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APRESENTAÇÃO
O VIII Encontro da Rede Brasil Portugal de Investigações Costeiras (VIII Encontro
BRASPOR) ocorreu entre os dias 19 e 22 de setembro de 2018, na cidade do Rio Grande
- RS. Os trabalhos apresentados no BRASPOR 2018 foram distribuídos nas áreas de
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa (32%),
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e Bacias Hidrográficas (52%), Serviços
Ecossistêmicos em Áreas Costeiras e Marinhas (8%) e Evolução Costeira e
Paleogeografia (8%).
O evento reuniu 182 participantes, entre membros e não membros da REDE BRASPOR.
O evento congregou territorialmente pesquisadores de 151 cidades brasileiras e
portuguesas. Durante os quatro dias do evento foram apresentados 101 trabalhos
científicos, distribuídos em 4 Conferências Temáticas, 4 Sessões de Exposições orais, 2
palestras e 2 sessões de e- pôsteres.
Para o sucesso do VIII Encontro da REDE BRASPOR contamos com diversos parceiros,
aos quais gostaríamos de agradecer: os Realizadores do evento – Rede BRASPOR,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Rio
Grande e Universidade Federal do Rio Grande, por todo apoio de recursos humanos e de
infraestrutura; os Patrocinadores – Sagres, Tecom Rio Grande S. A., Wilson Sons
Terminais, Espumantes do Sul e Grupo Acquaplan (Acquaplan Tecnologia e Consultoria
Ambiental, AcquaDinâmica, Mar Tethys e Appix Inovação e Tecnologia); os Apoiadores Ministério do Meio Ambiente, FAPERGS/RS; os Organizadores - equipe da T & M, que
trabalhou de forma incansável para atender a demanda do evento. Agradecemos ao
Comitê Organizador – Curso de Geoprocessamento do IFRS, Programas de Pós
Graduação em Gerenciamento Costeiro, Educação Ambiental e Geografia da FURG;
Grupos de Pesquisa Ribombo (FURG) e Geoma (IFRS); Pró Reitoria de Extensão e
Cultura (FURG); a Comissão Científica pelo auxilio prestado na avaliação dos trabalhos
e nas atividades que ocorreram durante o evento; aos congressistas, pois sem os
mesmos o evento não teria sentido e a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, se
fizeram presente, permitindo que o evento fosse realizado da melhor maneira possível.
Miguel da Guia Albuquerque
(Presidente do VIII Encontro BRASOR)

Silvia Dias Pereira

Joana Gaspar de Freitas

(Coordenadora da Rede BRASOR no Brasil)

(Coordenadora da Rede BRASPOR em Portugal)
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Oral
Evolução Costeira e Paleogeografia
1.5.009 - UTILIZAÇÃO DE WAVELETS PARA INFERIR A BATIMETRIA A PARTIR DE
IMAGENS DE SATÉLITE SAR
TIAGO ANDRÉ MARTINS DE AZEVEDO ABREU, PATRÍCIA PEREIRA, TELMO R. CUNHA,
PAULO BAPTISTA, PAULO A. SILVA
Contato: TIAGO ANDRÉ MARTINS DE AZEVEDO ABREU - TAA@ISEP.IPP.PT
Palavras-chave: Wavelets; batimetria; imagens de satélite

INTRODUÇÃO
A partir da captação de imagens de satélite gratuitas, nomeadamente da intensidade das
sombras cinzentas da superfície, é possível distinguir padrões da superfície do oceano:
tons mais claros (quase brancos) correspondem às cavas da onda e tons cinzentos, mais
escuros, às cristas das ondas. O sinal da imagem pode ser interpretado para detetar a
variação do comprimento de onda ao longo da propagação da onda, permitindo inferir
informação batimétrica.
Neste trabalho usa-se a Transformada Wavelet para superar limitações da Transformada
Rápida de Fourier (FFT) no cálculo do comprimento de onda. Procura-se validar esta
técnica espectral a produtos SAR (Synthetic Aperture Radar) obtidos a partir da missão
SENTINEL-1, analisando-se uma imagem de satélite SAR da região de Aveiro da costa
noroeste de Portugal.
METODOLOGIA
As imagens SAR fornecem uma visão sinótica do campo de ondas, mostrando a evolução
dos comprimentos de onda à medida que as ondas se propagam de águas profundas
para águas pouco profundas.
Neste estudo utilizou-se a imagem SAR 178a, de 17/02/2015, correspondente a um dia
com swell visível de pouco vento, permitindo esse tipo de análise. A imagem foi
convertida numa matriz constituída por linhas e colunas (2008 por 3826). Cada valor da
matriz corresponde à intensidade do tom cinza do pixel e cada pixel representa 10 metros
de comprimento.
A transformada Wavelet Transform é aplicada ao longo de cada linha e coluna da imagem
da matriz, a fim de estimar o comprimento de onda local. Usando a relação de dispersão
linear, determina-se a profundidade local que atende ao conjunto de valores do
comprimento de onda e do comprimento de onda para águas profundas (L0). Aquando da
obtenção da imagem SAR, a boia de onda direcional de Leixões registou um período de
pico de 14s, resultando em L0 ≈ 306 m.
Como o sinal processado foi obtido a partir da leitura da matriz através de linhas e
colunas, a metodologia aplicada neste trabalho fornece componentes horizontal e vertical
do comprimento de onda (Lx e Ly). Portanto, o comprimento de onda L pode ser calculado
a partir destes componentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sinais analisados buscam detetar, em cada direção, a distribuição do sinal de
intensidade para diferentes componentes dos comprimentos de onda. Por exemplo, desde
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as grandes profundidades até à linha de costa, os máximos espectrais analisados para
cada linha estudada permitem caracterizar a variação espacial do componente de
comprimento de onda Lx.
As linhas de tendência foram marcadas pelo ajuste de funções polinomiais que passam
sobre a localização das energias mais altas do espectro de Wavelets. Os resultados dos
comprimentos de onda evoluíram de forma espectável, ou seja, quando a profundidade da
água diminui, à medida que nos aproximamos da linha de costa, o valor de 1/Lx aumenta,
significando uma redução de Lx.
A mesma análise foi realizada para as colunas da matriz para se obter a componente do
comprimento de onda Ly. Contudo, os valores máximos espectrais não apresentam uma
tendência clara e localizaram-se principalmente entre os valores 1 / LY = 0,01 e 1 / LY =
0,02. Estes resultados representam valores muito altos e são inesperados.
De futuro, pode ser interessante investigar a aplicação de um filtro passa-baixo (por
exemplo, filtro Butterworth) à imagem SAR original antes de aplicar a transformada
Wavelet. Poder-se-á também explorar outras técnicas espectrais como, por exemplo, a da
transformada de Hilbert-Huang no sentido de avaliar se se obtém resultados semelhantes.
Embora esta metodologia esteja num estágio inicial, as técnicas espectrais aplicadas
parecem fornecer uma boa resposta a áreas de águas pouco profundas, corroborando e
expandindo os resultados obtidos através da aplicação de FFT para um domínio mais
próximo da linha de costa, além da rebentação das ondas.
CONCLUSÃO
A disponibilidade de imagens de satélite SAR pode permitir desenvolver modelos
batimétricos. O sinal da imagem é interpretado quantitativamente em termos do espectro
Wavelet, detetando-se a evolução da variação do comprimento de onda no domínio da
imagem analisada. O sinal de imagem é interpretado para duas direções diferentes,
representando duas componentes do comprimento de onda. Em relação à componente
horizontal, Lx, a técnica espectral indica uma clara diminuição no comprimento de onda
próxima da costa. Curiosamente, para a componente vertical do comprimento de onda,
Ly, os resultados não evidenciam nitidamente tendências.
Embora esta metodologia esteja em um estágio embrionário, a análise espectral aplicada
parece fornecer uma boa resposta em águas pouco profundas, expandindo os resultados
obtidos com FFT.
FONTES FINANCIADORAS
Agradecemos o apoio financeiro ao CESAM (UID / AMB / 50017 - POCI-01-0145-FEDER007638), à FCT / MCTES por meio de fundos nacionais (PIDDAC) e ao co-financiamento
pelo FEDER, dentro do PT2020 Acordo de Parceria e Compete 2020.
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Oral
Evolução Costeira e Paleogeografia
1.5.019 - ESTIMATIVA DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS AO LONGO DA
PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA
THAÍSA BELOTI TROMBETTA, PHELYPE HARON OLEINIK, RICARDO CARDOSO
GUIMARÃES, LIÉRCIO ANDRÉ ISOLDI, EDUARDO KIRINUS, WILIAM CORREA MARQUES
Contato: THAÍSA BELOTI TROMBETTA - THAISA_BT@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Zona Costeira; Modelagem Numérica; Tomawac; ondas; Transporte Sedimentar

INTRODUÇÃO
As mudanças morfológicas nos ambientes costeiros são decorrentes da interação dos
processos terrestres, oceânicos e atmosféricos. A mobilidade dos sedimentos resulta em
processos de acresção e/ou erosão praial. Assim, a falta de planejamento e gestão com
relação ao transporte de sedimentos, seja por causas naturais ou induzidas pelo homem,
pode alterar a curto ou longo prazo o equilíbrio existente em regiões costeiras,
ocasionando ou acelerando processos erosivos e resultando em prejuízos econômicos e
ambientais.
Inserido neste contexto, o presente trabalho tem como finalidade estimar o transporte
longitudinal de sedimentos (TLS) em diferentes setores da costa brasileira, identificando
as médias anuais e a direção predominante. Para isso, foi utilizada a modelagem
computacional de ondas geradas pelo vento juntamente às formulações relacionadas ao
transporte sedimentar.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado utilizando a modelagem numérica, sendo empregado o TOMAWAC
(TELEMAC - Based Operational Model Addressing Wave Action Computation), que se
trata de um modelo de ondas de terceira geração que resolve a equação da conservação
da densidade de ação das ondas para simular o estado do mar ao longo da Plataforma
Continental Brasileira.
O domínio espacial é representado por uma malha triangular de 547.479 nós, onde a
distância entre os vértices destes elementos é de 55 km na zona oceânica e de 1 km na
região costeira. O contorno superfícial do modelo foi forçado com dados de vento,
interpolados em todos os pontos da malha numérica, enquanto o contorno oceânico foi
forçado com dados de altura significativa, período médio e direção média de ondas,
inseridos no entorno da malha. Os dados de vento e ondas foram obtidos do Projeto de
Reanálise ERA Interim do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
(ECMWF), para o período compreendido entre os anos de 1979 e 2015.
O TLS foi calculado utilizando dados de ondas e características sedimentares de cada
trecho da região de estudo, sendo empregadas as fórmulas propostas pelo Coastal
Engineering Research Center (1984) e por Kamphuis (1991).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados são provenientes de uma simulação de ondas geradas pelo vento, com
duração de 37 anos, entre 1979 e 2015, ao longo de toda a Plataforma Continental
Brasileira. As variáveis de altura significativa de ondas e período de pico, calculadas para
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toda a região de estudo, foram utilizadas na estimativa do TLS. Dessa forma, as
formulações propostas pelo CERC (1984) e por Kamphuis (1991) foram aplicadas em
diferentes praias das regiões sul, sudeste e nordeste do litoral brasileiro, sendo
apresentadas as médias anuais do TLS, assim como, seu sentido predominante.
Para a Região Sul, nas proximidades da Praia do Cassino – RS, as taxas de TLS, com
auxílio das fórmulas do CERC (1984) e Kamphuis (1991), atingiram valores de 1.925.700
m³/ano e 3.348.300 m³/ano, respectivamente, com direção predominantemente no sentido
Norte-Sul. Um estudo realizado por Lima et al. (2001), na mesma região, demonstrou
valores próximos a 2.600.000 m³/ano, conferindo uma melhor correlação com a
formulação do CERC (1984). Outras localidades desta região do litoral brasileiro foram
estimadas, como a Praia de Itapoá – SC, com um transporte consideravelmente pequeno
de 23.182 m³/ano e 95.961 m³/ano, e Matinhos – PR, com 625.580 m³/ano e 666.390
m³/ano, resultando em transportes semelhantes para as duas metodologias.
Na Região Sudeste, nas proximidades da Praia de Linhares no Espírito Santo, as taxas
de TLS, com auxílio das fórmulas do CERC (1984) e Kamphuis (1991), atingiram em torno
de 543.730 m³/ano e 101.220 m³/ano, com direção predominante no sentido Norte-Sul.
Este resultado foi comparado ao estudo de Oliveira et al. (2005), onde as taxas de
transporte sedimentar apresentaram valores próximos a 133.000 m³/ano. Os valores do
TLS no litoral paulista também foram estimados, sendo considerada a Praia de Cibratel,
onde os resultados atingiram cerca de 1.654.000 m³/ano e 2.932.100 m³/ano, com deriva
no sentido Nordeste-Sudoeste.
Para a Região Nordeste, nas proximidades da Praia de Galinhos - RN, as taxas de TLS,
com auxílio das fórmulas do CERC (1984) e Kamphuis (1991), atingiram valores de
662.010 m³/ano e 252.850 m³/ano, respectivamente, com transporte dominante no sentido
Leste-Oeste. Um estudo realizado por Marcelino et al. (2018), na mesma região,
demonstrou que as taxas de TLS atingem aproximadamente 185.839 m³/ano, com
transporte Leste-Oeste, acompanhando a deriva litorânea relacionada à Corrente Norte
do Brasil.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste estudo apresentam uma boa correlação em termos de ordens
de grandeza com as estimativas obtidas em estudos pretéritos para regiões da Plataforma
Continental Brasileira. As formulações do Kamphuis (1991) apresentaram melhores
estimativas para as regiões Sudeste e Nordeste, enquanto a formulação do CERC (1984)
apresentou uma melhor correlação para o litoral da Região Sul.
A contribuição do trabalho consiste em quantificar o TLS ao longo de toda a Plataforma
Continental Brasileira, visto que, comumente, os estudos disponíveis na literatura são
realizados de forma pontual e abordam somente regiões específicas da costa brasileira.
Neste sentido, são disponibilizadas informações sobre o comportamento das ondas e do
transporte sedimentar, que podem ser úteis em futuros projetos de engenharia, que
envolvam a gestão e o manejo sustentável da zona costeira.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CERC. (1984). Shore Protection Manual (4th ed.). Washington, D. C.: U.S. Army Coastal
Engineering Research Center.
KAMPHUIS, J. (1991). Alongshore Sediment Transport Rate. Journal of Waterway, Port,
Coastal, and Ocean Engineering, 117 (6), 624. doi: 10.1061/(ASCE)0733950X(1991)117:6(624).

