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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DE FAUNA SINANTRÓPICA NOCIVA DO PORTO DO 

RIO GRANDE – ANO BASE 2015 

 

O programa de controle e monitoramento de fauna sinantrópica nociva do Porto 

do Rio Grande data do ano de 2013 e foi encaminhado ao IBAMA por meio do Of. n° 

130/2013, anexo XIV. Este foi avaliado por meio do parecer n° 002584/2014 

COPAH/IBAMA, o qual informa que o mesmo vem sendo executado a contento.  

O controle de fauna sinantrópica nociva no Porto do Rio Grande no ano de 

2015 foi realizado pela empresa DM Fumigações Ltda., através do contrato de 

Prestação de Serviços n° 521/2011.  

As zonas abrangidas pelo controle atualmente são Porto Novo, Porto Velho e 

uma área específica na zona do Superporto, localizada ao lado do Terminal de 

Containers (Tecon). Esta última foi acrescentada ao controle posterior à elaboração do 

referido Programa, visto que se tratava de uma área cedida que retornou à 

responsabilidade desta Superintendência. 

Desratização: 

A desratização no Porto do Rio Grande ocorre por meio da distribuição de 

iscas, devidamente mapeadas e numeradas, em todas as áreas onde o controle é 

realizado. No entanto, as mesmas não são fixas, podendo ser realocadas ou 

reposicionadas, de acordo com a necessidade. As iscas manipuladas são do tipo 

Bloco  

Parafinado e Granulados, podendo também ser utilizado o pó de contato quando 

houver necessidade de identificação dos locais de passagem ou permanência destes 

roedores. São realizadas, quinzenalmente, vistorias para verificar as condições destas 

iscas, se houve ou não consumo e a necessidade de troca das mesmas, bem como 

dos porta-iscas.  

As vistorias realizadas pela empresa DM Fumigações são acompanhadas por 

um profissional da Divisão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Porto do Rio 
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Grande (DMASS/SUPRG), com exceção das desinsetizações, que são normalmente 

acompanhadas por um funcionário do setor no qual será realizada.  

Os métodos e os procedimentos realizados são avaliados constantemente 

através dos resultados observados nos monitoramentos. De acordo com os dados 

obtidos através das planilhas e laudos de inspeção é verificada a necessidade de troca 

do tipo de isca utilizada e redistribuição dos porta-iscas. Quando constatado o 

aumento no consumo de iscas em um determinado local, imediatamente faz-se 

investigação da causa, visando tomar as devidas providências para que o controle 

seja efetivo. Esta avaliação é feita em conjunto, envolvendo a DMASS e a empresa 

DM Fumigações e, até o momento, os resultados tem se mostrado bastante 

satisfatórios. 

 Porto Novo 

A distribuição dos pontos de monitoramento no Porto Novo se dá conforme a 

figura abaixo (Figura 1). A mesma não demonstra o número de iscas encontradas 

atualmente em cada local apontado. Vale salientar que, conforme citado 

anteriormente, os porta-iscas podem ser realocados de acordo com a necessidade. 

 

Figura 1: Distribuição de pontos de monitoramento no Porto Novo 

O gráfico 1 mostra o consumo de raticidas na zona do Porto Novo no ano de 

2015, dividido por áreas onde é realizado o monitoramento. Com base na análise 

deste é possível perceber uma significativa redução no consumo de raticidas no 2° 

semestre, se comparado ao 1º semestre do mesmo ano.  
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Gráfico 1: Número de consumos no Porto Novo no ano de 2016. 

No 1° trimestre, os números referentes ao consumo de raticidas foram 

considerados bastante altos. Contudo, houve redução no consumo de raticidas nas 

localidades da garagem (Armazém c3) e caixa d’água (Armazém c2), locais onde os 

porta-iscas haviam sido redistribuídos em virtude de consumos constatados no 

trimestre anterior. 

O 2° trimestre foi identificado como o período de maior consumo de raticidas do 

ano de 2015. As localidades da Oficina e Conservação apresentaram significativo 

aumento no consumo de raticidas, assim como a localidade do frigorífico. 

Concomitante a isto, este trimestre registrou intensa movimentação de cereais, 

somando 6.203.054 toneladas e tornando-se o trimestre com a maior movimentação 

do tipo neste ano de 2015, segundo o setor de estatística da SUPRG 

(http://www.portoriogrande.com.br/site/consultas_estatisticas.php). No entanto, nos 

meses seguintes já é possível perceber redução no consumo de raticidas, apesar de 

ainda ser intensa a movimentação de cereais, devido a ações de conservação e 

prevenção à proliferação de fauna sinantrópica nociva realizadas pela empresa DM 

Fumigações, em conjunto com a empresa Sulclean e a Divisão de Meio Ambiente, 

Saúde e Segurança do Porto do Rio Grande.  

