídeos) e 439 em 

perissodáctilos (por exemplo, a anta). Alguns carnívoros são férteis por 

poucos dias, a cada seis meses e outros, como certos roedores, se reproduzem 

em qualquer estação do ano (REIS et al., 2006). 

Quando comparados com os vertebrados inferiores, os mamíferos tem 

menor volume de músculos segmentares nas costelas e vértebras, mas em 

compensação, tem músculos mais desenvolvidos e aperfeiçoados nas patas 

traseiras e dianteiras, também no pescoço e cabeça, que lhes permitem um 

maior grau de expressão em relação aos estados emocionais. 

A respiração se dá principalmente por pulmões, que são grandes e 

próximos ao coração, separados da cavidade abdominal por um diafragma 

muscular. O diafragma é uma característica exclusiva dos mamíferos, é 

constituído por um músculo transversal coberto pelo peritônio que separa o 

celoma (cavidade geral do corpo), em uma cavidade torácica anterior que 

contem o coração e os pulmões, e a cavidade abdominal posterior com as 

outras vísceras.  

O sistema circulatório é de alta eficiência com completa separação da 

circulação pulmonar, pois o coração está dividido em quatro câmaras, 

contendo dois sistemas de bombas que permitem a completa separação do 

sangue venoso do sangue arterial. 

Devido ao grande tamanho das espécies, ao alto custo de energia que a 

endotermia exige e pela inabilidade de conseguir explorar alguns nichos 
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ecológicos restritos, evolutivamente, os mamíferos são menos numerosos que 

a maioria dos outros grupos animais.  

10.02.01 Espécies predominantes 

Nome popular Nome científico* Família 

Bugio-ruivo Alouatta guariba 

clamitans 

Atelidae 

Capivara Hydrochoerus 

hydrochaeris 

Hydrochoerinae 

Coati Nasua nasua Procyonidae 

Cutia Dasyprocta azarae Caviinae 

Furão Galictis cuja Mustelidae 

Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris Didelphinae 

Gambá-de-orelha-preta Didelphis marsupialis Didelphinae 

Gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus Felidae 

Graxaim-do-mato Cerdocyon thous Canidae 

Irara Eira barbara Mustelidae 

Jaguatirica Leopardus pardalis Felidae 

Lontra Lontra longicaudis Mustelidae 

Macaco-prego Cebus negritus Cebidae 

Mão-pelada Procyon cancrivorus Procyonidae 

Morcego-pescador Noctilio leporinus Noctilionidae 

Morceguinho-das-casas Tadarida brasiliensis Molossidae 

Paca Cuniculus paca Caviinae 

Puma Puma concolor Felidae 

Ratão-do-banhado Myocastor coypus Myocastoridae 

Tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla Myrmecophagidae 

Tatu-galinha Dasypus novemcinctus Dasypodidae 
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Tatu-peludo Euphractus sexcinctus Dasypodidae 

Veado-mateiro Mazama americana Cervidae 

* Nomenclatura conforme REIS et al. (2006). 
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AVES 
 

Descendentes diretos dos dinossauros, as aves, ou os seus antepassados, 

sobreviveram às grandes extinções do final do Cretácico que conduziram ao 

desaparecimento dos grandes répteis. Evoluíram e diversificaram-se 

extraordinariamente, tornando-se num grupo de grande sucesso evolutivo. 

Atualmente, existem cerca de 10 000 espécies, representando a mais 

abundante e diversificada classe de vertebrados terrestres. Ocorrem em todos 

os continentes e oceanos e ocupam uma grande variedade de habitats. 

A Mata Atlântica é uma das regiões com maior biodiversidade do 

mundo, inclusive em aves. Sua avifauna inclui mais de 600 espécies, das quais 

cerca de 160 são endêmicas. As aves desempenham importantes papéis na 

natureza, como as espécies que comem frutos e transportam as suas sementes, 

contribuindo para a dispersão destas plantas; outras atuam na polinização de 

flores, como os beija-flores; também participam da cadeia alimentar, sendo 

predadoras ou presas (LOPES, 2010). 

A nível morfológico e fisiológico, as aves partilham características, tais 

como, corpo coberto de penas; dois pares de extremidades (o par anterior 

encontra-se modificado em asas e o posterior adaptado à locomoção); 

esqueleto delicado, mas totalmente ossificado; bico saliente, de cobertura 

córnea, sem dentes; coração com quatro cavidades separadas; respiração por 

pulmões compactos, em comunicação com sacos aéreos; sem bexiga, com 

excreção de urina semi-sólida; fecundação interna, ovos de casca dura que 

necessitam de incubação e crias que requerem cuidados parentais. 

Conforme Efe (1999), no que diz respeito aos cuidados parentais, as 

aves podem ser separadas em muito dependentes (nidícolas) ou pouco 

dependentes (nidífugas). Os filhotes nidícolas nascem nús (sem penas), com 
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os olhos fechados e, permanecem por longos períodos no ninho e precisam 

constantemente dos cuidados dos pais, podemos citar como exemplos as 

garças, pombas e a maioria dos passeriformes. Os filhotes nidífugos 

apresentam um desenvolvimento bastante rápido, já nascem cobertos de 

plumas, com os olhos abertos e com três ou quatro dias de vida abandonam o 

ninho, mas ainda continuam sendo alimentados pelos pais, como exemplo 

temos as marrecas e aves migratórias. 

A sobrevivência de muitas espécies típicas de florestas depende da 

conservação do ambiente natural. Áreas alteradas pelo ser humano podem ter 

uma avifauna rica, mas formada somente por espécies mais resistentes à 

presença e à ação humana. Aves mais exigentes, que precisam de ambientes 

intactos, desaparecem com a degradação ambiental. Para essas espécies, 

muitas vezes ameaçadas de extinção, a existência de unidades de conservação 

é de importância vital (LOPES, 2010). 

 
Nome popular Nome científico* Família 

Alma-de-gato Piaya cayana Cuculidae 

Andorinha-do-campo Progne tapera Hirundidae 

Anu-preto Crotophaga ani Cuculidae 

Anu-branco Guira guira Cuculidae 

Arapaçu-verde Sittasomus griseicapillus Dendrocolaptidae 

Arapaçu-escamoso-do-sul Lepidocolaptes 

falcinellus 

Dendrocolaptidae 

Arapaçu-grande Dendrocolaptes 

platyrostris 

Dendrocolaptidae 

Asa-branca Columba picazuro Columbidae 

Bacurau-tesoura Hydropsalis torquata Caprimulgidae 
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Beija-flor-de-papo-branco Leucochloris albicollis Trochilidae 

Bem-te-vi Pitangus sulphuratus Tyrannidae 

Canário-da-terra-verdadeiro Sicalis flaveola Emberizidae 

Caracará Caracara plancus Falconidae 

Caturrita Myiopsitta monachus Psittacidae 

Chopim Gnorimopsar chopi Icteridae 

Corruíra Troglodytes musculus Troglodytidae 

Coruja-do-campo Speotyto cunicularia Strigidae 

Corujinha-do-mato Otus choliba Strigidae 

Curicaca Theristicus caudatus Threskiornithidae 

Freirinha Arundinicola 

leucocephala 

Tyrannidae 

Garça-branca-pequena Egretta thula Ardeidae 

Garça-vaqueira Bubulcus ibis Ardeidae 

Gavião-carijó Buteo magnirostris Accipitridae 

Gaviãozinho Accipiter striatus Accipitridae 

Gavião-tesoura Elanoides forficatus Acciptridae 

Gralha-azul Cyanocorax caeruleus Corvidae 

Gralha-picaça Cyanocorax chrysops Corvidae 

Jacu Penelope obscura Cracidae 

João-de-barro Furnarius rufus Furnariidae 

João-teneném Synallaxis spixi Furnariidae 

Junqueiro-de-bico-reto Limnoctites rectirostris Furnariidae 

Juriti-pupu Leptotila verreauxi Columbidae 

Maria-preta-de-bico-azulado Knipolegus cyanirostris Tyrannidae 

Martim-pescador-grande Ceryle torquata Alcedinidae 
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Inambuxororó Crypturellus parvirostris Tinamidae 

Noivinha Xolmis irupero Tyrannidae 

Papagaio-charão Amazona pretrei Psittacidae 

Pardal Passer domesticus Passeridae 

Perdigão Rhynchotus rufescens Tinamidae 

Perdiz Nothura maculosa Tinamidae 

Pica-pau-anão-carijó Picumnus nebulosus Picidae 

Pica-pau-branco Melanerpes candidus Picidae 

Pica-pau-do-campo Colaptes campestris Picidae 

Pomba-de-bando Zenaida auriculata Columbidae 

Pombo-doméstico Columba livia Columbidae 

Quero-quero Vanellus chilensis Charadriidae 

Rolinha-roxa Columbina talpacoti Columbidae 

Sabiá-do-campo Mimus saturninus Mimidae 

Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris Muscicapidae 

Saracura-do-banhado Pardirallus 

sanguinolentus 

Rallidae 

Seriema Cariama cristata Cariamidae 

Tesourinha Tyrannus savana Tyrannidae 

Tico-tico Zonotrichia capensis Emberizidae 

Tico-tico-rei Coryphospingus 

cucullatus 

Emberizidae 

Tiriba-de-testa-vermelha Pyrrhura frontalis Psittacidae 

Tiziu Volatinia jacarina Thraupidae 

Tucanaçu Ramphastos toco Ramphastidae 

Tucano-de-bico-verde Ramphastus dicolorus Ramphastidae 
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Urubu Coragyps atratus Cathartidae 

Urutau Nyctibius griseus Nyctibiidae 

* Nomenclatura conforme BENCKE (2001). 

