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Localização da Restinga de 
Rio Grande, Rio Grande do 
Sul, Brasil.

Restinga de Rio Grande: a vida silves-
tre no extremo sul do Brasil

Esta é uma terra selvagem, no extremo sul do Brasil. Uma terra 
açoitada pelos frios ventos do inverno e pelo escaldante sol do ve-
rão. Uma terra onde a vista se perde em um horizonte de imensidão 
e silêncio, apenas entrecortado pelos sons da natureza.

Esta terra, o limite sul da planície costeira que viria a se chamar 
Restinga de Rio Grande, permaneceu intocada até a segunda meta-
de do século XVII, quando aqui chegaram os primeiros explorados 
luso-brasileiros. Antes disso, somente indígenas das nações chaná 
e tupi-guarani habitavam a restinga, coexistindo harmonicamente 
com uma diversidade de espécies e ambientes. Charruas, patos e 
outros grupos percorriam a planície caçando aves e pequenos ma-
míferos, pescando e coletando mariscos. 

Entretanto, no começo do século XVIII, a introdução do gado e o 
crescente comércio do couro iniciam o processo colonizador da res-
tinga. Os nativos são rapidamente dizimados ou absorvidos como 
mão-de-obra e surgem os primeiros núcleos de povoamento. Em 
1751, a Vila de São Pedro de Rio Grande, atual cidade do Rio Gran-
de, passa a exercer o controle político-administrativo sobre todo o 
território que hoje constitui o Rio Grande do Sul.

No entanto a restinga mantém em grande parte sua fascinante be-
leza natural, como no período em que somente os nativos a teste-
munharam. Banhados, lagos, arroios, matas, campos e dunas são 
partes das paisagens que constituem o cenário da Restinga de Rio 
Grande, palco de uma exuberante vida silvestre.
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Acima: O tambicu ou 
peixe-cachorro (Oligo-
sarcus jenynsii) habita os 
arroios, canais pluviais e 
lagos rasos, onde preda 
peixes, crustáceos e larvas 
de insetos. As fêmeas são 
maiores do que os machos 
e as desovas podem conter 
até 10.000 ovos.

Página 8, acima: A traíra 
(Hoplias malabaricus) é 
um predador voraz dos 
sistemas fluviais, palustres 
e lacustres da restinga. 
Pode alcançar até 63 cm de 
comprimento e alimenta-
-se sobretudo de peixes e 
crustáceos.

Página 8, abaixo: O cori-
dora (Corydoras paleatus) 
é um pequeno cascudo 
habitante dos fundos areno-
sos dos arroios, banhados 
e lagoas. Alimenta-se de 
detritos orgânicos, larvas 
de insetos e outros inverte-
brados.   
 

Banhados, lagoas e arroios

Ao longo da Restinga de Rio Grande estendem-se grandes áreas 
de banhados, campos alagadiços, lagoas permanentes e outras de 
regime intermitente, além de sinuosos arroios costeiros. No es-
tuário da Laguna dos Patos, as margens lagunares constituem as 
marismas, caracterizadas por sistemas pantanosos inundados pela 
água salobra. O mais impressivo dos banhados é o Taim, que desde 
1978 é protegido como Estação Ecológica. Próximas ao banhado do 
Taim estão as lagoas Caiubá, Flores, Jacaré, Nicola e Mangueira, 
esta última com 92 quilômetros de extensão. 

Os sistemas palustres, lacustres e fluviais sustentam uma grande 
biodiversidade e complexas relações ecológicas. A importância 
desses sistemas vai além da abrangência dos próprios ambientes 
límnicos, uma vez que boa parte da energia produzida nos ecossis-
temas aquáticos é transferida aos ambientes terrestres através de 
intrincadas cadeias tróficas. Além de abrigar comunidades bióti-
cas diversificadas e fornecer energia aos ecossistemas terrestres, os 
sistemas límnicos também sustentam a pesca artesanal realizada a 
gerações pelas comunidades locais.

Nas últimas décadas, os ecossistemas límnicos da Restinga de Rio 
Grande vêm sofrendo sérios impactos com a ocupação humana e 
a superexploração dos recursos naturais. A poluição causada por 
dejetos domésticos e industriais e por defensivos agrícolas vem 
causando a deterioração da qualidade da água em muitos sistemas. 
Muitos banhados e arroios são drenados para a irrigação agríco-
la e a destruição da vegetação ciliar aumenta os riscos de assorea-
mento. Estas ações causam modificações nos elementos abióticos 
dos ambientes aquáticos, promovendo o desequilíbrio das relações 
ecológicas e a conseqüente diminuição da biodiversidade. 
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Acima: O cará (Geophagus 
brasiliensis) é um ciclídeo co-
mum em lagos e arroios da 
restinga. Habita os fundos 
vegetados de lagos e reman-
sos, onde constrói os ninhos 
que defende prontamente do 
ataque de peixes. 

Ao lado: A joana (Crenici-
chla lepidota) é uma espé-
cie sedentária, que habita os 
fundos vegetados dos lagos, 
banhados e arroios costeiros. 
Alimenta-se de poliquetos, in-
setos e peixes.
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O limpa-fundo (Hisonotus 
taimensis) ocorre nas mar-
gens dos arroios e canais, 
associados às plantas aquá-
ticas submersas e emergen-
tes. Utiliza a nadadeira pél-
vica e os espinhos rostrais 
pare se fixar à vegetação.

Peixes

Os sistemas límnicos da Restinga de Rio Grande abrigam diver-
sificadas assembléias de peixes. Mais de 60 espécies já foram re-
gistradas nos ambientes límnicos e lóticos da região. Os peixes 
desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas aquáticos, 
constituindo a base da dieta de espécies de aves, répteis e mamífe-
ros. Muitas espécies planctófagas também colaboram para o equi-
líbrio dos sistemas, controlando as populações de fitoplâncton e 
zooplâncton. 

A maior parte das assembléias de peixes é constituída por espécies 
de pequeno porte. Destes, os pequenos caracídeos popularmente 
conhecidos como lambaris representam a maior parte da diversi-
dade ictiofaunística, tanto em sistemas lênticos quanto em siste-
mas lóticos. Os lambaris dos gêneros Cheirodon e Hyphessobrycon 
alimentam-se de algas e insetos enquanto que as espécies do gêne-
ro Astianax possuem uma dieta mais generalista, o que inclui al-
gas, vegetais superiores, zooplâncton, insetos e ovos de peixes. No 
entanto, outros caracídeos como os peixes-cachorro Oligosarcus 
jenynsii e Oligosarcus robustus atingem um porte mediano e são 
estritamente carnívoros, alimentando-se de peixes e crustáceos.  
 
Enquanto que os caracídeos habitam a meia água, os barrigudi-
nhos Phalloceros caudimaculatus, Cnesterodon decenmaculatus 
e Jenynsia multidentata vivem próximos à superfície. Possuem 
hábitos alimentares onívoros e a reprodução é caracterizada por 
fecundação interna e viviparidade. Já os ciclídeos são peixes seden-
tários que geralmente ocorrem nos fundos arenosos das margens 
vegetadas. Os ciclídeos mais comuns nos sistemas lênticos e lóticos 
da Restinga de Rio Grande são os carás Geophagus brasiliensis e 
Australoheros facetus e a joana Crenicichla lepidota. Os carás são 
peixes territorialistas, que defendem os ovos do ataque de outros 
peixes e protegem a prole nas cavidades branquiais ou bucal em 
situações de ameaça. Outros peixes que habitam os fundos dos ba-
nhados, lagoas e arroios são o jundiá (Rhamdia sp.), o coridora
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(Corydoras paleatus), os tamboatás (Callichthys callichthys, Hoplosternum litoralle) e o cas-
cudo (Hypostomus commersoni). O jundiá é um peixe revestido de couro que pode atingir 
mais de meio metro de comprimento. Possui hábitos noturnos e alimenta-se de moluscos, 
insetos, crustáceos e pequenos peixes. O coridora é um pequeno cascudo muito utilizado em 
aquariofilia, cuja dieta baseia-se em microcustáceos bentônicos e larvas de mosquitos qui-
ronomídeos. O coridora e os tamboatás possuem respiração aérea acessória, sendo as trocas 
gasosas realizadas na parede intestinal. Os tamboatás constroem ninhos flutuantes, unindo 
fragmentos de vegetação aquática com secreção bucal. O cascudo pode atingir até 60 cm de 
comprimento e alimenta-se de detritos orgânicos nos fundos lodosos e arenosos. 

A traíra (Hoplias malabaricus) é um dos maiores peixes nativos da restinga, podendo atingir 
até 63 cm de comprimento. Habita praticamente todos os tipos de sistemas hídricos conti-
nentais, onde se alimenta sobretudo de peixes. Uma espécie peculiar dos ambientes lênticos e 
lóticos é o muçum (Synbranchus marmoratus). Possui um aspecto ofioforme e são desprovi-
dos de nadadeiras dorsais e peitorais, estando presente apenas uma longa e estrita nadadeira 
dorsal. Podem resistir a períodos de estiagem, se enterrando no lodo e realizando respiração 
bucofaringeana.

Sapos, rãs e pererecas

Os banhados, lagoas e arroios são os típicos habitats dos anfíbios anuros. Nestes ambientes, 
sapos, rãs e pererecas encontram as condições para a reprodução, uma vez que todas as es-
pécies da restinga possuem formas larvais aquáticas. A rã-manteiga (Leptodactylus latrans) 
é uma espécie muito comum nos ambientes aquáticos da região. É a maior rã da região e 
alimenta-se de moluscos, vermes terrestres, artrópodes e outros anfíbios. Os girinos da rã-
-manteiga agrupam-se em banhados e lagos rasos, formando manchas negras flutuantes que 
podem conter centenas de indivíduos. A rã-saltadora (Leptodactylus gracilis) é outra espécie 
comum nos sistemas límnicos da restinga. Alimenta-se de larvas de insetos, ortópteros e crus-
táceos terrestres e, quando ameaçada, foge em grandes saltos. Outras espécies de rãs de menor 
porte são a rã-piadora (Leptodactylus latinasus), a rã-gato (Physalaemus gracilis) e a rã-de-
-quatro-olhos (Physalaemus biligonigerus). 

Os sapos são anuros terrícolas e escavadores, de pele granulosa e dotados de glândula parótida 
secretora de veneno. Duas espécies de sapos são registradas para áreas de banhado da Restin-
ga de Rio Grande, o sapo-das-dunas (Rhinella arenarum) e o sapo-de-jardim (Rhinella fer-
nandezae). Como seu próprio nome vernacular indica, o sapo-das-dunas é uma espécie carac-
terística de ambientes xerofíticos como as dunas costeiras e os mantos arenosos. No entanto, 
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A perereca-trepadora (Hyp-
siboas pulchellus) é o maior 
hilídeo da restinga e pode 
ser encontrada habitando 
desde o estrato gramíneo ao 
arbóreo. Na região, apresen-
ta três padrões de coloração, 
sendo o marrom e o amarelo 
os mais comumente encon-
trados. 
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Acima: O sapinho-oval 
(Elachistocleis bicolor) é um 
anuro de hábitos terrícolas 
e fossoriais, habitante de 
banhados e campos alagadi-
ços. Alimenta-se de cupins e 
formigas. 

