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1.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE
ALTA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LAGO TARUMÃ
ENDEREÇO: Rua Tenente Mário Telles Ferreira, 544, Bairro Tarumã, Viamão, RS.
CEP: 94415-000
RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Lenara Dias de Castro Miguens
CPF: 008.158.970 - 06
TELEFONE: (51) 99601-7387

1.2

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

___________________________________

___________________________________

Denise Silveira

Fábio Dias Mazim

Msc.Bióloga

Ecólogo

CRBio 69729-03D

2.

APRESENTAÇÃO
Este trabalho visa apresentar um breve diagnóstico do meio biótico do Lago Tarumã e a

proposição de diretrizes gerais para sua manutenção e gerenciamento. Buscou-se, evidenciar a
importância da conservação e revitalização da área, pelo seu valor ecológico relacionado à riqueza de
espécies vegetais que servem como aporte de abrigo e alimento à fauna e outros organismos e pelo
valor do bem-estar que traz à população humana que dela se utiliza como forma de lazer.
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3.

INTRODUÇÃO
O Lago Tarumã localiza-se no quarteirão formado pelas ruas Mario Telles Ferreira, Antônio de

Fraga Ramos, Gaúcha, Noquinha de Oliveira e João Carlos Viale Dias, no Bairro Tarumã (Fig. 1).
Possui uma área aproximada de 87.865,50m² e perímetro de 1583,50m (Prefeitura Municipal de
Viamão, 2016).
O seu formato atual surgiu a partir da construção de uma barragem na atual Rua João Carlos
Viale Dias, o lago é artificial e se origina de uma das várias nascentes de água existentes na região
(Prefeitura Municipal de Viamão, 2016).

Figura 1. Localização do Lago Tarumã.

O Lago Tarumã e seu entorno oferece potencial a ser explorado, rico em beleza natural,
poderia receber uma atenção mais aprumada dos órgãos governamentais locais. Embora
abstenha-se de infraestrutura e segurança, o público da região o utiliza diariamente, usufruindo
do entorno para a prática de exercícios físicos ao ar livre e outras formas de lazer. Alvo de
problemáticas, o lago é tema constante nos meios de comunicação do município, onde a
população em geral solicita por sua revitalização e manutenção.
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4.

MEIO BIÓTICO

4.1.

VEGETAÇÃO

O município de Viamão, dentre as oito regiões que Reitz et al. (1983) citam para o estado,
encontra-se no extremo leste da Região da Bacia do Rio Jacuí ou Depressão Central. A vegetação é
classificada como de Tensão Ecológica, devido ao contato Estepe/Floresta Estacional (IBGE 2004),
sendo que a parte florestal reveste, principalmente, os vales e acompanha vertentes e pequenos
córregos de drenagem de água (Teixeira et al. 1986).
No levantamento qualitativo, pelo método de caminhamento expedito, realizado na área de
entorno do Lago Tarumã foram identificadas 58 espécies, distribuídas em 32 famílias (Tabela 1).
Destas, 50 são espécies nativas da região e estão distribuídas em 29 famílias, sendo as mais
representativas Myrtaceae (oito spp.), Fabaceae e Salicaceae (quatro spp). Além destas, foram
identificadas oito espécies exóticas à região, onde estas provavelmente foram plantadas para serem
destinadas à sombra, ou por serem frutíferas e/ou ornamentais. A maioria das espécies arbóreas
encontradas é de ampla distribuição no estado e características da Floresta Estacional Semidecidual.
Em relação ao grau de conservação das espécies, não foram identificados indivíduos vegetais
ameaçados de extinção conforme Decreto Estadual nº 51.109, de 19 de dezembro de 2014. No
entanto, os indivíduos arbóreos de corticeira-do-banhado (Erythrina crista-galli) e figueira (Ficus

cestrifolia) se enquadram como espécies imune ao corte, conforme a Lei Estadual No 9.519/92.
Quanto as espécies aquáticas amostradas, foi possível observar uma grande quantidade de
indivíduos de aguapé (Eichhornia crassipes). Quando as espécies de aguapé crescem de forma
descontrolada e sem manejo adequado, pode se transformar num problema ambiental, como a
eutrofização.
O aguapé é uma planta aquática flutuante, seu desenvolvimento é acelerado quando não
existem limitações nutricionais, como é o caso das águas das lagoas e represas que são poluídas por
esgoto urbano e alguns tipos de efluentes industriais (Manfrinato, E.S. 1991).
Nutrientes em excesso provocam aumento no crescimento de vegetais, podendo, em função
do aumento populacional, tornar-se um problema para o ecossistema (Branco & Bernardes, 1983).
Segundo Azevedo, N. (1998) os principais efeitos negativos da eutrofização são:
•

desenvolvimento excessivo e prejudicial de algas, proliferação de macrófitas aquáticas, etc;