 

RÉPTEIS 
 

Segundo Vitt et al. (2008), embora os grupos modernos de cobras e 

lagartos sejam relativamente recentes em termos evolutivos, alguns répteis que 

se acredita seriam Squamata, datam de mais de 250 milhões de anos atrás, do 

período Permiano. 

Todos os lagartos e cobras atuais apresentam órgãos sexuais pares nos 

machos, denominados hemipênis. Essa é uma das muitas características únicas 

que definem o grupo de répteis chamado Squamata. Os répteis tem fertilização 

interna, propiciada pela cópula, a maioria deles põe ovos, Algumas espécies 

tem número invariável de ovos na desova, mas na maioria o número de ovos 

em cada desova aumenta com o tamanho da fêmea, e espécies maiores tendem 

a ter mais ovos. Alguns répteis desovam em ninhos comunais, geralmente são 

espécies que individualmente põem um a dois ovos. 

O sexo na maioria das espécies de répteis é determinado por diferenças 

genéticas no momento da fecundação. No entanto, algumas espécies têm o 

sexo determinado pela temperatura de incubação, machos nascendo de ovos 

incubados em algumas temperaturas, e fêmeas em outras. A maioria das 

espécies possui dois sexos, e os machos competem fisicamente pela fêmea, 

neste caso, os machos tendem a ser maiores. Para impressionar a fêmea, o 

macho adota posições que exagerem seu tamanho, por exemplo, ficando 

orientado de lado, com o corpo elevado e inflado.  
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Em espécies em que os machos não lutam diretamente pelas fêmeas, as 

fêmeas tendem a ser do mesmo tamanho, ou maior, que os machos, porque 

fêmeas maiores podem por mais ovos por desova. Em geral, machos em 

estágio reprodutivo possuem cores diferentes das fêmeas, especialmente nas 

espécies onde o macho é menor que a fêmea, o problema com essa estratégia é 

que o macho torna-se óbvio para predadores. Em algumas espécies crípticas, 

os machos adultos adotam coloração sexual apenas durante a época de 

acasalamento. Outras espécies, especialmente aquelas que se reproduzem 

durante a maior parte do ano, escondem a coloração em regiões que 

normalmente não são visíveis a predadores. 

Em algumas espécies de lagartos, chamadas partenogenéticas, existem 

apenas fêmeas, as quais põem ovos não fecundados por machos, que se 

desenvolvem normalmente. As espécies partenogenéticas são o resultado de 

cruzamento entre duas (ou mais) espécies do mesmo gênero. Em algumas 

dessas espécies, a fêmea ainda precisa copular antes de desovar, mas usa um 

macho de outra espécie que não contribuirá com material genético na 

formação dos embriões, ou seja, as populações formadas por partenogênese 

são essencialmente clones, todos os indivíduos sendo geneticamente idênticos. 

A cauda dos répteis é muito importante, pois pode ser usada como 

contrabalanço enquanto o lagarto corre ou pula, pode ser preênsil em espécies 

arborícolas, pode ser usada como um chicote para se defender de predadores 

ou as solta quando em fuga. Em muitas espécies, a cauda tem também a 

função de armazenar gordura para os períodos de comida menos abundante, 

ou quando o clima restringe a atividade por períodos prolongados. Ainda 

assim, usualmente indivíduos podem sobreviver sem suas caudas se as perdem 

para um predador, e a parte perdida pode ser regenerada em algum grau. 
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A perda da cauda em lagartos como meio de defesa (processo chamado 

autotomia) é tão importante que a maioria das espécies possui planos de 

fratura especiais nas vértebras da cauda, para facilitar sua separação do corpo 

quando é agarrada por um predador. Algumas espécies podem mesmo quebrar 

sua própria cauda antes do predador segurá-la.  

Quanto à regulação da temperatura, os répteis são excelentes 

termorreguladores, alguns podem manter temperaturas corporais de 15° C 

quando a temperatura do ar está em torno de 0° C. As diferentes preferências 

térmicas das espécies limitam o uso dos habitats e as horas do dia em que 

estão ativos, pois a maioria das espécies está ativa apenas dentro de uma 

amplitude limitada de temperaturas corporais.  

Existem espécies que evitam insolação direta, enquanto outras, 

chamadas heliotérmicas, são usualmente encontrados em microclimas quentes, 

com incidência direta da luz do sol. Estes podem manter sua temperatura 

corporal bem acima da temperatura do ar e do substrato, orientando o corpo 

para capturar os raios solares, por ter superfícies de pele e cores ótimas para 

absorver calor, e por redirecionar o fluxo sanguíneo no corpo para manter o 

calor adquirido. Eles evitam esquentar demais, movimentando-se entre lugares 

expostos ao sol e à sombra. Répteis que evitam a incidência direta de raios 

solares usualmente têm temperaturas corporais mais baixas que lagartos 

heliotérmicos e suas temperaturas são mais próximas às de seus microhabitats. 

Répteis ocorrem na maioria dos habitats da terra, com exceção das 

regiões polares mais frias e do mar aberto. Aqueles associados à água 

frequentemente tem cauda achatada lateralmente e com cristas, para facilitar a 

natação, mesmo que usem a água somente como um refúgio de predadores. Os 

répteis arborícolas geralmente tem garras bem desenvolvidas, mas a forma do 

corpo depende da espessura da estrutura que freqüentam, ou seja, galhos finos 



 84

(corpos finos e alongados) ou troncos de árvores grandes (corpos robustos e 

achatados). Répteis que andam na superfície do chão geralmente tem corpos 

cilíndricos e patas traseiras grandes, mas a forma do corpo depende muito da 

estratégia usada para fugir dos predadores. Alguns correm em velocidade, 

outros permanecem perto de refúgios em rochas ou buracos no chão, e ainda 

outros imitam folhas ou galhos para confundir os predadores. 

Os lagartos fossoriais geralmente tem pernas muito reduzidas para 

facilitar o deslocamento abaixo do chão, e alguns, como a maioria dos 

anfisbenídeos, já não tem mais vestígios externos de patas. Espécies do grande 

subgrupo de Squamata, popularmente conhecido como “cobras” não tem 

pernas, e muitos especialistas consideram que elas evoluíram de uma ou mais 

espécies de lagartos ancestrais que eram fossoriais. 

Uma linhagem grande de lagartos, que inclui as cobras, tem glândulas 

salivares que são capazes de produzir moléculas complexas que digerem, e 

potencialmente envenenam, os animais que eles mordem.  

O que está disponível para um réptil comer depende do microhabitat e 

do tamanho do animal, mas répteis não necessariamente comem os tipos de 

alimentos na proporção em que são encontrados no ambiente. Muitos tipos de 

presas, como libélulas e sapos, não ocorrem em tamanho pequeno o suficiente 

para serem comidos pelas espécies menores. De fato, as presas de algumas das 

espécies maiores, como aranhas, são predadoras das espécies de lagartos 

menores.  

A maioria dos répteis come principalmente insetos e outros 

invertebrados, mas alguns comem vertebrados, inclusive outros lagartos, e uns 

poucos são herbívoros, consumindo flores, frutos e folhas. Tipos de 

invertebrados que geralmente são muito pequenos, como Collembola 

(colêmbolos) e Acarina (ácaros), formam parte significativa da dieta somente 
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dos répteis pequenos da serrapilheira. A maior parte dos répteis parece evitar 

comer formigas, com exceção da subfamília Tropidurinae, na qual formigas 

representam uma parte significativa da dieta. A espécie Iguana iguana é 

especialista em comer em folhas, pois como outras espécies na subfamília 

Iguaninae, possui microrganismos no trato digestivo que são capazes de 

digerir celulose, que representa grande parte das folhas e caules de plantas.  

Em geral, vertebrados só fazem parte da dieta das espécies maiores, 

espécies de porte médio comem ocasionalmente vertebrados, especialmente 

sapos. Em termos gerais, carniça é comida apenas pelas espécies maiores, 

como Tupinambis teguixin, mas até o herbívoro Iguana iguana já foi 

registrado se alimentando de carniça. 

O período do dia em que o lagarto está ativo pode influenciar os tipos 

de presas disponíveis, outro fator importante é a forma como a espécie caça, 

répteis que caçam principalmente por meio da visão precisam se posicionar 

onde eles possam inspecionar o habitat em volta, e capturam principalmente 

presas em movimento, tais espécies são chamadas predadores senta-e-espera 

ou de emboscada (a maioria dos lagartos no grupo Iguania). Em contraste, 

répteis que são capazes de detectar e, o mais importante, discriminar presas 

através de indícios químicos podem encontrar presas, como aranhas em folhas 

enroladas e cupins em galerias, que não estão disponíveis para predadores que 

se orientam visualmente. 

Répteis, especialmente quando pequenos, têm muitos predadores, 

aranhas são provavelmente os predadores mais importantes para as diminutas 

lagartixas da serrapilheira e para diversos Gymnophthalmidae. Cobras e aves 

predatórias comem muitos répteis de tamanho médio, além de filhotes e ovos 

das espécies maiores. Felídeos e outros mamíferos pequenos, como coatis 

(Nasua ansua), podem matar os répteis maiores, especialmente quando 
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conseguem retirá-los de abrigos durante a noite ou em dias nublados, o ser 

humano algumas vezes também se alimenta das espécies maiores.  

Há várias estratégias de fuga, como coloração críptica e agilidade, mas 

se o réptil não consegue permanecer despercebido, ou correr mais rápido que 

o predador, pode morder ou arranhar o predador usando suas garras. No 

entanto, nessa situação, a principal defesa da maioria das espécies é usar sua 

capacidade de autotomia para deixar a cauda na boca do predador enquanto 

foge. A cauda continua balançando por bastante tempo após ter quebrado, 

dando tempo ao lagarto de fugir. Perder a cauda não é sem custos. A cauda 

demorará a regenerar, e não será igual a original. A energia gasta na 

regeneração não estará disponível para outras atividades metabólicas como 

crescimento ou reprodução, mas esses custos são, sem dúvida, menores que o 

de virar a refeição do predador. 