Ao lado: A rãzinha Pseu-
dopaludicola falcipes é uma 
espécie abundante principal-
mente em margens de lagos 
rasos e campos alagadiços. 
Alimenta-se de larvas de be-
souros e pequenos insetos. 

 Restinga de Rio Grande   13



como passam por estágio larval aquático, são dependentes de ambientes alagados para a re-
produção e desenvolvimento. Já o sapo-de-jardim é uma espécie típica dos banhados, campos 
alagadiços e lagos rasos. Abriga-se em galerias escavadas com as patas posteriores e alimenta-
-se de artrópodes.

As pererecas ocupam os estratos aquático, terrestre, gramíneo, herbáceo e arbóreo nos siste-
mas límnicos e suas margens. A perereca-trepadora (Hypsiboas pulchellus) é a maior perereca 
da região, sendo muito comum nos sistemas lênticos e margens dos sistemas lóticos. Possuem 
três padrões de coloração – verde, amarelo e marrom – e habitam todos os estratos. A perere-
ca-de-pintas-claras (Scinax granulatus)  também ocupa todos os estratos, mas é mais fácil de 
ser encontrada vocalizando sobre a vegetação arbórea. Já os estratos gramíneo e herbáceo são 
ocupados pela pereça-de-focinho (Scinax squalirostris), a perereca-anã (Dendropsophus san-
borni) e a perereca-listrada (Dendropsophus minutus). A perereca-anã e a perereca-listrada 
podem eventualmente ser encontradas no estrato arbóreo. 

A rã-flutuante (Pseudis minuta) pertence à família das pererecas, mas assemelha-se a uma 
rã verdadeira. Ao contrário de seus parentes trepadores, a rã-flutuante não possui hábitos 
escansoriais e permanece boa parte do tempo parcialmente submersa em banhados, poças 
temporárias e remansos de arroios. Uma espécie singular de anfíbio anuro é o sapinho-oval 
(Elachistocleis bicolor). Possui uma forma ovalada, a cabeça retangular e reduzida. Durante a 
estação reprodutiva podem ser ouvidas com freqüência principalmente em campos alagadiços, 
mas no entanto é difícil visualizar o pequeno anuro em meio à vegetação emergente.

Répteis dos banhados e arroios

Serpentes, lagartos, quelônios e jacarés habitam os banhados, arroios e lagoas da Restinga do 
Rio Grande. Tartarugas e cágados são abundantes em muitos sistemas hídricos da região. O ti-
gre-d’água (Trachemys dorbigni) é provavelmente o réptil mais abundante na restinga e ocor-
re em praticamente todos os ecossistemas límnicos, desde grandes lagoas a estreitos canais de 
drenagem. Estas tartarugas alimentam-se de peixes, artrópodes, moluscos e carcaças de aves 
e mamíferos. O tigre-d’água divide seu habitat com três espécies de cágados. O cágado-preto 
(Acanthochelys spixii) é o menor dos cágados e geralmente ocorre em ambientes lênticos tais 
como banhados, campos alagadiços e lagos rasos. O cágado-de-pescoço-comprido (Hydro-
medusa tectifera) é outro habitante dos sistemas lênticos. Como indica seu nome vernacular, 
possui o pescoço bem desenvolvido, o que também lhe conferiu o nome de cágado-cabeça-de 
víbora.  O cágado-de-barbilhão (Prynops hilarii) é o maior dos cágados da restinga, atingindo 
até 40 cm de carapaça. Ao contrário dos demais cágados, esta espécie habita também os 
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Acima: A rã-piadeira (Lep-
todactylus latinasus) é uma 
espécie rara, habitante dos 
banhados e campos alaga-
diços. Alimenta-se de mo-
luscos gastrópodes, insetos, 
aranhas e miriápodos.

Página 15, acima: O 
cágado-de-barbilhão (Pry-
nops hilarii) é uma espécie 
encontrada em arroios. 
Alimenta-se de peixes e ni-
nhegos de aves aquáticas.

Página 15, abaixo: O 
tigre-d’água (Trachemys 
dorbigni) é provavelmente 
o réptil mais abundante 
na restinga. Ocorre em 
todos os tipos de ambien-
tes aquáticos, inclusive em 
canais pluviais nos centros 
urbanos. 

Página 16, acima: O 
cágado-de-pescoço-compri-
do (Hydromedusa tectife-
ra) habita os banhados e 
campos alagadiços. Nos 
períodos de estiagem podem 
se enterrar até 15 cm de 
profundidade.

Página 16, abaixo: O 
cágado-preto (Acantho-
chelys spixii) é o menor 
dos cágados da região e 
alimentam-se de artrópodes 
e peixes.

sistemas lóticos tais como arroios e canais fluviais.        

Os sitemas hídricos são também o hábitat de espécies de répteis 
escamados. As cobras d’água Helicops infrataeniatus e Liophis se-
miaureus são estritamente relacionadas aos ambientes aquáticos. 
Ocorrem tanto em sistemas lênticos quanto lóticos e alimentam-se 
sobretudo de peixes e anfíbios. Já a jararaca-do-banhado (Liophis 
anomalus) e a jararaca-listrada (Liophis flavifrenatus) são espécies 
habitantes dos banhados e campos úmidos. São serpentes vistosas, 
de porte mediano e muito ágeis tanto na água quanto em ambiente 
terrestre. As cobras verdes Liophis jaegeri e Liophis poecilogyrus 
são comuns em banhados, lagoas e canais fluviais, onde predam 
anfíbios e peixes. Os banhados e marismas são ainda o habitat da 
parelheira (Philodryas patagoniensis) e da cruzeira (Rhinocero-
phis alternatus). Outro escamado habitante dos banhados é o teiú 
(Tupinambis merianae). Os teiús são hábeis nadadores e podem 
ficar submersos por mais de uma hora. 

O jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) é a única espé-
cie de crocodiliano na restinga. Habita os arroios, canais, lagoas e 
banhados, e mesmo atingindo o comprimento de até três metros, 
muitas vezes é difícil localizá-lo parcialmente submerso em meio à 
vegetação flutuante e emergente. Os juvenis alimentam-se de crus-
táceos e insetos enquanto que os adultos predam moluscos, peixes, 
anfíbios, serpentes, aves e mamíferos. Fora das áreas protegidas, o 
jacaré-do-papo-amarelo é comumente capturado e morto por ca-
çadores, o que somado à destruição do habitat, contribui para a 
diminuição das populações da espécie na região.
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Acima: A jararaca-do-ba-
nhado (Liophis anomalus) é 
uma espécie rara na restin-
ga, habitante de banhados e 
campos úmidos. Preda inse-
tos, peixes, anfíbios, lagartos 
e roedores.

Ao lado: A jararaca-listrada 
(Liophis flavifrenatus) é uma 
espécie associada aos ba-
nhados, campos alagadiços e 
formações florestais paludo-
sas. Alimenta-se de anfíbios, 
peixes e pequenos lagartos.
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Página 19, acima: A 
cobra-d’água (Helicops 
infrataeniatus) é uma 
serpente abundante em 
sistemas aquáticos da res-
tinga, ocorrendo mesmo em 
canais pluviais de centros 
urbanos. São serpentes bas-
tante agressivas e predam 
anfíbios e peixes.

Página 19, abaixo: A 
cobra-verde (Liophis ja-
egeri) é mais comumente 
encontrada nas cercanias 
de corpos d’água. É uma 
espécie extremamente dócil, 
cujos mecanismos de defesa 
se limitam à descarga cloa-
cal. Preda anfíbios, peixes e 
pequenos lagartos.

Página 20, acima: Os 
machos do jacaré-do-papo-
-amarelo (Caiman latiros-
tris) podem atingir até três 
metros de comprimento. 
Os filhotes alimentam-se 
de insetos, enquanto que os 
adultos predam sobre uma 
variedade de vertebrados e 
invertebrados.

Página 20, abaixo: A 
cobra-d’água (Liophis 
semiaureus) é uma espécie 
comum em sistemas lênticos 
e lóticos da restinga. São 
serpentes dóceis e alimen-
tam-se sobretudo de anfí-
bios se peixes.

Aves dos sistemas límnicos 

Uma diversidade de aves habita os sistemas límnicos costeiros, sen-
do alguns grupos extremamente adaptados ao modo de vida semi-
-aquático. Os Anseriformes constituem os marrecos, patos, cisnes 
e a grande tachã (Chauna torquata). Os patos, marrecos e cisnes 
(família Anatidae) possuem uma membrana interdigital desenvol-
vida que auxiliam na natação, enquanto que seus bicos possuem 
lamelas filtradoras de plâncton. O cisne-do-pescoço-negro (Cyg-
nus melancoryphus) e a capororoca (Coscoroba coscoroba) são os 
maiores anatídeos da restinga, ocorrendo geralmente em grupos 
de tamanhos variáveis nos sistemas palustres e lacustres. Outros 
anatídeos de menor porte são as marrecas pardinha (Anas flavi-
rostris), irerê (Dendrocygna viduata), cricri (Anas versicolor) e 
ananaí (Amazonetta brasiliensis).

Outro grupo de aves característico dos sistemas límnicos são as gar-
ças e socós (família Ardeidae). Estes pernaltas ficam à espreita nas 
margens dos cursos hídricos, arpoando peixes, anfíbios, serpentes 
e outras presas com seus bicos afiados. A garça-moura (Ardea co-
coi) e garça-branca-grande (Ardea alba) são as maiores garças da 
restinga, enquanto que entre os ardeídeos de menor porte estão a 
garça-branca-pequena (Egretta thula), o savacu ou garça-da-noite 
(Nycticorax nycticorax), a garça-azul (Egretta caerulea) e o soco-
zinho (Butorides striatus). Outros pernaltas como o joão-grande 
(Ciconia maguari) e o cabeça-seca (Mycteria americana) se des-
tacam pelo porte avantajado, enquanto que o maçarico-de-cara-
-pelada (Phimosus infuscatus) e o maçarico-preto (Plegadis chili) 
formam grandes bandos nos banhados e campos alagados. 

Os banhados e campos alagados também são o habitat do gavião-
-caramujeiro (Rosthramus sociabilis) e do gavião-do-banhado 
(Circus buffoni). O caramujeiro possui um bico encurvado espe-
cialmente adaptado para retirar moluscos gastrópodes de suas con-
chas. Nidifica em colônias em arbustos e árvores sobre a água. 
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Página 22 e acima: O 
socozinho (Butorides striata) 
é um pequeno ardeídeo das 
margens de arroios, banha-
dos e lagoas. Geralmente 
é visto solitário, predando 
moluscos, crustáceos, insetos 
aquáticos, peixes, anfíbios e 
serpentes aquáticas. 