O 3° trimestre foi identificado como o período onde a média de consumo de 

raticidas foi menor. Os setores de oficina e de conservação tiveram significativa 

redução no número de raticidas consumidos, assim como as localidades dos 

armazéns c2 e c3, balança, câmaras frias e patrimônio. Ainda assim, como reflexo da 
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intensa movimentação de cereais, a localidade do frigorífico apresentou um pequeno 

aumento no consumo de raticidas, cenário este que se modifica já no trimestre 

seguinte. 

O 4° trimestre apresentou aumento no consumo de raticidas nas localidades da 

oficina e conservação, o que elevou um pouco a média de consumos de raticidas 

neste período. Em contrapartida, a localidade do frigorifico, como já foi citado 

anteriormente, apresentou redução no número de raticidas, sendo este reflexo da 

redistribuição dos porta-iscas e de ações de limpeza e conservação realizadas no 

referido local. 

 

 Porto Velho 

A distribuição dos pontos de monitoramento na zona do Porto Velho se dá 

conforme a figura abaixo (Figura 2). A mesma não demonstra o número de iscas 

encontradas atualmente em cada local apontado. Vale salientar que, conforme citado 

anteriormente, os porta-iscas podem ser realocados de acordo com a necessidade. 

 

 

Figura 2: Distribuição dos pontos de monitoramento na zona do Porto Velho 
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O gráfico 2 mostra a distribuição do consumo de raticidas por localidade de 

controle na zona do Porto Velho. Com base na análise deste é possível perceber que 

houve uma significativa redução no consumo de raticidas no 3º e 4° trimestre deste 

ano, se comparado aos dois trimestres, assim como ocorreu no Porto Novo. 

 

 

Gráfico 2: Número de consumos no Porto Velho no ano de 2016. 

 

O 1° trimestre apresentou baixo consumo de raticidas, havendo ainda uma 

pequena redução neste número se comparado ao 4º trimestre de 2014.  

O 2° trimestre foi o período de maior consumo de raticidas no ano de 2015. Foi 

registrado aumento significativo no consumo de raticidas na localidade denominado 

Cábrea, área esta que passou por ações de conservação e limpeza, além da 

redistribuição de porta-iscas, e o resultado de tais procedimentos pode ser percebido 

na redução de consumo de raticidas nos trimestres seguintes. 

O 3° trimestre demonstra redução significativa no consumo de raticidas, sendo 

este o período com a menor média de consumos. A localidade da Cábrea apresentou 

uma redução de cerca de 85% no consumo de raticidas, reflexo das ações preventivas 

e corretivas realizadas no trimestre anterior.  

Assim como no trimestre anterior, o 4º trimestre também apresentou baixo 

consumo de raticidas. 
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 Área no Superporto 

Nesta zona portuária não foi verificada a presença de roedores, seja de forma 

visual, ou a partir do monitoramento das iscas distribuídas. Isto se deve ao fato de as 

medidas de controle químico, limpeza e conservação do local serem realizadas de 

maneira adequada, impedindo a proliferação destes animais. O fato de o local ser 

mais isolado, longe das operações portuárias rotineiras, contribui para a realização do 

controle, visto que não há agravantes como a facilidade de acesso a alimentos, entre 

outros. 

 

Desinsetização: 

 As desinsetizações no Porto do Rio Grande são realizadas conforme 

constatada a necessidade, seja pela empresa que executa o programa, seja pelos 

profissionais da DMASS, ou ainda pelos funcionários do local infestado. A 

comunicação da realização do procedimento é feita à DMASS e aos funcionários do 

local antecipadamente, para que sejam tomadas as medidas de segurança cabíveis, 

como a restrição de acesso ao local por determinado período. Após a realização do 

procedimento, é emitido um laudo específico onde são informados os produtos 

utilizados, praga alvo e setor de aplicação dos mesmos. 

 Neste ano de 2015, foram realizados 6 procedimentos de desinsetização, 

sendo dois deles realizados no 1º trimestre. O primeiro deles foi realizado na catraca 

de entrada do portão 4, que dá acesso ao cais do Porto Novo, e o segundo realizado 

também no Porto Novo nas dependências do terminal de passageiros, sala reservada 

para receber turistas, bem como participantes do Projeto Escola no Porto. 

No 2º trimestre foram realizados três procedimentos de desinsetização, sendo 

dois deles nas dependências da DMASS, um no setor de informática e um nas 

dependências do armazém A5, todos eles na zona do Porto Novo. As aplicações 

tiveram como praga alvo moscas e baratas. 

No 3º trimestre foi realizada uma nova aplicação de inseticida nas 

dependências da DMASS, tendo como praga alvo, moscas. No 4º trimestre não foram 

realizadas desinsetizações. 
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Controle de Pombos: 

 Ações realizadas pelos Terminais Portuários 

 O controle e manejo do pombo doméstico (Columbus livia) é realizado pelos 

terminais privados e operadores portuários em suas áreas de domínio. Estas ações 

são acompanhadas pela DMASS/SUPRG a partir dos relatórios encaminhados por 

estes. Atualmente, o controle é realizado pelo operador portuário SAGRES 

Agenciamentos Marítimos, e pelos terminais: Terminal de Contêineres do Rio Grande 

(TECON Rio Grande S.A.), Yara Brasil Fertilizantes S.A., QGI Brasil S.A. e EBR 

Estaleiros Brasil Ltda, sendo que neste último são realizadas ações preventivas, visto 

que não há a incidência de pombos no local.  