•

alterações profundas da biota, com a substituição de espécies de peixes e outros organismos;

•

decomposição orgânica, consumo e depleção de oxigênio dissolvido e anoxia;
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•

degradação da qualidade da água, com alterações de composição, cor, turbidez,
transparência, etc;

•

liberação de gases e produção de maus odores;

•

formação de depósitos bentais e reciclagem de nutrientes;

•

prejuízos diversos para recreação, turismo e paisagismo;

•

aumento da evaporação;

•

elevação de nível e entraves para o escoamento das águas;

•

condições propícias para a criação de mosquitos, larvas e outros vetores;

Tabela 1. Dados qualitativos da vegetação amostrada no Lago Tarumã. Legenda: Ocorreência: N – Nativa do
Rio Grande do Sul e E – Exótica do RS.
Família
Nome cientifico
Nome popular
Ocorrência

Lithraea brasiliensis
Schinus terebinthifolia
Annonaceae
Annona sylvatica
Aquifoliaceae
Ilex dumosa
Araceae
Pistia stratiotes
Spirodela intermedia
Asteraceae
Moquiniastrum polymorphum
Boraginaceae
Cordia americana
Cordia ecalyculata
Cannabaceae
Trema micrantha
Ebenaceae
Diospyros inconstans
Erythroxylaceae Erythroxylum argentinum
Euphorbiaceae
Actinostemon concolor
Sapium glandulosum
Sebastiania serrata
Fabaceae
Enterolobium contortisiliquum
Erythrina crista-galli
Inga marginata
Mimosa bimucronata
Schizolobium parahyba
Lamiaceae
Vitex megapotamica
Lauraceae
Cinnamomum verum
Nectandra megapotamica
Persea americana
Malvaceae
Luehea divaricata
Melastomataceae Miconia hyemalis
Meliaceae
Guarea macrophylla
Melia azedarach
Moraceae
Ficus cestrifolia
Myrtaceae
Blepharocalyx salicifolius
Anacardiaceae

Aroeira-brava

N

Aroeira-vermelha

N

Araticum

N

Caúna

N

alface-d'água

N

lentilha-d'água

N

Cambará

N

Guajuvira

N

Maria-preta

N

Grandiúva

N

Maria-preta

N

Cocão

N

Laranjeira-do-banhado

N

Leiteiro

N

Branquilho

N

Timbaúva

N

Corticeira-do-banhado

N

Ingá-feijão

N

Maricá

N

Guapuruvu

E

Tarumã

N

Caneleira

E

Canela-merda

N

Abacateiro

E

Açoita-cavalo

N

Pixirica

N

Pau-de-arco

N

Cinamomo

E

Figueira

N

Murta

N
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Família

Nyctaginaceae
Oleaceae
Pinaceae
Pontederiaceae
Primulaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Salicaceae
Salvinaceae
Sapindaceae

Sapotaceae
Styracaceae
Thymelaeaceae

Nome cientifico

Campomanesia rhombea
Campomanesia xanthocarpa
Eucalyptus sp.
Eugenia involucrata
Eugenia uniflora
Myrcia palustris
Myrrhinium atropurpureum
Psidium cattleianum
Guapira opposita
Ligustrum lucidum
Pinus sp.
Eichhornia crassipes
Myrsine coriacea
Myrsine guianensis
Hovenia dulcis
Psychotria carthagenensis
Esenbeckia grandiflora
Zanthoxylum rhoifolium
Casearia decandra
Casearia sylvestris
Salvinia auriculata
Allophylus edulis
Cupania vernalis
Dodonaea viscosa
Matayba elaeagnoides
Chrysophyllum marginatum
Styrax leprosus
Daphnopsis racemosa

Nome popular

Ocorrência

Guabiroba

N

Guabiroba

N

Eucalipto

E

Cerejeira

N

Pitangueira

N

Pitangueira-do-mato

N

Carrapato

N

Araçá

N

Maria-mole

N

Ligustro

E

Pinus

E

aguapé

N

Capororoca

N

Capororoca

N

Uva-do-japão

E

Cafeeiro-do-mato

N

Laranja-do-mato

N

Mamica-de-cadela

N

Guaçatunga

N

Chá-de-bugre

N

murere

N

Chal-chal

N

Camboatá-vemelho

N

Vassoura-vermelha

N

Camboatá-branco

N

Aguaí-vermelho

N

Carne-de-vaca

N

Embira

N
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4.2.