A maior ameaça à sobrevivência de répteis brasileiros é a destruição do 

habitat, tendo em vista que cada espécie é adaptada a uma variedade limitada 

de habitats, dos quais depende para obter alimento, sendo assim, mudanças no 

habitat alteram os tipos de répteis que podem viver no local. 

 
Nome popular Nome científico Familia 

Cobra-cega Amphisbaena alba Amphisbaenidae 

Cobra-cipó Chironius bicarinatus Colubridae 

Cobra-d’ água Liophis miliaris Dipsadidae 

Coral-falsa Oxyrhopus rhombifer Dipsadidae 

Coral-verdadeira Micrurus frontalis Elapidae 

Jararaca-verdadeira Bothropoides jararaca Viperidae 

Lagarto-teiú Tupinambis teguixin Teiidae 

Papa-pinto Drymarchon corais Colubridae 
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Tartaruga-tigre-d’ água Trachemys dorbigni Emydidae 

Urutu - cruzeira Rhinocerophis alternatus Viperidae 

 
 
PEIXES 
 
De acordo com Purves et al. (2005), os peixes evoluíram a partir de 

vertebrados ancestrais filtradores que não possuíam mandíbula, eles 

provavelmente nadavam sobre os sedimentos, aspirando o lodo e extraindo 

alimentos microscópicos ali presentes.  

 Quanto à estrutura corporal os peixes são divididos em peixes 

cartilaginosos (classe Chondrichthyes) e peixes ósseos (classe Osteichthyes). 

Os cartilaginosos (tubarões, arraias e quimeras) possuem um esqueleto 

formado por cartilagem, a pele é flexível e coriácea e, muitas vezes, possui 

projeções espinhosas, o que dá à pele consistência de lixa (PURVES et al., 

2005).  

Os peixes ósseos, por sua vez, possuem esqueletos internos ósseos, 

sendo estes mais leves do que o esqueleto dos peixes catilaginosos. Na 

maioria das espécies, a superfície externa é coberta por escamas leves, 

achatadas, lisas e finas que fornecem proteção. As brânquias dos peixes ósseos 

se abrem para uma câmara única coberta por uma aba rígida. O movimento da 

aba melhora o fluxo de água sobre as brânquias, nas quais ocorrem as trocas 

gasosas. A maioria dos peixes ósseos possui bexigas natatórias que servem 

como órgãos de flutuação, uma vez que acertando a quantidade de gás na 

bexiga natatória, o peixe pode controlar a profundidade em que fica suspenso 

na água sem gastar energia (PURVES et al., 2005).    

 Os peixes são animais ectotérmicos, havendo dois tipos de sistema de 

termorregulação, um deles é chamado de “peixe frio”, neste o sangue 
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oxigenado sai das brânquias em um grande vaso dorsal, a aorta, a qual segue 

para a região central do peixe, distribuindo sangue para todos os órgãos e 

músculos. Enquanto o “peixe quente” possui uma aorta central menor, por 

isso, a maior parte do sangue oxigenado é transportado em grandes vasos logo 

abaixo da pele, neste caso, o calor é trocado entre vasos sanguíneos 

transportando sangue em direções opostas, essa adaptação é denominada de 

troca de calor por contracorrente (PURVES et al., 2005). 

A maioria dos peixes é pouco especializada nos seus hábitos 

alimentares, isto é, são generalistas. Durante o desenvolvimento larval dos 

peixes, tanto nas espécies herbívoras como nas carnívoras, elas passam por 

uma mudança no hábito alimentar, que inicialmente é planctônico, 

alimentando-se primeiramente de fitoplâncton, depois de zooplâncton e, 

posteriormente, se especializando na ingestão de organismos animais ou 

vegetais. Portanto, se tornar muito especializado quanto ao hábito alimentar 

pode ser uma estratégia arriscada à sobrevivência de determinada espécie. 

Quanto à língua, os peixes possuem uma estrutura que pode ser considerada 

rudimentar, sendo usualmente rígida ou até mesmo óssea (por exemplo, 

pirarucu, pertencente a família dos Osteoglossídeos) e relativamente imóvel na 

maioria dos Teleósteos. Os peixes não possuem glândulas salivares, porém 

apresentam botões sensoriais gustativos. O sistema gustativo dos Teleósteos é 

ativado por substâncias solúveis na água, acreditando-se que a gustação está 

envolvida na detecção, seleção e ingestão dos alimentos, assim como na 

proteção contra a ingestão de substâncias nocivas para o peixe (ROTTA, 

2003). 

Os peixes registrados no município de Ibiraiaras são peixes ósseos, que 

devido às suas adaptações de esqueleto mais leve, escamas protetoras, 

nadadeiras radiais e bexiga natatória, adquiriram grande diversidade de 
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tamanho, forma e modo de vida. Os menores peixes ósseos conhecidos tem 

menos de 1 cm de comprimento e, os maiores podem pesar até 900 kg. Na 

água doce, os peixes alimentam-se de plâncton, insetos aquáticos, frutos que 

caem na água e predam outros vertebrados aquáticos. Muitas espécies de 

peixes são de hábitos solitários, porém há aquelas que formam grandes 

agregações, chamadas de cardumes. 

De acordo com Purves et al. (2005), quanto ao cuidado parental, a 

maioria das espécies de peixes não alimenta sua prole, sendo assim, o cuidado 

parental é baseado na proteção dos ovos e filhotes contra predadores. Em 

muitas espécies, os machos são os principais guardiões, sendo que um único 

macho pode proteger uma bateria de ovos enquanto atrai outras fêmeas para 

colocar ovos em seu ninho. Enquanto que, a fêmea pode produzir nova bateria 

de ovos mais rapidamente se voltar a forragear imediatamente após acasalar, 

do que se gastar tempo protegendo seus ovos. 

 
Nome popular Nome científico Família 

Cascudo Hypostomus commersoni Loricariidae 

Lambari Astyanax bimaculatus Characidae 

Lambari Astyanax fasciatus Characidae 

Joaninha Crenicichla lepidota Cichlidae 

Jundiá Rhamdia quelen Heptapteridae 

Saicanga Acestrorrynchos sp. Acestrorhynchidae 

Tilápia Tilapia rendalli Cichlidae 

Traíra Hoplias malabaricus Erythrinidae 
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ANFÍBIOS 
 

Conforme Woehl Jr. & Woehl, um anfíbio inicia a vida na água, como 

um peixe, e depois passa a viver na terra. A palavra anfíbio origina-se do 

grego e significa vida dupla: (anfi = duas; bio = vida). Na fase aquática, é 

chamado de girino. 

Segundo a Evolução das espécies, os anfíbios foram os primeiros seres 

vertebrados a conquistar a terra firme, pois todas as outras formas de vida 

dependiam do meio aquático para sobrevivência. De acordo com evidências 

de fósseis encontrados há 400 milhões de anos (Período Devoniano), os 

anfíbios evoluíram a partir dos peixes. Inicialmente, os anfíbios eram bastante 

diferentes de como os conhecemos hoje, adquiriram a forma atual há 250 

milhões de anos atrás. 

Os anfíbios brasileiros popularmente são conhecidos como sapos, rãs e 

pererecas, sendo que os sapos possuem a pele rugosa e fosca, com bolsas nas 

laterais da cabeça (glândulas parotóides), com uma estrutura esponjosa 

contendo um líquido leitoso que mesmo em contato com a pele não faz 

nenhum mal, pois não é venenoso e só causa irritação se for colocado na boca, 

servindo apenas para defesa contra predadores, é por isso que os morcegos 

que costumam caçar sapos pequenos durante a noite evitam comer a cabeça e 

o couro, assim como faz o mão-pelada. Já as pererecas são aqueles anfíbios 

anuros dotados de discos aderentes na ponta dos dedos, que servem para 

escalar árvores e paredes. Enquanto as rãs tem pele lisa e vivem no chão. 

Quanto à respiração, na fase de girino, os anfíbios retiram o oxigênio 

misturado na água, assim como os peixes, através da pele e das brânquias 

(também conhecidas como guelras), que ficam na parte interna da boca. 

Quando adultos passam a respirar pelos pulmões e também através da pele. 



 91

O sistema cutâneo é extremamente importante nos anfíbios, pois eles 

absorvem água através da pele. Algumas espécies, quando têm sede, procuram 

ficar em contato com as folhas das árvores ou de outras plantas que ficam 

molhadas pela chuva ou orvalho. Também podem retirar a água do próprio ar 

úmido das florestas ou abrigar-se no meio das bromélias para manter o corpo 

sempre hidratado, desse modo, os anfíbios podem viver bem longe das lagoas 

e rios depois que deixam de ser girinos. Sendo assim, a pele dos anfíbios serve 

tanto para respirar como para absorver a água que necessitam. 

A maioria das espécies de anfíbios caça durante a noite e dorme durante 

o dia, quando ficam escondidas em lugares bem fresquinhos. Seus olhos 

enormes servem para facilitar a localização das presas na escuridão da noite. 

Na grande maioria das espécies, os girinos são vegetarianos e se alimentam de 

limo e detritos vegetais em suspensão na água. Portanto, na fase aquática ( 

enquanto são girinos) os anfíbios são vegetarianos e, na fase adulta, tornam-se 

carnívoros, comem insetos e outros animais invertebrados. Entretanto, alguns 

girinos são carnívoros, podendo, inclusive, comer girinos de outras espécies 

Há também espécies cujos girinos não se alimentam e sobrevivem das 

reservas nutritivas do ovo.  

