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DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR - CAMPUS LITORAL NORTE 
-  

UFRGS LITORAL 

 

Nota sobre a construção de novas pontes entre os municípios de Imbé e Tramandaí 

 

Esta nota tem como objetivo trazer informações de suma importância sobre o processo 

licitatório para a construção de uma ponte-binária sobre o canal do estuário do rio Tramandaí, 

entre os municípios Tramandaí e Imbé. O estatuto da UFRGS, em seu Artigo 4º, afirma que 

“Para consecução de seus fins, a Universidade deverá: [...] IV - estudar os problemas 

socioeconômicos da comunidade, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 

regional e nacional, bem como para a qualidade da vida humana(...)”.1 Assim, o Departamento 

Interdisciplinar da UFRGS Litoral, vem por meio deste, solicitar a atenção sobre alguns pontos 

importantes relacionados ao tema supracitado: 

O empreendimento tem o potencial de impactar negativamente, pelo menos:  

i. um território tradicional de pesca artesanal, onde ocorre uma interação interespecífica 

única entre pescadores artesanais de tarrafa e botos-de-Lahille, conhecida como Pesca 

Cooperativa;  

ii. um habitat crítico para a sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção, como: o 

boto-de-Lahille; os peixes bagres-marinhos, prejereba e miraguaia; e aves migratórias como 

os trinta-réis; 

iii. um ecossistema estuarino vulnerável, associado a diversos serviços ecossistêmicos 

e fundamental para o desenvolvimento de diversas espécies de importância socioeconômica 

(como a tainha e o camarão-rosa).  

 

 
1 Disponível em http://www.ufrgs.br/consun/estatuto-regimento-geral 
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1. Processo Licitatório: No processo licitatório em andamento, administrado pela Prefeitura 

Municipal de Imbé, não estão sendo considerados elementos fundamentais da 

sociobiodiversidade, que serão potencialmente impactados de maneira negativa pelo 

empreendimento. Por se situar entre dois municípios (Tramandaí e Imbé), o licenciamento 

deveria ser federal, ou no mínimo, de competência estadual (Resolução CONSEMA 

372/2018), sob responsabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). 

Ademais, devido à quantidade de impactos negativos e permanentes previstos para esse tipo 

de empreendimento, e à somatória desses impactos sobre os elementos da 

sociobiodiversidade envolvidos (abaixo enumerados), tal processo deveria ocorrer através de 

Licenciamento Ambiental completo, seguindo as três fases dos Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA/Rima).  

 

2. Área de influência: No documento “Plano Funcional Volume 1 Memorial Descritivo”, 

produzido pela empresa Becker De Souza Engenharia (contratada no processo licitatório em 

andamento), a área de influência2 do empreendimento é descrita como o “segmento do rio 

Tramandaí compreendido entre a Lagoa de Tramandaí e a desembocadura do mesmo rio 

junto ao mar". A fim de contextualizar as políticas públicas de gestão, zoneamento e 

conservação que abrangem essa área, revelando a importância de proteger este sistema 

lagunar e estuarino, destaca-se que:  

2.1. É definida como de Área de Prioridade Extremamente Alta para a Conservação da 

biodiversidade brasileira pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) (MMA, 2018a);   

2.2. Está incluída na Zona de Amortecimento (ZA) da Reserva da Biosfera Mata Atlântica 

(RBMA)3. As ZA são estabelecidas entre e/ou no entorno das Zonas Núcleo (ZN) e têm como 

objetivo minimizar o impacto sobre as ZN e promover a qualidade de vida das populações da 

área, em especial das comunidades tradicionais; 

2.3. Está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Sistemas Lacustres e 

Lagunares do Sul do Brasil (PAN Lagoas do Sul), que tem como objetivo melhorar o estado 

de conservação das espécies ameaçadas e dos ecossistemas lagunares da planície costeira 

do sul do Brasil, a partir da promoção dos modos de vida sustentáveis e/ou tradicionais 