14

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

LIMA, S.F.; ALMEIDA, L.E.; TOLDO JÚNIO, E.E. (2002). Estimativa da Capacidade de
Transporte Longitudinal de Sedimentos a partir de Dados de Ondas para a Costa do Rio
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Retrieved
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FONTES FINANCIADORAS
Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) pela concessão das bolsas de estudo, ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo contrato 304227/2016-1, à
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) pelo
contrato 17/2551-0001 159-7 e ao Centro Nacional de Supercomputação (CESUP), da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que auxiliaram o desenvolvimento
deste trabalho. Agradecem também ao ECMWF pelos dados oceanográficos e
meteorológicos utilizados nas condições de contorno do modelo, ao consórcio Open
TELEMAC-MASCARET por disponibilizar o sistema TELEMAC gratuitamente e ao
Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) pela disponibilização de uso do
Supercomputador Santos Dumont.
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Oral
Evolução Costeira e Paleogeografia
1.5.024 - MUSEU DO AMANHÃ: REGISTRO DE UMA TRANSGRESSÃO MARINHA
CRETÁCEA NO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO
HERMÍNIO ISMAEL DE ARAÚJO JÚNIOR, MARCIA APARECIDA DOS REIS POLCK
Contato: HERMÍNIO ISMAEL DE ARAÚJO JÚNIOR - HERMINIO.ISMAEL@YAHOO.COM.BR
Palavras-chave: Geoturismo urbano; Paleontologia; Geologia; Invertebrados fósseis

INTRODUÇÃO
O Museu do Amanhã foi inaugurado em dezembro de 2015 pela Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro, tendo se tornado um dos principais pontos turísticos da cidade nos últimos
anos. Seu conteúdo e arquitetura são fatores que desempenham papel importante para o
sucesso do empreendimento. Além disso, o museu possui também um potencial
geoturístico, visto que as lajes que o revestem interna e externamente apresentam
importante registro geológico e paleontológico do Cretáceo brasileiro. Os fósseis
constituem gastrópodes fósseis (Mollusca, Gastropoda) preservados em calcários da
Formação Jandaíra (Cretáceo Superior da Bacia Potiguar, Nordeste do Brasil. O objetivo
deste trabalho é apresentar o potencial geológico e paleontológico do Museu do Amanhã
para a promoção do geoturismo urbano no Centro do Rio de Janeiro.
METODOLOGIA
Os fósseis foram identificados com o objetivo de posicionar estratigraficamente as rochas
do Museu do Amanhã, bem como para interpretar aspectos paleoambientais do momento
de sua deposição. A identificação dos fósseis foi baseada em Knight et al. (1960),
Kouyoumontzakis (1989) e Cassab (2003). Além disso, as assinaturas tafonômicas dos
espécimes foram reconhecidas e interpretadas visando complementar o conhecimento a
respeito dos aspectos deposicionais e preservacionais da Formação Jandaíra. O
levantamento de dados taxonômicos, tafonômicos e sedimentológicos foi realizado com
vistas à realização de uma proposta do cenário paleoambiental que pode ser contado a
partir do registro geológico e paleontológico preservado no museu. Por fim, os dados
levantados foram considerados na elaboração de um roteiro geoturístico no entorno do
Museu do Amanhã. Para elaboração do roteiro foram selecionados oito pontos baseados
em quatro aspectos: a) maior quantidade de fósseis por laje e paleoambiente; b)
diferentes grupos taxonômicos; c) melhor estado de preservação dos fósseis; e d)
diferentes tipos de fossilização.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os fósseis encontrados nas lajes do Museu do Amanhã correspondem aos seguintes
moluscos gastrópodes: Plesioptygmatis Böse, 1906 e Nerinea Deshayes, 1827
(Nerineidae), Tylostoma Sharpe, 1849 (Naticidae), Trochactaeon Meek, 1863
(Trochacteonidae), Família Fasciolariidae (gênero indeterminado). Em termos
bioestratigráficos, as lajes parecem corresponder à base da Formação Jandaíra, a qual
inclui rochas carbonáticas depositadas em trato de mar alto, em um contexto de
plataforma rasa, durante o Turoniano inicial (entre ~92 Ma e ~89 Ma). Portanto, os fósseis
e rochas ali presentes revelam a primeira e maior ingressão marinha no litoral brasileiro
durante a Era Mesozoica. Este consiste em um evento bem marcado em todas as bacias
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marginais brasileiras e que apresentou papel fundamental para o delineamento da linha
de costa brasileira durante o final do Cretáceo. Do ponto de vista bioestratinômico, os
gastrópodes estão posicionados concordante e obliquamente em relação ao plano de
acamamento, sugerindo mortandade seletiva na biocenose e diferentes condições de
soterramento dos bioclastos. Em termos fossildiagenéticos, os bioclastos estão
majoritariamente recristalizados, indicando que as conchas estiveram sujeitas a condições
de alta pressão/temperatura após o soterramento final. Os oito pontos do roteiro
geopaleontológico foram distribuídos da seguinte forma: sete pontos dentro do Museu do
Amanhã (sendo cinco no primeiro andar e dois no segundo andar) e um ponto na parte
externa do museu, do lado direito. Os pontos estabelecidos contemplam todas as
informações taxonômicas e tafonômicas observadas nesta pesquisa.
CONCLUSÃO
O início da transgressão marinha que afetou a costa brasileira durante o Cretáceo Final
está bem documentado nas rochas que revestem o Museu do Amanhã. A paleofauna
representada inclui majoritariamente gastrópodes marinhos bentônicos, os quais
posicionam as rochas bioestratigraficamente no Turoniano Inferior e revelam a
implantação de uma plataforma rasa em um contexto de trato de mar alto na Bacia
Potiguar. Diferentes processos tafonômicos pré- e pós-soterramento afetaram as
acumulações bioclásticas desses moluscos, refletindo em diferenças preservacionais dos
espécimes fósseis. O roteiro geoturístico aqui proposto poderá ser útil para a execução de
atividades acadêmico-científicas no Centro Histórico do Rio de Janeiro, juntamente a
outros pontos previamente identificados na região.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CASSAB, R.C.T. 2003. Paleontologia da Formação Jandaíra, Cretáceo Superior da Bacia
Potiguar, com ênfase na paleobiologia dos gastrópodos. Programa de Pós-graduação em
Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tese de Doutorado, 184 p.
KNIGHT, J.B.; COX, L.R.; MYRA KEEN, A.; BATTEN, R.L.; YOCHELSON, E.L.;
ROBERTSON, R. 1960. Systematic Descriptions. In: MOORE, R.C. (ed.). Treatise on
Invertebrate Paleontology. Part I. Mollusca 1. Kansas, Geological Society of America /
University of Kansas Press, p. 169-331.
KOUYOUMONTZAKIS, G. 1989. Les Nerineidae Zittel 1873 (Gasteropoda,
Ctenobranchiata) du Crétacé supérieur sur le pourtour méditerranéen; révision
systématique et paléobiogéographie. Géologie méditerranéenne, 16: 17-45.
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Painel
Evolução Costeira e Paleogeografia
1.5.028 - MOVIMENTAÇÃO DE DUNAS ESCALONARES
THALITA FONSECA RODRIGUES
Contato: THALITA FONSECA RODRIGUES - THALITARODRIGUES@ID.UFF.BR
Palavras-chave: migração de sedimentos; Arraial do Cabo; ambientes costeiros; processamento digital de
imagens

INTRODUÇÃO
O transporte de sedimento eólico na área de estudo é controlado pela presença de ventos
de orientação nordeste, aporte de sedimento proveniente da plataforma continental
interna, variação sazonal do regime pluviométrico e pela presença da vegetação arbórea
e arbustiva.
O presente trabalho objetiva contribuir com o entendimento dos mecanismos de
transporte de sedimentos eólicos e aporte sedimentar no campo de dunas escalonar.
METODOLOGIA
A metodologia consiste em análise comparativa entre imagens aéreas disponibilizadas
pelo Google Earth, entre os anos de 2006 a 2017, seguida de monitoramento de campo,
etapas de laboratório e etapas de Geoprocessamento. Calculou-se a área do campo de
dunas referente ao período de 10 anos. As principais técnicas empregadas foram as de
geoprocessamento, cálculo do deslocamento, análise sedimentológica e climática,
combinadas, em todas as fases da pesquisa, com um campo para a averiguação de
informações e confrontamento com fotografias de outros períodos da área de estudo.
Para o estudo da evolução do sistema sedimentar eólico, também foram importantes a
interpretação de dados geológicos, climáticos e oceanográficos. A escolha da ferramenta
Google Earth se deu ao aliar as imagens com o objetivo do trabalho, quanto mais
detalhes necessita a pesquisa, melhor deve ser o satélite escolhido para a visualização
dos parâmetros, assim o Google Earth atendeu bem as necessidades da pesquisa, pois
as imagens são de alta qualidade, gratuitas, de fácil acesso e as regiões são imageadas
uma vez ao ano (ou mais, dependendo do ano), podendo assim criar uma série temporal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos a partir das imagens disponibilizadas pelo Google Earth e trabalho
de campo realizado em Março de 2018, possibilitaram levantar informações sobre a
dinâmica eólica ao longo de uma série temporal de 10 anos. A distribuição espacial dos
sedimentos eólicos é apresentada em mapas e gráficos, resultados das análises de
distribuição espacial. Observou-se uma diminuição do campo de dunas escalonar ao
longo do período estudado. Em 2006, primeiro ano utilizado nesta pequisa, o referido
deposito eólico cobria uma superfície de 84.509 m² e em 2017 passou para 64.664,31 m².
O campo de dunas estudado movimenta-se em diferentes posições submetidas a
pequenas variações do regime de vento nordeste, posicionamento relativamente
unidirecional. Em alguns locais da praia houve a remoção de sedimentos em outros,
houve a acresção dos sedimentos, uma vez que a dinâmica deste local está condicionada
a uma zona de ressurgência e o sistema de micro maré (CASTRO et al., 2002). Nas 10
comparações feitas a partir das linhas de costa levantadas pôde-se analisar a evolução
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morfodinâmica costeira para a área estudada, considerando como referencial os dois
pontos escolhidos, foi constatado para esta área o aumento do efeito erosivo a partir do
ano de 2006, que pode estar condicionado aos eventos climáticos daquela região.
CONCLUSÃO
Após a análise das imagens do Google Earth, foi possível identificar que a migração das
dunas não ocorre de maneira uniforme no período estudado. Tal fato deve-se a maior
exposição do vento em um ponto em detrimento a outros locais, a presença da vegetação
e o aporte de sedimento condicionado pela deriva litorânea local. A dinâmica do campo de
dunas da Praia do Farol, na Ilha do Cabo Frio, é controlada pelos fatores de transporte e
manutenção de fluxos de sedimentos, condicionados pela geologia local, juntamente com
suas condicionantes climáticas, uma vez que diversos processos influenciam na dinâmica
eólica. O material eólico transportado na região ocorre exclusivamente do mar para o
continente, isso pode ser observado com os relatos coletados na praia e com a dinâmica
mostrada nos mapas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CASTRO J.W.A.; ÀVILA, C.A.; GONÇALVES, R.J. 2002. O sistema de dunas oblíquas di
litoral norte de Cabo Frio, Estado de Rio deJaneiro. On: Simpósio Nacional de
Geomorfologia, 4, São Luís. Anais... São Luís: UGB. P.23.
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Painel
Evolução Costeira e Paleogeografia
1.5.059 - ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA NA REGIÃO ADJACENTE À
FOZ DO RIO COREAÚ
JOSÉ WELLINGTON SEVERIANO DE LIMA, RAFAEL PEREIRA MACIEL, DAVIS PEREIRA
PAULA
Contato: JOSÉ WELLINGTON S. DE LIMA - WELLINGTONSEVERIANO@OUTLOOK.COM
Palavras-chave: Gestão Costeira; Erosão; Progradação

INTRODUÇÃO
Com mais de 570 km de extensão, a linha de costa do estado do Ceará é bastante
extensa e apresenta várias desembocaduras fluviais com regime estuarino. Estes
ambientes possuem uma forte dinâmica e estão sujeito às ações marinhas e fluviais.
Contudo, algumas praias adjacentes a estes ambientes podem sofrer modificações com a
mudança dos fluxos hidrodinâmicos na região. Logo, este estudo tem como objetivo
analisar a variação da linha de costa da desembocadura do rio Coreaú e suas praias
adjacentes (Praia do Olho D’Água e Ilha do Amor) em Camocim, Ceará, tomando como
base os fenômenos de progradação (ampliação da praia) e erosão (recuo da praia).
METODOLOGIA
Nesse trabalho foi avaliado a desembocadura do Rio Coreaú no município de Camocim.
Nesse estudo foram utilizadas imagens dos programas espaciais Landsat e Copernicus
através do software Google Earth, datadas de 2004, 2009, 3013 e 2017. Foram feitas
comparações dos períodos de 2004 a 2009, 2009 a 2013, 2013 a 2017 e de 2004 a 2017,
tanto a oeste como a leste da foz. Para isso, utilizou-se o programa ArcGis 10 para
georreferenciamento da linha de costa em cada data mencionada e para a obtenção das
áreas de ganho e perda de material, sendo esses dados armazenados em um banco de
dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A margem esquerda do Rio Coreaú, que nesse estudo uma faixa de dez quilômetros que
inicia na Estação Ferroviária de Camocim e finaliza na Praia do Olho D’Água, manteve um
processo de erosão em dois dos três períodos analisados. Entre 2004 a 2009 apresentou
um percentual de erosão de 92,66% e 7,34% de progradação, entre 2009 a 2013
apresentou um processo erosivo de 60,82% e 39,18% de ganho de faixa e, entre 2013 e
2017, o percentual apresentado foi 49,81% de erosão e 50,19% de progradação. O
balanço final, contudo, foi negativo, onde a perda de faixa litorânea foi aproximadamente
139000 m². Já a margem direita, que circunda a Ilha do Amor, apresentou progradação
em dois dos três períodos estudados em uma extensão de sete quilômetros. Entre 2004 a
2009 apresentou um percentual de erosão de 67,08% e 32,92% de progradação, entre
2009 a 2013 apresentou erosão de 34,92% e 65,08% de progradação e, entre 2013 e
2017, o percentual apresentado foi 30,59% de erosão e 69,41% de progradação. De
forma geral, seu balanço final foi positivo, onde, embora o recuo da praia tenha sido de
cerda 180000 m², sua ampliação foi de 280000 m², gerando um saldo de quase 98000 m²
de faixa de terra.
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CONCLUSÃO
Conclui-se que a faixa litorânea adjacente à foz do Rio Coreaú sofreu consideráveis
mudanças durante o período estudado. A margem esquerda apresentou grande recuo da
linha de costa, principalmente nos períodos de estiagem, quando o rio conduz pouco
sedimento para a foz. Já a margem direita obteve um acréscimo de faixa de terra devido
às áreas inundáveis que formam a Ilha do Amor, que secaram durante os anos com
chuvas abaixo da média. Portanto, essas áreas merecem um monitoramento mais preciso
e atuante das entidades responsáveis, de modo a controlar a urbanização dessa região e
evitar que futuros danos ocorram.
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Oral
Evolução Costeira e Paleogeografia
1.5.090 - O USO DE GEOTECNOLOGIAS NA ANÁLISE TEMPORAL DAS VARIAÇÕES
MORFOLÓGICAS DO PONTAL DO QUILOMBO
EDUARDA BUSSIOL BISON, CHRISTIAN GARCIA SERRPA
Contato: EDUARDA BUSSIOL BISON - EDUARDABUSSIOLBISON@GMAIL.COM
Palavras-chave: Análise temporal; Erosão; Acresção