Os anfíbios coaxam para atrair um parceiro para o acasalamento. 

Somente os machos coaxam, as fêmeas são mudas. Algumas espécies 

apresentam dois coaxares diferentes, um de propaganda (ou nupcial) para 

atrair uma fêmea, a qual escolhe o macho que coaxa mais intensamente ou 

aquele mais insistente. O outro coaxar serve para advertir um macho rival, no 

caso dele coaxar ou estar muito próximo, pois a competição por uma fêmea é 

tão grande em algumas espécies que os machos defendem, com vigor, o 

território ao seu redor, em um raio de um ou dois metros, se outro macho 

invadir esse território e começar a coaxar, o dono do território emite um 
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coaxar de advertência, se o intruso insistir em permanecer, poderá haver luta 

corporal pela disputa do território. Há, também, espécies que apresentam um 

terceiro tipo de coaxar emitido em seu refúgio durante o dia, longe da lagoa de 

procriação, cuja finalidade ainda não tem uma explicação clara por parte da 

Ciência. Também pode ser produzido um som de agonia, quando ocorre a 

captura por um predador (aves, cobras, morcegos, etc.). 

A fecundação da grande maioria dos anfíbios é externa, durante o 

acasalamento, o casal fica em posição denominada de amplexo, que significa 

abraço (o macho se posiciona sobre a fêmea, abraçando-a). A maioria das 

espécies de anfíbios põe ovos, sendo chamadas ovíparas. Mas, há também, 

espécies cujos girinos desenvolvem-se dentro do corpo da mãe, como nos 

mamíferos, estas espécies são chamadas vivíparas. Há, ainda, espécies em que 

o ovo fica retido no corpo da mãe até o girino nascer. Neste caso, são 

chamadas ovovivíparas. Espécies vivíparas e ovovivíparas não dependem de 

corpos de água (lagoas, poças, riachos, etc.) para se reproduzirem.  

Diferentemente do que ocorre com as aves, os ovos dos anfíbios não são 

protegidos por uma casca dura, sendo assim, desidratam com facilidade e, por 

isso, devem ficar permanentemente umedecidos para que ocorra o 

desenvolvimento seguro do embrião. Este é o motivo pelo qual os anfíbios 

põem os ovos envolvidos em substâncias gelatinosas, fabricadas por seu 

próprio organismo, que protegem os ovos contra a desidratação. Estas 

substâncias que envolvem os ovos podem ser: espuma (exemplos: rãzinha-foi-

não-foi, rã-comum, rã-bugio); película ou massa de gel (exemplos: sapo-

martelo e a maioria das pererecas) ou cordão de gel (exemplo: sapo-comum). 

A falta de casca dura deixa os ovos de anfíbios expostos à infiltração de 

substâncias químicas dos agrotóxicos ou de outros agentes poluidores contidos 

na água, como detergente de lavar louças e sabão em pó. Isso pode matar os 
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embriões, fazer com que os girinos nasçam deformados ou fiquem sem 

resistência às doenças, levando-os à morte logo que iniciem a vida na terra. 

Há espécies que desovam em água corrente de rios e riachos, seus 

girinos apresentam um desenvolvimento mais lento, podendo levar mais de 

um ano para tornarem-se adultos e, são muito exigentes quanto à pureza da 

água que, se não for cristalina ou conter qualquer poluente (como esgoto e 

excesso de sedimentos), será inadequada para sua sobrevivência. Geralmente, 

estas espécies possuem a boca adaptada para grudar nas pedras e corredeiras, 

alimentando-se de limo, da mesma forma que os peixes-cascudos. 

A rã-comum é uma das poucas espécies conhecidas no mundo com 

desova em meio aquático, que protege a ninhada contra a ação de predadores 

pequenos (insetos) e costuma investir até contra animais maiores, mesmo 

correndo o risco de ser devorada. O que a torna diferente é a característica de 

proteger a ninhada, o que é comum apenas nas espécies com desova terrestre. 

Algumas espécies de rãs que habitam a Mata Atlântica não apresentam 

fase de girino aquático, ou seja, se reproduzem por desenvolvimento direto. 

Os ovos são depositados embaixo de troncos e folhas secas em decomposição 

no chão da floresta e as rãzinhas nascem diretamente do ovo, já na forma 

adulta. 

Durante milhões de anos, foram selecionadas as espécies com um 

determinado número de ovos e uma taxa de sobrevivência dos girinos que leva 

em conta as temporadas mal sucedidas, em função de eventuais períodos de 

estiagem, dentre outros fatores. Porém, devido aos desmatamentos e alterações 

climáticas, são cada vez mais frequentes os desequilíbrios no regime de 

chuvas na Mata Atlântica, esses fatores fazem com que sucessivas desovas 

sejam perdidas, o que provoca uma redução drástica na população de anfíbios 

e pode levar à extinção de muitas espécies. 
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Os anfíbios são animais de extrema importância para o equilíbrio da 

natureza, já que eles controlam a população de insetos e de outros animais 

invertebrados e, servem de alimento para muitas espécies de répteis, aves e 

mamíferos. Poluição, agrotóxicos, desmatamento e destruição de banhados 

para formação de lagoas para criação de peixes, tem reduzido a quantidade de 

anfíbios e, em certas regiões, eles já foram extintos. 

 
Nome popular Nome científico Família 

Perereca-do-banhado Hypsiboas pulchellus Hylidae 

Rã-assobiadora Leptodactylus fuscus Leptodactylidae 

Rã-boiadora Pseudis minuta Hylidae 

Rã-comestível Leptodactylus latrans Leptodactylidae 

Sapo-cururu Rhinella icterica Bufonidae 

Sapo-ferreiro Hypsiboas faber Hylidae 
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10.02.02 Fauna Ameaçada de Extinção 

 
Nome comum Nome cientifico  Grau de 

criticidade 

Abelha mirim Monoeca xanthopyga Vulnerável 

Bugio-ruivo Alouatta guariba 

clamitans 

Vulnerável 

Charutinho Characidium vestigipinne Vulnerável 

Coati Nasua nasua Vulnerável 

Caminheiro-grande Anthus nattereri Vulnerável 

Cutia Dasyprocta azarae Vulnerável 

Gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus Vulnerável 

Gralha-azul Cyanocorax caeruleus Quase Ameaçada 

Irara Eira barbara Vulnerável 

Jaguatirica Leopardus pardalis Vulnerável 

Jararacuçu Bothrops jararacussu Em Perigo 

Junqueiro-de-bico-reto Limnoctites rectirostris Quase Ameaçada 

Lambari Brycon orbignyanus Criticamente em 

Perigo 

Lontra Lontra longicaudis Vulnerável 

Paca Cuniculus paca Em Perigo 

Papagaio-charão Amazona pretrei Vulnerável 

Papagaio-do-peito-roxo Amazona vinacea Em Perigo 

Pato-do-mato Cairina moschata Em Perigo 

Pica-pau-anão-carijó Picumnus nebulosus Quase Ameaçada 

Puma  Puma concolor Em Perigo 

Tamanduá mirim Myrmecophaga tridactyla Vulnerável 
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Veado-mateiro Mazama americana Em Perigo 

Viuvinha Colônia colunus Vulnerável 

Fonte – Lista das espécies ameaçadas de extinção no RS – decreto 41.672/02 
 

10.02.03 Fauna Exótica 

Nome popular Nome científico Família 

Lebre Lepus europaeus Leporidae 

 

11. Diagnósticos dos Problemas ambientais 
 

Levantamento Comentado dos problemas. 

Ibiraiaras, como a grande maioria dos municípios do estado, apresenta 

diversos problemas de caráter ambiental. Seu passivo, apesar de pequeno se 

comparado com os de maiores concentrações populacionais, não pode ser 

desprezado principalmente pelo fato de que, hoje, a legislação e o 

conhecimento nos impedem de não tomar atitudes tanto minimizadoras como 

preventivas. 

 

Situações na zona urbana que merecem atenção: 

� A falta de esgotamento cloacal com tratamento no destino final: 

observa-se muitos canos de escoamento dos esgotos domésticos, sendo 

despejados diretamente no Arroio Mormaço (recurso hídrico que 

atravessa o perímetro urbano), provocando mau cheiro e mosquitos, 

principalmente, no verão; 

� O sistema de coleta de lixo: a falta de caminhões apropriados para 

coleta dificultam a eficiência do serviço. É premente a coleta em 

determinadas zonas rurais para prevenir a formação de novos “lixões”. 
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� A falta de uma coleta seletiva: existe a necessidade de implantação do 

sistema para diminuir o volume dos resíduos descartados 

inadequadamente nos aterros sanitários, ao mesmo tempo que geraria 

renda e, um menor impacto sobre os recursos naturais, uma vez que, por 

exemplo, reduziria o número de árvores cortadas para fabricação de 

papel; 

� A melhor urbanização das ruas e passeios públicos: existe uma 

demanda visível de uma maior arborização na cidade de Ibiraiaras, 

tendo em vista que há arruamentos onde inexiste arborização. 

� A não armazenagem e destino dos resíduos especiais: tais como 

lâmpadas fluorescentes, são descartados junto aos resíduos sólidos 

urbanos, não havendo um programa de gerenciamento e destino final 

adequado para os mesmos. 

 

Situações na zona rural que merecem atenção 

� O uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras: nota-se o pouco 

interesse em saber mais informações sobre seus impactos na saúde do 

agricultor; 

� A má utilização (preparo) do solo nas culturas agrícolas: vê-se em 

várias regiões do município, o resultado de terras sobre utilizadas com 

um solo desagregado, por possuir uma técnica de aração do solo, 

ocasionando desperdício do solo agrícola, principalmente na cultura da 

batata, onde o solo fica desnudo, sendo a camada fértil lixiviada pelas 

águas da chuva, causando erosão e assoreamento dos rios. 