 
2 Não é discriminado no “Plano Funcional Volume 1 Memorial Descritivo” quais são as áreas de Influência Indireta (AII), de 
Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA). 
3 https://rbma.org.br/n/a-rbma/territorio-e-zoneamento/  
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associados ao território (MMA, 2018b); 

2.4. É classificada como parte da Macrozona de Recuperação e Preservação Ambiental do 

Macrozoneamento Municipal definido pela Lei Complementar Nº 022/2016, que institui o 

Plano Diretor Municipal de Tramandaí (TRAMANDAÍ, 2016); 

2.5. É definida como um território de pesca, através de duas leis municipais vigentes de 

ordenamento que regulamentam outras atividades antrópicas no local (IMBÉ, 2011; 

TRAMANDAÍ, 2015).  

 

3. Pesca artesanal profissional: O canal do estuário do rio Tramandaí (popularmente 

conhecido como “barra do rio Tramandaí”) é historicamente reconhecido como território 

tradicional de pesca artesanal (CLAUSSEN, 2013). A Lei Municipal Nº 4149/2017 considera 

como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial a Pesca Profissional Artesanal no município 

de Tramandaí (TRAMANDAÍ, 2017). Os pescadores artesanais são reconhecidos como 

comunidades tradicionais e, portanto, seu direito ao território e à reprodução das suas 

territorialidades deve ser garantido, bem como sua soberania e segurança alimentar (BRASIL, 

2007). O decreto Nº 6.040/2007 prevê “garantir aos povos e comunidades tradicionais seus 

territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua 

reprodução física, cultural e econômica.”  

O empreendimento previsto poderá impactar negativamente todos os direitos 

supracitados, uma vez que transformará um território e um estuário sensível, com a 

construção, instalação e operação de pontes. A Licença Única, por não manter o caráter 

trifásico do licenciamento ambiental (ou seja, as Licenças Prévia, de Instalação e de 

Operação, com avaliação das condicionantes ambientais sendo medidas a cada etapa), 

vulnerabiliza ainda mais a situação dos pescadores artesanais da região. Ainda, para 

assegurar os direitos dos pescadores artesanais, o RS conta com a lei que instituiu a Política 

Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca (Lei No 15.223/2018), que prevê 

“promover o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira como forma de promoção 

de programas de inclusão social, de qualidade de vida das comunidades pesqueiras, de 

geração de trabalho e renda e de conservação da biodiversidade aquática para o usufruto 

desta e das gerações futuras.” (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 
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4. Pesca Cooperativa: A Pesca Cooperativa é uma interação interespecífica entre botos-de-

Lahille (Tursiops gephyreus) e pescadores artesanais de tarrafa para capturar tainhas, em 

que ambos se beneficiam. No Brasil, ocorre de forma ativa e frequente em apenas duas 

localidades: no estuário de Laguna (SC) e no canal do estuário do rio Tramandaí (RS). Até 

duas décadas atrás, o fenômeno era observado em Torres (RS) e em Araranguá (SC) porém, 

atualmente, é raramente registrado nessas localidades. Na Mauritânia, no continente 

africano, uma relação semelhante ocorria entre pescadores artesanais e o golfinho-nariz-de-

garrafa (Tursiops truncatus), mas a pesca industrial e a perda de territórios tradicionais a 

extinguiu. No mundo, além das duas localidades do sul do Brasil, a cooperação entre 

mamíferos marinhos e pescadores artesanais é apenas registrada em Mianmar, no sudeste 

asiático, com outra espécie de golfinho endêmica dessa região (Orcaella brevirostris). 

No RS, a Pesca Cooperativa foi recentemente considerada como de Relevante 

Interesse Cultural pela Lei Estadual Nº 15.546/2020 (RIO GRANDE DO SUL, 2020) e os 

botos-de-Lahille da barra do rio Tramandaí são declarados Patrimônio do município de Imbé 

desde 1990 pelo Decreto Nº 049/1990 (IMBÉ, 1990).  