INTRODUÇÃO
A zona costeira é uma das áreas fisica e socioeconomicamente mais vulneráveis, devido
à alta dinâmica e processos envolvidos. Segundo Mazzer & Dillenburg (2009), o
mapeamento sistemático da linha de costa representa ferramenta para a geração de
informações fundamentais para o planejamento e gerenciamento costeiro. Este trabalho
propõe uma análise qualitativa e quantitativa da evolução morfodinâmica do Pontal do
Quilombo (Lagoa dos Patos), no município de São Lourenço do Sul – RS, através da
aplicação do Método do Polígono de Mudança (SMITH & CROMLEY, 2012;
ALBUQUERQUE et al., 2013; SILVA & SERPA, 2015), alternativo ao consagrado método
DSAS (THIELER et al., 2009). Com os resultados obtidos, relacionados a dados de nível
e de vento locais, é possível identificar e prever tendências de erosão e acresção.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesse trabalho foi selecionada devido à irregularidade da linha de
costa em estudo, para a qual o método do polígono de mudança se mostrou mais
adequado. Para a vetorização da linha de costa e a análise temporal das variações
morfodinâmicas, foram utilizadas oito imagens satelitais gratuitas do programa Google
Earth Pro, devidamente registradas a partir de uma única imagem georreferenciada, além
de fotografias aéreas pretéritas oriundas de aerolevantamentos do exército brasileiro.
Para a quantificação da variação da linha de costa, o pontal foi dividido em dois
segmentos (margem oeste e margem leste) cujas vetorizações de cada data formaram
polígonos, limitados por linhas de base comuns. A área desses polígonos foi quantificada
em ambiente CAD e sua diferença permitiu estimar a variação de cada período. Cabe
salientar que foram analisados dados de nível da Lagoa dos Patos, provenientes do
sistema Hidroweb da ANA (Agência Nacional de Águas) e também dados de direção e
intensidade do vento provenientes do BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para
Ensino e Pesquisa do Inmet), a fim de refinar os resultados obtidos com as vetorizações.
Por fim, as diferenças de áreas entre as vetorizações de cada ano foram analisadas e
com isso foi possível estabelecer uma análise do padrão evolutivo do pontal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os dados obtidos através do método do polígono de mudança, é possível
observar que as margens oeste e leste apresentam comportamentos distintos. A margem
oeste, na qual é possível observar uma barra arenosa em formação, apresenta perfil
nitidamente acrescivo, enquanto a margem leste apresenta um perfil estável. Lemke
(2015) realizou um amplo estudo na enseada de São Lourenço do Sul, encontrando uma
predominância de ondas vindas dos quadrantes leste e sudeste, e o diâmetro dos
sedimentos (D50) de 0,564mm. Estando a área de estudo a menos de 10 km dessa
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enseada, são grandes as chances do Pontal do Quilombo, ser formado por sedimentos de
granulometria semelhante. O pontal fica localizado em região adjacente ao delta do Rio
Camaquã, portanto é esperado um alto aporte sedimentar a local. Os dados referentes a
nível da lagoa e vento estão sendo considerados, até o momento, de maneira qualitativa,
porém em algumas amostras de imagens, com pequenos intervalos de tempo, já é
possível tecer análises quantitativas. De acordo com as análises das vetorizações, se
tem:
Entre 2004 e 2005 houve um processo de acresção na margem oeste do pontal de
3.217,592m² e erosão de 1.420,405m² na margem leste. Já entre 2005 e 2013 ambas as
margens apresentaram acresção, com 30.583,844m² na margem oeste e 14.972,487m²
na margem leste. Entretanto nesse período há uma diferença de nível de 45 cm, o que
pode ter intensificado esses valores de acresção, visto que o nível na segunda imagem
está mais baixo, o que poderia ter deixado mais área exposta na segunda imagem. No
período entre 2013 e 2015 ambas as margens apresentaram erosão, a oeste 6.440,760m²
e a leste 18.863,340m². De 2015 a 2016 a margem oeste mostrou uma erosão de
2.007,760m² enquanto na margem leste houve uma acresção de 6.932,027m². Entre 2016
e 2018, a margem oeste apresentou uma erosão de 1.135,432m² enquanto a margem
leste uma acresção de 3.118,461m². A comparação entre áreas mais independente da
variação de nível foi feita entre as vetorizações dos anos de 2013 e 2016, com diferença
de nível de apenas três centímetros, na qual a margem oeste teve uma erosão de
8.448,520m², enquanto a margem leste apresentou uma erosão de 11.931,313m². Essa
erosão, no entanto, não se confirma em todo o período analisado, de 2004 a 2018, no
qual a margem oeste apresentou acresção de 24.217,484m², enquanto a margem leste
mostrou acresção de apenas 4.739,230m².
CONCLUSÃO
A aplicação do método do polígono de mudança se mostrou eficaz para estimar a
evolução de uma porção de costa lagunar. A partir dos resultados obtidos, é possível
concluir que a formação e o desenvolvimento do Pontal do Quilombo obedecem padrões
semelhantes aos propostos por Zenkovich (1967) e Serizawa (2012). Ademais, o
refinamento dos resultados a partir de dados de nível da Lagoa dos Patos deve ser
considerado, a fim de gerar taxas de erosão e acresção mais fiéis à realidade. Para
resultados mais acurados é recomendável uma série temporal mais longa, para averiguar
se os eventos cíclicos realmente possuem influência direta do nível da lagoa. Cabe
observar que as altas taxas de acresção observadas na margem oeste podem ser em
parte atribuídas ao desenvolvimento de uma barra arenosa emersa, aparentemente
formada apenas por sedimentos arenosos, que ganhou cerca de trezentos metros em
extensão entre 2004 e 2018.
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Oral
Evolução Costeira e Paleogeografia
1.5.095 - MAPEAMENTO DE AFLORAMENTOS TURFÁCEOS COMO INDICADOR DE
PROCESSOS EROSIVOS NA PLANÍCIE COSTEIRA DO LITORAL SUL DO RIO
GRANDE DO SUL
JEAN MARCEL DE ALMEIDA ESPINOZA, BENTO ALMEIDA GONZAGA
Contato: JEAN MARCEL DE A. ESPINOZA - JEAN.ESPINOZA@RIOGRANDE.IFRS.EDU.BR
Palavras-chave: Hyperion; Classificação espectral; Change Polygon

INTRODUÇÃO
O estudo de zonas de afloramento turfáceo serve como ponto de identificação da
localização de antigas linhas de costa e ambientes relacionados, o que é fundamental
para reconstrução geomorfológica da zona costeira em questão (GRAVEL et al., 2004). O
entendimento e a reconstrução da evolução geológica e geomorfológica de zonas
dinâmicas como as fronteiras litorâneas contribuem como indicares da linha de evolução
dos ambientes em questão. Além disso, o sensoriamento remoto no estudo de zonas
costeiras e de sua evolução geomorfológica permite a análise de dados com larga
cobertura espacial e temporal. O presente trabalho utilizou dados de sensoriamento
remoto para construção de metodologias para determinar a distribuição, presença e
quantificação de afloramentos turfáceos ao longo do litoral do extremo sul gaúcho.
METODOLOGIA
O presente trabalho baseou-se na aquisição das imagens orbitais GeoEye® e Hyperion®
para o período compreendido entre 2005-2015 para a região do Hermenegildo, Santa
Vitória do Palmar, RS. As imagens foram submetidas ao processo de pré-processamento
e Corregistro espacial, permitindo o cruzamento espacial dos dados produzidos. Assim,
em sequência, as imagens Hyperion foram classificadas com o método do ângulo
espectral (SAM – Spectral Angle Mapper), determinando os afloramentos determinação
da presença /distribuição dos afloramentos turfáceos presentes. Concomitantemente, as
imagens GeoEye foram vetorizadas, permitindo determinar a posição da linha de costa
em cada data. Essas linhas de costa foram aplicadas ao método Change Polygon para
determinação das taxas de erosão. Por fim, foi realizada a sobreposição espacial entre os
dados de erosão e afloramentos turfáceos através da ferramenta Overlay do software
ENVI®, permitido estimar a correlação espacial entre os dois fenômenos em questão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação dos métodos propostos determinou a presença de turfas em áreas
anteriormente descritas na literatura, cobrindo toda a extensão imageada (entre
Hermenegildo/RS e Chui/RS). Determinado um índice Kappa para o cruzamento entre os
dados de erosão costeira e presença de afloramentos turfáceos, onde encontrou-se um
índice de 83%, com uma correlação linear simples entre presença de turfas e a erosão
costeira da ordem de 85%, fato já apontado na literatura (e.g., MARTINS & MARTINS,
2004).
Os dados obtidos nesse trabalho servirão de suporte às pesquisas voltadas ao estudo
desses afloramentos, podendo firmar-se como uma alternativa de baixo custo para o
mapeamento prévio de aforamentos turfáceos ao longo de áreas extensas, e, assim,
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formar indicadores de maior suceptibilidade a erosão costeira. A correlação espacial entre
os afloramentos turfáceos diagnosticados por Braboza et al. (2008) e Dillenburg et al
(1999), ratificados por esse trabalho, e a distribuição espacial dos eventos de erosão
costeira presentes na região servirá de base para uma melhor compreensão do processo
erosivo presente no litoral extremo sul do Rio Grande do Sul.
A delimitação e localização dos afloramentos turfáceos com o suo do sensoriamento
remoto proporciona uma ferramenta de baixo custo para a compreensão da evolução
geomorfológica do litoral do extremo sul gaúcho, além de espacializar sua locação para
posterior cruzamento com dados da geologia e topografia locais. Esse mapeamento
proporcionará novos subsídios para a interpretação da evolução da planície costeira do
Rio Grade do Sul, já que muitos autores consideram que os cordões arenosos, que
formam as lagoas litorâneas eram contínuos, desde o Pleistoceno, sem apresentarem
canais de ligação com o mar
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos nessa pesquisa demonstram a possibilidade do uso do
mapeamento de aforamentos turfáceos com uso do sensoriamento remoto, bem como o
uso desses afloramentos como indicador de susceptibilidade à erosão costeira. Esse fato
também constitui um argumento de justificativa sobre o porquê de áreas costeiras
próximas (ex.: Barra do Chui e Hermenegildo) que estão sujeitas a condições meteooceanográficas em linhas gerais semelhantes apresentarem padrões sedimentares
distintos. Além disso, considerando o fato da erosão costeira em áreas urbanas causar
prejuízos financeiros, determinar as áreas mais susceptíveis gera subsídios importantes
ao gestor público, podendo assim melhor alocar seus esforços de monitoramento e
mitigação de impactos, por exemplo
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Oral
Evolução Costeira e Paleogeografia
1.5.098 - SIG´S E PALEOAMBIENTES MARINHOS NO SUL DE PORTUGAL: UM
ESTUDO DE CASO
LEANDRO INFANTINI ROSA, NUNO FERREIRA BICHO
Contato: LEANDRO INFANTINI ROSA - LEANDROINFANTINI@GMAIL.COM
Palavras-chave: SIG; Modelo Digital de Elevação; Linha de Costa; Sistemas Costeiros; Paleoambiente

INTRODUÇÃO
Durante trabalhos de pesquisa na costa sul portuguesa (Algarve), foram identificadas
morfologias submersas de interesse científico, no âmbito de um projeto que visava a
investigar a evolução da linha costeira numa perspectiva arqueológica.
Na Baía de Armação de Pêra, uma morfologia compatível com um sistema costeiro
protegido por um cordão litoral ou restinga foi identificada entre os 15 a 25m de
profundidade através de um Sistema de Informação Geográfica, e foi selecionado para
uma investigação mais detalhada.
Neste sentido, e de forma a contribuir para o conhecimento de paisagens submersas e
evolução costeira, o objetivo deste trabalho é apresentar e discutir os dados da
investigação efetuada na área submersa da referida baía.
METODOLOGIA
Devido às dificuldades de investigação em zonas submersas, foram necessárias duas
abordagens. Primeiramente, desenvolveu-se um Sistema de Informação Geográfica
(Quantum GIS, 2011) utilizando modelos digitais de elevação (MDE) altimétricos (JARVIS
et all, 2008) e batimétricos (Luis, 2010) da área, para a caracterização e análise
morfológica. Foram desenvolvidos mapas de declives específicos para a área submersa,
reclassificando tais áreas em 4 grupos (entre 0, 2, 4 e >6%) a fim de se identificar as
principais rupturas de pendor e plataformas litorais, e gerada a reconstrução da rede de
drenagem através de modelo hidrológico de escoamento.
Por outro lado, através do SIG, foram identificados os pontos para a recolha de amostras,
através de mergulhos, para as análises texturais e datação absoluta. Para tanto, além da
coleta superficial, foi necessário o desenvolvimento de um protótipo subaquático para
recolha de amostras por perfuração. As amostras rochosas foram então limpas de
organismos marinhos por ação de H2O2 (a 110 vol.) e posteriormente imersas em uma
solução de HCl (a 20%) para a determinação da fração de carbonato. A fração detrítica foi
então peneirada mecanicamente num jogo de crivos com intervalo de malha de ½ Φ,
sendo a análise estatística realizada através da aplicação Gradistat (BLOTT, 2010).
Também foram selecionadas amostras para a datação do carbonato por C14.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação à morfologia, a área é composta predominantemente por categorias de
declive entre os 0 a 2%, gradiente comum em plataformas continentais. Contudo, a
existência de rupturas no pendor, com declives entre os 2 a 4% associados às
profundidades de -15, -18, -21, -24 e -26m parecem indicar que estas rupturas foram
esculpidas pelas alterações do nível do mar depois da consolidação deste cordão, visto
27