Ao lado: A garça-branca-
-pequena (Egretta thula) 
é uma espécie comum nas 
margens de sistemas pa-
lustres, lacustres e fluviais 
da restinga. Alimenta-se 
sobretudo de peixes, além de 
crustáceos, insetos, anfíbios e 
pequenos répteis.
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O maçarico-preto (Plegadis 
chihi) ocorre principalmente 
em ambientes palustres tais 
como banhados e campos 
alagados. Forma bandos que 
podem chegar a centenas 
de indivíduos e alimenta-se 
de diversos invertebrados e 
pequenos vertebrados. 
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Acima: O maçarico-de-cara-
-pelada (Phimosus infusca-
tus) é encontrado em peque-
nos bandos em banhados e 
campos alagados. Alimenta-
-se de moluscos, insetos 
aquáticos e itens vegetais.

Ao lado: O caramujeiro 
(Rostrhamus sociabilis) é co-
mum nas margens de banha-
dos, lagoas, campos alagados 
e canais de drenagem. A base 
da dieta deste gavião são 
moluscos gastrópodes, que 
são retirados das conchas 
com seu bico especialmente 
adaptado. Abaixo dos locais 
utilizados como poleiros é 
comum observar o acúmulo 
das conchas vazias.









Página 26, acima: A 
tachã (Chauna torquata) é 
uma ave de grande porte 
habitante dos banhados. 
Alimenta-se de vegetação 
aquática, insetos e molus-
cos.  
                               
Página 26, abaixo: O 
martim-pescador-pequeno 
(Chloroceryle americana) é 
uma espécie distribuída em 
todos os biomas do Brasil. 
Alimenta-se de peixes, crus-
táceos e anfíbios. 

Página 27 acima: A 
capororoca (Coscoroba 
coscoroba) habita as lagoas 
e banhados, onde geralmen-
te é encontrada em grupos 
familiares ou agregações de 
poucas dezenas de indivídu-
os. Alimenta-se de vegetais 
e invertebrados. 

Página 27, abaixo: A mar-
reca-cricri (Anas versico-
lor) geralmente é vista aos 
pares em banhados, lagoas 
e canais pluviais.     

Página 28 acima: O joão-
-grande (Ciconia maguari) 
á uma das maiores aves 
da restinga, geralmente 
encontrado solitário em 
áreas de banhado, lagoas 
rasas e margens dos canais 
de drenagem. Alimenta-se 
de invertebrados aquáticos, 
peixes, anfíbios e serpentes. 
Constrói os ninhos sobre a 
vegetação densa dos banha-
dos.

Página 28 abaixo: O 
mergulhão (Podilymbus 
podiceps) habita as lagoas 
e banhados e geralmente é 
visto solitário ou aos pares. 
Alimenta-se de larvas e 
imagos de insetos aquáticos, 
crustáceos, pequenos peixes 
e serpentes aquáticas.

O gavião-do-banhado sobrevoa as áreas brejosas e canais de dre-
nagem à baixa altitude, lançando-se sobre anfíbios, pequenos ma-
míferos e aves. Os sistemas palustres e as formações ciliares dos 
arroios são habitados por ralídeos como a sana-vermelha (Late-
rallus leucopyrrhus), a saracura-três-potes (Aramides cajanea) e 
o frango-d’água-carijó (Gallinula melanops).

Lontras, capivaras e outros mamíferos 

Espécies de carnívoros, roedores e marsupiais habitam os banha-
dos, lagoas e arroios da Restinga de Rio Grande. A lontra (Lontra 
longicaudis) é uma espécie intrinsecamente relacionada aos am-
bientes aquáticos. Pode ser encontrada em atividade principalmen-
te durante os períodos noturnos e crepusculares e geralmente é 
vista solitária, salvo nos períodos reprodutivos quando formam ca-
sais. Alimenta-se principalmente de peixes e crustáceos, enquanto 
que moluscos, insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos comple-
mentam sua dieta. Outros carnívoros habitantes de áreas alagadas 
são o mão-pelada (Procyon cancrivorous) e o graxaim-do-mato 
(Cerdocyon thous). Ao contrário da lontra, que possui hábitos ali-
mentares estritamente carnívoros, o mão-pelada e o graxaim-do-
-mato também incluem uma diversidade de frutos em sua dieta.   
Os itens animais consumidos pelas duas espécies incluem molus-
cos, insetos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves e pequenos 
mamíferos. 

Além dos carnívoros, os sistemas aquáticos e suas margens são 
também o hábitat de espécies de roedores. A capivara (Hydrochoe-
rus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo, podendo pesar mais 
de 100 quilos. Possuem hábitos gregários, podendo formar agrupa-
mentos de centenas de indivíduos, como já observado na Estação 
Ecológica do Taim. Podem ser observadas em atividade durante o 
dia ou à noite e a qualquer sinal de ameaça emitem um grito rouco 
de alerta, saltando na água em seguida. Outro grande roedor de 
ambientes alagados é o ratão-do-banhado (Myocastor coypus). 
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A capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) é o maior 
roedor do mundo, podendo 
pesar mais de 100 quilos. 
Possuem hábitos diurnos, no-
turnos e gregários e nadam 
com facilidade. Apesar de ser 
o maior mamífero terrestre 
nativo da restinga, os filhotes 
podem ser predados por lon-
tras e outros carnívoros.
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A preá (Cavia aperea) ocor-
re nos campos herbáceos e 
arbustivos e proximidades 
de banhados e marismas. 
São roedores herbívoros e 
gregários, geralmente ob-
servados durante as horas 
crepusculares.

Possuem hábitos diurnos e noturnos e formam pequenos grupos 
constituídos por um único macho, fêmeas e suas crias. Nos banha-
dos e várzeas constroem plataformas flutuantes constituídas de ta-
los de junco e capim. A capivara e o ratão-do-banhado são muito 
perseguidos por sua carne, enquanto que a pele do ratão-do-banha-
do é utilizada na confecção de casacos. Estas espécies conseguiram 
suportar a pressão de caça devido a sua alta prolificidade, sendo 
que as maiores populações de concentram no interior de áreas pro-
tegidas. Outros roedores de menor porte habitantes de áreas alaga-
das são o rato-do-junco (Holochilus brasiliensis), o rato-focinhudo 
(Oxymycterus nasutus) e os ratos-do-brejo Scapteromys tumidus 
e Deltamys kempi.   

A cuíca-de-cauda-grossa (Lutreolina crassicaudata) é um marsu-
pial associado aos arroios e sistemas palustres. Nada com facilida-
de utilizando-se das membranas interdigitais presentes nas patas 
posteriores.  Alimenta-se de moluscos, insetos, crustáceos, peixes, 
anfíbios, serpentes, aves e pequenos roedores, além de frutos. O 
gambá-da-orelha-branca (Didelphis albiventris), apesar de ser 
encontrado freqüentemente em áreas mais secas tais como matas 
arenosas e campos secos, também realiza incursões aos ambien-
tes alagados, onde preda moluscos, peixes e anfíbios. A pequena 
guaiquica (Cryptonanus guahybae) também já foi encontrada em 
ninho construído sobre junco em borda de banhado.   
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O príncipe (Pyrocephalus 
rubinus) é um visitante 
de primavera e verão na 
restinga, ocorrendo solitá-
rio ou em casais em áreas 
campestres com árvores e 
arbustos. Alimenta-se de 
insetos capturados em pleno 
vôo e no solo e os ninhos são 
construídos em estruturas 
arbóreas utilizando-se gra-
vetos, raízes e musgos. 

Campos

A Restinga de Rio Grande é de fato o resultado de um longo proces-
so de acúmulo de sedimentos marinhos e continentais. Este pro-
cesso continua ainda hoje moldando a restinga, mas nos mantos 
arenosos já consolidados os campos representam as feições predo-
minantes. As formações com predominância de vegetação gramí-
nea são designadas como “campos limpos”, enquanto os “campos 
sujos” apresentam a fisionomia herbácea e arbustiva mais expres-
siva. Os campos abrigam grande parte da diversidade faunística da 
restinga, uma vez que em sua maioria, é composta por espécies ca-
racterísticas de ambientes abertos. 

Devido às facilidades para as transformações de suas fisionomias 
originais, os campos foram sendo rapidamente ocupados durante 
os processos de assentamentos na planície costeira, o que foi ain-
da mais agravado com a crescente urbanização e expansão agrope-
cuária ocorrida nas últimas décadas. Conseqüentemente, grandes 
áreas representativas das formações campestres naturais foram 
completamente descaracterizadas, enquanto que muitas áreas re-
manescentes sofrem com os impactos causados pelo pastejo e piso-
teio do gado, queimadas e poluição do solo. 

Serpentes, lagartos e anfisbenas

As formações campestres são o habitat de serpentes, lagartos e an-
fisbenas, muitos dos quais ocorrem exclusivamente em áreas aber-
tas. A anfisbena (Amphisbaena trachura) é uma espécie extrema-
mente adaptada ao modo de vida fossorial. O corpo da anfisbena é 
revestido por placas fortemente queratinizadas, os olhos são redu-
zidos e cobertos por uma placa. A anfisbena se enterra rapidamente 
no solo arenoso, podendo inclusive cavar avançando com a extre-
midade posterior do corpo. 
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Página 34: O teiú-verde 
(Teius oculatus) é uma 
lagarto comum em áreas 
campestres da restinga. É 
uma espécie bastante ágil, 
cuja dieta compreende grilos 
e besouros.

Acima e ao lado: A pare-
lhereira (Philodryas pata-
goniensis) é uma serpente 
muito popular entre os mora-
dores locais da restinga. 
Habita praticamente todos 
os tipos de formações abertas 
e quando perturbadas não 
hesitam em morder.
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Acima: A cobra-verde (Lio-
phis poecilogyrus sublinea-
tus) é uma espécie comum na 
restinga, ocorrendo pratica-
mente em todos os tipos de 
habitat. Possuem hábitos ter-
rícolas e aquáticos e podem 
ser encontradas em atividade 
durante o dia ou à noite. 
Alimenta-se sobretudo de 
anfíbios, mas também preda 
peixes e pequenos lagartos.

Ao lado: A jararaca-pintada 
(Bothropoides neuwiedi) é 
uma víbora das formações 
campestres da restinga. Esta 
espécie utiliza-se do veneno 
para imobilizar presas como 
anfíbios, lagartos, serpentes, 
aves e pequenos mamíferos.
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Acima: A falsa-coral 
(Oxyrhopus rhombifer) 
é uma serpente dócil, de 
hábitos noturnos e terríco-
las. Devido ao seu padrão 
de coloração, é comumente 
confundida com as corais 
verdadeiras, o que causa a 
morte de indivíduos no meio 
rural e periurbano.

Ao lado: A cobra-de-vidro 
(Ophiodes aff. striatus) é 
na verdade um lagarto da 
família Anguidae e seu nome 
vernacular provêm de sua 
capacidade de realizar a au-
totomia caudal como defesa. 
Não possui membros anterio-
res e os membros posteriores 
são vestigiais.
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O asa-de-telha (Agelaioides 
badius) é uma passeriforme 
comum em áreas abertas 
com árvores e arbustos 
esparsos, ocorrendo ge-
ralmente em casais ou em 
pequenos bandos. Utiliza 
ninhos abandonados de 
outras espécies de pássa-
ros ou constrói os próprios 
ninhos no interior de ninhos 
de joão-de-barro.