 O controle realizado pelo Terminal de Contêineres (TECON), consiste no uso 

de estatuetas que imitam predadores e uso de falcoaria, como medida para afastar os 

animais do local. Também são realizadas medidas corretivas como colocação e 

manutenção de telas, colocação e manutenção de mola ao redor do lago nas 

dependências da empresa para evitar o acesso destes animais, limpeza das fezes dos 

armazéns e telhados e armazenamento adequado de resíduos, entre outras. O uso de 

falcoaria, em conjunto com as demais ações tem conseguido manter uma média 

populacional fixa, segundo informações repassadas pelo Terminal. 

 As empresas QGI e YARA Brasil seguem realizando medidas preventivas, para 

evitar atrativos a este tipo de fauna, como fechar acessos a forros e interior de prédios, 

manter os resíduos gerados bem acondicionados, entre outras estratégias, evitando 

cenários propícios à proliferação destes animais. A empresa QGI Brasil S.A também 

faz uso de espículas de metal não afiadas para evitar o pouso em locais estratégicos. 

Nas dependências do estaleiro EBR, localizado na zona portuária em São José 

do Norte, não foi registrada a presença destes animais, podendo ser explicado pela 

ausência de empresas que processam, armazenam e exportam grãos nas adjacências 

da empresa, o que se tornaria um forte atrativo para os mesmos. No entanto, são 

realizadas medidas preventivas para evitar a proliferação e nidificação no local. Os 

monitoramentos são realizados juntamente com os procedimentos referentes à 

desratização e desinsetização. 

Na zona do Porto Novo, o operador portuário, Sagres Agenciamentos 

Marítimos Ltda., realiza medidas de controle de pombos que consistem em ações para 



 Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria dos Transportes 
Superintendência do Porto do Rio Grande – SUPRG 
Divisão do Meio Ambiente, Saúde e Segurança – DMASS 

 

Av. Honório Bicalho, s/n – CP: 198 
Rio Grande – RS – Brasil / CEP: 96201-020 

e-mail: dmass@portoriogrande.com.br 
Telefone: (53) 3233-2005 – FAX: (53) 3231-1857 

 

evitar o acesso destes animais ao interior dos prédios, como a colocação de telas em 

janelas e a instalação de linhas de náilon nas tesouras a fim de evitar o pouso, entre 

outras. 

A partir da análise dos relatórios encaminhados a esta Divisão, é possível 

perceber que as ações realizadas pelos terminais e operadores portuários consiste, 

em sua maioria, de ações de caráter corretivo e preventivo, no entanto nenhuma 

medida tem se mostrado realmente eficiente no controle destes animais, isto deve-se 

a grande capacidade de adaptação, característica da espécie, o que faz com que as 

medidas adotadas necessitem de adequações contínuas e periódicas. 

    

 Monitoramento da avifauna no Porto do Rio Grande 

O monitoramento da avifauna do Porto do Rio Grande vem sendo realizado por 

meio de contrato com a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e a Fundação de 

Apoio à Universidade do Rio Grande (FAURG), junto ao Monitoramento Ambiental. As 

saídas de campo foram realizadas no período de agosto de 2014 a abril de 2015, 

contemplando as quatro estações do ano. O monitoramento foi realizado em 

dezessete pontos distribuídos entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte, 

conforme definição prévia da SUPRG, bem como a amostragem da avifauna 

sinantrópica nos Terminais Portuários (Porto Novo, TERMASA, TERGRASA E 

TECON) (FERNANDES & ROSA, 2014).  

Os pontos situados dentro dos Terminais Portuários apresentaram baixa 

riqueza (27 espécies). No entanto, nestes pontos foram detectadas as maiores 

abundâncias. No total foram contadas 14.273 aves, das quais 12.833 foram Columba 

livia (Gráfico 3). 
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A diferença no número de indivíduos entre os Terminais, em especial quanto 

aos pombos deve-se ao fato de que o TECON tem trabalhado fortemente no controle 

das populações utilizando ainda técnicas de falcoaria. Em contrapartida, os Terminais 

TERMASA e TERGRASA apresentam alta abundância dessa espécie, principalmente 

devido à oferta de alimento na forma de grãos. Ninhos de Columba livia foram vistos 

ao longo de todo o ano em todos os Terminais (FERNANDES & ROSA, 2015). 

 

EQUIPE 

Nome Formação CTF CPF Link Lattes Assinatura 

Rochiele 

Peres Veiga 

Tecnóloga em Gestão 

Ambiental 
5927263 026371020-39 

http://lattes.cnpq.b

r/8941892538114

250 
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Gráfico 3: Abundância anual dos pombos-domésticos (Columba livia) nos diferentes terminais portuários entre 
agosto de 2014 e abril de 2015. 