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

que a diferença entre as profundidades corresponde aproximadamente ao regime de
marés da região. Destaca-se ainda que os declives na zona interna da barreira estão
associados à profundidade de -18 m, e podem ter sido formados durante a exposição
direta ao mar, uma vez que com o nível do mar a -19m, esta área estaria abrigada.
Além disso, na análise da rede de drenagem, foi detectada a possível existência de
paleocanais, que podem ter sido esculpidos quando o nível do mar estava mais baixo e
em fase posterior à litificação deste relevo. Durante os mergulhos, foram também
observadas várias formas cársicas, denotando sua exposição a intempéries,
provavelmente durante o Último Máximo Glacial quando o nível do mar estava a
aproximadamente -120m abaixo do atual (DIAS et all, 2000) .
Em relação às análises texturais, o percentual de carbonato de cálcio total das amostras
analisadas varia entre 47% a 80%. A média granulométrica variou entre 1,14 e 2,78 Φ,
isto é entre areia fina e areia média, variando de moderadamente calibrada a
moderadamente bem calibrada, com uma assimetria entre 0.7 e -3.6. As amostras do
relevo submerso indicam tratar-se de uma restinga arenosa. Análise morfoscópica dos
grãos de quartzo nas amostras da restinga demonstram que os grãos são sub-angulosos
a muito angulosos, compatíveis com a rápida deposição. O cimento carbonatado de grãos
não-equigranulares e de pequenas dimensões é compatível com rápida cimentação em
ambiente sub-aéreo.
Foram realizadas duas datações de C14 de duas amostras litológicas, sendo uma delas
recolhida na superfície e outra obtida por perfuração direta. A amostra de rocha da
superfície indicou uma data de 17.581±56 BP, contudo apresentava bastante atividade
biogênica, podendo apresentar alterações no seu resultado. Por outro lado, a datação da
amostra perfurada, contendo pouca atividade biogênica, indicou uma data de 28.434 ±145
BP. Em ambos os casos, as datas dever ser observadas com a devida cautela.
CONCLUSÃO
Nesse sentido, os dados e discussão expostos parecem nos indicar a presença de uma
paleorestinga arenosa cimentada por carbonatos e carsificada, estando exposta a
alteração sub-aérea após a sua formação. Durante o Último Glacial a plataforma
continental ficou emersa, pelo que a fase de cimentação e carsificação deverá ter ocorrido
durante esse período, o que remete a gênese do desta restinga para um evento climático
anterior. Dessa forma, estima-se que a formação deste sistema costeiro ocorreu
possivelmente durante MIS3 (Estágio Isotópico Marinho), permitindo a identificação de um
nível marinho de pelo menos -15m abaixo do nível atual.
Deste modo, tendo em conta a metodologia utilizada, os dados e conclusões
apresentados, a região de Armação de Pêra possui grande potencial para a reconstrução
paleoambiental, sobretudo acerca do nível do mar e da linha de costa na região.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.002 - USO E COBERTURA DA TERRA COMO FERRAMENTA PARA A ANÁLISE
TEMPORAL DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS
GIOVANE DE OLIVEIRA BONILHA, SIMONE EMIKO SATO
Contato: GIOVANE DE OLIVEIRA BONILHA - GIOVANE_OLIVEIRA711@YAHOO.COM.BR
Palavras-chave: uso e cobertura; classes; planejamento.

INTRODUÇÃO
O termo uso e cobertura da terra é utilizado para identificar e distinguir os usos impostos
ao território e as coberturas naturais presentes, além de permitir a análise de
transformações ocorridas em determinado espaço em dado período de tempo.Tal estudo
contribui para o entendimento dos conflitos ocasionados pelas atividades humanas e
torna-se de suma importância para subsidiar estratégias de planejamento. Por estar
situado na planície costeira e ser uma área sedimentar, o município do Rio Grande/RS é
caracterizado por áreas planas a suavemente onduladas e este tipo de configuração
favorece o processo de ocupação urbana e rural, que geralmente apresenta-se sem o
adequado planejamento. Deste modo, o objetivo é analisar o uso e cobertura da terra do
município do Rio Grande/RS no período 2005-2015.
METODOLOGIA
Para realizar o estudo e atingir o objetivo, foram utilizadas imagens de satélite do
Landsat5 (04/05/2005) e do Landsat8 (10/12/2015). A partir do processamento e
interpretação das imagens, foram elaborados os mapas de uso e cobertura da terra do
município do Rio Grande/RS. Inicialmente, utilizando um Sistema de Informação
Geográfica (SIG), foram realizados ajustes nas imagens relacionados ao recorte da área
de estudo, correção no sistema de referência de coordenadas e correção atmosférica. Em
seguida, foram definidas sete classes para representar o uso e cobertura da terra,
escolhidas mediante o conhecimento prévio do autor sobre a área de estudo, as quais
são: corpos d’água, áreas agrícolas, áreas urbanas, banhados, campos, dunas e
silvicultura. A produção do mapa temático foi realizada através do processo de
classificação automática de imagens das classes campos e banhados e procurou-se
coletar ao menos trinta amostras de cada classe e identificá-las para o SIG. Para as
demais classes, devido às formas mais geométricas e possibilidade de delimitação dos
objetos, utilizou-se a classificação manual, por meio de demarcação por polígonos.
Posteriormente, foram calculadas as áreas de cada classe para os anos de 2005 e 2015
e, com o auxílio destes valores, foi realizada a análise temporal para o período em estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período analisado (2005 - 2015), considerando a área total do município do Rio
Grande/RS, foi constatado que a classe corpos d’água (pequenas lagoas dispersas pelo
município) permanece com sua área inalterada e representa 2% da área total. A classe
áreas urbanas (aglomerações populacionais) que representava 1% em 2005, passou a
representar 2% em 2015 indicando uma expansão, que ocorre em direção ao balneário
Cassino e à cidade de Pelotas, pois o centro urbano está consolidado e não há espaço
para uma expansão. A classe silvicultura (pinheiros e eucaliptos) que representava
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apenas 1% em 2005 passou a representar 3% em 2015, caracterizando um aumento
deste tipo de atividade. Esta classe fica concentrada ao sul do município próximo ao litoral
e nas ilhas do Leonídeo e dos Marinheiros. A classe áreas agrícolas (predominantemente
rizicultura) que representava 18% em 2005, passou a representar 21% em 2015 e
identificou-se a expansão desta atividade para oeste do município.
A classe campos (gramíneas e vegetação de pequeno porte) foi a que apresentou maior
redução, visto que representava 55% em 2005 e passou a representar 45% em 2015. Isto
ocorre, pois os campos cedem espaço para as atividades econômicas (rizicultura e
silvicultura) e expansão urbana. A classe dunas (feições geomorfológicas localizadas na
linha de praia a sudeste do município, ilha dos Marinheiros e depósitos em uma faixa
central do município) apresentou redução, pois representava 4% em 2005 e passou a
representar 3% em 2015. Como as dunas são feições móveis e estão em constante
migração devido aos ventos, é difícil determinar com exatidão as causas da redução. As
causas podem estar associadas ao crescimento de vegetação que recobre estas feições
e/ou desaparecimento destas na faixa central. A classe banhados (áreas úmidas e
alagadas) representava 18% em 2005 e passou a representar 24% em 2015,
caracterizando um aumento que está relacionado ao regime de chuvas. Dados da
Estação Meteorológica do Regatas mostraram que, em média, o ano de 2015 apresentou
maior precipitação do que o ano de 2005 e isto é imprescindível para que haja o
afloramento dos banhados.
CONCLUSÃO
A partir do conhecimento sobre o uso e cobertura da terra foi possível identificar que as
classes naturais como campos e banhados predominam em termos espaciais (área) no
município do Rio Grande/RS e que as dunas e corpos d’água, respectivamente, sofreram
pouca redução e permaneceram inalteradas. Foi identificado o aumento das classes
antrópicas como as áreas urbanas e também as áreas agrícolas e silvicultura, atividades
que exige muito dos recursos hídricos e estas ações necessitam de planejamento. Assim,
pode-se concluir que as classes antrópicas reconfiguram o meio físico no período
estudado e que modificam as classes naturais, subjugando seu espaço. Deste modo, o
propósito deste estudo é subsidiar a elaboração de mecanismos de planejamento e
gestão, visto que as áreas costeiras são ao mesmo tempo propícias e sensíveis ao
processo de ocupação, por estarem submetidas a pressões através das atividades
humanas.
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Painel
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1.3.003 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DE DETALHE COMO NORTEADOR
PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO EM PLANÍCIES COSTEIRAS
TATIANE OLIVEIRA DELAMARE, SIMONE EMIKO SATO
Contato: TATIANE OLIVEIRA DELAMARE - TATIANESVP@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: cartografia geomorfológica; planejamento ambiental; zonas costeiras lagunares; dinâmica
ambiental

INTRODUÇÃO
Os ambientes costeiros lagunares apresentam superfícies planas, recentes e
inconsolidadas. Essa configuração favorece o processo de ocupação. As práticas
econômicas desenvolvidas nesse espaço, quando não planejadas, ocasionam alterações
que comprometem o funcionamento desse sistema físico-ambiental.
Diante das problemáticas ambientais decorrentes da interação entre sociedade e
natureza, torna-se indispensável refletir, planejar e agir, sobre a ocupação dos ambientes
costeiros.
A cartografia geomorfológica de detalhe representa um importante instrumento para o
planejamento e a gestão das zonas costeiras, pois os mapeamentos elaborados a partir
dessa técnica tem a capacidade de representar não somente a forma, mas também a
dinâmica dos processos.
O presente artigo tem por objetivo evidenciar a importância do mapeamento
geomorfológico de detalhe enquanto norteador para a delimitação de áreas de proteção
em zonas costeiras.
METODOLOGIA
A base conceitual e teórica deste artigo constitui-se em uma abordagem integrada da
paisagem, a partir de uma fundamentação teórica e metodológica de análise integradora
entre os elementos físicos e os elementos socioeconômicos existentes na área de estudo.
O mapeamento geomorfológico é a representação das formas do relevo, originadas a
partir da ação dos processos morfogenéticos sobre o próprio relevo e sobre a litologia,
configurando a rede de drenagem e as feições existentes. Tais formas são
constantemente remodeladas devido aos processos dinâmicos naturais e antrópicos que
atuam sobre o meio físico.
Em áreas planas, como a Planície Costeira Lagunar do Rio Grande do Sul, destaca-se a
cartografia geomorfológica de detalhe (escala cartográfica de até 1:50.000) como um
instrumento norteador para identificação e delimitação de Áreas de Proteção Permanente
(APP). Para tanto, se fará uso do mapeamento geomorfológico de detalhe elaborado por
Delamare (2017) do 2º Distrito do Município de Pelotas/RS, localidade denominada de
Colônia Z3.
O Mapa Geomorfológico da Colônia Z3 foi elaborado pela autora em escala de 1:40.000,
sendo considerado dentro da cartografia geomorfológica um mapa de detalhe médio. A
utilização dessa escala proporcionou identificar e entender os agentes e os processos
modificadores do relevo (TRICART, 1965; CASSETI, 1994).
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A análise e a interpretação das feições mapeadas permitiu identificar as áreas que
apresentam maior suscetibilidade aos processos de ocupação antrópica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A áreas de estudo localiza-se na Planície Costeira Interna Rio-grandense
(RADAMBRASIL, 1986), 2º distrito do município de Pelotas/RS. E possui relevância
referente a geodiversidade e a biodiversidade devido ao complexo lagunar, destacandose a Laguna dos Patos, que preserva a história geológica-geomorfológica costeira.
A morfodinâmica e a morfogênese local está acoplada aos processos resultantes da
dinâmica flúvio-lacustre.
No mapa geomorfológico (DELAMARE, 2017) foram identificados duas feições de maior
suscetibilidade aos processos de ocupação: A Planície Fluvial, baixo curso do Arroio
Pelotas; e a Planície Flúvio-lacustre, complexo da Lagoa Pequena.
Conforme a legislação ambiental a área de proteção de cursos de água é definida
segundo a largura do mesmo, no caso do Arroio Pelotas essa área seria de 100 metros.
No mapeamento a Planície Fluvial atingi pontos de quase 1km de distância do Arroio.
Assim, os elementos que compõem esses sistema estão parcialmente protegidos,
tornando o mesmo vulnerável a impactos ambientais, principalmente se analisarmos a
atividade econômica desenvolvida na Planície Fluvial, a rizicultura. Esta cultura utiliza
uma grande quantidade de insumos químicos na sua produção, que podem vir a
contaminar as águas do Arroio Pelotas.
O Arroio representa um importante elemento da composição hidrológica da região, visto
ter sua foz no Canal São Gonçalo, que por sua vez se conecta tanto a Lagoa Mirim, como
com a Laguna dos Patos.
Logo, qualquer tipo de impacto no Arroio Pelotas, pode gerar uma reação em cadeia
contaminando os demais corpos de água da região. Sendo assim, propõem-se que a APP
seja estabelecida pelo limite da Planície Fluvial, por entender que a mesma faz parte do
sistema ambiental do conjunto hídrico, necessitando também ser preservada.
As características da Planície Flúvio-lacustre, superfícies inconsolidadas e sazonalmente
encharcadas, favorecem ao estabelecimento de áreas úmidas. Essas que são
importantes para o equilíbrio dinâmico costeiro lagunares, pois, além da diversidade de
fauna e de flora, possuem a capacidade de regular o regime hídrico local.
O complexo da Lagoa Pequena possui características que devem ser preservadas tanto
de fauna como de flora (BURGER, 2000). A área mantem-se preservada devido ao difícil
acesso, o que dificulta a ocupação, entretanto, não possui lei de proteção em vigor. Nesse
complexo também são encontrados paleo-cordões e cordões arenosos.
Portanto, propõem-se a criação de APP's para preservação das áreas úmidas existentes
na Planície Flúvio-lacustre, e das paleoformas encontradas na Lagoa Pequena, que
representam a história geológica recente da Planície Costeira Gaúcha.
CONCLUSÃO
Identificar e delimitar APP's em ambientes costeiros representa um importante elemento
de gestão costeira, visto contribuir para o ordenamento e configuração do espaço,
objetivando minimizar os danos causados pelos impactos antrópicos. Conforme Scherer
(2012), o planejamento e o zoneamento são essenciais para um controle adequado e
consciente das zonas costeiras.
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Por meio do mapa geomorfológico foi possível a identificação e de delimitação das feições
que possuem características frágeis, compreender a dinâmica e evolução dessas feições
permitiu entender o potencial de uso da terra e a capacidade de suporte desse ambiente.
Sendo assim, o mapeamento representa uma base de dados e consequentemente um
instrumento para o planejamento e gestão costeira.
Portanto, ressalta-se a importância da preservação da Planície Fluvial e das áreas úmidas
da Planície Flúvio-lacustre para a manutenção do sistema hidrológico e da geodiversidade
do ambiente costeiro lagunar. Atrelado a necessidade de um controle dos processos de
uso e ocupação.
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.004 - CONSTRUINDO O MEIO: INFLUÊNCIA HUMANA NA TRANSFORMAÇÃO DE
AMBIENTES LAGUNARES, ESTUDO DE CASO DA BAÍA DE SEPETIBA (RJ/BRASIL)
MARIA ANTONIETA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, OLEGÁRIO NELSON AZEVEDO
PEREIRA, SILVIA DIAS PEREIRA
Contato: OLEGÁRIO NELSON AZEVEDO PEREIRA - OLEGARIO.PEREIRA@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Sistemas lagunares; antropização; Baía de Sepetiba