FAUNA

Os resultados apresentados fazem respeito ao diagnostico expedito das espécies de anfíbios,
répteis, aves e mamíferos autóctones e alóctones (vivendo em estado selvagem) ocorrentes na área
do Lago Tarumã.
O registro das espécies ocorreu através de métodos padronizados e consagrados para cada
clado, no tocante a identificação auditiva e visual, além da detecção de pegadas, material
escatológico e restos mortais como carcaças, material ósseo, penas e pelos. Todos os registros
partem de origem primária, uma vez que entrevistas não foram consideradas na listagem de riqueza.
A revisão da literatura (dados secundários) consta como sugestão para espécies de fauna
com potencial de ocorrência, reportadas em estudos pretéritos para a região Metropolitana de Porto
Alegre e para Viamão, em áreas banhadas por contribuintes do Rio Gravataí (G10), tributário do Lago
Guaíba.
Como resultado, foi registrada uma riqueza de seis espécies de anfíbios, 30 de aves e outras
três de mamíferos silvestres (Tabela 2). Na ocasião não foram obtidos registros concretos no tocante
a fauna de répteis (Tabela 2), porém, segundo os moradores locais, é comum a presença de Salvator

merianae (lagarto-teiú), quelônios e ofídios na área do Lago ao longo da primavera e verão.
Dentre as espécies seguramente registradas, nenhuma espécie consta como ameaçada de
extinção. A presença de fauna exótica vivendo em estado selvagem foi confirmada por Passer

domesticus (pardal). Contudo, a presença do roedor Rattus rattus (rato-das-casas) é muito esperada,
tendo em vista a urbanização e poluição encontrada na área.
Para apreciação, a Tabela 2, descreve as espécies localizadas na área do Lago Tarumã. Para
efeito de padronização, no tocante aos anfíbios, a nomenclatura científica segue a classificação
atualmente utilizada pela Sociedade Brasileira de Herpetologia (2016). Os nomes vernáculos de
anfíbios são citados segundo LEMA & MARTINS (2011). Em referência as aves, a nomenclatura,
ordenação taxonômica e nomes vernáculos seguem o adotado por BENCKE (2010). Para mamíferos,
foram seguidas e recomendações de WEBER et al. (2013).
A fauna registrada na área de estudo era esperada para a região, não havendo registro
inédito, tão pouco aumento de distribuição de espécies, sendo ainda esperado o ingresso de novas
espécies voadoras e terrestres, sobretudo de repteis, as quais foram subamostradas, uma vez que a
campanha foi conduzida no inverno.
No site ocorre um grupo de grande plasticidade ambiental, amplamente distribuído pelo Rio
Grande do Sul e por outras regiões do sul Neotropical. Espécies raras, ameaçadas e de pouco
conhecimento para a ciência não estão presentes na área do lago.
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Tabela 2: Riqueza em espécies, forma de registro e status de ameaça de extinção da herpetofauna,
avifauna e mastofauna continental registrada dentro da AID, no inverno (julho) de 2020. As Categorias
de ameaça de extinção foram consultadas segundo: ameaçada em nível regional (DECRETO 51.797,
2014), nacional (MMA/444, 2014) e global (IUCN, 2020/1).
Táxon
Nome popular
Forma de Registro
Conservação
Amphibia
Anura
Bufonidae