Além disso, um pedido de “Chancela de Paisagem Cultural para a Pesca Cooperativa: 

interação entre pescadores, botos e tainhas”, no canal do estuário do rio Tramandaí, foi 

encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2019. Ele 

foi anexado ao pedido de “Registro da Pesca Artesanal com Auxílio de Botos em Laguna 

como Patrimônio Cultural do Brasil”, encaminhado ao IPHAN em 2017. De acordo com a Nota 

Técnica do IPHAN, ambas solicitações são consideradas pertinentes e avançam em direção 

a patrimonialização (Ofício Nº 790/2021/DPI-IPHAN; SEI/IPHAN Nota Técnica 2718925). A 

solicitação de Salvaguarda entregue ao IPHAN pela Associação Comunitária de Imbé – Braço 

Morto, contou com o apoio das entidades representativas dos pescadores da região (Coletivo 

“Amigos do Boto”, Colônias de Pesca Z39 (Imbé) e Z40 (Tramandaí), Sindicato dos 

Pescadores de Tramandaí e Fórum da Pesca do Litoral Norte), e instituições como o 

CECLIMAR/UFRGS e do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Tramandaí (Processo IPHAN 

01512.000127/2021-12). O registro do patrimônio imaterial é regido pelo Decreto Federal 

3.551 (BRASIL, 2000) e pelo Artigo 216 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Há, 

portanto, previsão de consulta ao IPHAN quando há a possibilidade de impacto a bens 

culturais materiais ou imateriais acautelados pelos instrumentos do tombamento, do registro 

e de proteção ao patrimônio arqueológico, como a Portaria Interministerial 60/2015 (IPHAN, 

2015a) e a Instrução Normativa IPHAN 001/2015 (IPHAN 2015b). 
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Pesquisas realizadas no canal do estuário do rio Tramandaí comprovam a importância 

da relação entre os botos-de-Lahille e os pescadores artesanais de tarrafas na obtenção de 

maiores rendimentos econômicos (SANTOS et al., 2018) e para a garantia de segurança 

alimentar dos “tarrafeiros”, que podem ser entendidos como um grupo social vulnerável. Os 

dados obtidos indicam que a interação com os botos-de-Lahille aumenta as quantidades de 

tainhas capturadas pelos tarrafeiros, além de identificar como a região de maior produtividade 

pesqueira a área do interior da desembocadura, que é o local previsto para a construção da 

ponte-binária (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Localização da alternativa do binário na Barra do rio Tramandaí e localização da 

área de pesca cooperativa entre pescadores de tarrafa e botos.  

Modificado de BECK DE SOUZA ENGENHARIA (2021). 

 

5. Espécies ameaçadas de extinção: O boto-de-Lahille (Tursiops gephyreus) é classificado 

como Vulnerável à ameaça de extinção em nível internacional (VERMEULEN et al., 2019), 

nacional (MMA, 2019) e regional (RIO GRANDE DO SUL, 2014). A categoria de ameaça se 

justifica pela existência de poucos indivíduos, que têm uma distribuição restrita e muito 

próxima de regiões costeiras e lagunares, as quais sofrem amplamente com as pressões 

antrópicas (VERMEULEN et al., 2019). A barra do rio Tramandaí é um habitat crítico para 
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uma das populações do boto-de-Lahille, que desde, pelo menos, a década de 1960, utiliza o 

canal do estuário para descansar, se alimentar, se reproduzir, cuidar e ensinar seus filhotes. 

Atualmente, são identificados 16 indivíduos que frequentam a área (quatro deles avistados 

há mais de três décadas), sendo possível mapear as relações de parentesco e as gerações 

familiares dessa população através da colaboração entre o conhecimento tradicional e 

científico. 