INTRODUÇÃO
Localizada no Estado do Rio de Janeiro, a Baía de Sepetiba é um exemplo de litoral
parcialmente protegido, cujo ambiente de sedimentação de baixa energia se deve à
formação de uma ilha barreira (Restinga de Marambaia). Uma variedade de processos
induziu ao prolongamento da restinga e consequente fechamento da baía. A ocupação
humana iniciada no século XVI, em virtude da importância econômica da região,
contribuiu para uma paulatina alteração do ambiente lagunar. Atualmente trata-se de um
ecossistema profundamente impactado em consequência da instalação de um grande
número de empresas no seu entorno. Este estudo objetiva analisar a interferência da
ocupação antrópica nos processos físicos atuantes na laguna.
METODOLOGIA
Conforme descrito anteriormente a história geológica desta área encontra-se intimamente
ligada a aspectos naturais e antrópicos. Com efeito, as variações do nível do mar e a
Neotectônica durante o período do Quaternário, resultaram no atual padrão de correntes,
condições do relevo submarino e deposição de sedimentos. Por outro lado, no período
histórico também ocorreram modificações substanciais. Nesse sentido, procuraremos
sintetizar os processos conducentes à formação deste sistema lagunar tendo em vista a
interação do Homem com o Ambiente. Para tanto, serão utilizados dados geológicooceanográficos resultantes de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos autores,
complementados com dados resultantes de pesquisa em fontes históricas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos neste estudo demonstram uma constante alteração na configuração
ecossistêmica da Baía de Sepetiba especialmente devido à sua antropização. De fato, o
início das modificações coincide com a implantação da Fazenda de Santa Cruz pela
Companhia de Jesus. Dedicando-se à agropecuária e manufatura, escoando a sua
produção através dos rios Guandu, Itá e São Francisco, os jesuítas procederam a
alterações nas áreas ocupadas. De modo a viabilizar o desenvolvimento das atividades
agropecuárias, dificultadas pela existência da planície de maré, surgiu a necessidade de
drenagem dos cursos fluviais, conduzindo a uma transformação da rede hidrográfica.
Comparando-se a cartografia histórica da Baía de Sepetiba, nota-se a existência de
diferentes áreas de sedimentação e erosão. A retificação e transposição de vários canais
alterou a dinâmica de transporte e erosão de determinadas áreas, havendo um
incremento no assoreamento e na quantidade de água doce introduzida na baía, bem
como, a degradação dos manguezais. Na segunda metade do século XX teve início a
ocupação industrial da região, destacando-se polos industriais de grande porte

38

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

especialmente voltados à mineração, petroquímica, siderurgia, para além do porto de
Itaguaí. Tais infraestruturas acarretaram um aumento substancial de efluentes industriais
na rede de drenagem, além da ocupação urbana desordenada, que contribui
sobremaneira no lançamento de esgoto doméstico. Devido ao aporte fluvial a parte
nordeste da baía é uma região de intensa sedimentação. As áreas da praia interna da
Baía da Marambaia e parte central da restinga são claramente erosivas. Neste ponto,
coincidente com o estreitamento da restinga, formam-se duas correntes, a primeira segue
costeando o litoral nordeste da baía e a outra cruza a baía em direção à restinga, contra a
qual se choca e bifurca-se, gerando uma corrente que segue, junto ao litoral sul da baía,
para leste e outra que segue para oeste. Na região nordeste da baía, excluindo-se a área
de influência da descarga fluvial, ocorre áreas de deposição dominadas pela ação de
maré. As áreas de erosão e deposição observadas na baía são consequência do modelo
de circulação interna, composto por correntes predominantes relacionadas ao fenômeno
de maré.
CONCLUSÃO
A configuração atual da Baía de Sepetiba no que respeita aos índices de assoreamento e
erosão reflete a história da ocupação humana no seu entorno e respectivos impactos
antrópicos. Tais evidências surgiram especialmente após o século XVII através das
alterações realizadas pelos jesuítas na rede hidrográfica, ocasionando um incremento no
fluxo sedimentar e alterando a hidrodinâmica local contribuindo para a formação da
restinga da Marambaia. Atualmente as correntes internas sofreram alterações que
redundam na erosão da parte central da restinga e na praia interna da baía da Marambaia
e intensa sedimentação na parte nordeste da baía. Tal situação deve-se à ocupação
desordenada de infraestruturas urbanas e industriais o que também dificulta o acesso ao
espelho d’água.
FONTES FINANCIADORAS
O segundo autor agradece à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), a bolsa de estudos concedida através do processo
E-26/201.582/14.
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.007 - HISTÓRIA E MEMÓRIA. CONTRIBUTOS PARA UMA GESTÃO COSTEIRA
INTEGRADA
JOANA GASPAR DE FREITAS
Contato: JOANA GASPAR DE FREITAS - JOANA.GASPAR.FREITAS@GMAIL.COM
Palavras-chave: Fontes históricas; acções antrópicas; alterações costeiras

INTRODUÇÃO
Entre 2011 e 2017 desenvolvemos, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, um projeto de Pós-Doutoramento sobre as estratégias
desenvolvidas pelas populações costeiras, ao longo do tempo, para sobreviver e
prosperar no meio em que se instalaram. Nesta comunicação apresentamos os resultados
deste estudo, dando vários exemplos, que ilustram como a história e memória são
relevantes para uma gestão costeira integrada. Este trabalho evidencia ainda a
importância da interdisciplinaridade para uma melhor compreensão da complexa relação
entre os seres humanos e o meio, destacando o papel de uma disciplina – a História
Ambiental – como ponte entre as Ciências Sociais e Humanas e as Ciências Exatas e
Naturais.
METODOLOGIA
Este projeto, com um forte cariz interdisciplinar, teve como base o conhecimento histórico.
Por conseguinte, as metodologias adotadas basearam-se sobretudo na identificação de
fontes primárias e secundárias em bibliotecas e arquivos, que permitissem caracterizar a
relação de diferentes comunidades com o litoral. Estas informações foram depois
confrontadas com dados científicos recentes proveniente de bibliografia especializada.
Nesta análise trabalhámos quase sempre com colegas de outras áreas científicas como a
Antropologia, a Geografia, a Geologia e a Biologia. Este olhar plural sobre as fontes
históricas e os dados científicos permitiu a obtenção de leituras diversificadas e mais
amplas sobre os diferentes fenómenos e a rede de ligações entre as componentes
humanas e naturais que os determinam.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho permitiu obter os seguintes resultados: 1. determinar de forma relativamente
detalhada os riscos inerentes à ocupação do litoral; 2. identificar os principais fatores
(sociais, económicos, políticos, tecnológicos, etc.) que contribuíram para o aumento e/ou
diminuição da vulnerabilidade das comunidades humanas, na sua exposição aos perigos
de origem marítima; 3. assinalar as estratégias de proteção, desenvolvidas pelas
populações costeiras e pelas autoridades, para garantir a manutenção do seu estilo de
vida, face a fenómenos continuados, como a erosão costeira, ou esporádicos, como
grandes tempestades; e 4. determinar, a curto e longo prazo, as consequências da
intervenção humana no litoral, verificando como estas são, muitas vezes, decorrentes de
efeitos secundários inesperados.
Através do estudo de alguns casos emblemáticos, como os episódios de erosão costeira
em Espinho e no Furadouro, a transformação pronunciada da linha de costa na Figueira
da Foz e o caso do ciclone de 1941, foi possível perceber como as comunidades
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piscatórias destas regiões desenvolveram estratégias simples, mas eficazes, para ali
viverem, nos séculos XVIII e XIX. Foi ainda possível verificar como todo este cenário se
alterou, no século XX, com o aparecimento de novos padrões sociais, económicos e
culturais, que tornaram as zonas costeiras em espaços de grande atração, para onde
convergiram as populações rurais que, a partir da década de 1960, migraram para as
grandes cidades no litoral. Detetar estas mudanças, contextualizá-las e determinar o seu
impacto sobre o território foi essencial para compreender os processos de transformação
das zonas costeiras, que contribuíram para situações de grande instabilidade e o aumento
da vulnerabilidade dos aglomerados urbanos ali instalados. Foi também importante para
avaliar as estratégias de proteção desenvolvidas, no último século, para travar fenómenos
como a erosão costeira. A possibilidade de analisar no tempo longo – mais de três
séculos – os métodos utilizados para gerir um território muito dinâmico permitiu
determinar quais são as estratégias que melhor resultam, tendo em conta os seus efeitos
positivos e negativos.
CONCLUSÃO
Este e outros estudos em desenvolvimento mostram que os fenómenos contemporâneos
são melhor compreendidos quando analisados, quer de uma perspetiva cronológica
longa, quer do ponto de vista interdisciplinar. Recuperar a história dos litorais, valorizar a
memória das populações que conhecem o seu ambiente, fornece pistas relevantes para
traçar políticas de gestão costeira integrada e, tão importante quanto isso, fomenta a
participação dos cidadãos nas decisões que dizem respeito aos litorais. Para finalizar
apresentaremos as principais linhas de acção de um novo projecto que dará continuidade
a estes estudos, aprofundando a temática, alargando o espectro geográfico e apostando
numa maior cooperação internacional.
FONTES FINANCIADORAS
Este projeto foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a
Ciência e Tecnologia - no âmbito dos projectos PEst-OE/ELT/UI0657/2011 e PEstOE/ELT/UI0657/2015 e de uma Bolsa de Investigação (SFRH/BPD/70384/2010).
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.008 - PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL E ECONÔMICA EM UMA AMOSTRA DE
RIBEIRINHOS DA COMUNIDADE BOCA DA BARRA E VISITANTES DO MUSEU
NATURAL DO MANGUE - SABIAGUABA: PARQUE ESTADUAL DO COCÓ
ADELMA MARIA ROSAL BATISTA, MÁRCIA THELMA RIOS DONATO MARINO, LEONARDO
HOLANDA LIMA, MATHEUS CORDEIRO FAÇANHA, ANA BEATRIZ SALES TEIXEIRA
Contato: ADELMA MARIA ROSAL BATISTA - ADELMA.ROSAL@GMAIL.COM
Palavras-chave: Aspectos socioeconômicos; Impactos ambientais; Museu natural; Educação ambiental;
Boca da Barra – Sabiaguaba

INTRODUÇÃO
O estudo buscou observar a percepção socioeconômica e ambiental em uma amostra de
residentes da comunidade Boca da Barra, no bairro Sabiaguaba, e visitantes do
Ecomuseu Natural do Mangue – EcoMuNaM, localizada na porção leste da cidade de
Fortaleza, Ceará, inserida dentro de um dos maiores parques urbanos do Brasil, Parque
Estadual do Cocó. A região é pouco povoada, com população de baixo poder aquisitivo e
crescente expansão demográfica, mas detém uma grande biodiversidade, além da sua
importância socioambiental e econômica devido aos atrativos turísticos da região. Ao
longo de décadas, as ações antrópicas contribuíram de forma bem expressiva com a
degradação do patrimônio natural. Dentro desse contexto está inserido o EcoMuNaM,
instalado em 2001, ambiente onde são desenvolvidas ações de educação ambiental,
ecoturismo.
METODOLOGIA
O estudo possui cunho científico acadêmico, trata-se de uma pesquisa do tipo
qualiquantitativa, empírica, de caráter interdisciplinar aplicada, com abordagem sistêmica
descritiva e exploratória, baseada no método indutivo. A fundamentação teórica foi
pautada na avaliação do material bibliográfico, por meio de análise de revisões de
literatura em produções acadêmicas, livros, publicações e pesquisa documental, dentre
outras atividades desenvolvidas na comunidade. Foi elaborada a delimitação da área por
meio de imagens de satélite do Google Earth, georreferenciadas no software ArcGIS 10.5.
Reunião prévia foi agendada com o representante comunitário e com o responsável pelo
EcoMuNaM, para elucidação dos objetivos, metodologia, riscos e benefícios do estudo,
com apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e
Questionário, após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de
Fortaleza (UNIFOR), sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº
76481417.1.0000.5052. Os dados foram coletados por intermédio de fotografias,
observações, entrevistas semidirigidas e aplicação de 142 questionários, entre uma
amostra de 41 residentes da comunidade da Boca da Barra e 101 visitantes do
EcoMuNaM, com erro e significância de 5% e grau de confiança de 100%, para uma
amostra aleatória não-probabilística, no período de setembro de 2017 a março de 2018.
Ressalta-se que em ambos os grupos a amostra foi estratificada entre adultos dos sexos
masculino e feminino, maiores de 18 (dezoito) anos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados tabulados revelaram um público jovem, que reside em zona urbana e com baixo
poder aquisitivo. No que tange ao Museu as opiniões de residentes e visitantes divergem,
ao passo que os visitantes o veem como um ambiente que favorece a inclusão social, os
residentes o enxergam como um local apenas para uso de atividades acadêmicas.
Quanto à Educação Ambiental e aos interesses nas causas ambientais, os entrevistados
apresentaram um espírito conservacionista associado a uma conscientização ambiental
significativa junto às ações de preservação e controle. Uma das problemáticas levantadas
pelos questionamentos feitos à população foi a construção da ponte que liga a praia do
Caça e Pesca à praia da Sabiaguaba. Conforme relatos da maioria dos moradores, a
ponte trouxe mais problemas e impactos ambientais do que mobilidade urbana para a
comunidade da Boca da Barra e, de maneira geral, os entrevistados julgam que falta
maiores investimentos por parte do governo para que a comunidade como um todo possa
se desenvolver tanto socioambientalmente e economicamente, com o intuito de amenizar
esses impactos. É necessária a aplicação de medidas mitigadoras, como as ações de
reflorestamento do ecossistema manguezal, que já aumentaram em mais de 1 hec a área
de vegetação degradada. As atividades turísticas e de visitação ao Ecomuseu Natural do
Mangue vêm crescendo de forma significativa, em razão do enorme fluxo de turistas e de
alunos que buscam conhecer as belezas cênicas da região, bem como os que buscam
um maior conhecimento acadêmico. A pluralidade dos moradores e visitantes tem
conhecimentos sobre o que é impacto ambiental e apontam a construção da ponte da
Sabiaguaba e a retirada de espécies nativas como o maior impacto para a região. Apesar
dos pontos de vista serem diferentes, residentes e visitantes concordam que existem
impactos na região. A falta de uma fiscalização mais rigorosa e de monitoramentos
socioambientais contínuos, por parte dos Órgãos ambientais, são problemas registrados
no ordenamento territorial, considerando as áreas de preservação em relação ao uso e
ocupação do solo. A comunidade possui o conhecimento sobre o fato de ser parte
integrante de um parque e possuem o conhecimento que segundo a lei não pode habitar
um parque, diante desse cenário a população relata que sairia do local em cumprimento
da lei, mas gostaria do apoio do governo para subsidiar a instalação desses moradores
em outra área de Fortaleza, fornecendo moradia e meio para que possam se manter.
CONCLUSÃO
Os impactos gerados pelas atividades devem ser amplamente discutidos com a
comunidade nativa. É necessária a implantação de programas de capacitação técnica e
melhoria da qualidade do ensino, visando eliminar ou minimizar a segregação da
comunidade local em relação às atividades turísticas. Diante deste contexto, integrandose todos os pontos abordados, nota-se a necessidade do desenvolvimento de políticas
públicas que priorizem a gestão ambiental, que gerem um ordenamento territorial que
respeite as fragilidades dos ecossistemas e explore as suas potencialidades de uma
forma sustentável, uma vez que tanto a comunidade como os visitantes apontam que o
que mais falta é investimento do Governo. Ressalta-se ainda a importância da inclusão de
todos os atores da comunidade local, tanto nos programas sociais como ambientais, com
o propósito de melhorar a qualidade de vida da população.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARROS, F.P.; FERREIRA, R.L. O Ecomuseu Natural do Mangue: ações educativas e
reflorestamento.
2007.
Disponível
em:
<
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwi32d7I4rvXAhXCjZAKHU3lC84QFgg8MAM&url=https://prosas.com.br/sy
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stem/arquivos/arquivos/000/011/233/original/O_ECOMUSEU_NATURAL_DO_MANGUE_
__A%C3%87%C3%95ES_EDUCATIVAS_E_DE_REFLORESTAMENTO_0_143010.docx
?1473119885&usg=AOvVaw0UnGXKE1p4UX89cXyErpRq >. Acesso em: 13 nov. 2017.
BRASIL. Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006. Dispõe sobre os casos
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente-APP. BRASI. Resolução CONAMA nº 369. Brasília, DF: DOU, no 61, de 29
de março de 2006, Seção 1, páginas 150 – 151. Disponível em: <
http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_2006_369.pdf >.
Acesso em: 18 nov. 2017
CÂMARA, A.S.V.M. et al. A delimitação do Parque do Cocó: conflito socioambiental
decorrente de sobreposição com APA da Sabiaguaba. 2016. Disponível em: <
https://unichristus.edu.br/wp-content/uploads/2017/05/RELATORIO-TECNICOSABIAGUABA.pdf >. Acesso em: 13 ago. 2017.
CRISPIM, A.B.; SANTOS, J. de O.; MEIRELES, A.J. de A. Vulnerabilidade ambiental das
unidades de conservação de Sabiaguaba, Fortaleza-CE. Disponível em: <
http://www.geomorfologia.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/
resumos_expandidos/eixo10/002.pdf >. Acesso em: 25 out. 2017.
FONTES FINANCIADORAS
UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
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Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.010 - PESCADORES E POBREZA NO BRASIL
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE ALENCAR, LUIS PARENTE MAIA
Contato: CARLOS ALEXANDRE G. DE ALENCAR - ALEXALENCAR.UFC@GMAIL.COM
Palavras-chave: pesca; pobreza; indicadores socioeconômicos; Registro Geral da Atividade Pesqueira