Rhinella dorbignyi

sapinho-de-jardim

observação visual

Não ameaçado

perereca-do-banhado

contato auditivo

Não ameaçado

Scinax fuscovarius

perereca-raspa-de-cuia

observação visual

Não ameaçado

Scinax squalirostris

perereca-nariguda

contato auditivo

Não ameaçado

Physalaemus gracilis

rã-cachorro

contato auditivo

Não ameaçado

Leptodactylus latrans

rã-crioula

observação visual

Não ameaçado

garça-branca-grande

observação visual

Não ameaçado

garça-vaqueira

observação visual

Não ameaçado

maçarico

observação visual

Não ameaçado

curicaca

observação visual

Não ameaçado

urubu-de-cabeça-preta

observação visual

Não ameaçado

carrapateiro

observação visual

Não ameaçado

quiri-quiri

observação visual

Não ameaçado

saracura-do-mato

observação visual

Não ameaçado

quero-quero

observação visual

Não ameaçado

Columbina talpacoti

rolinha-roxa

observação visual

Não ameaçado

Columbina picui

rolinha-picui

observação visual

Não ameaçado

pombão

observação visual

Não ameaçado

pomba-de-bando

observação visual

Não ameaçado

caturrita

observação visual

Não ameaçado

alma-de-gato

observação visual

Não ameaçado

Hylidae

Hypsiboas pulchellus

Leptodactylidae

Aves
Ardeidae

Ardea alba
Bubulcus ibis
Threskiornithidae

Phimosus infuscatus
Threskiornithidae

Theristicus caudatus
Cathartidae

Coragyps atratus
Falconidae

Milvago chimachima
Falco sparverius
Rallidae

Aramides saracura
Charadriidae

Vanellus chilensis
Columbidae

Patagioenas picazuro
Zenaida auriculata
Psittacidae

Myiopsitta monachus
Cuculidae

Piaya cayana
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Táxon

Nome popular

Forma de Registro

Conservação

anu-branco

observação visual

Não ameaçado

pica-pau-do-campo

observação visual

Não ameaçado

joão-de-barro

observação visual

Não ameaçado

bem-te-vi

observação visual

Não ameaçado

corruíra

observação visual

Não ameaçado

sabiá-laranjeira

observação visual

Não ameaçado

sabiá-poca

contato auditivo

Não ameaçado

sanhaçu-cinzento

observação visual

Não ameaçado

Tangara preciosa

saíra-preciosa

observação visual

Não ameaçado

Stephanophorus diadematus

sanhaçu-frade

observação visual

Não ameaçado

cardeal

observação visual

Não ameaçado

tico-tico

observação visual

Não ameaçado

canário-da-terra-verdadeiro

observação visual

Não ameaçado

pula-pula-assobiador

contato auditivo

Não ameaçado

pardal

observação visual

Exótico

gambá-de-orelha-branca

pegadas

Não ameaçado

preá

observação visual

Não ameaçado

capivara

observação visual

Não ameaçado

Guira guira
Picidae

Colaptes campestris
Furnariidae

Furnarius rufus
Tyrannidae

Pitangus sulphuratus
Troglodytidae

Troglodytes musculus
Turdidae

Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus
Thraupidae

Tangara sayaca

Paroaria coronata
Emberizidae

Zonotrichia capensis
Sicalis flaveola
Parulidae

Basileuterus leucoblepharus
Passeridae

Passer domesticus
Mamíferos
Didelphidae

Didelphis albiventris
Caviidae

Cavia aperea
Hydrochoerus hydrochaeris
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5.

DIRETRIZES GERAIS PARA O GERENCIAMENTO DO LAGO TARUMÃ
Inicialmente, é importante esclarecer que a proposta de gerenciamento aqui apresentada,

consiste em uma alternativa técnica de longo prazo. Essa opção foi escolhida por diversos fatores,
dos quais destacam-se:
1. A priorização das tarefas conforme demandas da sociedade Viamonense e o aporte
gradual e eficiente de recursos;
2. Qualquer medida técnica adotada demandará manutenção permanente do lago e entorno.
A efetividade das medidas que serão realizadas impactará diretamente na intensidade e
frequência das atividades de manutenção,
Com relação ao gerenciamento da área, considerando que um dos aspectos adversos mais
relevantes é a eutrofização do lago, sua restauração deve priorizar ao máximo a obstrução de todas
as fontes de nutrientes. Essa ação mitigará a quantidade de macrófitas. Considerando que uma das
atividades de manutenção permanente do lago é a constante remoção das macrófitas. Subtrair
nutrientes na equação de gerenciamento, neste caso é uma premissa importante que desacelera a
explosão populacional das macrófitas. A definição de métodos de obstrução de nutrientes pressupõe
uma análise prévia da área e identificação de fontes.
O quadro abaixo apresenta as consequências pela falta de remediação do problema.

A seguir são apresentadas, as linhas gerais dos métodos para controle da eutrofização e
recuperação de lagos.
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5.1.