Existem numerosas evidências científicas (CAMARGO, 2019) de como a construção 

e a operação de pontes ameaça a sobrevivência de golfinhos. Elas são decorrentes: da 

ampliação da vibração e do ruído ambiental (que interfere nas estratégias de comunicação, 

de comportamento e de captura de alimentos desses animais) (RICHARDSON et al., 1995); 

da perda e da fragmentação do ambiente onde vivem (atuando como uma barreira para a sua 

movimentação); de impactos no sucesso reprodutivo das espécies (uma vez que as fêmeas 

buscarão formas para proteger os filhotes dos impactos) (WEAVER, 2015); e até de 

competições territoriais ou por recursos alimentares (caso as populações abandonem os 

locais onde viviam em busca de novos territórios) (AGRELO et al., 2019). Esses últimos 

foram, inclusive, relatados como os principais impactos negativos sobre a população de 

botos-de-Lahille no estuário de Laguna, resultantes da construção de uma ponte entre 2012-

2015 (AGRELO et al., 2019).  

Além dos botos-de-Lahille, outras espécies ameaçadas poderão sofrer com os 

impactos da construção desse empreendimento. O entorno do estuário do rio Tramandaí é 

classificado entre as áreas “Importantes para as Aves Migratórias” no RS, por ser uma das 

áreas regulares de rota, pouso, descanso e alimentação. São frequentes três espécies de 

aves ameaçadas de extinção a nível nacional e/ou regional (os trinta-réis Sterna hirundinacea, 

Thalasseus maximus e Thalasseus acuflavidus) e, pelo menos, outras 17 espécies são 

registradas nessa área (CAMARGO et al., 2020). Já as espécies de peixes ameaçadas 

(bagre-branco Genidens barbus, bagre-jurubebe Genidens planifrons, miraguaia Pogonias 

courbina e a prejereba Lobotes surinamensis), utilizam a barra do rio Tramandaí para adentrar 

no estuário e completar seu ciclo de vida e/ou para proteção e alimentação. A área de dunas 

adjacentes à desembocadura do estuário, por sua vez, também abriga espécies endêmicas 

e em categorias de extinção, como o tuco-tuco-das-dunas (Ctenomys flamarioni) e a lagartixa-

das-dunas (Liolaemus occipitalis). 
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6. Espécies de importância socioeconômica: Estima-se que cerca de 700 pescadores atuem 

nos municípios de Tramandaí e Imbé (GARCEZ & SÁNCHEZ-BOTERO, 2005). Eles são 

dependentes, principalmente, de espécies de pescados que necessitam migrar entre o 

ambiente marinho e o estuarino para o seu desenvolvimento, como: os bagres (Genidens 

spp.), a tainha (Mugil liza), o camarão-rosa (Penaeus paulensis), o siri (Callinectes spp.), o 

linguado (Paralichthys orbignyanus) e a corvina (Micropogonias furnieri). A tainha, por 

exemplo, se reproduz no oceano e adentra o estuário para o seu crescimento, proteção, 

alimentação e maturação sexual, e se desloca para o oceano para completar seu ciclo de 

vida. Já o bagre-branco (Genidens barbus), ao contrário, se reproduz no estuário e na região 

límnica, e migra para o oceano para completar seu crescimento e maturação sexual. Portanto, 

a integridade dos canais de ligações (desembocaduras dos estuários) são cruciais para que 

essas espécies possam se desenvolver e, consequentemente, para que os pescadores 

possam obter bons rendimentos, além de garantir sua segurança alimentar. A conservação 

dessa dinâmica é fundamental, também, para pescadores de outras regiões do Brasil, pois 

permite que os padrões migratórios latitudinais e longitudinais das espécies comerciais 

continuem estabelecidos. 

 

7. Impactos ambientais previstos e alternativas viárias existentes: Frente à intenção de 

construção de uma ou mais pontes sobre o  estuário do rio Tramandaí, sinalizado pelo poder 

público com com base em projetos rodoviários preexistentes (RIO GRANDE DO SUL, 2005), 