INTRODUÇÃO
O Brasil é um país de dimensões continentais e um dos 17 países megadiversos do
mundo (MARQUES et al., 2013), o que lhe confere características socioeconômicas
também distintas em seu território. Este trabalho aborda os temas pesca e pobreza a
partir de duas teorias contrastantes na literatura sobre essa relação: a primeira relata a
visão de que “são pescadores, portanto são pobres”, considerada a “pobreza endêmica”,
que é sentida pelos pescadores e que, independente do que eles tentam fazer,
continuarão pobres; a segunda interpretação refere-se à ideia de que a relação entre
pesca e pobreza deve-se ao papel distributivo da pesca, ou seja, ao fato de que a pesca
oferece aos pobres um meio de subsistência (“são pobres, portanto pescar é o que lhes
resta”).
METODOLOGIA
Buscou-se estudar as possíveis interações entre a distribuição dos pescadores
profissionais e os indicadores socioeconômicos nos municípios brasileiros. Tendo como
referência o ano de 2010 e todos os 5.565 municípios brasileiros, foram utilizados os
dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do governo brasileiro (BRASIL,
2009), e os seguintes indicadores extraídos do Censo 2010 publicado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013): porcentagem da população vulnerável
à pobreza (IPEA, 2011); concentração de renda medida pelo Índice de Gini (LETTIERI e
PAES, 2006; IPECE, 2010); e desenvolvimento humano municipal (IDHM), em seus três
componentes – longevidade, educação e renda (PNUD, 2013). Promoveu-se uma
abordagem territorial em três recortes, quais sejam: regional, considerando todo o
território brasileiro a partir das regiões geográficas do país; zona costeira, conforme
definição legal dada pelo Decreto no 5.300/2004; e por calhas de rios, considerando os 48
principais rios brasileiros e a concentração de pescadores profissionais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil apresenta uma assimetria na distribuição territorial dos pescadores profissionais,
com maior presença desses profissionais nas regiões Norte e Nordeste. É perceptível o
aumento na concentração de pescadores nas áreas adjacentes aos grandes rios
brasileiros e ao longo de toda a zona costeira.
Existe uma fronteira territorial de desenvolvimento claramente delimitada: 1) as regiões
Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste apresentam baixo desenvolvimento humano,
elevada concentração de renda e alta vulnerabilidade à pobreza; 2) as regiões Sudeste,
Sul e parte do Centro-Oeste, com forte dinâmica econômica, maior distribuição de renda e
desenvolvimento humano.
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As populações residentes nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste são, nesta ordem,
mais expostas e afetadas pela pobreza do que as das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Tal
situação é acompanhada pela distribuição dos pescadores, tanto regionalmente quanto ao
longo das calhas dos rios.
A região Norte é caracterizada pela elevada concentração de pescadores distribuídos,
principalmente, às margens do rio Solimões-Amazonas. Concentra 332.249 pescadores
profissionais em 449 municípios. O IDHM médio foi de 0,606 e o índice de Gini 0,576,
tendo ainda 62,34 % da população vulnerável à pobreza.
A região Nordeste tem o maior número de pescadores profissionais do país, com 403.231
pescadores em 1.199 municípios. O IDHM foi de 0,591. O índice de Gini alcançou 0,533,
com 66,91 % da população vulnerável à pobreza.
Na região Sudeste os pescadores somam 75.476 em 1.074 municípios. Nessa região o
IDHM médio foi de 0,715. O índice de Gini alcançou 0,473, com 27,72 % da população
vulnerável à pobreza.
A região Sul apresenta 58.560 pescadores profissionais em 1.188 municípios. Nessa
área, o IDHM médio foi de 0,714. O índice de Gini alcançou 0,468, com 23,52 % da
população vulnerável à pobreza.
A região Centro-Oeste detém 16.057 pescadores profissionais distribuídos em seus 466
municípios. Nessa região o IDHM médio foi de 0,688, enquanto que o índice de Gini
alcançou 0,506, com 33,82% da população vulnerável à pobreza.
Em todos os recortes estudados, o componente educação foi responsável por “puxar” os
valores de IDHM para patamares inferiores. Observa-se uma relação entre a
concentração relativa de pescadores e os componentes do IDHM. Essa relação é mais
expressiva nos componentes renda e educação e mais fraca quanto à longevidade.
Ademais, há uma forte interação da concentração de pescadores com a vulnerabilidade à
pobreza, tanto nos recortes territoriais de calhas de rios, como nas análises regionais.
CONCLUSÃO
Este trabalho abordou as teorias sobre pesca e pobreza no mundo e concluiu que os
pescadores brasileiros e as características continentais do país, aliadas à sua
megadiversidade, apresentam duas realidades de desenvolvimento humano:
a) uma área desenvolvida e com forte dinâmica econômica, nas regiões Sudeste e Sul,
cujos pescadores encontram-se no limiar de uma pobreza interna ao setor, cujos
rendimentos individuais não possibilitam crescimento econômico e adequado
desenvolvimento humano. Essa é a parte do país onde predominam os pescadores que
“são pobres porque são pescadores”;
b) uma área subdesenvolvida e com uma dinâmica econômica estagnada, no Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, cuja pobreza ameaça boa parte da população e, por não
existirem opções de trabalho, emprego e renda, a pesca garante a subsistência individual
das pessoas mas, com o crescente aporte de pescadores, reflete-se na tragédia dos
comuns de Hardin (1968), alimentando o paradoxo de que “tornaram-se pescadores
porque são pobres”.
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.011 - APLICAÇÃO DO MODELO OVERLAP ANALYSIS COMO FERRAMENTA À
ANÁLISE DE USOS NO LAGO GUAÍBA, RS, BRASIL
BRUNA OLIVEIRA TRINDADE, JÚLIA NYLAND DO AMARAL RIBEIRO, TATIANA SILVA DA
SILVA
Contato: JÚLIA NYLAND DO AMARAL RIBEIRO - JULIANYLANDAR@GMAIL.COM
Palavras-chave: Overlap Analysis, Overlapping Use, sobreposição de usos, Guaíba, InVEST, Terrset

INTRODUÇÃO
Há, historicamente, desenvolvimento populacional nas margens de corpos hídricos,
devido atratividade socioeconômica, existência de recursos naturais e relevância
estratégica. Porém, a intensificação dos usos em águas e margens desencadeiam perdas
ecológicas e socioeconômicas, reduzindo recursos naturais, dos quais tais usos se
beneficiam (EHLER e DOUVERE, 2009). Portanto, verifica-se a demanda por iniciativas
de planejamento, visando desenvolvimento sustentável para atender necessidades atuais
e futuras.
Os modelos ecossistêmicos InVEST vêm ao encontro dessas iniciativas, auxiliando na
identificação de áreas com maior intensidade de atividades e áreas mais importantes ao
beneficiamento das mesmas. Sendo assim, Lago Guaíba e Delta do Jacuí, formado pelos
rios Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí, assim como suas margens, foram selecionados para
aplicação do modelo Overlap Analysis, como exemplo ao planejamento de bacias
hidrográficas.
METODOLOGIA
Considerou-se como área de estudo Lago Guaíba, Delta do Jacuí e margens, limitadas
em 200 (não urbano) e 50 metros (urbano) (MMA, 2006), localizados na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba. Como modelo, utilizou-se Overlapping Use do software
Terrset baseado no Overlap Analysis do InVEST, tendo como resultados mapas de
Frequência de Ocorrência (FO) e de Índice de Importância (II).
Há duas formas de avaliação: intra-atividade, que considera o nível de importância, entre
1 e 5, de uma zona de gestão por um uso; inter-atividade, que analisa a importância de
uma área para todas as atividades, ponderando-as com base em Nyland (2018). Ainda,
permite-se inserir pontos de maior concentração de uso, com uma taxa de decaimento.
Assim, selecionou-se 10 sistemas ambientais (HASENACK et. al, 2015): área úmida;
aquático (baixio, intermediário e hidroviário); campo; mata ciliar; praia e duna lagunar;
silvicultura; agrícola e urbano. E 8 atividades: lazer, contemplando esportes náuticos
(NORMAN, 2003), balneários (FEPAM) e Parque Estadual do Itapuã (SEMA, 2017);
navegação turística, abrangendo rotas do Catamarã e Cisne Branco; navegação para
transporte de cargas, considerando hidrovias (PNHI, 2013); urbano, incluindo sistema
urbano e pluma de dispersão de esgoto doméstico (JOBIM, 2012); cultivo, considerando
sistemas silvicultura e agrícola; captação de água (ANA, 2017); mineração (SIGNMINEDNPM); pesca, contendo sistema baixio e intermediário; e portuária, representada pelo
Porto Organizado de Porto Alegre e bacias de evolução (SPH, 2005).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram considerados os sistemas ambientais como zona de gestão na avaliação intraatividade, tendo como resultados o número de usos em cada sistema ambiental e a
importância de cada sistema ambiental para tais atividades. No resultado de FO, foi
possível identificar que o sistema intermediário apresentou maior número de atividades,
oito. Devido aos usos de captação de água, cultivo, lazer, mineração, navegação para
transporte de cargas, navegação turística, pesca e urbana. Os sistemas baixio e
hidroviário também apresentaram frequência de ocorrência alta, com sete e seis,
respectivamente. Porém, o sistema de área úmida apresentou o menor número de
atividades vinculadas. No resultado de II, os maiores índices foram observados nos
mesmos sistemas ambientais de FO, sendo que as margens do município de Porto Alegre
e de Guaíba possuíram índices de importância significativos.
Já para a avaliação inter-atividade, foram utilizados somente os usos na análise, sendo
que os resultados permitiram visualizar as áreas com maior quantidade de atividades e a
importância das mesmas em relação aos usos. Sendo assim, no resultado de FO, as
áreas que apresentaram maior sobreposição de atividades estão localizadas a nordeste
do Lago Guaíba, marcadas pela disputa por espaço entre as atividades de mineração,
lazer, pesca, navegação turística e urbana. O maior destaque se dá na disputa entre a
atividade de mineração e as atividades de lazer e pesca ao longo de todo o Lago Guaíba.
Quanto ao resultado de II, as áreas com maiores valores de importância estão na porção
norte e leste do lago, devido ao fato de apresentarem maiores quantidade de atividades.
Os locais que apresentaram baixa importância estão nas áreas de cultivo, no Parque
Estadual do Itapuã e em algumas partes do percurso da navegação turística no delta do
Jacuí. Nos locais em que há sobreposição da atividade de lazer e pesca, estão as áreas
com importância intermediária.
CONCLUSÃO
Na análise intra-atividade, foi possível confirmar que sistemas ambientais mais
significativos são aqueles que apresentam maior número de atividades (usos intensivos).
Da mesma forma, aqueles com menor grau de importância possuem menor intensidade e
quantidade de usos. Já na análise inter-atividade, nota-se que a sobreposição de
atividades influencia na importância de uma área, possibilitando a identificação de
sistemas ambientais potenciais a conflitos de usos e com maior risco a degradação.
Dessa forma, conclui-se que a base metodológica (aplicação do modelo e análise) é
ferramenta ao auxílio de proposições de alocações de usos, devido ao fato da área de
estudo ser um exemplo representativo da problemática relacionada a intensificação de
usos em bacias hidrográficas. Podendo ser aplicada para outras áreas, especialmente
aquelas que abrangem a planície costeira, mantendo como objetivos primordiais a
conservação e preservação de recursos naturais em consonância com o crescimento
social e econômico.
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.013 - UMA PRAIA EM PRETO E BRANCO: A CONTRIBUIÇÃO DE APORTES
IMAGÉTICOS NA RELAÇÃO SER HUMANO-MEIO
RACHEL ALINE HIDALGO MUNHOZ, FELIPE NOBREGA FERREIRA
Contato: RACHEL ALINE HIDALGO MUNHOZ - CONTATORACHELMUNHOZ@GMAIL.COM
Palavras-chave: Educação Ambiental; Zona Costeira; Fotografia