As serpentes compõem um grupo relativamente diversificado nas 
formações campestres da restinga. A cobra-verde (Liophis poecilo-
gyrus) é uma espécie abundante na região. São serpentes bastante 
ágeis e alimentam-se sobretudo de anfíbios, podendo ingerir peixes 
e pequenos lagartos. Outra espécie de cobra-verde, Liophis jaege-
ri, também é comumente encontrada em formações campestres da 
restinga, geralmente nas proximidades de ambientes aquáticos. A 
falsa-coral (Oxyrhopus rhombifer) é uma serpente característica 
dos campos limpos e arbustivos. É uma espécie de hábitos notur-
nos e alimenta-se de uma variedade de vertebrados, tais como anfí-
bios, lagartos, ninhegos de aves, pequenos mamíferos e serpentes. 
A falsa-coral é geralmente confundida com as corais verdadeiras 
(elapídeos do gênero Micrurus), o que causa a morte de muitos in-
divíduos nos meios rurais e periurbanos.

Dentre as serpentes ocorrentes na restinga, a cruzeira (Rhinocero-
phis alternatus) e a parelheira (Philodryas patagoniensis) são de 
fato as mais conhecidas pelos moradores locais. A cruzeira é uma 
serpente peçonhenta que se alimenta principalmente de roedores, 
além de anfíbios, aves lagartos e outras serpentes. A parelheira 
é uma serpente ágil e agressiva, bastante comum em formações 
abertas da planície costeira. Alimenta-se de uma diversidade de 
itens, incluindo invertebrados, pequenas aves e mamíferos, anfí-
bios, serpentes e lagartos. Além da cruzeira, outra víbora habita as 
formações abertas da restinga. A jararaca-pintada (Bothropoides 
neuwiedi) é uma espécie pouco comum na região e alimenta-se dos 
mesmos itens que a cruzeira. Outras serpentes ocorrentes em for-
mações campestres da restinga são a cobra-espada (Tomodon dor-
satus), a corredeira-do-campo (Thamnodynastes hypoconia) e a 
jararaca-listrada (Liophis flavifrenatus). 

Os campos limpos e arbustivos são também o habitat de espécies 
de lagartos. O teiú (Tupinambis merianae) é um dos maiores la-
gartos da América do Sul. Durante o dia pode ser visto termorregu-
lando sobre a vegetação, mas a qualquer ameaça, foge rapidamente 
para a proteção das formações herbáceas e arbustivas ou das covas 
escavadas no solo. Outros lagartos habitantes dos campos da 
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A noivinha (Xolmis irupero) 
é comum em campos com 
árvores e arbustos espar-
sos e margens de lagos e 
banhados. Alimenta-se de 
insetos capturados em vôo e 
constrói ninhos em ocos de 
árvores e ninhos abandona-
dos de joão-de-barro.

Página 40: A maria-
-faceira (Syrigma sibila-
trix) habita tanto as áreas 
alagadas quanto os campos 
secos, o que é incomum 
entre as espécies de garças. 
Alimenta-se de insetos, 
peixes, anfíbios e répteis e 
os ninhos são construídos 
em árvores, com gravetos 
emaranhados.

restinga são o teiú-verde (Teius oculatus), o scinco-comum (Ma-
buya dorsivittata) e a lagartixa-listrada (Cercosaura schreibersii). 
O teiú-verde é um lagarto de porte mediano enquanto que o scinco-
-comum e a lagartixa-listrada são lacertílios de pequeno porte. As 
três espécies são de hábitos terrestres e alimentam-se de artrópo-
des.

Aves campestres

Diversas espécies de aves habitam as formações campestres da Pla-
nície Costeira. Ao percorrer os campos da Restinga de Rio Grande é 
bem provável que se observe uma coruja-buraqueira (Athene cuni-
cularia) pousada sobre um moirão de cerca ou ao redor de sua toca 
escavada no solo. Ao contrário de outras corujas, estas são ativas 
também durante o dia e preferem campos abertos a florestas den-
sas. Quando perturbadas ameaçam o invasor com gritos estriden-
tes, mas em último caso fogem para o interior de suas tocas. 

Outras aves rapineiras dos campos e matas são os gaviões. O chi-
mango (Milvago chimango) é um gaviões mais abundantes da res-
tinga, visto solitário, em casais ou aos bandos à procura de insetos, 
anfíbios e pequenos répteis. Já o gavião-carrapateiro (Milvago chi-
machima) acompanha o gado para fartar-se dos carrapatos. Outras 
espécies comuns dos campos são o gavião caboclo (Heterospizias 
meridionalis) e o caracará (Caracara plancus). O gavião-caboclo é 
uma das maiores aves de rapina da região e sua dieta constitui-se 
de aves, pequenos mamíferos, anfíbios e artrópodes. Tudo é comi-
da para o caracará, que além de artrópodes e pequenos vertebra-
dos, também ingere frutos e carcaças. 

Os campos são ainda o habitat de pica-paus, anús e diversas espé-
cies de passeriformes. O pica-pau-do-campo (Colaptes campestris) 
é uma espécie comum em áreas abertas da restinga e alimenta-se de 
cupins e formigas que são apanhados no solo. O anu-branco (Guira 
guira) vive em pequenos bandos barulhentos, alimentando-se de 
artrópodes e pequenos vertebrados.
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Acima: O anu-branco 
(Guira guira) é um cuculídeo 
abundante nas formações 
campestres da restinga, onde 
preda artrópodes, anfíbios, 
pequenos lagartos e roedo-
res. Podem formar ninhos 
coletivos, sendo os ovos 
mesclados de branco e verde-
-marinho. 

Ao lado: O anu-preto (Cro-
tophaga ani) são aves sociá-
veis, dotadas de um variado 
repertório de vocalização. 
Alimentam-se de artrópo-
des e pequenos vertebrados 
e podem construir ninhos 
coletivos.

 Restinga de Rio Grande   41





Página 42: A andorinha-de-
-testa-branca (Tachycineta 
leucorrhoa) é um visitante 
de inverno no Rio Grande do 
Sul. Nesta época é comum 
observá-la sobrevoando as 
formações campestres à pro-
cura de insetos.

Acima: O quero-quero 
(Vanellus chilensis) é uma 
espécie comum nos campos 
da restinga, encontrada aos 
casais ou em pequenos ban-
dos. Alimenta-se de insetos e 
os ninhos são construídos no 
solo.

Ao lado: O pica-pau-do-
-campo (Colaptes campes-
tris) habita as formações 
abertas da restinga. Esta 
espécie se alimenta mais no 
chão do que em árvores, sen-
do formigas e cupins a base 
de sua dieta.  





Página 44: A coruja-bura-
queira (Athene cunicularia) 
é uma espécie comum em 
formações campestres e 
mantos arenosos. Os ninhos 
são construídos em túneis 
escavados no solo, podendo 
ainda ocupar buracos de ta-
tus. Alimenta-se de artrópo-
des e pequenos vertebrados.

Acima e ao lado: O gavião-
-caboclo (Heterospizias 
meridionalis) é um dos 
maiores gaviões da restinga 
e geralmente é visto solitário 
empoleirado sobre moirões 
de cerca em meio às forma-
ções campestres. Alimenta-se 
de artrópodes, anfíbios, aves 
e pequenos mamíferos.



Acima: O chimango (Milva-
go chimango) é um gavião 
característico dos campos da 
restinga. Possui hábitos so-
ciáveis, sendo que na região 
foram encontrados grupos de 
até 26 indivíduos. Alimenta-
-se de insetos, anfíbios e 
pequenos répteis, além de 
carcaças.

Ao lado: O caracará (Cara-
cara plancus) é um falconí-
deo de hábitos alimentares 
generalistas, alimentando-se 
de animais vivos e mortos 
e mesmo de frutos. Nidifi-
ca em árvores em meio às 
formações campestres e em 
bordas de matas.



O anu-preto (Crotophaga ani) é outra ave comum nos campos arbustivos. É comumente visto 
associado ao gado, alimenta-se de inseto que são espantados durante o pastejo. Entre as espé-
cies de passeriformes ocorrentes nas formações campestres estão o joão-de-barro (Furnarius 
rufus), o cochicho (Anumbius anumbi), a noivinha (Xolmis irupero), a tesourinha (Tyrannus 
savana) e o asa-de-telha (Agelaioides badius). O príncipe (Pyrocephalus rubinus), um imi-
grante boreal, também habita os campos durante a primavera e o verão, retornado ao Norte 
em meados de março e abril.

Mamíferos dos campos

Carnívoros, roedores e outros mamíferos habitam as formações campestres da Restinga de 
Rio Grande. O graxaim-do-campo (Lycalopex gymnocercus) é um canídeo característico das 
formações abertas da Planície Costeira. De hábitos solitários e noturnos, alimenta-se de frutos, 
artrópodes e pequenos vertebrados. Outra espécie de canídeo, o graxaim-do-mato (Cerdocyon 
thous) também habita as formações campestres da restinga. Em áreas rurais, os graxains são 
comumente mortos por serem considerados animais nocivos, predadores de cordeiros e aves 
domésticas. Estudos, no entanto, demonstram que tais matanças são infundamentadas e que 
os responsáveis pelos abates geralmente são os próprios cães domésticos.

O zorrilho (Conepatus chinga) é outro carnívoro bem conhecido nos campos rio-grandenses. 
É uma espécie respeitada pelos locais pelo fato de predar serpentes peçonhentas, colaborando 
para o controle de suas populações. Quando ameaçado, no entanto, lança um líquido extrema-
mente fétido produzido pelas glândulas perianais. Outros carnívoros comuns em formações 
campestres da restinga são o furão (Galictis cuja) e o gato-do-mato-grande (Leopardus geo-
ffroyi). O furão pode ser observado principalmente nas horas crepusculares, movimentando-
-se rapidamente por entre os arbustos e formações herbáceas à procura de anfíbios, répteis, 
aves e pequenos mamíferos. O gato-do-mato-grande possui hábitos estritamente noturnos e 
assim como ocorre com os graxains, indivíduos são abatidos pelos moradores rurais com a 
justificativa de abaterem animais domésticos, sobretudo aves. Ao contrário do gato-do-mato-
-grande, o gato-palheiro (Leopardus colocolo) raramente é visto. É um felídeo característico 
de áreas abertas, predador de aves, pequenos mamíferos e lagartos.

Os campos são também o habitat de roedores e marsupiais. Ratos-do-chão (Akodon azarae, 
Akodon montensis, Akodon reigi) e preás (Cavia aperea, Cavia magna) são roedores terríco-
las característicos dos campos sujos, enquanto que os ratos-do-mato (Oligoryzomys nigripes, 
Oligoryzomys flavescens) podem escalar os arbustos e árvores esparsas dessas formações.
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A corruíra (Troglodytes 
musculus) é encontrada em 
uma diversidade de habi-
tats, incluído as bordas de 
mata palustre e arenosa. 
Alimenta-se de insetos e 
pequenas aranhas e nidifica 
em troncos de árvores ocas 
e outras cavidades naturais 
ou antropogênicas.   