� A disposição de resíduos domésticos nas vias públicas: persiste o 

costume de jogar resíduos de toda ordem nos caminhos do interior. 
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Nítida concentração dessa atitude nas sangas e locais baixos margeados 

pelas estradas. 

� Nos parece, porém, que o maior problema diagnosticado na questão 

ambiental, ainda é a ignorância pela sua premência. A 

conscientização deve ser encarada como a grande prioridade, tanto 

na zona urbana, como na zona rural. 
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12. Projetos Desenvolvidos pelo Município 

12.01 Título do Projeto: Educação ambiental 
O projeto de educação ambiental desenvolvido pela Secretaria 

Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, através do Departamento de Meio 

Ambiente, iniciou no dia 18 de dezembro de 2009, com uma palestra 

ministrada pelos pesquisadores da Equipe de Primatas (EPRIM) da ONG 

Associação para Conservação da Vida Silvestre, com sede em Passo Fundo, 

formando assim, a “REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE PRIMATAS E PRESERVAÇÃO DE SEUS 

HABITATS NATURAIS”. A EPRIM está percorrendo todo o Rio Grande do 

Sul a fim de fazer um levantamento populacional dos primatas, este projeto é 

financiado pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. 

Objetivo: O principal objetivo deste projeto é localizar os fragmentos 

florestais onde ainda há ocorrência de bugios-ruivos, para assim, implementar 

atividades locais de conservação da espécie. 

Justificativa: Este projeto justifica-se pela importância deste animal na 

dispersão de sementes de espécies florestais, podendo recuperar áreas 

degradadas e enriquecer ambientes florestais com interferência humana. 

Também possui intuito de esclarecer que os bugios-ruivos, são vítimas da 

febre amarela, eles não nos transmitem a doença, apenas nos alertam que o 

vírus está na região. Além disso, os moradores locais aprendem a diferenciar 

os bugios-ruivos dos macacos-pregos, pois, no município há grande confusão 

entre as espécies, pois costumam chamar os macacos-pregos de bugios-pretos, 

os quais não ocorrem em nossa região. 

Metodologia para execução: Será realizado reuniões com as comunidades 

rurais com pesquisadores, posteriormente a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente fará o trabalho de conscientização aos 
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moradores e localização destes fragmentos. A Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente desenvolve trilha ecológica com alunos das 

escolas públicas do município, com o objetivo de desenvolver características 

preservacionistas nos alunos e conhecimentos ligados a Mata Atlântica. 

Cronograma: Iniciado em dezembro de 2009, esse projeto será reativado no 

ano de 2012 sem previsão de término. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Reunião com as 
comunidades e 
conscientização 

X    

Trilhas 
ecológicas 

X X   

Palestras de 
conscientização 

 X X X 

 

Executores: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, EPRIM, 

Escolas do município e EMATER. 

Recursos: Município de Ibiraiaras e EPRIM. 

Resultados Esperados: Localizar fragmentos que ainda contenham estas 

espécies e ações de conservação local desta espécie, visto que trata-se de uma 

espécie ameaçada de extinção no Estado do RS.  
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Figura 15: Fotos Trilha Santo Antão de propriedade do Senhor Nelci Luiz Grando (Fonte: 
Arquivo SMAMA). 
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12.02 Título do Projeto: Reflorestamento 
Este projeto será iniciado em janeiro de 2012, através de um curso 

ministrado pelo SENAR-RS com carga horária de 16 horas. Nesta 

oportunidade será ressaltada a importância das florestas para a vida humana e 

para as práticas agrícolas sustentáveis, alguns aspectos relevantes da 

legislação florestal e ambiental, como desenvolver a atividade de 

reflorestamento, a rentabilidade alcançada conforme a espécie escolhida, 

tratos culturais e, a implantação de sistemas agroflorestais.  

Objetivo: Evitar o desmatamento de áreas com espécies nativas e diversificar 

a propriedade, mostrando aos produtores que áreas atualmente inexploradas 

podem fornecer-lhes bons resultados financeiros e melhoria da qualidade de 

vida no meio rural. Além de recuperar algumas áreas degradadas e margens 

dos rios com a implantação de matas ciliares, a fim de reduzir o assoreamento 

dos mesmos. 

Justificativa: Algumas áreas do município possuem solos rasos e com 

moderada inclinação dificultando a atividade agrícola, o que favorece a 

atividade exploratória/predatória. Já em grandes propriedades observa-se o 

constante desmatamento para a implantação de novas lavouras para o cultivo 

de grãos. 

Metodologia para execução: O município de Ibiraiaras, através da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, estará coordenando os 

interessados e encaminhando propostas para agencias a fim de obter recursos 

para implantação do projeto de reflorestamento. Através da parceria entre a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e EMATER, será 

visitado as propriedades para escolha de locais de plantio e Assistência técnica 

na execução do projeto. 
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Cronograma: Inicio previsto para Janeiro de 2012. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Encaminhamento 
de propostas ao 
agente financeiro 

X    

Visita aos 
produtores 
interessados 

X X   

Assistência 
Técnica nas 
propriedades. 

 X X X 

 

Executores: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e 

EMATER. 

Recursos: Fontes financiadoras bancárias e programas regionais do Governo 

do Estado. 

Resultados Esperados: Aumentar a biodiversidade do município, preservar 

as margens dos rios e tornar o reflorestamento uma prática constante nas 

pequenas e grandes propriedades. Proporcionando aos produtores uma renda 

extra sem agressão ao meio ambiente. 

Os sistemas agroflorestais são de extrema importância para a 

preservação da biodiversidade local, uma vez que visam o plantio de árvores 

exóticas para extração e, a manutenção das árvores nativas para controle de 

insetos praga e sombreamento das mudas recém-plantadas. Após esse primeiro 

passo, a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente pretende 

reiniciar a produção de mudas de árvores nativas no viveiro municipal, as 

quais serão doadas aos agricultores envolvidos neste projeto. As mudas 

exóticas, por sua vez, serão adquiridas pela Prefeitura Municipal de Ibiraiaras 

de uma empresa terceirizada e repassadas aos agricultores a preço de custo.  
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Este projeto visa aliar a preservação da Floresta Ombrófila Mista à 

geração de renda por meio da exploração adequada de árvores exóticas. 

 
 

Figura 16: Curso de Reflorestamento promovido epla Secretarias Municipal da Agricultura 
e Meio Ambiente em parceria com o SENAR/RS (Fonte: Arquivo SMAMA). 
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12.03 Título do Projeto: Recuperação de matas ciliares. 
Os agentes de conservação local, capacitados a partir do programa 

municipal de Educação Ambiental, estarão aptos a trabalharem em suas 

comunidades na recuperação das matas ciliares degradadas, uma vez que 

localizarão facilmente os pontos de maior urgência de implantação do projeto. 

As mudas de árvores nativas oriundas do viveiro municipal serão 

disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a 

todos os interessados em recuperar a vegetação ciliar em suas propriedades.  

Objetivo: O projeto de recuperação das matas ciliares tem por objetivo 

permitir a manutenção do fluxo normal dos córregos d’ água superficiais, visto 

que a água é vital para a vida de todas as espécies, inclusive a nossa. 

Justificativa: A recuperação da mata ciliar representa a manutenção do fluxo 

dos recursos hídricos, uma vez que a mata os protege do assoreamento e da 

poluição por defensivos agrícolas e fertilizantes, além de atuar como um 

corredor ecológico para a fauna, possibilitando o fluxo genético entre as 

subpopulações das espécies, o que permite a sua sobrevivência a longo prazo.  

Metodologia para execução: Este projeto consiste em relacionar e visitar as 

propriedades ribeirinhas consideradas pontos mais degradados, posteriormente 

assistência técnica aos agricultores com intuito de orientar quanto ao plantio e 

escolha das espécies a serem utilizadas.  
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Cronograma: Iniciado em Outubro de 2012 sem previsão de término. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Levantamento e 
visita às 
propriedades 
lindeiras. 

X    

Orientação e 
Assistência 
Técnica 

 X X X 

 

Executores: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e 

produtores rurais lindeiros a rios e sangas. 

Recursos: Município de Ibiraiaras, Governo do Estado e produtores rurais. 

Resultados Esperados: Ter no município de Ibiraiaras áreas ciliares 

recuperadas, contribuindo para o meio ambiente, formando corredores 

ecológicos e mantendo um bom fluxo de água. 
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Figura 17: Recuperação de mata ciliar através do plantio de mudas nativas e 
condução da regeneração florestal. (Fonte: Arquivo SMAMA). 
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12.04 Título do Projeto: Arborização urbana 

Visando o bem-estar psicológico e a amenização das altas temperaturas 

será iniciado em janeiro 2013 um projeto de reorganização da arborização 

urbana, uma vez que há quadras que não possuem arborização, já em outras 

quadras, as espécies utilizadas não são adequadas para a calçada. Também há 

a presença do ligustro (Ligustrum japonicum), a qual é conhecida por provocar 

processos alérgicos, por isso, esses exemplares deverão ser substituídos por 

outras espécies, visando assim à melhoria da qualidade de vida dos munícipes 

de Ibiraiaras. 

Objetivo: O objetivo deste projeto é embelezar a cidade e possibilitar uma 

melhor qualidade de vida aos moradores locais. 

Justificativa:O presente projeto justifica-se pelo fato de proporcionar um 

embelezamento da cidade, amenização das altas temperaturas, além do bem 

estar psicológico da população. 