INTRODUÇÃO
A proposição deste trabalho é adentrar ao mundo-texto da imagem produzida pelo artista
Thierry Rios, na ocasião de registro fotográfico da zona costeira da cidade do Rio Grande,
no Rio Grande do Sul, com o qual representa a interação de sujeitos com a praia em uma
foto em P&B - parte da coleção chamada “Cassino, meu amor” produzida em 2016. A
leitura que se apresenta é baseada na Hermenêutica Filosófica e pretende contribuir com
uma reflexão sobre a influência que textualidades imagéticas podem ter na formação
cultural por meio da produção de sentidos. Com isso, apontar efeitos em nossa prática
sociocultural do ponto de vista do campo da Educação Ambiental.
METODOLOGIA
A abordagem pela qual nos alçamos ao tema trata-se da leitura sensível da imagem,
utilizando como base metodológica os conceitos de narratividade e linguagem
(CARVALHO, 2000) em uma busca dos sentidos da sustentabilidade na zona costeira. À
luz de tais compreensões, discute-se sobre a noção com a qual se opera o sentido de
sustentabilidade na imagem (SAMPAIO, GUIMARÃES, 2012).
Em próxima etapa, o que se tem como fonte é a fala do próprio produtor da imagem, o
fotógrafo Thierry Rios, em sua narrativa pelas escolhas técnicas, sentimentais e
experienciais relacionadas à sua obra. Neste sentido, como aporte, fazemos uso também
da historicidade como condição inerente à experiência de “ver a foto” na
contemporaneidade.
Tal estrutura é elaborada assumindo a contribuição dos(as) autores(as) deste trabalho na
composição da obra no momento de sua leitura e escrita. E assim, visamos um espaço de
comunicação pelo horizonte do exercício interpretativo, o qual nos empresta a
Hermenêutica Filosófica.
A partir da mencionada trama, é que se tece mais uma história sobre a obra, que tem
como característica o poder de infinitude no imaginário coletivo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A foto eleita como objeto deste trabalho faz parte da coleção “Cassino, meu amor”, em
que todas são editadas em tons de cinza. De acordo com Rios, tal escolha técnica se deu
para que não se “dispersasse a leitura (2018). A intencionalidade do artista, nas
entrelinhas da composição da imagem, nos provoca a pensar na experiência bucólica do
lugar.
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Quem conhece a cidade, sabe que ela passa por invernos relativamente frios e intensa
incidência de ventos, fazendo com que a temperatura chegue abaixo de 0º. Dessa forma,
os tons da foto parecem nos acusar tal clima.
O enquadramento apresenta a praia do Cassino com a participação de elementos, como
banhistas, um carro estacionado na faixa de areia próximo ao mar e, em primeiro plano,
quase como uma espécie de “erro” na foto, um ciclista que olha diretamente para a lente
da câmera.
A análise que resulta do exercício interpretativo foi realizada com a elaboração de cinco
linhas na imagem: a) presença do fotógrafo; b) ciclista; c) faixa de areia como espaço de
rodagem; d) estacionamento; e, por último, e) banhistas em direção à linha do horizonte.
No item “a”, a discussão aborda a praia como local de nascimento do artista, o lugar onde
foi criado e pelo qual possui uma memória afetiva, fazendo com que seja emprestado à
imagem um olhar diferenciado. Se traz à esta discussão a relação de pertencimento ao
ambiente, considerando a paisagem como fator constitutivo das identidades (COBB,
1977). O “b” trata da quebra da “quarta parede” na tela, termo com o qual nos
referenciamos à quebra da barreira imaginária que separa o universo da imagem do
público, fazendo com que o artista tenha sua presença denunciada e, assim, sua
corporalidade levada em conta na composição da obra; já nos itens “c” e “d”; com a faixa
de areia como faixa de rodagem e espaço para estacionamento, é abordado um aspecto
cultural próprio da praia do Cassino desde as primeiras décadas do século XX, em que
esse tipo de acesso à praia está salvaguardado por patrimonialização, o que auxilia na
naturalização da prática (FERREIRA, 2017). Por último, no ítem “e”, se discute a relação
dos sujeitos com o mar, buscando evidenciar as representações que são acionadas, tanto
nos modos de ler, como na criação de um repertório de sensibilidades que se forjaram a
partir de uma intersecção no território riograndense entre natureza litorânea e cultura.
CONCLUSÃO
Nos termos de uma gestão costeira integrada, a contribuição deste trabalho está na
criação de um repertório imagético capaz de problematizar e mobilizar sensibilidades
costeiras sustentáveis através de narratividades que podem surgir por meio desse tipo de
linguagem, neste caso específico, o registro fotográfico produzido por artista procedente
do local. Dessa forma, apontar para a origem de alguns processos socioambientais na
representação da ação humana, evidenciando determinados sentidos culturais e políticos
na interação entre sociedade e natureza.
Por fim, inserir tal abordagem no campo da Educação Ambiental para que se abra mais
um horizonte interpretativo para a produção de sentidos ambientais, potencializando
ações educativas ligadas à zona costeira.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.015 - UMA AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE PRAIA POR MEIO DE UMA
ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
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Palavras-chave: gerenciamento de praias; VOSviewer; sustentabilidade; governança

INTRODUÇÃO
A bibliometria já há algumas décadas se apresenta como uma medida de performance
acadêmica na construção de mapas feitos a partir de dados bibliográficos, tendo
aplicação no campo da pesquisa, com esses diversos tipos de mapas mostrando a
relação entre autores, documentos, revistas, palavras-chave (WALTMAN, DEKKER e
VAN DEN BERG, 2010).
Os métodos bibliométricos permitem relacionar trabalhos, autores, instituições, países,
palavras-chaves, de acordo com alguma métrica. Alguns trabalhos foram propostos
porém com outro enfoque e outra base de dados (BOTERO et al., 2018).
Na exploração de recursos costeiros e marinhos, o objetivo deste trabalho é identificar na
base de dados SCOPUS, por meio de uma ferramenta bibliométrica, quais autores,
instituições e países pesquisam o ecossistema praia considerando aspectos relacionados
ao gerenciamento e sua sustentabilidade.
METODOLOGIA
A metodologia, segundo Vergara (2005), tem uma abordagem qualitativa com uma
pesquisa bibliográfica do tipo descritiva com o trabalho sendo realizado em duas etapas.
Na primeira, foi pesquisado na base de dados SCOPUS utilizando-se o Portal CAPES por
meio de palavras-chave (gerenciamento de praias, governança, indicadores de praia e
indicadores de sustentabilidade) acopladas aos conectores booleanos AND, e houve
retorno de 104 documentos. Após tratamento e tabulação dos dados no Excel com o
ajuste de uma janela temporal de 5 anos, houve retorno de 48 documentos. Em uma
segunda etapa esses documentos foram exportados pela base SCOPUS para análise em
um microcomputador sob o sistema operacional Windows 8.1 com processador intel i7,
memórias de 8GB e disco rígido de 500 GB, onde estava instalado o software VOSviewer
versão 1.6.4.0. A escolha da referida base de dados se justifica pela razão da mesma
abranger uma fonte referencial de literatura técnica e científica revisada por pares,
utilizando mais de 46 milhões de registros após 1996 (70% do total de sua base), com
aproximadamente 22.000 títulos com conteúdo de mais de 5.000 editoras, com campos
envolvendo as áreas de ciências, tecnologias, ciências sociais, entre outras. (Scopus,
2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na configuração dos parâmetros para trabalhar com a ferramenta VOSviewer, deve-se
ajustar o método bibliométrico (citation, co-citation, Bibliographical Coupling, Co-author
Analysis ou Co-word Analysis) e a unidade de análise para visualização dos dados. Na
visualização por densidade, o software mostra as áreas quentes, e suas referências, com

54

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

algumas delas contendo o DOI do documento que permite abertura do mesmo. pode-se
visualizar a força dos clusters através da densidade da rede, onde a maior força de
conexão representa uma concentração em uma medida de calor. A maior evidência dos
termos com maior número de citações e maior densidade de relações, são representadas
pelas cores que gradativamente se intensificam para a cor vermelha e se agrupam. Como
resultado da pesquisa para o questionamento referente aos autores mais citados, foi
realizado o mapeamento por citação, tendo como resultado: Ariza, Botero, Lucrezi,
Cervantes, Botero, Martin e Sardá.
Da mesma forma, o ajuste para o tipo de análise “source”, com um mínimo de
documentos na fonte em “3”, resultou: Journal of Coastal Research (4); Environmental
Monitoring and Assessment (4) e Estuarine, Coastal and Shelf Science (4), Ecological
Indicators (3) e Natural Hazards (3).
No modo de visualização por densidade, percebe-se o relacionamento entre os autores. o
autor Ariza e o autor Botero apresentam uma maior densidade na visualização e estes
autores se relacionam por meio dos autores Lucrezi e Cervantes. O autor Ariza destacase no campo de indicadores para gerenciamento de praias, Botero no campo do
Monitoramento Ambiental de Praias, Cervantes na Avaliação Costeira Integrada e Lucrezi
na avaliação de indicadores de sustentabilidade em praias. Como recomendação de
leitura essencial para o gerenciamento de praias a técnica bibliométrica sugere a obra
Proposal for an Integral Quality Index for Urban and Urbanized Beaches, dos autores
Eduard Ariza et al. (2010), disponível no periódico Environmental Management, v.45, n.5,
p.998-1013.
Configurando a unidade de análise para “organizações” o software apresentou: East
China Sea Center of Environment Monitoring, em Shangai, na China; Key Laboratory of
Marine Integrated Monitoring and Applied Technologies of Harmful Algal Blooms, em
Shangai, na China e Prince of Songkla University, em Phuket, na Tailândia.
No mapeamento por citação com a unidade de análise “países” e, ajustando o número
mínimo de documentos publicados por país como 5, obteve-se o seguinte resultado:
Estados Unidos (13); Brasil (10); Espanha (8); China (7); Itália (7); Portugual (7); Reino
Unido (5); França (5); India (5) e México (5).
CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou 138 autores e 26 revistas, revelando os autores Ariza, Botero,
Lucrezi e Cervantes como os que mais influenciaram esta pesquisa, sendo os dois
primeiros com uma maior densidade. O trabalho elaborado por Ariza et al. (2010) foi
apontado como uma recomendação de leitura essencial para o assunto gerenciamento de
praias. Foram indicados os periódicos Estuarine, Coastal and Shelf Science e Journal of
Coastal Research como os mais relevantes para o tema desta pesquisa e as
universidades da China, em Shangai, como as mais envolvidas no tema desta pesquisa,
enquanto que os Estados Unidos, o Brasil e a Espanha foram os países que mais
publicaram em relação ao assunto proposto.
Este trabalho possui algumas limitações como a não revelação da importância da citação
referenciada e o viés ocasionado pelo aumento da frequência na autocitação. Sugere-se
outros estudos com o mesmo tema para comparação de resultados.
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.017 - PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES BRASILEIROS
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE ALENCAR, LUIS PARENTE MAIA
Contato: CARLOS ALEXANDRE GOMES DE ALENCAR - ALEXALENCAR.UFC@GMAIL.COM
Palavras-chave: Pesca; pobreza; indicadores socioeconômicos; Registro Geral da Atividade Pesqueira.