Os tuco-tucos (Ctenomys minutus, Ctenomys torquatus) são espé-
cies de roedores fossoriais exclusivas dos ambientes campestres. O 
nome vernacular “tuco-tuco” é uma onomatopéia ao som que pro-
duzem do interior das galerias que escavam nos terrenos arenosos. 
Marsupiais como o gambá-da-orelha-branca (Didelphis albiven-
tris) e a cuíca-d’água (Lutreolina crassicaudata) também habitam 
as formações campestres. O gambá-de-orelha-branca utiliza tan-
to o solo quanto o estrato arbustivo enquanto que a cuíca-d’água 
ocorre geralmente nas proximidades dos corpos d’água. Outros 
mamíferos habitantes dos campos são o tatu-mulita (Dasypus hy-
bridus), o tatu-peludo (Euphractus sexcinctus) e a lebre-européia 
(Lepus europaeus).
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A perereca-de-focinho (Sci-
nax squalirostris) habita 
principalmente o estrato 
herbáceo e gramíneo nas 
margens e zonas litorâneas 
dos sistemas hídricos. São 
especialmente abundantes 
nos espaços axilares de gra-
vatás (Eryngium pandani-
folium), onde se abrigam 
durante o dia.

As matas de restinga

As matas de restinga são formações florestais originais da Planí-
cie Costeira do Rio Grande do Sul. Essas formações se desenvol-
veram sobre as porções emersas das bacias sedimentares que cor-
respondem às restingas costeiras e possuem áreas mais reduzidas 
e dosséis menos desenvolvidos do que outras formações florestais 
subtropicais, tais como a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta 
Ombrófila Mista. 

Os tipos florestais característicos das áreas de restingas costeiras 
do Rio Grande do Sul são as matas palustres, matas ciliares e matas 
arenosas. As matas de restinga arenosas estão associadas a solos 
arenosos em relevos planos ou associadas às formações dunares. 
As matas palustres, brejosas ou higrófilas são caracterizadas por 
permanecerem alagadas permanentemente ou durante os períodos 
chuvosos, sendo os solos lodosos. Já as matas ciliares são aquelas 
localizadas às margens dos arroios e rios, podendo apresentar sec-
ções alagadas correspondentes aos trechos de comunicação entre 
os sistemas fluviais e suas respectivas várzeas.           

As matas de restinga são de grande importância biológica, uma vez 
que abrigam uma fauna abundante e diversificada. A diversidade 
de microhabitats e a disponibilidade de recursos alimentares criam 
as bases para a diversidade faunística presente nestas formações. 
No entanto, apesar de sua estimável importância, a expansão agro-
pecuária e a crescente urbanização põem em risco a integridade 
desses ecossistemas, ameaçando o frágil equilíbrio de suas intera-
ções ecológicas.  

Peixes das sombras

Todos os anos a mesma história se repete em um fragmento de 
mata palustre na Área de Proteção Permanente n.6, município de 
Rio Grande. Ao se iniciar o período das chuvas, ovos de três espé-
cies de peixes anuais (Austrolebias minuano, Austrolebias
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Os peixes-anuais Austrole-
bias  wolterstorfii (acima) 
e Austrolebias minuano (ao 
lado) são assim denomina-
dos por possuírem o ciclo 
de vida anual nas secções 
alagadas de matas palustres, 
banhados e poças temporá-
rias. As duas espécies estão 
ameaçadas de extinção devi-
do à destruição e descaracte-
rização do habitat.
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A perereca-de-pintas-claras 
(Scinax granulatus) é mais 
comumente encontrada 
sobre o estrato arbóreo das 
matas palustres, matas 
ciliares e margens de siste-
mas palustres, lacustres e 
fluviais em áreas abertas, 
mas também habita o solo e 
o estrato herbáceo.

Página 53 acima: O sa-
pinho-de-jardim (Rhinella 
fernandezae) habita uma 
diversidade de ambientes 
da restinga, tanto em áreas 
abertas quanto em forma-
ções florestais. Alimenta-se 
de artrópodos, sobretudo 
formigas. 

Página 53 abaixo: A rã-
-flutuante (Pseudis minuta) 
é na verdade um membro 
da família das pererecas, 
apesar de não compartilhar 
de características como a 
presença de ventosas nas 
extremidades dos dedos e 
hábitos escansoriais. São 
abundantes nas secções 
alagadas das matas palus-
tres, banhados, lagos rasos 
e poças temporárias. 

wolterstorfii, Cynopoecilus melanotaenia) que permaneceram em 
diapausa durante todo o período de estiagem eclodem. Os indiví-
duos então se desenvolvem rapidamente, enchendo de colorido os 
cantos sombrios da mata.

Ao se pronunciar o período das chuvas, um contingente formado 
por lambaris (Astyanax eigenmanniorum, Astyanax fasciatus, As-
tyanax sp., Cheirodon ibicuhiensis, Cheirodon interruptus, Cya-
nocharax alburnus, Hyphessobrycon luetkeni, Hyphessobrycon 
boulengeri), tambicus (Oligosarcus jenynsii), cascudos caliquití-
deos (Corydoras paleatus, Hoplosternum littorale), jundiás (Rha-
mdia aff. quelen), barrigudinhos (Jenynsia multidentata, Cneste-
rodon decenmaculatus, Phalloceros caudimaculatus) e muçuns 
(Synbranchus marmoratus) invade a mata a partir das comunica-
ções formadas com os banhados e canais de drenagem adjacentes. 
Alguns muçuns permaneceram enterrados durante todo o período 
de estiagem, emergindo do substrato lodoso com a chegada das 
águas.     

Durante o período de alagamento, que geralmente se estende de 
maio a novembro, a mata palustre até então dominada por verte-
brados e invertebrados terrestres, cede espaço à rica assembléia dos 
peixes. Quando as chuvas começam a escassear e o nível da água 
começa a descer, os visitantes retornam aos canais e banhados per-
manentes enquanto que os peixes anuais iniciam sua reprodução. 
Ao final das chuvas, o que sobra são pequenas poças isoladas, onde 
os peixes anuais agonizam até a morte. Quando as poças secam, 
os únicos remanescentes da ictiofauna, outrora abundante, são os 
ovos de peixes anuais e alguns muçuns enterrados no lodo. No pró-
ximo ano, com o retorno das chuvas, estes ovos eclodiram, os mu-
çuns ressurgirão do lodo e os visitantes retornarão dos banhados e 
canais, e a mata então será novamente habitada pelos peixes.
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Acima: A rã-saltadora 
(Leptodactylus gracilis) é 
uma espécie ágil, encontrada 
tanto em matas palustres e 
banhados quanto em am-
bientes xerofíticos como as 
dunas costeiras e seus brejos 
arenosos. Alimenta-se de 
larvas de grilos, crustáceos 
terrestres e larvas de besou-
ros e borboletas.

Ao lado: A rã-gato (Physa-
laemus gracilis) é abundante 
em meio à serrapilheira 
das matas ciliares e secções 
úmidas das matas palustres,  
ocorrendo em praticamente 
todos os sistemas límnicos de 
áreas abertas. Alimenta-se 
de formigas e aranhas.   
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A perereca-anã (Dendrop-
sophus sanborni) é um dos 
menores anfíbios da Res-
tinga de Rio Grande. Ocupa 
principalmente o estrato 
gramíneo e herbáceo, mas 
também pode ser encontra-
da em árvores. Alimenta-se 
de mosquitos.

Anfíbios das matas    

Muitas das espécies de anfíbios característicos de áreas aberta da 
planície costeira também habitam as matas de restinga. Nestes am-
bientes, os componentes herbáceos e arbóreos das formações flo-
restais criam uma diversidade de microhabitats que são utilizados 
como abrigos e sítios de reprodução.

A cobra-cega-lisa (Chthonerpeton indistinctum) é a única espécie 
da ordem Gymnophiona com ocorrência registrada na Restinga de 
Rio Grande. Essa é uma espécie de hábitos fossoriais, podendo ser 
encontrada no substrato lodoso das matas palustres. As matas pa-
lustres também abrigam diversas espécies de anfíbios anuros. A rã-
-flutuante (Pseudis minuta) é uma espécie abundante nas secções 
alagadas. Possuem hábitos estritamente aquáticos e uma cuidadosa 
inspeção sobre a superfície pode revelar sua presença ao submer-
girem entre as pequenas macrófitas flutuantes dos gêneros Lemna, 
Spirodela e Rizziocarpus. A serrapilheira densa das secções úmi-
das das matas palustres e matas ciliares são o habitat da rã-gato 
(Physalaemus gracilis), da rã-manteiga (Leptodactylus latrans), 
da rã-saltadora (Leptodactylus gracilis) e do sapo-de-jardim (Rhi-
nella fernandezae).  

Acima do solo, a vegetação gramínea, herbácea e arbórea represen-
ta o substrato de fixação para as espécies de hilídeos trepadores. A 
perereca-raiada (Dendropsophus minutus), perereca-anã (D. san-
borni), perereca-de-focinho (Scinax squalirostris) e perereca- tre-
padora (Hypsiboas pulchellus) são comumente encontradas fixadas 
à vegetação gramínea. Os espaços axilares de herbáceas espinhosas 
como o gravatá (Eryngium pandanifolium) e a bromélia (Bromelia 
antiachanta) também representam um importante recurso espa-
cial utilizado pelas pererecas Scinax squalirostris, Dendropsophus 
sanborni e Hypsiboas pulchellus. Já no estrato arbóreo predomina 
a perereca-de-pintas-claras (Scinax granulatus), podendo também 
ser encontradas as espécies Dendropsophus sanborni, Dendropso-
phus minutus e Hypsiboas pulchellus.
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O teiú (Tupinambis meria-
nae) é um dos maiores lagar-
tos das Américas, podendo 
atingir 1,4 m de comprimen-
to. Alimenta-se de moluscos, 
insetos, peixes, anfíbios, rép-
teis, aves e pequenos mamí-
feros, além de frutos. Quando 
ameaçados fogem para suas 
tocas ou para a água, poden-
do ainda morder ou golpear 
com a cauda. 
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Acima: A corredeira-do-
-campo (Thamnodynastes 
hypoconia) habita tanto os 
campos quanto as matas 
de restinga. Pode subir em 
arbustos e árvores baixas 
e alimenta-se de anfíbios, 
peixes, pequenos lagartos e 
serpentes.