Metodologia para execução: Este projeto prevê a substituição das mudas 

exóticas existentes e a implantação de mudas em locais que não possui nada 

atualmente. Também prevê a capacitação dos operadores das podas, uma vez 

que isso garante uma melhor fitossanidade das plantas e maior longevidade 

dos exemplares adultos. As mudas nativas serão obtidas no viveiro municipal 

e, as exóticas ornamentais serão adquiridas em empresa terceirizada. Serão 

substituídas gradativamente as árvores exóticas existentes por mudas de 

espécies nativas. 
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Cronograma: Inicio previsto para janeiro de 2013 sem prazo para término. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Substituição 
gradual das 
espécies 
exóticas 

X X   

Plantio de 
mudas nativas e 
ornamentais 

 X X X 

Capacitação de 
podadores. 

X  X  

 

Executores: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e 

Secretaria Municipal de Obras e Viação. 

Recursos: Município de Ibiraiaras. 

Resultados Esperados: Ruas arborizadas com espécies adequadas conforme 

espaço disponível, boa apresentação visual aos moradores e visitantes. 

 



 110

12.05 Título do Projeto: Coleta Seletiva do Lixo da área urbana do 
município de Ibiraiaras. 
Objetivo: Coletar e encaminhar o lixo coletado até a unidade recicladora, a 

fim de recolher o lixo produzido pela população e dando o devido destino, 

havendo assim redução nas agressões ao meio ambiente. 

Justificativa: Como o município ainda é de pequeno porte e a quantidade de 

lixo produzido também, estamos destinando o lixo para a unidade de 

recebimento implantada no município de Nova Araçá/RS. 

Metodologia para execução: A população realizará em suas casas a 

separação do lixo em seco e orgânico, depositando-o em lixeiras especiais 

(amarelas para lixo seco e verde para lixo orgânico). A Reciclagem ADEVA 

Ltda. ME, localizada no município de Nova Araçá/RS, efetuará a coleta em 

três dias da semana, seguindo o seguinte cronograma: nas 3ª e 5ª feiras e 

sábados será coletado o lixo doméstico e na ultima 6ª feira de cada mês será 

coletado o lixo Hospitalar. O lixo coletado será encaminhado diretamente para 

a unidade de reciclagem.   

Cronograma: O programa já encontra-se em execução. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Coleta  X X X X 
Instalação de 
lixeiras 

X X X X 

 

Executores: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Obras. 

Recursos: Prefeitura Municipal 

Resultados Esperados: Preservação do Meio Ambiente e melhoria da 

qualidade de vida da população do município, propiciando uma cidade mais 
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limpa e bonita, através da redução da quantidade de lixo depositado em 

terrenos baldios, e em rios ou arroios e utilizar as áreas antes destinadas aos 

lixões com atividades produtivas.  
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12.06 Título do Projeto: Destinação de resíduos sólidos das áreas 
rurais. 
A Secretaria Municipal de Obras juntamente com a Comissão do Meio 

Ambiente desenvolvem um projeto de coleta do lixo seco no interior do 

município há 10 anos, o material reciclável é vendido para uma cooperativa de 

catadores de Lagoa Vermelha.  

Objetivo: Recolhimento de materiais que possam ser reciclados. 

Justificativa: Este projeto justifica-se pela necessidade de dar um destino 

correto do lixo proveniente do interior do município.  

Metodologia para execução: O recolhimento é realizado três vezes ao ano, 

nestas ocasiões são coletadas: latas, vidros, plásticos, ferros e metais os quais 

já estão previamente separados em sacos plásticos ou caixas de papelão. A 

divulgação da data e do roteiro de recolhimento do lixo seco nas comunidades 

é feita por meio dos agentes municipais de saúde e dos presidentes das 

capelas. Os moradores separam e acondicionam em sacos, colocando na beira 

das estradas. Um caminhão do município posterior a elaboração do roteiro 

passa recolhendo. 

Cronograma: Este programa iniciou-se no ano de 2005 sem prazo para 

término. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Divulgação 
datas coletas 

X  X  

Organização dos 
roteiros 

X  X  

Coleta e 
destinação 

 X X X 
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Executores: Secretaria Municipal de Obras com apoio da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

Recursos: Município de Ibiraiaras e da venda dos produtos. 

Resultados Esperados: Dar um destino final correto ao lixo produzido na 

área rural, conservação do meio ambiente, redução da poluição visual e 

melhoria da qualidade de vida. 

 

 

Figura 18: Material coletado no interior do município. (Fonte: Arquivo SMAMA). 
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12.07 Título do Projeto: Recolhimento de pilhas e baterias 
A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, através do 

Departamento de Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria Municipal da 

Saúde iniciarão em janeiro de 2011 a campanha de recolhimento de pilhas e 

baterias, visto que as mesmas contêm metais pesados que, quando descartados 

em lixo comum, são liberados pela oxidação ou deformação, os metais 

infiltram no solo, atingindo lençóis freáticos, córregos e riachos e, por meio da 

ingestão da água ou uso de água contaminada para irrigação de alimentos 

entra na cadeia alimentar, causando sérios danos à saúde.  

Objetivo: Este projeto tem por objetivo a coleta e destino correto das pilhas e 

baterias não utilizadas. 

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de dar destino correto a este lixo 

que é muito prejudicial ao meio ambiente e a saúde da população. 

Metodologia para execução: Inicialmente serão confeccionados folders de 

conscientização da importância do recolhimento das pilhas e baterias. Serão 

distribuídos em todos os domicílios da cidade e nas sedes das comunidades no 

interior. Posteriormente serão agendadas e realizadas palestras esclarecedoras 

da importância da realização deste projeto. As coletas são através de eco 

pontos instalados em casas bancárias, supermercados e Secretaria de Saúde. 

De seis em seis meses uma empresa terceirizada fará coleta e dará o destino 

final. 
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Cronograma: Este projeto será iniciado no ano de 2012 sem prazo para 

finalização 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Elaboração de 
folder 

X    

Distribuição dos 
folders 

X X   

Palestras de 
conscientização 

 X X  

Coleta dos 
materiais 

 X X X 

Destino final  X  X 
 

Executores: Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio ambiente, Casas bancárias e Supermercados. 

Recursos: Município de Ibiraiaras e empresas parceiras. 

Resultados Esperados: Destinar adequadamente as pilhas e baterias que 

estão sendo lançadas em lixos comuns. 

12.08 Título do Projeto: Saneamento básico ZONA URBANA 
O município de Ibiraiaras não possui rede de esgoto sanitário, apenas conta 

com uma rede de esgoto pluvial que contribui para o Arroio Mormaço. Dos 

1.891 domicílios apenas 106 possuem fossa séptica e 419 possuem fossa 

rudimentar, e o restante dos domicílios encaminha seus esgotos diretamente 

para o pluvial ou arroios. 

Objetivo: Reduzir a carga de poluentes no Arroio Mormaço, 

consequentemente uma melhoria na qualidade da água. 

Justificativa: O presente projeto justifica-se em função da necessidade do 

município dar um tratamento adequado ao esgoto doméstico, bem como a 
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importância do Arroio que corta o centro da cidade, proporcionando uma 

melhoria no visual e bem estar dos munícipes. 

Metodologia para execução: O sistema de tratamento proposto é composto 

pelas seguintes unidades: 01 caixa de areia, 04 reatores UASB + 01 queimador 

de gases, 04 leitos de secagem, 04 filtros biológicos percoladores, 01 tanque 

de equalização e 08 filtros de areia intermitente. 

Na caixa de areia será feito o tratamento preliminar do esgoto a fim de 

remover todo o material pesado. A remoção da areia contida nos esgotos é 

importante para evitar abrasão nos equipamentos e tubulações e reduzir as 

obstruções de canalizações, tanques, elevatórias, calhas, etc. Basicamente, o 

processo de desarenação dos esgotos é obtido com a utilização de dispositivos 

que induzam a uma queda de velocidade dos efluentes, permitindo uma 

deposição de partículas pesadas como a areia. 

Os reatores anaeróbicos de manto de lodo (UASBs) receberão o esgoto 

afluente a partir da caixa de alimentação e da caixa repartidora de vazão, de 

onde sai a tubulação de alimentação do sistema de tratamento. Na parte 

intermediária do reator há a câmara de digestão, onde se forma o “manto de 

lodo”, logo após há a câmara de decantação. 

No filtro biológico percolar serão eliminadas as substâncias orgânicas 

biodegradáveis e o nitrogênio, através da passagem contínua de esgoto num 

meio suporte (pedras ou pedregulhos), onde a passagem pelos interstícios 

promove o crescimento e a aderência de massa biológica na superfície do 

meio suporte, realizando desta forma a clarificação e remoção de nutrientes 

dos esgotos. 

Após passar pelo tanque equalizador, o esgoto sanitário irá para o filtro de 

areia intermitente, o qual é um processo clássico de tratamento que consiste na 

filtração do esgoto através da camada de areia, onde se processa tanto a 
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depuração por meio físico, quanto por processo bioquímico, devido à 

existência de microorganismos fixos nas superfícies dos grãos de areia, sem a 

necessidade de operação e manutenção complexas. 

O leito de secagem terá um sistema de drenagem inferior e receberá os 

líquidos drenados (do lodo e das chuvas) que serão encaminhados para a 

câmara de chegada do tratamento preliminar e, posteriormente, os líquidos 

irão para o arroio. O lodo seco e inerte poderá ser usado como adubo orgânico 

ou enviado à empresa terceirizada que coleta e dá a disposição final do lixo 

municipal. 