Camargo (2019) buscou identificar, prever e avaliar os impactos ambientais resultantes da 

construção de uma ou mais pontes rodoviárias nessa área. A pesquisa produziu um 

diagnóstico da biodiversidade local e um prognóstico dos impactos ambientais previstos. O 

diagnóstico (CAMARGO et al., 2020) apontou ameaças à biodiversidade resultantes da 

ocupação urbana desordenada (como a poluição, a introdução de espécies invasoras, a 

perda de habitat e de territórios tradicionais) e como o aumento exponencial da população 

nos meses de verão é capaz de potencializar tais ameaças. A Pesca Cooperativa, as tainhas 

e as aves migratórias foram, então, definidas como alvos prioritários para a conservação da 

sociobiodiversidade local. Já a análise de impactos ambientais (CAMARGO, 2019), previu 20 

impactos significantes (sendo 15 negativos) para a população local, para os botos-de-Lahille 

e demais espécies ameaçadas, para a atividade pesqueira artesanal, para a Pesca 

Cooperativa e para a hidrodinâmica do estuário. É proposto, nesse sentido, que o poder 

público discuta amplamente os projetos com a sociedade civil e que alternativas à construção 
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sejam consideradas, dada a somatória de elementos da sociobiodiversidade em risco.  

Em uma pesquisa recente em urbanismo, Oliva (2019) aponta a existência de 

alternativas viárias para a malha rodoviária atual. Uma modificação no sistema da ponte 

Giuseppe Garibaldi, através da criação de um sistema binário sem cruzamentos, poderia 

diminuir os engarrafamentos existentes. Isso porque, hoje, os veículos que se deslocam entre 

os dois municípios necessitam cruzar uns na frente dos outros, gerando engarrafamento. De 

forma complementar, a reacomodação da passagem de pedestres, poderia ajudar a manter 

o fluxo mais dinâmico, reduzindo a lentidão observada em alguns momentos. Atualmente, os 

pedestres necessitam cruzar as vias para atravessar a ponte Giuseppe Garibaldi pela pista 

do meio, o que ocasiona interrupções constantes no fluxo de veículos. Há, portanto, 

alternativas a serem consideradas e discutidas. O valor mínimo de construção da ponte-

binária na desembocadura do estuário é estimado em R$34 milhões, enquanto a alternativa 

sobre a Laguna Tramandaí-Armazém é de R$142 milhões4. Esse valor poderia ser destinado, 

por exemplo, à reformar e reestruturar a ponte Giuseppe Garibaldi, combinada com o 

rearranjo da malha rodoviária local e a construção de uma ponte pênsil para pedestres. 

Antigamente, existia uma ponte exclusiva para pedestres (Ponte da Sardinha) que auxiliava 

no deslocamento da população entre as margens do estuário, facilitando a dinâmica de pesca 

artesanal e a integração entre as duas cidades.  

 

8. Garantia de ampla discussão: Além dos pescadores artesanais, moradores, comerciantes 

locais e turistas que possuem casas de veraneio poderão ser impactados pelo 

empreendimento. Alguns impactos negativos são: o aumento do ruído e da vibração, a 

expropriação de moradias e o reassentamento involuntário (com consequente gentrificação), 

a perda de habitat e de áreas de lazer e comércio na área de influência do empreendimento. 

A ausência de participação da sociedade civil é, inclusive, avaliada como um dos impactos 

negativos de maior significância avaliados pelo prognóstico supracitado (CAMARGO, 2019). 

Ao pretender realizar um empreendimento dessa magnitude, é preciso que a sociedade civil 

afetada esteja ciente e informada de todos os impactos previsíveis. O poder público deve 

proporcionar, divulgar e oferecer espaços de diálogo, que apresentem o projeto de forma 

íntegra, esclarecendo todos os impactos existentes e suas consequências, de modo a garantir 

a ampla discussão. Entretanto, não houve, até o momento, nenhuma ação desse tipo no 

 
4 https://litoralnarede.com.br/saiba-quanto-custara-para-tirar-nova-ponte-tramandai-imbe-do-papel/ 
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processo licitatório em andamento, que não está envolvendo a sociedade civil que será 

impactada. 