Ao lado: A cobra-espada 
(Tomodon dorsatus) habita 
as matas e formações cam-
pestres e pode se deslocar 
tanto no solo quanto no 
estrato herbáceo e arbustivo. 
Possui hábitos noturnos e 
alimenta-se de lesmas. 
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A cobra-cipó (Philodryas 
aestiva) é uma serpente de 
hábitos arborícolas e terres-
tres, habitante de formações 
florestais e campestres. 
Alimenta-se de anfíbios, 
lagartos, aves, roedores e 
morcegos.
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Répteis escamados

As matas de restinga fornecem importantes recursos espaciais e alimentares aos répteis esca-
mados. Serpentes, anfisbenas e lagartos forrageam e se abrigam na diversidade de microhabi-
tats das formações florestais. 

Entre os ramos das árvores e arbustos movimentam-se as cobras-cipós Philodryas aestiva, P. 
olfersii e Chironius bicarinatus, cuja coloração verde se mescla às folhagens. Nas copas das ár-
vores e emaranhados arbustivos as cobras-cipó do gênero Philodryas procuram por hilídeos, 
lagartixas, aves, pequenos mamíferos escansoriais e morcegos, enquanto que C. bicarinatus 
alimenta-se sobretudo de anfíbios. Mais abaixo, sobre as herbáceas espinhosas como gravatás 
e bromélias e sobre os pequenos arbustos movimentam-se a cobra-espada (Tomodon dorsa-
tus) e a corredeira-do-campo (Thamnodynastes hypoconia). A cobra-espada alimenta-se so-
bretudo de moluscos gastrópodes, enquanto que a corredeira-do-campo preda sobre anfíbios, 
peixes, pequenos lagartos e serpentes. A cobra-verde Liophis jaegeri, que geralmente habita o 
solo também já foi encontrada enrodilhada em espaços axilares de gravatás. 
No solo das matas de restinga é difícil localizar os répteis escamados em meio à serrapilheira 
densa e sob os troncos e galhos caídos e as cavidades entre raízes. No entanto, ali estão pre-
sentes espécies como os lagartos teiú Tupinambis merianae e a cobra-de-vidro Ophiodes aff. 
striatus, as cobras-verdes Liophis poecilogyrus e L. jaegeri, a jararaca-pintada L. flavifre-
natus e as já citadas T. dorsatus e T. hypoconia. Nas formações palustres e ciliares é ainda 
possível encontrar as espécies relacionadas aos ambientes aquáticos como as cobras d’água 
Helicops infrataeniatus e Liophis semiaureus. 

Corujas, gaviões e outras aves

As matas de restinga são o habitat de espécies de corujas, gaviões e outras aves. O corujão-
-orelhudo (Bubo virginianus) raramente é visto durante o dia, abrigado nas bordas ou no 
interior das formações ciliares, arenosas e palustres. No entanto à noite, o corujão-orelhudo se 
revela por meio de curtas revoadas pelas copas das árvores. Uma cuidadosa inspeção noturna 
também pode revelá-lo pousado sobre galhos da vegetação ciliar, à espreita de morcegos. Nos 
locais onde ocorre, muitas vezes os únicos indícios de sua presença são pelotas de regurgitos 
(egagrópilas) encontradas no solo. Nestas pelotas podem ser encontrados crânios inteiros de 
marsupias, roedores e morcegos, além de penas e fragmentos de anfíbios, répteis e insetos. 
Outra espécie de coruja habitante das matas de restinga é a corujinha-do-mato (Megascops 
choliba). De porte bem menor que o corujão-orelhudo, esta espécie alimenta-se de insetos.
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As bordas das formações florestais de restinga também são habitadas por espécies de gavi-
ões. O gavião-carijó (Rupornis magnirostris) é uma espécie comum em diversos habitats das 
restingas costeiras, incluindo o interior e bordas das matas. Alimenta-se principalmente de 
insetos, aranhas e lagartos, mas também preda aves e pequenos mamíferos. Outra espécie as-
sociadas às matas de restinga é o gavião-carrapateiro (Milvago chimachima). O carrapateiro 
alimenta-se de artrópodes e pequenos vertebrados, além de carcaças e de carrapatos que são 
retirados do gado e capivaras. Sobre os galhos das formações ciliares também é possível ob-
servar o majestoso gavião-preto (Urubitinga urubitinga), que se destaca pelo seu porte avan-
tajado e plumagem negra. 

Aves pernaltas tais como o socó-boi-baio (Botaurus pinnatus), a garça-moura (Ardea cocoi) 
e a garça-branca-grande (Ardea albus) empoleiram-se sobre os galhos da vegetação ripária, 
assim como o biguá (Phalacrocorax brasilianus), o martim-pescador-grande (Megacery-
le torquata) e o martim-pescador-pequeno (Chloroceryle americana). No solo, a saracura 
três-potes (Aramides cajanea), o pinto-d’água-comum (Laterallus melanophaius) e o pinto-
-d’água-avermelhado (Laterallus leucopyrrhus) quase passam despercebidos ao movimen-
tarem-se furtivamente em meio à vegetação densa das margens. No solo das matas palustres 
também é possível observar o carão (Aramides guarauna) movimentando-se nas secções ala-
gadas.

A copa das árvores e o emaranhado arbustivo das matas de restinga são o palco de aves me-
nores como o pica-pau-verde-barrado (Colaptes melanochloros), a caturrita (Myiopsitta mo-
nachus), o beija-flor-dourado (Hylocharis chrysura) e diversas espécies de passeriformes, 
incluindo-se a corruíra (Troglodytes musculus), a mariquita (Parula pitiayumi), o sabiá-la-
ranjeira (Turdus rufiventris), o sabiá-poca (Turdus amaurochalinus) e o tico-tico (Zonotri-
chia capensis).   

Marsupiais e pequenos roedores

Os marsupiais e pequenos roedores são de grande importância para as matas de restinga, uma 
vez que colaboram para a dispersão de sementes e conseqüente regeneração florestal, além de 
representarem a base da dieta de espécies de mamíferos carnívoros, aves rapineiras e serpen-
tes. O gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) é um marsupial comumente encontra-
do nas formações palustres, arenosas e ciliares. Essa espécie habita tanto o solo quanto o estra-
to arbóreo, alimentando-se de frutos, invertebrados e pequenos vertebrados. A cuíca-de-cauda
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Página 60: O gavião-carijó 
(Rupornis magnirostris) 
ocorre tanto em formações 
florestais quanto em áre-
as abertas. Alimenta-se de 
artrópodes, répteis, pequenos 
mamíferos e ninhegos.

Acima: O pica-pau-verde-
-barrado (Chrysoptilus 
melanochloros) se alimenta 
de insetos e frutos carnosos. 
Os ninhos são escavados nos 
troncos de árvores mortas. 

Ao lado: Os ninhos do  beija-
-flor-dourado (Hylocharis 
crysura) possuem o formato 
de cesta e são constituídos de 
fibras vegetais unidas com 
saliva e teias de aranha.
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-grossa (Lutreolina crassicaudata) é uma espécie associada aos cursos hídricos, sendo por-
tanto mais comum nas formações ciliares. Possui boa capacidade natatória e escansorial, além 
de um rápido deslocamento no solo. Alimenta-se de uma variedade de itens animais e vege-
tais, incluindo frutos, invertebrados, peixes, anfíbios e pequenos mamíferos. Outro marsupial 
habitante das matas de restinga é a pequena guaiquica (Cryptonanus guahybae). A guaiquica 
habita o solo e os estratos herbáceos e arbóreos das formações arenosas, palustres e ciliares, 
ocorrendo mesmo nas secções alagadas. Pouco se conhece sobre esta espécie de didelfídeo, 
cuja distribuição é restrita ao estado do Rio Grande do Sul.

O solo e os componentes herbáceos e arbóreos das formações florestais da restinga são tam-
bém habitados por pequenos roedores. Os ratos-do-mato Oligoryzomys nigripes e O. flaves-
cens habitam o solo, árvores e arbustos das matas arenosas, palustres e ciliares. Já o rato-fo-
cinhudo (Oxymycterus nasutus) e os ratos-do-brejo Scapteromys tumidus e Deltamys kempi 
são espécies de hábitos terrícolas e associados aos ambientes úmidos e alagados, ocorrendo 
principalmente nas secções dominadas por formações herbáceas de gravatás (Eryngium pan-
danifolium), bromélias terrestres (Bromelia antiacantha) e capins-navalha (Schenoplectus 
californicus). O rato Holochilus brasiliensis, um habitante típico de sistemas alagados de áre-
as abertas como banhados e rasos lagos já foi encontrado em bordas de matas palustre e ciliar 
e clareira de mata palustre. 

Carnívoros e outros mamíferos 

Os mamíferos carnívoros ocupam o topo da cadeia trófica nas formações florestais das res-
tingas costeiras, estando portanto associados à qualidade do habitat. As matas de restinga 
fornecem recursos espaciais e alimentares indispensáveis para a ocorrência das espécies de 
carnívoros, enquanto estes desempenham um importante papel na regulação das populações 
de suas presas. 

O graxaim-do-mato (Cerdocyon thous) habita tanto as matas palustres, arenosas e ciliares 
quanto as formações campestres e banhados. As formações florestais, no entanto, são impor-
tantes fontes de recursos alimentares e abrigos, uma vez que os locais utilizados como tocas 
são geralmente cavidades no solo e entre raízes e troncos de árvores, em áreas protegidas 
no interior das matas. Além de itens animais tais como insetos, crustáceos, peixes, anfíbios, 
répteis e mamíferos de pequeno e médio porte, o graxaim-do-mato também consome frutos, 
colaborando, portanto, para a dispersão das espécies vegetais e regeneração florestal. 
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O tatu-galinha (Dasypus 
novemcinctus) é uma 
espécie comum nas ma-
tas arenosas e palustres 
da restinga. Alimenta-se 
de invertebrados, peque-
nos vertebrados, material 
vegetal e carniça. As tocas 
são geralmente encontradas 
na base de microrelevos 
no interior das formações 
florestais.   

Assim como o graxaim-do-campo, o mão-pelada (Procyon cancri-
vorus) e o gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi) ocupam 
tanto as matas quanto as áreas abertas adjacentes, abrigando-se 
em cavidades no solo e estruturas arbóreas do interior das matas. O 
mão-pelada também possui uma dieta onívora, o que inclui insetos, 
moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves, pequenos e 
médios mamíferos e frutos. Já o gato-do-mato-grande possui uma 
dieta estritamente carnívora, alimentando-se sobretudo de peque-
nos mamíferos e aves.

As formações florestais ciliares são de extrema importância para a 
lontra neotropical (Lontra longicaudis). A lontra passa boa parte 
de seu período de atividade em busca de peixes e crustáceos nos 
sistemas hídricos. No entanto, os locais onde consome suas presas, 
defeca e repousa, estão localizados nas margens, sob a proteção da 
vegetação ciliar. Nas margens vegetadas, os abrigos utilizados são 
cavidades nos barrancos e entre raízes de árvores. Os abrigos são 
constituídos por uma ou mais câmaras e podem possuir mais de 
uma entrada, podendo haver entradas submersas. Além dos recur-
sos espaciais, as formações ciliares abrigam animais que comple-
mentam a dieta da lontra, tais como insetos, anfíbios, répteis e pe-
quenos mamíferos.