Cronograma: A Prefeitura Municipal de Ibiraiaras pretende implantar em 

2012 um sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário. A rede coletora 

proposta é do tipo “separador absoluto”, o qual consiste no recolhimento das 

águas residuárias (domésticas) e das águas de infiltração (águas do subsolo 

que possam penetrar através das tubulações e seus acessórios), por isso, este 

sistema trabalha de forma independente do sistema de coleta das águas 

pluviais. Será implantada uma única bacia de esgotamento, com um coletor 

principal que acompanhará o Arroio Mormaço e, conduzirá os esgotos até a 

área destinada para a estação de tratamento de esgotos.  

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Implantação da 
rede coletora 

X X   

Implantação da 
bacia de 
escoamento 

 X X  

Implantação 
estação 
tratamento 

  X X 

Ligações das 
residências à 
rede coletora 

 X X X 
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Executores: Município de Ibiraiaras através da Secretaria Municipal de Obras 

e empresas contratadas. 

Recursos: Governo Federal, Estadual e Municipal. 

Resultados Esperados: Este projeto visa tratar os efluentes domésticos de 

4384 pessoas, em 2012, (população inicial) e, sua continuidade será 

proporcional ao crescimento da população urbana. 

12.09 Título do Projeto: Saneamento básico ZONA RURAL 
Quanto à zona rural do município, a EMATER desenvolve um projeto de 

acompanhamento das instalações da fossa séptica, do filtro anaeróbico e da 

vala de infiltração. A fossa séptica recebe o esgoto, o qual ali permanece por 

um tempo, a fim de permitir a deposição dos sólidos e retenção das gorduras 

presentes nas fezes, transformando-as em substâncias mais simples. A 

implantação de fossas sépticas é importante para o meio ambiente, pois reduz 

a poluição dos mananciais hídricos (superficiais e subterrâneos), quanto à 

saúde humana reduz o risco de contaminação por vermes e bactérias, que 

podem causar enfermidades como: amebíase, cólera, giardíase, 

esquistossomose, leptospirose, teníase, entre outras. 

Objetivo: Dar destino correto as águas servidas e tratamento de esgoto 

cloacal no meio rural. 

Justificativa: Mais de 80 % das propriedades do meio rural, não 

possuem nem um tipo de tratamento de esgoto, sendo estes jogados 

diretamente em arroios ou rios, ou simplesmente deixados a céu aberto, 

contribuindo em muito para a poluição das águas e do solo e proliferação de 

doenças. 
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Metodologia para execução: A Secretaria Municipal de Agricultura  e 

Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, fará um 

levantamento das economias que possuem ou não sistema de tratamento de 

esgoto. Posteriormente será feito um trabalho de conscientização junto aos 

agricultores para solução do problema. A Secretaria de Obras disponibilizará 

os maquinários para abertura de valas, os agricultores farão a colocação das 

fossas e das pedras nos poços sumidouros.  

Cronograma: O projeto terá inicio no ano de 2012 sem previsão para 

seu encerramento. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Levantamento 
das economias 

X    

Conscientização 
dos proprietárias 

X X   

Abertura de 
valas e 
instalação das 
fossas. 

 X X X 

 

Executores: O projeto será executado pela Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente em parceria com Secretaria Municipal de Obras 

e apoio da EMATER. 

Recursos: Prefeitura Municipal e Munícipes. 

Resultados Esperados:Diminuição de contaminação por doenças de 

vinculação hídrica. Despoluição do solo e águas de rios. Melhoria na 

qualidade de vida. Eliminação de poluição estética/visual. 
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12.10 Projeto de Tratamento adequado de dejetos de animais 
confinados 

Objetivo:Diminuir a poluição do solo e dos mananciais hídricos pelos 

dejetos de animais confinados. 

Justificativa: No Município de Ibiraiaras ainda existem criadores, 

principalmente de Bovino Leiteiro, que não possuem nenhum tipo de 

tratamento para os dejetos de seus animais, lançando diretamente em corpos 

hídricos ou a céu aberto. 

Metodologia para execução: Será efetuado um levantamento pela 

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente dos estabelecimento 

que exploram essas atividades. Posteriormente deverá ser feito um estudo 

dimensionando esterqueiras adequadas para o correto tratamento dos dejetos. 

Na seqüência será providenciado pelo proprietário a construção dos 

reservatórios. 

Cronograma: Inicio do projeto para o ano de 2012 e término no ano de 

2013. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Levantamento 
dos 
estabeleciemntos 

X    

Estudo de 
dimensionamento 

 X   

Construção dos 
reservatórios 

  X X 

 

Executores: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em 

parceria com os empreendedores locais 

Recursos:Prefeitura Municipal e Munícipes. 



 121

Resultados Esperados: Diminuição de contaminação por doenças de 

vinculação hídrica. Despoluição do solo e águas de rios. Melhoria na 

qualidade de vida. Eliminação de poluição estético-visual. 
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12.11 Projeto:  APAs de Ibiraiaras  
Objetivo: Criar áreas de proteção ambiental municipal. 

Justificativa: No Município de Ibiraiaras ainda são encontradas 

grandes áreas verdes que podem ser destinadas a preservação ambiental, 

estudos ou criação de parques ecológicos. Este projeto visa a aquisição de uma 

área para ser destinada a criação de área de proteção ambiental municipal. 

Metodologia para execução: Levantamento de áreas possíveis de 

desapropriação, buscar recursos para indenizar os proprietários e demarcação 

destas áreas de interesse. A partir dessa etapa será legalizada a área em 

questão em nome do município e registrada como área de proteção. Na 

seqüência será formado parceria com entidade ligada ao meio ambiente para o 

gerenciamento da APA. 

Cronograma: Inicio do projeto para o ano de 2013. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Levantamento 
de possíveis 
áreas. 

X    

Busca de 
recursos e 
indenizações. 

 X X  

Demarcação da 
área e 
legalização 

  X  

Parceria para 
gerenciamento. 

  X X 

 

Executores: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em 

parceria com Secretaria Municipal de Administração e departamento Jurídico 

do Município. 
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Recursos:Prefeitura Municipal, FNMA, Governo do Estado e Parceiros 

Privados. 

Resultados Esperados: Criar áreas de proteção ambiental para 

preservação da Flora e Fauna, ter uma área destinada à visitação e estudos 

pelas escolas do município e da região. 

12.12 Título do Projeto: Circuito das águas. 

 Objetivos: Envolver as entidades e organizações locais em ações 

concretas comuns, voltadas à Educação Ambiental e mobilizar professores e 

profissionais comprometidos com a temática ambiental em atividades que 

proporcionem aos estudantes (crianças e adolescentes) espaços de 

sensibilização, objetivando a mudança de hábitos ruins que culminem na 

prática concreta da preservação ambiental. 

Justificativa: Este projeto justifica-se pela importância dos recursos 

hídricos em nossas vidas, pois, como todos sabem, sem água não há vida. As 

atividades a serem desenvolvidas na temática do “Circuito das Águas” 

demonstrarão aos alunos e professores participantes que pequenas ações 

significam muito na preservação do meio ambiente.   

Metodologia para execução: Como a Campanha da Fraternidade deste 

ano de 2011 era referente à Preservação do Meio Ambiente, surgiu a idéia de 

realizar atividades de Educação Ambiental em parceria com a Cáritas 

Paroquial São José de Ibiraiaras, várias entidades se engajaram nesta proposta: 

Grupo Juntas Somos Mais do Bairro Gentil, Bruxinhas à Serviço da Vida, 

Pastoral da Criança, Quitanda Campesina, Sindicato da Agricultura Familiar, 

EMATER/ASCAR-RS, Secretaria da Educação e Cultura, Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria da Saúde (Vigilância Sanitária e 

Ambiental). 
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Na primeira etapa foi realizado o “Circuito das Águas” na Semana do 

Meio Ambiente, por meio de oficinas temáticas na propriedade dos Baldasso, 

Capela São Pio X, interior do município de Ibiraiaras. Esta atividade teve o 

intuito de mostrar aos alunos das escolas municipais e estaduais, de 5° a 8° 

séries do ensino fundamental, a importância da conservação dos banhados, 

nascentes e matas ciliares, ao final da trilha ecológica foram distribuídas 

mudas nativas aos alunos interessados em plantá-las. Também foi abordada a 

questão da destinação adequada de alguns materiais poluentes como: pilhas, 

baterias, lâmpadas fluorescentes e óleo saturado. O ponto mais interesse dessa 

atividade foi que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a nascente do 

Arroio Mormaço, recurso hídrico que atravessa o perímetro urbano, estes 

alunos mostravam-se impressionados com a qualidade da água neste ponto, 

observando que a qualidade do mesmo se deteriora a medida que adentra no 

perímetro urbano. 
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Figura 19 – Realização do Circuito das Águas na Comunidade São Pio X, adolescentes 
conhecendo as principais funções do banhado e sua importância para manutenção do Ciclo 
das Águas. 
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Figura 20 – Identificação de pegadas do mamífero conhecido popularmente como mão-
pelada no local onde se realizou o circuito das águas.  
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Na segunda etapa deste projeto, a equipe técnica responsável pelo Circuito 

das Águas, realizou no dia 19 de Julho de 2011, uma palestra num encontro de 

formação para professores das escolas estaduais dos municípios de Ibiraiaras, 

Caseiros e Muliterno.  

 
Figura 21 – Palestra aos professores da rede estadual dos municípios de Ibiraiaras, 
Caseiros e Muliterno. 
 

Após a realização do Circuito das Águas, também, surgiu a iniciativa de 

recolhermos o óleo saturado usado, tendo em vista que possui um grande 

potencial de poluição das águas, pois um litro de óleo usado jogado no esgoto 

polui mil litros de água. Sendo assim, a Cáritas Paroquial e as demais 

entidades participantes do Circuito das Águas uniram-se para recolher este 

material e encaminhá-lo à Pastoral da Criança, entidade esta que utilizará o 

óleo saturado para produzir sabão. O município de Ibiraiaras possui vários 
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pontos de coleta, entre eles, as escolas municipais e estaduais, a 

EMATER/ASCAR e Secretaria Municipal da Agricultura e a Quitanda 

Campesina. 

