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Resumo 60

Qual a eficácia do Estudo de Impacto Ambiental de flora campestre em áreas
prioritárias para conservação?
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Os estudos de impacto ambiental de flora têm importância para identificação de plantas
de determinado espaço regional (área de influência direta) com a devida caracterização
florística. De fato, é uma tarefa complexa, que exige o esforço de repetida visita técnica
durante diferentes meses do ano, bem como a necessidade de verificar espécimes com
flores e/ou frutos. O objetivo deste trabalho foi analisar a lista de flora do Tomo II-Meio
Biótico Flora, do Projeto Caçapava do Sul. Na metodologia foi utilizado o procedimento
técnico de revisão de literatura (projeto disponível na internet) e levantamento de campo
(in loco) nas Guaritas no município de Caçapava do Sul. Foi analisada a lista de táxons
inventariados e a lista  de espécies da flora ameaçada do Rio Grande do Sul.  Como
resultado deste trabalho, constatou-se que na lista elaborada para o estudo, há táxons
que aparecem duplicados (ex.  Hysterionica filiformis/Neja filiformis), além espécies que
não ocorrem na região (ex. Herbertia quareimana) e também espécies características do
local  de estudo não citadas, dificultando assim, o levantamento do número de táxons
ocorrentes  na  região.  Alguns  exemplos  da  ineficácia  do  referido  documento  incluem:
número reduzido de Cactáceas (na lista são citadas oito espécies e na área de estudo
ocorrem 19 spp.).  Gêneros com espécies ameaçadas com táxon não identificado (ex.
Perezia  sp.). Em relação a lista de espécies ameaçadas, o documento traz uma tabela
com 11 espécies ameaçadas, sendo uma criticamente (CR), Petunia exserta, e duas em
perigo (PE), Gymnocalycium denudatum e Mimosa rocae, e as demais vulneráveis (VU).
Na própria lista apresentada pela equipe técnica, não foram mencionadas duas espécies
da família Iridaceae que estão ameaçadas e constam na lista geral (Herbertia darwinii e
Kelissa  brasiliensis).  Considerando  a  flora  que  engloba  a  região  de  influência  direta,
conforme proposta do EIA deveriam ser acrescentadas 10 Cactaceae (3 CR, 3 EN e 4
VU), 2 Poaceae (CR, VU), 2 Asteraceae (EN), 2 Iridaceae (1 EN, 1 CR), 1 Fabaceae (CR),
1 Malvaceae (CR), 1 Orchidaceae (VU), 1 Salicaceae (VU) e 1 Ephedraceae (VU), além
de seis Pteridófitas. A imprecisão da lista demonstra que a mesma é pouco confiável e
não qualifica o verdadeiro contingente florístico da área avaliada. Com as adequações na
Lista de Espécies Ameaçadas, o número de táxons referidos aumentaria de 11 para 40,
demonstrando a ineficiência desse tipo de estudo para a avaliação de impactos sobre a
flora em regiões campestres. Sugere-se para esse tipo de estudo que haja suporte para
levantamento de flora durante as estações do ano, além de verificação de espécies que
podem entrar em extinção após a implantação do empreendimento em área de influência
direta e indireta.
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