Além dos carnívoros, outros mamíferos de médio e grande porte 
habitam as matas de restinga. Grandes roedores como a capiva-
ra (Hydrochoerus hydrochaeris) e o ratão-do-banhado (Myocas-
tor coypus) se abrigam na vegetação densa das formações ciliares. 
O tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) também ocupa as matas 
palustres, arenosas e ciliares. Essas três espécies, no entanto, são 
alvos de caçadores cuja atividade ocorre mesmo nos fragmentos lo-
calizados em unidades de conservação. O tatu-galinha e a capivara 
são procurados por sua carne, enquanto que o ratão-do-banhado 
é morto por sua pele e carne. Mesmo os carnívoros são abatidos 
por caçadores. A lontra é procurada por sua pele, enquanto que o 
graxaim-do-mato, o mão-pelada e o gato-do-mato-grande são in-
justamente acusados de predar animais domésticos.   
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Página 65: A guaiquica 
(Cryptonanus guahybae) é 
um pequeno marsupial cuja 
ocorrência na Restinga de 
Rio Grande fora recente-
mente diagnosticada. Pouco 
se conhece sobre os hábitos 
e distribuição dessa espécie, 
considerada com Dados In-
suficientes para conservação.

Acima e ao lado: O gambá-
-da-orelha-branca (Didelphis 
albiventris) é um marsupial 
muito comum em forma-
ções florestais da restinga. 
É considerado uma espécie 
onívora, alimentando-se de 
uma grande variedade de 
vertebrados e invertebrados. 
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A rãzinha-de-quatro-olhos 
(Physalaemus biligonige-
rus) possui um interessante 
método de defesa. Quando 
ameaçada, vira-se de costas 
erguendo as patas posterio-
res e exibindo as glândulas 
inguinais negras em forma 
de olhos, o que dá a im-
pressão de se tratar de um 
animal de maior tamanho.

Dunas costeiras

Ao longo do litoral da Restinga de Rio Grande estendem-se gran-
des cordões de dunas costeiras, em parte cobertos pela vegetação 
psamófila, característica de terrenos arenosos.  As dunas são for-
madas pela deposição de sedimentos marinhos que são transpor-
tados pelos ventos em direção ao interior da restinga. Ao colidirem 
com fragmentos de organismos, grãos de areia pré-depositados e 
vegetação, os sedimentos estacionam e ao longo do tempo vão se 
acumulando, formando as feições dunares.   

As dunas costeiras são o habitat de diversas espécies de artrópodes, 
anfíbios, répteis, mamíferos e outros animais que se escondem en-
tre as gramíneas e ciperáceas ou se enterram na areia, sendo que 
algumas espécies ocorrem exclusivamente nestes sistemas.

Porém, apesar de sua reconhecida importância biológica, os siste-
mas dunares vêem sofrendo severos impactos que põem em risco 
toda a sua biota. Atividades como o pastejo e pisoteio pelo gado 
bovino, eqüino e ovino, o tráfego de veículos, o turismo desorgani-
zado e o plantio de espécies arbóreas exóticas acabam por causar 
a destruição da cobertura vegetal fixadora das areias, impedindo a 
manutenção das feições dunares e agravando os processos erosivos 
e dispersores. Outras atividades como a retirada ilegal de areia e os 
assentamentos e construções irregulares simplesmente obliteram 
o ambiente físico, causando a extinção local de toda a fauna e flora.       

Anfíbios das dunas

As dunas são o habitat de algumas das espécies de anfíbios da Res-
tinga de Rio Grande. O sapo-das-dunas (Rhinella arenarum) é 
uma espécie de grande porte, comum nos cordões de dunas cos-
teiras e mantos arenosos. O sapo-das-dunas pode ainda ser encon-
trado ao longo das praias oceânicas, onde se alimenta de isópodos 
terrestres. As desovas possuem a forma de um cordão gelatinoso 
e podem ser encontradas em poças em meio ao cordão de dunas e 
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Acima: A rã-manteiga 
(Leptodactylus latrans) é 
um anuro abundante em 
diversos ambientes aquáticos 
da restinga, inclusive nos 
brejos adjacentes ao cor-
dão de dunas costeiras. As 
fêmeas protegem as desovam 
e os girinos podem formar 
agregações de centenas de 
indivíduos. 

Ao lado: O sapo-cavador 
(Odontophrynus maisuma) 
é uma espécie comum nas 
dunas costeiras e brejos ad-
jacentes. Cava galerias com 
as patas posteriores, onde 
permanece enterrado a uma 
profundidade de cerca de 10 
cm. 
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O sapo-da-dunas (Rhinella 
arenarum) é um anfíbio 
abundante no cordão de 
dunas costeiras. Alimenta-se 
de formigas, besouros, mari-
posas, crustáceos terrestres 
e anelídeos. Durante a noite 
pode também ser encontra-
do forrageando em praias 
oceânicas.
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Acima: A lagartixa-listra-
da (Cercosaura schreibersii) 
é um dos menores répteis 
da restinga. Alimentam-
-se de insetos e aracnídeos 
e quando são capturados 
pela cauda podem realizar 
autotomia caudal. 

Página 71, acima: A 
lagartixa-da-duna (Lio-
laemus occipitalis) é uma 
espécie endêmica das dunas 
costeiras do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. 
No Estado do Rio Grande 
do Sul é considerada uma 
espécie ameaçada de ex-
tinção devido à destruição 
e descaracterização de seu 
hábitat. Possuem hábitos 
diurnos e alimentam-se de 
artrópodes.

Página 71, abaixo: O 
scinco-comum (Mabuya 
dorsivittata) é um habitante 
das dunas costeira e cam-
pos arenosos. Alimenta-se 
de artrópodes e a autotomia 
caudal é um dos recursos 
utilizados para defesa. 

nos brejos arenosos e canais pluviais adjacentes. Outro anfíbio ha-
bitante das dunas é o sapo-cavador (Odontophrynus maisuma). 
Durante a noite, o canto do sapo-cavador é ouvido de longe, mas no 
entanto é difícil localizar o anuro parcialmente enterrado na areia. 
O sapinho-de-jardim (Rhinella fernandezae) é outro habitante 
das areias costeiras. Assim como o sapo-das-dunas, o sapinho-de-
-jardim já foi encontrado em trechos de praia oceânica, não muito 
distante das dunas frontais. 

As dunas costeiras são ainda o habitat de rãs como a rã-manteiga 
(Leptodactylus latrans), a rã-saltadora (Leptodactylus gracilis) 
e a rã-gato (Physalaemus gracilis). Estas rãs ocorrem principal-
mente nos habitats mais úmidos dos sistemas dunares, tais como 
canais, poças temporárias e brejos. Nas áreas úmidas, as perereca-
-trepadora (Hipsiboas pulchellus) e a perereca-de-focinho (Scinax 
squalirostris) podem ser encontradas sobre a vegetação gramínea 
e herbácea.               

Répteis das areias

Muitos animais não só buscam proteção ao enterrar-se na areia, 
mas esta é também uma forma de manter a temperatura de seus 
corpos. Este é um recurso utilizado pela lagartixa-da-duna (Liola-
emus occipitalis), que se enterra rapidamente assim que a tempe-
ratura do ar atinge extremos. A lagartixa-da-duna é uma espécie 
exclusiva dos ambientes dunares das restingas costeiras. A camu-
flagem e a velocidade são as defesas da lagartixa-da-duna frente 
a seus predadores, dentre os quais a jararaca-da-praia (Xenodon 
dorbignyi). A escama rostral pontuda, em forma de quilha, permite 
que a jararaca-da-praia se enterre com agilidade na areia fina. São 
freqüentemente confundidas com as jararacas verdadeiras devido 
ao seu porte robusto e padrão de coloração, mas na verdade são 
serpentes calmas e inofensivas. Quando ameaçadas se enrolam e 
erguem a cauda, mostrando o ventre de escamas vermelhas e acha-
tando o corpo para intimidar o agressor. Também lançam botes 
sem chegar a morder. 
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Entre outros répteis das dunas estão a lagartixa-listrada (Cercosaura schreibersii), o scinco-
-comum (Mabuya dorsivitatta), a cobra-verde (Liophis poecilogyrus), a cabeça-preta-do-li-
toral (Phalotris lemniscatus), a parelhereira (Philodryas patagoniensis) e a cruzeira (Bothro-
poides alternatus). A lagartixa-listrada e o scinco-comum raramente são observados expostos, 
permanecendo geralmente sob o emaranhado da vegetação rasteira ou sob troncos e galhos 
caídos. A cabeça-preta-do-litoral é uma serpente de hábitos fossoriais, devoradora de anfis-
benas e outras serpentes. Já a cobra-verde, a parelheira e a cruzeira movimentam-se sobre as 
superfícies arenosas, principalmente durante os meses mais quentes do ano.                  

Mamíferos das dunas costeiras

As dunas costeiras são o habitat de algumas das espécies de mamíferos da planície costeiras. 
O tuco-tuco (Ctenomys flamarioni) ocorre exclusivamente neste tipo de habitat. É um roe-
dor de hábitos fossoriais, que passa a maior passa do tempo em galerias escavadas na areia. 
Raramente é visto na superfície e ao menor sinal de perigo foge rapidamente para uma das 
aberturas de suas galerias. O pequeno roedor Calomys laucha também é uma espécie comum 
nos ambientes dunares, estando geralmente associada à vegetação psamófila. A lebre-euro-
péia (Lepus europaeus), espécie introduzida originária da Europa e parte da Ásia, tornou-se 
uma das espécies mais comuns nos cordões de dunas costeiras. Mesmo nos trechos adjacentes 
às áreas densamente urbanizadas, vestígios de sua presença tais como fezes e pegadas são co-
mumente encontrados, e não raramente é avistada em atividade no período crepuscular. Uma 
cuidadosa inspeção nos ambientes dunares também revela os sinais da ocorrência de tatus. 
As tocas do tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), o tatu-mulita (Dasypus hybridus) e o tatu-
-peludo (Euphractus sexcinctus), diferenciadas quanto ao formato e as dimensões da entrada, 
são geralmente encontradas próximas aos pequenos trechos cobertos por vegetação arbustiva 
e aos campos adjacentes.     
  
Espécies de mamíferos característicos das formações campestres também realizam incursões 
nos ambientes dunares. O graxaim-do-campo (Lycalopex gymnocercus) é uma espécie comu-
mente encontrada em todos os biótopos dunares, mesmo próximo às áreas urbanizadas. Ou-
tras espécies de carnívoros encontradas nas dunas costeiras são o furão (Galictis cuja), o zor-
rilho (Conepatus chinga) e o mão-pelada (Procyon cancrivorus). Nos trechos próximos aos 
arroios costeiros também é possível observar indivíduos ou vestígios de capivaras (Hydrocho-
erus hydrochaeris), ratões-do-banhado (Myocastor coypus) e lontras (Lontra longicaudis). A 
capivara pode ser encontrada a consideráveis distâncias dos cursos hídricos, alimentando-se 
da vegetação psamófila em meio ao cordão de dunas.
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A cruzeira (Rhinocerophis 
alternatus) é provavelmente 
a serpente mais conhecida 
entre os moradores locais da 
restinga. Seu veneno paralisa 
rapidamente aves e pequenos 
mamíferos e em humanos 
pode causa grave envenena-
mento.