Na última fase planejada, os alunos foram desafiados a produzirem um 

desenho e uma frase sobre a temática da Preservação Ambiental, os mesmos 

foram julgados por uma Comissão, sendo escolhido o desenho do planeta 

doente e a frase: “O planeta está adoecendo... que remédio pode curá-lo?” 

de autoria da estudante Ingrid Bedin da Turma 81 da Escola Estadual Antonio 

Stella. A partir disso, serão confeccionadas camisetas a serem usadas na 

próxima atividade intitulada “Pedalando pela VIDA”, a qual será realizada no 

dia 14 de Janeiro de 2012, com os objetivos de                                                                               

dar continuidade ao processo de mobilização e conscientização iniciada no 

Circuito das Águas, na nascente do Arroio Mormaço, na Capela São Pio X, 

enfatizando a importância da preservação da água, rios, destino adequado do 

lixo e, a prática de atividades físicas ao ar livre como uma forma de lazer. 

Além de estimular formas alternativas de locomoção, como o uso da bicicleta 

e a caminhada para melhoria da qualidade de vida e, a redução dos impactos 

ambientais gerados pela queima de combustíveis. 

Serão realizadas reuniões com as comunidades rurais com pesquisadores, 

posteriormente a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente fará o 

trabalho de conscientização aos moradores e localização destes fragmentos. A 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente desenvolve trilha 

ecológica com alunos das escolas públicas do município, com o objetivo de 

desenvolver características preservacionistas nos alunos e conhecimentos 

ligados a Mata Atlântica. 
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Cronograma - Iniciado em Junho de 2011 sem previsão de término. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Oficina de 
conscientização 

X    

Curso de 
formação de 
professores . 

 X   

Coleta do óleo 
saturado. 

 X X X 

Visitas 
educativas 

 X X X 

 

Recursos: Município de Ibiraiaras, Secretaria Municipal da Agricultura e 

Meio Ambiente, Cáritas Paroquial São José. 

Resultados Esperados: Conscientização de alunos da importância da 

conservação dos recursos hídricos para manutenção das atividades humanas 

básicas, como higiene pessoal e produção de alimentos. Mudança de pequenos 

hábitos inadequados, tornando-os menos agressivos ao meio ambiente.   
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12.13 Projeto: Pequenos Vigilantes 

Objetivo: Mobilizar as crianças em relação à prática de atitudes 

saudáveis e possibilitar que se tornem multiplicadores destas práticas, 

tornando-os conscientes de seus direitos e deveres como cidadãos e 

consumidores. Além de fomentar a educação em saúde no ensino fundamental 

público e, promover a participação comunitária.  

Justificativa: Em 2001, foi realizada a I Conferência Nacional de 

Vigilância Sanitária, Saúde e Cidadania, na qual os participantes consideraram 

importante promover de forma ampliada e mediante diversas estratégias e 

instrumentos, ações informativas e educativas, visando à construção da 

consciência sanitária, para que a população tome conhecimento da 

importância dessas ações para a proteção e promoção da saúde. Neste evento, 

recomendou-se a inclusão do tema “Vigilância em Saúde” no currículo do 

ensino fundamental e médio, tornando-se a escola, um espaço importante para 

desenvolver ações voltadas à promoção da saúde.    

Este projeto é de extrema importância tendo em vista que o perfil 

epidemiológico da maioria dos agravos dá-se em acidentes com crianças. 

Segundo dados do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do 

Sul, no ano de 2007, a maioria dos casos de acidentes atendidos, ocorreram 

com crianças de 01 ano a 14 anos, devido à ingestão de medicamentos, no 

próprio domicílio. Sendo assim, a falta de informação as torna um grupo 

potencialmente de risco. Estes dados geraram uma preocupação no Centro 

Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) em fortalecer o vínculo entre saúde 

e educação, seguindo o exemplo pioneiro do município de Montenegro. A 

partir disso, surgiu a idéia de desenvolver um projeto a nível estadual, 
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contemplando, inicialmente, a tiragem de 5 mil kits (01 bolsa, 01 boné, 01 

camiseta, 01 cartilha do aluno, 01 passatempo e 01 manual para o monitor) 

para implantação do Projeto Pequenos Vigilantes nos municípios do Rio 

Grande do Sul.    

Metodologia para execução: Este projeto consistirá no 

desenvolvimento de ações educativas em saúde para crianças de 4° e 5° séries 

do ensino fundamental, através da realização de duas oficinas com duração de 

90 minutos cada. Além de uma visita á campo, onde os pequenos vigilantes 

visitarão estabelecimentos ou locais alvo da vigilância sanitária. Na seqüência, 

os professores serão convidados, juntamente com seus alunos, a 

desenvolverem um trabalho complementar como forma de fixação e 

multiplicação dos conteúdos abordados. 

A execução deste projeto se dará através da participação direta do corpo 

docente das escolas, em parcerias com técnicos da Vigilância em Saúde e 

comerciantes, com o apoio dos meios de comunicação local e regional. O 

material didático será constituído de: cartilha, revista, manual para o monitor e 

folders. Também será distribuído aos participantes um “kit pequeno vigilante” 

(01 camiseta, 01 boné e 01 bolsa) e, ao final do projeto, os alunos que 

concluírem o treinamento receberão um certificado de participação.  

Os encontros teóricos ocorrerão no Plenário da Câmara Municipal de 

Ibiraiaras, serão usados recursos áudio-visuais como: aparelhos de som, 

computadores, data-show, quadros, etc. Serão abordados temas como:  

� Vigilância Sanitária: origens, funções, responsáveis pela execução e 

finalidade deste setor;  

� Alimentação saudável: noções básicas de alimentação saudável, 

exaltando a importância da diversidade alimentar e doenças relacionadas à má 

alimentação (diabetes, hipertensão, obesidade, etc.);  
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� Higiene pessoal, alimentar e ambiental: noções de higiene pessoal, 

alimentar e ambiental quanto ao preparo das refeições, além de aspectos 

microbiológicos, doenças transmitidas por alimentos (DTA) e, questões 

ambientais como qualidade da água, destino adequado do lixo, etc.;  

� Produção de alimentos: como ocorre a produção de alimentos 

(agricultura orgânica/tradicional e pecuária), etapas da produção, uso de 

agrotóxicos, alimentos transgênicos, industrialização, transporte, 

armazenamento, atacado, cuidados e critérios na compra de alimentos, 

cuidados e critérios de armazenamento em domicílio, cuidados e critérios na 

preparação dos alimentos; 

� Rotulagem nutricional: compreensão dos rótulos dos alimentos, quais 

dados devem estar obrigatoriamente descritos no rótulo, qual a finalidade da 

rotulagem dos alimentos; 

� Direitos e deveres do Cidadão: importância e responsabilidade de 

todos em todas as etapas da produção ao consumo alimentar. 

  

O logotipo do projeto será o Lupito, boneco em forma de lupa, 

representando, assim, o olhar vigilante do cidadão sobre seus direitos de 

consumidor.    

 

Cronograma - Iniciado em Junho de 2011 sem previsão de término. 

Etapa/atividade Trimestre I Trimestre II Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Visita as escolas X X   
Oficinas de 
capacitações 

 X X  

Visitas aos 
comércios do 
municipio 

 X X X 
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Recursos: Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal da Saúde. 

Resultados Esperados: capacitar quatro turmas/anos, cada uma das 

turmas compostas em média por 25 escolares, atendendo, aproximadamente 

100 escolares por ano, tornando-os aptos a questionarem seus direitos de 

consumidores. 
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13. - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

13.01 EQUIPE EXECUTORA 
 
Empresa : ARAUCÁRIA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PROJETOS  
Técnico Responsável: Ilton Nunes dos Santos - Mestre em Gestão e 
Auditoria Ambiental 
 
 
Colaboradores:  
 
ADR – AMUNOR, por seus técnicos: 
Vilso Silvestro – Engenheiro Agrônomo. 
Paula Cristina Pomorski – Tecnóloga em Gerenciamento Ambiental 
 
 
 
Coordenação:Cristiane Tiepo – Bióloga -Secretaria Municipal da 
Agricultura e Meio Ambiente 
 
Supervisão: Ferdinando Dalagnol 

Prefeito Municipal de Ibiraiaras. 
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14. - CONCLUSÕES 
 
 

 

Com a Elaboração do Plano Ambiental Municipal, haverá um maior 

comprometimento e uma maior integração dos setores administrativos, 

visando o planejamento, a proteção, a recuperação e o uso ecologicamente 

sustentável do meio ambiente. Desta forma, possibilitando a organização 

administrativa e operacional, com ações voltadas ao controle e monitoramento 

das atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental.  

Este Plano Ambiental, terá revisões periódicas e adequações sempre que 

necessárias, sendo para isso convocado CONSULTA POPULAR.  

As questões relacionadas a programas e projetos ambientais também 

deverão ser discutidas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e levado a 

CONSULTA POPULAR. 
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ANEXOS 
 

 
 
 

1 – Licença de Operação da Reciclanip, empresa que coleta pneus no 

município; 

 

2 - Licença de Operação da Via Norte Coleta e Transporte de Resíduos Ltda, 

empresa que coleta os resíduos da saúde; 

 

3 – Cadastro Técnico Federal e Certificado de Regularidade da Adeva, 

empresa que coleta os resíduos sólidos do município; 

 

4 – Prorrogação da Licença de Operação da Adeva. 