 

9. Desenvolvimento sustentável: Entre 2021-2030, enquanto país signatário da Convenção 

da Diversidade Biológica (BRASIL, 1998), o Brasil se comprometeu a promover os objetivos 

da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (também chamada de 

Década do Oceano), relacionada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Tais compromissos são reforçados pelo 

atual estado de emergência climática, onde se torna essencial salvaguardar os ecossistemas 

costeiros e marinhos, para reverter o declínio na saúde desses ecossistemas e criar melhores 

condições para alcançar o desenvolvimento sustentável5. Para isso, entende-se que as 

estratégias de adaptação e as decisões políticas deverão ser baseadas na ciência e deverão 

garantir a participação social no processo de tomada de decisões5. A construção de pontes 

sobre o estuário do rio Tramandaí não impactará apenas a área de influência direta prevista, 

mas, também, todos os serviços ecossistêmicos associados à bacia hidrográfica do rio 

Tramandaí e do ambiente costeiro adjacente. Esses serviços (com ênfase na produção 

natural de pescado, no refúgio e berçário para diversas espécies, no sustento às 

comunidades locais através da pesca e do turismo ocasionado pela Pesca Cooperativa e a 

beleza cênica da região) são fundamentais para embasar e elaborar uma gestão de base 

ecossistêmica para um gerenciamento costeiro (ASMUS et al., 2018), comprometido com os 

ODS, com a Década do Oceano, com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro6, com o 

Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte (ZEE/RS)7 e com o Programa de 

Gerenciamento Costeiro (GERCO/RS)8. 

Existem inúmeros elementos técnicos, sociais, culturais e ambientais que não estão 

sendo considerados no processo licitatório em andamento. Eles justificam que a execução 

desse empreendimento seja, no mínimo, realizada através de EIA/Rima, respeitando a 

legislação federal e garantindo a segurança do licenciamento ambiental. Reforça-se que a 

alternativa sobre a Laguna Tramandaí-Armazém também implicaria em diversos impactos 

 
5 http://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/sobre-a-decada/  
6 https://www.marinha.mil.br/secirm/gerco  
7 https://estado.rs.gov.br/fepam-inicia-atualizacao-do-zoneamento-ecologico-economico-do-litoral-norte  
8 http://www.fepam.rs.gov.br/programas/gerco.asp  
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negativos sobre o estuário.  

Apesar de nenhuma das alternativas contemplar soluções sustentáveis, econômica e 

ambientalmente viáveis, o “Plano Funcional Volume 1 Memorial Descritivo” entende as duas 

alternativas como “não excludentes”  por “atender demandas distintas de tipo de tráfego” (pág. 

157). Isso levou a elaboração de um Termo de Referência pela Prefeitura de Imbé, que 

caracteriza como objeto da licitação a construção de duas pontes entre Imbé e Tramandaí 

(IMBÉ, 2021). Entretanto, a divulgação nas mídias9 sobre o Convênio assinado com o 

governo do estado, refere-se unicamente à construção de um empreendimento, sendo esse 

a alternativa da ponte-binária. Além disso, o próprio Termo de Referência tampouco conta 

com todos os elementos necessários para avaliar de forma técnica o impacto ambiental de 

uma ou mais pontes.  

 

Em suma, o diálogo com a sociedade civil é fundamental para que, informada dos 

impactos previstos, ela possa expressar ao poder público quais demandas são, de fato, 

urgentes nesses municípios. Ou seja, antes do poder público optar pela construção de um 

empreendimento com um valor de custo tão oneroso para as contas do estado e dos 

municípios, e que ameaça tantos elementos da sociobiodiversidade (seja em relação à ponte-

binária ou à ponte da Lagoa Tramandaí-Armazém), é preciso avaliar e dialogar com as outras 

alternativas viárias possíveis e apresentá-las, também, para a população local e os demais 

atores sociais da região.  

 

Tramandaí, 17 de fevereiro de 2022. 

 

 

Professores do Departamento Interdisciplinar 

Campus Litoral Norte - UFRGS LITORAL 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 
9 https://estado.rs.gov.br/estado-e-prefeitura-de-imbe-assinam-convenio-para-construcao-de-ponte  
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