 Restinga de Rio Grande   74



Bibliografia consultada
ACHAVAL, F.& OLMOS, A. 2003. Anfibios y Reptiles del Uruguay.Montevideo: Ed. Graphis Impresora. 
BELTON, W. 1994. Aves do Rio Grande do Sul: distribuição e biologia. São Leopoldo: Ed. Unisinos.
BELTON, W. 2004. Aves silvestres do Rio Grande do Sul. 4ª edição. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio 
Grande do Sul. 
BEMVENUTI, M. A. & MORESCO, A. 2005. Peixes - áreas de banhados e lagoas costeiras do extremo sul do Bra-
sil. Porto Alegre: ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos.
EFE, M. A., MOHR, L. V. & BUGONI, L. 2001. Guia ilustrado das aves dos parques de Porto Alegre. Porto Alegre: 
ProAves, SMAM, Copesul, Cemave.  
FREITAS, M. A. 2003. Serpentes Brasileiras. Lauro de Freiras: Malha-de-sapo Publicações e Consultoria Am-
biental. 
GWYNNE, J.A., RIDGELY, R. S., TUDOR, G. & ARGEL, M. 2010. Aves do Brasil: Pantanal & Cerrado. São Paulo: 
Horizonte. 
KOCH, W. R., MILANI, P. R. & GROSSER, K. M. 2000. Guia ilustrado; peixes Parque Delta do Jacuí. Porto Ale-
gre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul.
LEMA, T. DE. 1994. Lista comentada dos répteis ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Comunicações do Mu-
seu de Ciências da PUCRS, Série Zoologia, 7: 41-150.
LEMA, T. DE. 2002. Os Répteis do Rio Grande do Sul: atuais e fósseis – biogeografia - ofidismo. Porto Alegre: 
Edipucrs. 
LOEBMANN, D. & FIGUEIREDO, M.R.C. 2004. Lista dos anuros da área costeira do município de Rio Grande, 
Rio Grande do Sul, Brasil. Comunicações do Museu de Ciências da PUCRS, Série Zoologia, 17(2): 91-96.
LOEBMANN, D. 2000. Distribuição, Sistemática e identificação dos anfíbios da ordem Anura no município de 
Rio Grande- RS. Monografia de graduação em Oceanologia, Universidade Federal do Rio Grande.  
LOEBMANN, D. 2005. Guia Ilustrado: Os anfíbios da região costeira do extremo sul do Brasil. Pelotas: USEB. 
LOEBMANN, D. & VIEIRA, J., P. 2005. Relação dos anfíbios do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, RS, Brasil. 
Revista Brasileira Zoologia, 22(2): 339-341.
PHOTOAVES. 2008. Disponível em: <http://photoaves.com>
PORCIUNCULA, R. A., QUINTELA, F. M. & LOEBMANN, D. 2006. Pisces, Cyprinodontiformes, Rivulidae, Aus-
trolebias minuano Costa & Cheffe, 2001 and Austrolebias wolterstoffi (Ahl, 1924): new species records on Rio 
Grande city, Rio Grande do Sul state, Brazil. Checklist 2(2): 44-46.
QUINTELA, F. M. 2009. Assembléia de pequenos mamíferos (Didelphimorphia, Rodentia) em dois fragmentos 
de matas de restinga na região sul da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado em Biolo-
gia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Federal do Rio Grande. 
QUINTELA, F. M. 2009. Notas sobre o uso do habitat e do substrato por dipsadídeos (Squamata: Dipsadidae) 
em um mosaico ambiental na região sul da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Brasil In: IX Congresso de 
Ecologia do Brasil, São Lourenço.
QUINTELA, F. M. 2009. Répteis ocorrentes na Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde, Rio Grande, RS In: 
IV Congresso Brasileiro de Herpetologia, Pirenópolis.
QUINTELA, F. M., IBARRA, C. & COLARES, E. P. 2011. Utilização de abrigos e latrinas por Lontra longicaudis 
(Olfers, 1818) em um arroio costeiro na Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Neotropical Biology and Conservation, 6(1): 35-43.
QUINTELA, F. M., IBARRA, C., GAVA, A. & CHRISTOFF, A. U. 2010. Mamíferos registrados na Área de Proteção 
Ambiental da Lagoa Verde, Rio Grande do Sul, Brasil In: V Congresso Brasileiro de Mastozoologia, São Pedro.
QUINTELA, F. M. & LOEBMANN, D. 2009. Guia Ilustrado: Os répteis da região costeira do extremo sul do Bra-
sil. Pelotas: USEB.
QUINTELA, F. M., LOEBMANN, D. & GIANUCA, N. M. 2006. Répteis continentais do município de Rio Grande, 
Rio Grande do Sul, Brasil. Biociências, 14(2): 180-188.

 Restinga de Rio Grande   75



QUINTELA, F. M., PORCIUNCULA, R. A., CONDINI, M. V. L., VIEIRA, J. P. & LOEBMANN, D. 2007b. Compo-
sição da ictiofauna durante o período de alagamento em uma mata paludosa da planície costeira do Rio Grande 
do Sul, Brasil. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 2(3): 191-198. 
QUINTELA, F. M., PINHEIRO, R. M. & LOEBMANN, D. 2011. Composição e uso do habitat pela herpetofauna 
em uma área de mata paludosa da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Revista Brasi-
leira de Biociências, 9(1): 6-11.
QUINTELA, F. M., PORCIUNCULA, R. A. & COLARES, E. P. 2008. Dieta de lontra longicaudis (Olfers) (Carnivo-
ra, Mustelidae) em um arroio costeiro da região sul do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Neotropical Biology 
and Conservation 3 (3): 119-125.
QUINTELA, F. M., SANTOS, M. B., GAVA, A. & CHRISTOFF, A. U. Notas sobre morfologia, distribuição geo-
gráfica, história natural e citogenética de Cryptonanus guahybae (Tate, 1931) (Didelphimorphia: Didelphidae). 
Mastozoología Neotropical, no prelo.
QUINTELA, F. M., OLIVEIRA, S. V., PORCIUNCULA, R. A., SOUSA, K. S. & GAVA, A. 2008. Registros de mamí-
feros de médio e grande porte em sistemas límnicos e ecossistemas associados no município de Rio Grande, Rio 
Grande do Sul, Brasil In: Seminário de Estudos Limnológicos em Clima Subtropical, Rio Grande.
QUINTELA, F. M., PORCIUNCULA, R. A. & OLIVEIRA, S. V. 2008. Riqueza de espécies e distribuição espacial 
dos mamíferos de médio e grande porte no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil In: IV Congresso 
Brasileiro de Mastozoologia, São Lourenço.
QUINTELA, F. M., OLIVEIRA, S. V. & PORCIUNCULA, R.A. 2010. Ocupação de habitats por carnívoros (Mam-
malia, Carnivora) no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil In: XVIII Congresso Brasileiro de Zo-
ologia, Belém.
OLIVEIRA, M.C.L.M, SANTOS, M.B. & QUINTELA, F. M. 2008. Anfíbios anuros ocorrentes em um fragmento de 
mata arenosa ciliar na Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde, Rio Grande, RS In: 3º Simpósio de Anfíbios, 
Rio de Janeiro.
OLIVEIRA, S. V., QUINTELA, F. M., PINHEIRO, R. M., PORCIUNCULA, R. A., SOUZA, K. S.& GAVA, A. 2008. 
Mastofauna de médio e grande porte de uma mata paludosa na região sul da Planície Costeira do Rio Grande do 
Sul, Brasil In: XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia, Curitiba.
PINHEIRO, R. M. & QUINTELA, F. M. 2007. Levantamento preliminar da avifauna de um fragmento de mata 
paludosa no município de Rio Grande, RS In: XVI Congresso de Iniciação Científica da Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande, Rio Grande.
PORCIUNCULA, R. A., QUINTELA, F. M., OLIVEIRA, S. V., SOUZA, K. S., WORST, M. R. & COLARES, E. 
P. 2008. Habitats utilizados pela Lontra longicaudis (Carnivora; Mustelidae) no município de Rio Grande, Rio 
Grande do Sul - Brasil In: XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia, Curitiba.
PORCIUNCULA, R.A., QUINTELA, F. M. & NEVES, M.G. 2006. Registros de ocorrência de mamíferos carní-
voros (Mammalia: Carnivora) no município de Rio Grande, RS In: Congresso Sul-americano de Mastozoologia, 
Gramado.
REIS, N. R., PERACCHI, A. L., PEDRO, W. A. & LIMA, I. P. 2011. Mamíferos do Brasil. 2a ed. Londrina: Nelio 
R. dos Reis. 
ROSSO, J. J. 2006. Peces pampeanos: guía e ecologia. Buenos Aires: L.O.L.A.
SICK, H. 1997. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
SILVA, F. 1994. Mamíferos silvestres do Rio Grande do Sul. 2ª edição. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do 
Rio Grande do Sul.
VIEIRA, E. F. 1983. Rio Grande: geografia física, humana e econômica. Porto Alegre: Sagra.
VOTTO, A. P., GOMES-JÚNIOR, A., BUGONI, L. & PEREIRA-JUNIOR, J. 2006. Sazonalidade da avifauna no 
Campus Carreiros da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. Estudos de Bio-
logia, 28: 45-55.
WAECHTER, J. A. 1985. Aspectos ecológicos da vegetação de restinga no Rio Grande do Sul, Brasil. Comunica-
ções do Museu de Ciências da PUCRS, Série Botânica, 33: 49-68.
WIKIAVES. 2011. Disponível em: <http://www.wikiaves.com.br/>
XAVIER, J. I. & QUINTELA, F. M. 2007. Notas sobre a dieta de colubrídeos (Serpentes: Colubridae) na região sul 
da planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil In: VIII Congresso de Ecologia do Brasil, Caxambu.

 Restinga de Rio Grande   76



Esta é uma fascinante viagem aos ecossistemas da Restinga de Rio Grande, que ainda hoje 
preserva a diversidade e as cores de uma natureza que resiste ao tempo e ao próprio homem. 

O fotógrafo da natureza, Fernando Marques Quintela, ao chegar de Minas gerais para estu-
dar biologia na Universidade Federal do Rio Grande, encontrou paisagens totalmente novas. 
Fascinou-se, de imediato, com a diversidade de ecossistemas que circundam a cidade litorânea 
de Rio Grande, RS. Armado com suas câmeras e sua sensibilidade, passou a percorrer trilhas, 
campos, matas, banhados, marismas, lagoas, estuário, ilhas, molhes, praias oceânicas e dunas, 
“caçando” os animais característicos de cada ambiente. 

Algumas de suas imagens foram reunidas neste livro, que nos conduz por recantos naturais 
muitas vezes tão próximos mas, com freqüência paradoxalmente tão distantes e desconheci-
dos do homem urbano.
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