RETIRADA SISTEMÁTICA DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS

Em decorrência do crescimento destas comunidades, observa-se rápida redução de
profundidade média do lago e a redução da sua qualidade como área de lazer, especialmente banho
e esportes náuticos.
O método mais eficaz para eliminação das comunidades de macrófitas aquáticas é a sua
remoção, que consiste na retirada da biomassa aérea e subterrânea. Todo o material recolhido pode
ser transformado em compostagem, e utilizado como adubo nas hortas comunitárias e/ou nas escolas
municipais.
A retirada das macrófitas deve ser realizada de forma regular e controlada. Remover grandes
quantidades demanda projetos onerosos, que não atingem a forma ótima de manejo. Portanto,
recomenda-se que a retirada seja planejada e sistemática, seguindo um cronograma de remoção
constante, visando diminuir a presença de macrófitas.
Com o desenvolvimento das medidas de remoção e controle de aporte de nutrientes, haverá
menos macrófitas para retirada, ocasionando diminuição de aportes de recursos ao longo do tempo,
da mesma forma que a qualidade das águas retidas no lago, melhorarão.
5.2.

RETIRADA DE SEDIMENTOS POR SUCÇÃO - DRAGAGEM

Os níveis mais superficiais de sedimentos de fundo contêm matéria orgânica e outros
materiais ricos em nutrientes e devem ser removidos, favorecendo a exposição das camadas mais
antigas. A remoção normalmente é realizada através da dragagem por sucção, a exemplo de arroios
urbanos. Todo o lodo removido deve ser caracterizado e destinado conforme regramentos técnicos
pertinentes.
5.3.

AERAÇÃO

Aerar a água fornecerá oxigênio para o meio, diminuindo as possibilidades de eutrofização. A
aeração pode ocorrer de duas maneiras: Por meio da introdução de ar comprimido no hipolímnio ou
pela aeração de toda a coluna d’água, que pode ser feita através da instalação de um chafariz ou
roda de água.
A opção a ser escolhida deve ponderar aspectos paisagísticos, custos com energia e na
manutenção do próprio sistema de aeração. Importante salientar que a medida proposta deve ser
considerada dentro do novo contexto do programa proposto.
5.4.

CORREÇÃO DE ASSOREAMENTO
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O assoreamento pode levar a elevação do fundo do lago, provocando aquecimento e menos
capacidade de dissolver oxigênio.
Uma maneira efetiva de se evitar o assoreamento é manter a vegetação arbórea nativa ao
redor do lago pois conservam o solo das margens, evitando a erosão e o aporte de sedimentos (Fig.
2).
Ademais, se o caso de erosão for mais grave pode-se aliar a bioengenharia para a
recuperação dos taludes, que consiste na construção de estruturas físicas utilizando materiais inertes
(pedras, madeiras, metais, geotêxteis), combinadas com material vegetal vivo (sementes, estacas,
feixes de plantas vivas), fortalecendo encostas e margens de cursos d'água instáveis (Araujo et. al.
2007).

Figura 2. Imagem ilustrativa de assoreamento pela falta de vegetação nas margens de um lago.

5.5.

RECUPERAÇÃO DE DRENOS E FILTRAGEM

Esta prática está associada a instalação ou manutenção de um sumidouro com a finalidade de
escoar o excesso de água do lago durante eventos de precipitação intensos e filtrar o excesso de
matéria orgânica proveniente, inclusive das folhas da vegetação ao redor do lago.
O sistema de filtragem é composto basicamente por três equipamentos: Filtro Biológico, Filtro
Ultravioleta e Bomba de circulação submersa. Estes componentes formam um sistema interligado que
mantém o lago equilibrado e principalmente com uma boa qualidade da água.
Por estar associado a um uso contínuo e que inclui gastos com energia, recomenda-se a
realização de um estudo de estimativas para quantificar os gastos associados a esta tarefa ao longo
do tempo.
5.6.

PAISAGISMO
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O paisagismo é a parte final da recuperação do lago, onde se formará um ambiente mais
agradável para os visitantes, mesclando atributos urbanos (bancos, pergolados, bangalôs, pontes
etc..) com o ecossistema local.
Na essência o paisagismo é a forma pela qual os seres humanos podem interagir de forma
equilibrada com a natureza, o que traz não só mais beleza às paisagens urbanas, mas também uma
melhor qualidade de vida para a população. Com a melhor qualidade do ar, diminuição do nível de
ruídos urbanos, entre outros fatores.
5.7.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As Conferências Internacionais sobre o meio Ambiente têm ressaltado a importância da
Educação Ambiental na procura de modificações internas dos seres humanos como condição para se
alcançar a sustentabilidade do planeta (Oliveira, 2008).
De acordo com Bustos (2003), a EA é um instrumento de ampliação do conceito de
cidadania, no intuito de formar cidadãos munidos de uma ampla visão nacional, internacional e
ecossistêmica sendo sustentada na participação coletiva e no conhecimento e respeito de todas as
culturas.
Com isso algumas ações podem ser realizadas com a finalidade de mostrar a importância do
lago e seu entorno e instigar a população a participar das questões ambientais e conscientizá-las de
que todos fazem parte dos processos que interferem no meio ambiente. Tais como: Distribuição de
material educativo, placas informativas, realização de eventos que visem a conservação da área.
5.8.

FAUNA

Em relação a fauna de vertebrados, recomenda-se a manutenção das áreas vegetadas,
atuando como APP do Lago, uma vez que os vegetais, tanto os aquáticos quando os terrestres,
atuam como pontos de descanso, esconderijo, forrageio e reprodução. Caso ocorra algum modelo de
supressão e por consequência terraplanagem pelas obras civis, é vital nesse período a presença de
um zoólogo especialista para conduzir as atividades de afugentamento e resgate de fauna, uma vez
que, o isolamento total dessa área pela urbanização, tende a obrigar os indivíduos a buscar abrigo
nas casas vizinhas e vias pavimentadas com intenso trafego de veículos.
Recomenda-se também evitar atividades de construção civil entre a primavera e o verão, na
tentativa de reduzir o estresse sob indivíduos reprodutivos e mortalidade de ninhegos, girinos ou
demais filhotes com pouca mobilidade ou baixa capacidade de fuga. Ademais, recomenda-se
atividades de educação ambiental, conscientizando a não aproximação e alimentação dos animais
silvestres locais. Animais cevados podem perder o medo natural do Homem, e assim aumentam as
chances de acidentes para ambas as partes.

14

DS – CONSULTORIA AMBIENTAL

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Lago Tarumã está sofrendo com o processo de eutrofização, que é o aumento dos

nutrientes fósforo e nitrogênio na água, e com isso ocorre um crescimento exponencial de plantas
aquáticas e algas. Com a morte destas algas e plantas elas se depositam no fundo do lago e formam
um lodo. Este lodo diminui os níveis de oxigênio na água, esta baixa concentração diminui a qualidade
da água, o que acarreta na morte de peixes e invertebrados.
O crescimento desproporcional de algas e plantas aquáticas acarreta na redução da
transparência da água, comprometendo o valor recreativo do lago. As macrófitas aquáticas cobrem
grandes extensões da lâmina d’água impedindo a penetração da luz, o que pode produzir uma grande
quantidade de matéria orgânica morta levando a liberação de gases.
Em suma o lago apresenta excesso de energia acumulada e a recuperação se dará com a
redução do aporte de efluentes pluviais misturados com esgoto, que aumenta a concentração de
nutrientes e compostos orgânicos existentes.
Com base nesse, para manutenção e perpetuação da riqueza em espécies presente no Lago
Tarumã, recomenda-se o tratamento hídrico do Lago e seus afluentes.
Por fim, salienta-se novamente, que se trata de uma situação de gerenciamento contínuo e de
longo prazo. A condição atual é reflexo de uma série de condições que podem ser facilmente
gerenciadas através de técnicas consagradas, como aquelas apresentadas no presente documento.
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7.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 1: Perereca-do-banhado (Hypsiboas pulchellus) em
comportamento reprodutivo as margens do Lago Tarumã. Julho
de 2020.

Figura 2: Maçarico (Phimosus infuscatus) observado nas margens
do Lago Tarumã. Julho de 2020.

Figura 3: Observação visual de quero-quero (Vanellus chilensis)
as margens do Lago Tarumã. Julho de 2020.

Figura 4: Curicaca (Theristicus caudatus) observada sobre as
residências, as margens do Lago Tarumã. Julho de 2020.

Figura 5: Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) observada nas
margens do Lago Tarumã. Julho de 2020.

Figura 6: Preá (Cavia aperea) observada nas margens do Lago
Tarumã. Julho de 2020.
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Figura 7. Indivíduo imune a corte de corticeira-do-banhado

Figura 8. Indivíduo imune a corte de figueira-da-folha-miúda.

Figura 9. Vegetação arbóreo-arbustiva presente na margem sul
do Lago Tarumã.

Figura 10. Crescimento exponencial de macrófitas.

Figura 11. Foto aérea de drone, evidenciando a formação de ilhas
de macrófitas.

Figura 12. Foto aérea de drone do Lago Tarumã.

Figura 13. Foto aérea de drone do Lago Tarumã.

Figura 14. Foto aérea de drone do Lago Tarumã.
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