INTRODUÇÃO
A atividade pesqueira é uma opção socioeconômica e meio de subsistência para milhões
de pessoas em todo o mundo (FAO, 1999), envolvendo 54,8 milhões de pessoas no setor
primário em 2010 (FAO, 2012). Entretanto, Bailey (1988) cita que comunidades
pesqueiras geralmente são apresentadas na literatura como “o mais pobre dos pobres” e
de que “as pessoas engajadas nessas atividades (pesca) e suas famílias continuam, com
raras exceções, a viver à margem da subsistência e dignidade humana” (COPES, 1989).
Para tanto, é preciso conhecer os pescadores brasileiros. Este trabalho buscou conhecer
as características socioeconômicas dos mesmos, a partir da análise estatística descritiva
de 13 variáveis selecionadas no Registro Geral da Pesca - RGP até o ano de 2010,
aportando informações por período e região geográfica.
METODOLOGIA
A base de dados referente aos pescadores profissionais brasileiros foi cedida oficialmente
pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Para o presente trabalho, a base foi
inserida no aplicativo Stata, para a realização de análises estatísticas exploratórias e
integradas. Foram selecionadas 13 variáveis associadas a 1.048.575 registros de
pescador profissional: Cancelamento do RGP; Classificação do RGP; Data do registro;
Data de nascimento; Sexo (gênero); Estado Civil; Número de dependentes; Escolaridade;
Relações de trabalho; Relação de bens; Área de pesca; Grupo de espécies; Distribuição
espacial.
As análises foram iniciadas pela variável “Cancelamento do RGP”, permitindo que os
registros considerados cancelados fossem excluídos das análises subsequentes, por
tratarem-se de falsos pescadores ou de pescadores que deixaram de atuar na profissão.
Cada variável foi analisada individualmente e espacialmente (numa base territorial) e,
sempre que possível, foi observada a sua evolução ao longo do tempo e a influência de
gênero entre os pescadores.
Para os estudos de estatística exploratória considerou-se a base de dados como o
universo dos pescadores, ou seja, as análises consideram que o RGP representa a
população dos pescadores brasileiros. Os dados foram organizados em gráficos e tabelas
e, nas situações onde os dados permitiram, foram realizadas descrições paramétricas por
meio da obtenção de medidas de tendência central (quartis, média e mediana) e de
dispersão (variância e desvio padrão).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em 2010 estavam cadastrados 1.048.575 pescadores brasileiros, dos quais 162.054
registros foram cancelados por critérios definidos no Ministério da Pesca e Aquicultura
(MPA), restando, assim, 886.521 efetivamente registrados. Em sua maioria os pescadores
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são artesanais (99,14% do total) e 40,57% são mulheres. A média de idade dos
pescadores foi de 39,21 anos com diferença estatística entre homens (40,31 anos) e
mulheres (37,57 anos), assim como por região, onde Norte e Nordeste apresentaram uma
idade média mais baixa, respectivamente 37,28 e 39,02 anos, quando comparadas às
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com médias de idade de 44,23, 43,58 e 43,87 anos,
respectivamente. No Brasil 408.863 pescadores são solteiros (49,92% do total), 217.109
casados (26,51%), 181.823 vivendo em união estável (22,20%), 7.003 divorciados
(0,86%), e 4.167 (0,51%) viúvos. Quanto ao número de dependentes, em 2010, 84,15%
dos pescadores brasileiros solteiros não possuía dependentes, enquanto que entre os
pescadores não-solteiros esse número foi de 41,67%. A maioria dos pescadores possuem
o ensino fundamental incompleto (79,46%) ou declaram-se analfabetos (6,53%), sendo
melhor o desempenho escolar dos pescadores das regiões Sudeste e Sul. Quanto às
relações de trabalho, predomina a informalidade no setor pesqueiro, com a maior parte
dos pescadores brasileiros trabalhando individualmente ou em regime de economia
familiar, estando diretamente relacionado com a característica artesanal da pesca no
Brasil. De acordo com o RGP, os pescadores brasileiros têm sofrido uma redução da
quantidade de bens adquiridos ao longo do tempo. Em 1970, 69,67% dos pescadores
brasileiros possuía residência própria, enquanto que em 2010 esse número diminuiu para
47,24%. Quanto a possuir veículo próprio, a quantidade relativa de pescadores foi
reduzida de 10,06% em 1970 para 1,94% em 2010. Essas informações podem ser
indicativas de uma deterioração da atividade. Considerando as áreas de pesca, a
quantidade relativa de pescadores que declararam pescar no mar diminuiu
gradativamente ao longo do tempo, chegando ao seu menor valor em 2010 (19,92%); nos
estuários os pescadores mantiveram-se praticamente constantes com 5,53%; nos rios e
lagos houve um aumento significativo da participação de pescadores, chegando a 65,70%
pescando em rios e 28,29% em lagos. Quanto aos grupos de espécies capturados no
Brasil, de forma geral, os pescadores pescam majoritariamente peixes (90% dos
pescadores), enquanto apenas 14,17% pescaram crustáceos (pode ser explicado pelas
restrições impostas a essa pescaria). Os que pescam mariscos representam 14,53% do
total de pescadores. As pescarias de algas são realizadas por 0,46% do total de
pescadores brasileiros.
CONCLUSÃO
A atividade pesqueira no Brasil contou, em 2010, com 886.521 pescadores profissionais
efetivamente registrados, majoritariamente da classe artesanal, que representa 99,14%
desse total. As mulheres representam 40,57% do total de pescadores brasileiros. De
forma geral, conclui-se que a maioria dos pescadores brasileiros apresenta idade média
de 39,21 anos, baixa escolaridade (predomínio de pescadores analfabetos ou com ensino
fundamental incompleto) e têm sofrido uma redução da quantidade de bens adquiridos ao
longo do tempo, o que pode indicar uma deterioração da atividade.
É possível perceber diferenças regionais em praticamente todas as variáveis do RGP
estudadas neste trabalho, o que se conclui que as regiões Norte, Nordeste e CentroOeste formam um grupo com características diferenciadas das regiões Sudeste e Sul.
Essas diferenças regionais dos pescadores podem refletir as diferenças socioeconômicas
da população brasileira como um todo.
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INTRODUÇÃO
A formação do sistema lagunar de Araruama, localizado no Estado do Rio de Janeiro
(Brasil), já foi abordada em diversas análises. O confinamento deste ambiente lagunar
terá ocorrido devido ao crescimento de duas barreiras arenosas (restinga de
Massambaba) na sequência de mudanças no nível do mar durante os períodos
Pleistocênico e Holocênico (120.000 a 7.000 anos antes do presente - BP). No entanto,
entendemos que em cronologias mais recentes, o aumento do fornecimento de
sedimentos devido ao incremento das atividades humanas e seu transporte longitudinal
através das correntes de deriva litorânea, também contribuiu para a formação deste
sistema lagunar. Nesse sentido, pretende-se demonstrar a influência que as atividades
antrópicas exerceram na constituição da restinga externa e dos esporões internos da
laguna.
METODOLOGIA
Por forma a evidenciar tais processos, este estudo baseia-se especialmente numa
perspectiva da História Ambiental, recorrendo-se à análise de documentação histórica
escrita e cartográfica (séculos XVI e XX) relacionada com a região de Cabo Frio. Para
tanto, procurou-se sistematizar documentação procedente do Arquivo Histórico
Ultramarino (Lisboa) e do Arquivo Nacional do Brasil (Rio de Janeiro). A coleta de dados
efetuou-se em documentos avulsos e memórias descritivas da região, onde se procurou
obter informações quanto à descrição da paisagem. Observaram-se ainda as cartas de
sesmaria outorgadas no entorno da laguna de Araruama e da laguna de Saquarema. Tais
fontes históricas têm o potencial de fornecer informações quanto às modificações
operadas nos ecossistemas para o estabelecimento de áreas de cultivo ou de exploração
de madeira, situações propiciadoras de um aumento de deposição sedimentar nas
lagunas e no litoral. Recorreu-se igualmente a cartografia histórica produzida entre os
séculos XVI e XX, de modo a se observar possíveis alterações nas representações do
litoral em análise. Os elementos recolhidos foram confrontados com dados
geomorfológicos da região provenientes de estudos da área das ciências naturais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos sustentam a hipótese enunciada quanto à interferência humana na
constituição do sistema lagunar de Araruama. Tal evidência é particularmente notória na
constituição do tômbolo e na definição da restinga externa, datada do período do
Holoceno e cuja orientação se deve á localização da ilha de Cabo Frio. Com efeito, no
século XVI existia uma ilha menor entre o continente e a ilha de Cabo Frio, observando-se
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que a restinga e o tômbolo ainda se encontravam em processo de formação. Por outro
lado, os esporões internos da laguna também se encontravam em desenvolvimento. A
documentação histórica analisada assevera a intensificação de ocupação humana no
entorno da laguna de Araruama, bem como no entorno da laguna de Saquarema, situada
nas suas proximidades. Estas regiões foram paulatinamente ocupadas, operando-se uma
intensa transformação na paisagem através da deflorestação para a prática da agricultura
e da exploração de madeira. A implantação destas atividades humanas intensificou a
contribuição sedimentar nesses corpos lagunares. No caso da laguna de Araruama, o
depósito de sedimentos através dos cursos fluviais concorreu para a constituição dos
esporões internos. Já no caso da laguna de Saquarema, a documentação histórica
analisada, testemunha tratar-se de um corpo hídrico lagunar que estabelecia
ocasionalmente a ligação com o oceano através da abertura natural da sua restinga. Esse
processo permitia que parte dos sedimentos provindos dos cursos fluviais, fosse
depositada no mar e, posteriormente, carreados através da deriva litorânea, concorrendo
para definir o fortalecimento do cordão holocênico da laguna de Araruama e para a
constituição do tômbolo. Esta asserção é verificada na cartografia histórica, através da
representação de um banco de areia submerso entre as lagunas mencionadas. Os
sedimentos que o compunham, certamente provinham das descargas cíclicas da laguna
de Saquarema sendo depositados ao longo do cordão externo da laguna de Araruama.
CONCLUSÃO
Os estudos sobre o sistema lagunar de Araruama afirmam que o transporte de
sedimentos pela deriva litorânea não terá contribuído para a sua constituição. No entanto,
pouca atenção foi dada às possíveis contribuições humanas. Este estudo demonstra que
as atividades humanas estabelecidas no entorno das lagunas de Araruama e de
Saquarema, aumentaram o depósito de sedimentos nesses corpos lagunares. A
deposição em Araruama embora não contribuísse para a constituição da sua restinga,
contribuiu para a formação dos esporões internos. Já na laguna de Saquarema, observouse que os sedimentos eram carreados para o mar através de restabelecimento de trocas
hídricas entre a laguna e o oceano, promovendo o transporte longitudinal desses
sedimentos através das correntes de deriva litorânea, depositados depois ao longo do
cordão Holocênico de Araruama. Este trabalho evidencia que a análise de documentos
históricos pode fornecer informações e contribuir para a compreensão da evolução
recente do litoral.
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.026 - PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE
MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EM PEQUENOS ESTUÁRIOS DA COSTA
PORTUGUESA - TERÃO UTILIDADE NA GESTÃO COSTEIRA?
INÊS ALFARO CARDOSO, HENRIQUE NOGUEIRA CABRAL, LUÍS MANUEL QUINTAIS
CANCELA DA FONSECA
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Palavras-chave: Variabilidade natural; Impactos antrópicos; Macrozoobentos; Costa sul de Portugal

INTRODUÇÃO
As comunidades de macroinvertebrados bentónicos são altamente variáveis, mesmo em
pequenas escalas espaciais, mas desempenham um papel fundamental em ambientes
estuarino-lagunares na: i) sua elevada produtividade; ii) implementação de planos de
monitorização; iii) aplicação de ferramentas de avaliação da qualidade ecológica. A
compreensão dos respectivos padrões de distribuição é crucial para diferenciar a
variabilidade natural, da induzida por impactos antropogénicos. Estas comunidades foram
estudadas em cinco pequenos estuários do sul e sudoeste português, para perceber a
influência de características ambientais na respectiva estrutura. O conhecimento dos
padrões de distribuição em cada sistema é determinante para: i) quantificar factores
concretos de impacto; ii) a mitigação do risco de perda do seu valor ecológico e funcional;
iii) futuras comparações entre sistemas e quantificar a sua vulnerabilidade.
METODOLOGIA
Cinco pequenos sistemas estuarinos foram amostrados: Mira, Odeceixe e Aljezur (costa
Sudoeste - Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina); costa sul
Bensafrim e Gilão (este parcialmente incluído no Parque Natural da Ria Formosa). O
caudal, dependente da chuva, é principalmente torrencial em todos eles e influencia as
variações espaciais e temporais da salinidade. Amostras da macrofauna bentónica foram
obtidas com uma draga van Veen (três replicados de 0,05 m2) no inverno e verão de
2010, em três sectores equivalentes definidos para incluir toda a zona de maré e gama de
salinidade de cada sistema: A, próximo à foz do estuário; B, intermediário e C, na parte
superior do estuário, com menor influência marinha. Os organismos obtidos foram
contados e identificados, sempre que possível, até ao nível específico. Recolheram-se
amostras adicionais para granulometria e matéria orgânica. Para cada estação do ano e
sistema foram calculados índices de diversidade e equitabilidade (Shannon-Wiener,
Simpson e Pielou). As diferenças entre as características dos sedimentos (one way
ANOVA) e na distribuição espacial das comunidades dentro e entre estuários (variáveis:
estuário, estação do ano e sector estuarino - dentro de cada sistema; PERMANOVA
sobre matrizes de dissimilaridades de Bray-Curtis, dados transformados - x) foram
testadas. Para estudo da relação entre os dados faunísticos e ambientais foi utilizada a
correlação canónica das coordenadas principais (CAP - dissimilaridade de Bray-Curtis) (R
2.13.0).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas características do sedimento e no teor de matéria orgânica entre os sistemas foram
encontradas diferenças significativas (ANOVA: p <0,001).Foi contabilizado um total de
19.000 indivíduos representando 79 Taxa. Nos dois períodos do ano amostradas, o
estuário do rio Gilão foi o mais diversificado, com 38 Taxa, seguido do Mira com 28. Em
Aljezur e Bensafrim, foram recolhidos 21 e em Odeceixe 27 Taxa. A PERMANOVA
permitiu distinguir comunidades entre sistemas (F = 6,4913, p <0,001). A correlação
canónica das coordenadas principais (CAP) permitiu explicar essas diferenças pelos
parâmetros do sedimento considerados (60% da variância total nos dois primeiros
componentes). A PERMANOVA permitiu distinguir associações de macroinvertebrados
dentro dos sistemas, entre períodos e sectores (F = 7,42 e F = 2,63, respectivamente, p
<0,001). A análise CAP permitiu observar que esses dois fatores têm importância relativa
diferente em todos os sistemas, com exceção de Bensafrim, onde sectores e
sazonalidade não foram significativamente diferentes. No Mira, as associações de
macroinvertebrados permitem diferenciar melhor os sectores durante o verão. Em
Odeceixe, a diferenciação entre sectores prevalece sobre a sazonalidade. Em Aljezur e
Gilão, a diferenciação entre setores foi mais pronunciada durante o inverno. Neste estudo,
os sedimentos foram caracterizados pela granulometria e teor de matéria orgânica; a
salinidade foi um factor indirecto cujos gradientes de distribuição dentro de cada sistema
foram considerados, com o estabelecimento de três sectores ao longo do gradiente
longitudinal de salinidade. Os cinco sistemas mostraram composições distintas das
comunidades bentónicas, com a dominância de espécies diferentes entre eles. Embora
sujeitos a diferentes entradas de água doce, reflexo das bacias hidrográficas
diferenciadas que os sustentam, a variância explicada pelos componentes sedimentares e
o conteúdo de matéria orgânica mostraram que, tal como referido por diversos autores, a
salinidade não é o principal responsável pelas diferentes associações faunísticas entre
sistemas, respondendo estas principalmente às mudanças nas características do
sedimento. Todavia, compreender e ser capaz de distinguir padrões neste nível de
organização não é independente de um olhar mais atento às espécies que os integram,
pois refletem a resposta de cada espécie ao ambiente e não uma resposta generalizada
da comunidade. Em resumo, mesmo com composições sedimentares diferentes, outros
processos podem ser responsáveis pela composição específica.
CONCLUSÃO
Neste estudo a variância sazonal não foi menos importante do que a variância espacial,
para todos os sistemas considerados. Para as comunidades de macroinvertebrados as
características do sedimento explicam as diferenças entre sistemas. Todavia, dentro dos
sistemas, os padrões encontrados foram insuficientemente explicados pela
heterogeneidade dos sedimentos, enfatizando que a presença de taxa indicadores obriga
a ter em conta a importância de outros potenciais forçadores (eg. contaminantes e
salinidade), chamando `a atenção para as acções antrópicas na vizinhança dos
ecossistemas estuarinos e lagunares, que fazem com que as interacções ecológicas entre
os seus componentes e os complexos processos evolutivos que neles ocorrem possam
ser postos em risco por modificações neles operadas. Neste contexto, estudos que
possibilitem diferenciar as alterações naturais, das resultantes da intervenção humana,
são fudamentais a uma correcta gestão futura destes sistemas. Toda esta informação
seria altamente valiosa para os “stakeholders” em futuros cenários de gestão e
conservação.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.027 - ANÁLISE DE MORFODINÂMICAS DO RELEVO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
DA PLANÍCIE COSTEIRA DE PELOTAS (RIO GRANDE DO SUL, BRASIL)
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INTRODUÇÃO
Situado em grande parte na Planície Costeira do RS (PCRS), o município de Pelotas
evidencia um espaço geográfico sobremodo condicionado pelas diferentes morfologias de
relevo dessa unidade morfoescultural. No município, em áreas da PCRS assenta-se a
terceira cidade mais populosa do RS, segundo o censo demográfico de 2010, e todos
modais de transporte de que participa o município (rodoviário, hidroviário, ferroviário e
aéreo), além das atividades de agricultura intensiva, pesca e explotação de areia e argila.
Nesse sentido, devido à alteração de processos geomórficos definida pela inter-relação
de variáveis do meio natural e do meio socioeconômico e cultural, este artigo objetiva
analisar as morfodinâmicas do relevo (processos geomorfológicos atuais) da área de
influência da PCRS em Pelotas, a partir do mapeamento das morfologias de relevo.
METODOLOGIA
A metodologia constituiu-se de orientações de Ab’Sáber (1969), União Geográfica
Internacional (UGI) (DEMEK et al., 1972), Ross (1992) e Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) (2009). Foram cumpridas cinco etapas: (1) Revisão bibliográfica:
revisou-se aspectos e processos geológicos, climatológicos e hidrográficos, tendo em
vista considerações sobre atributos morfológicos do relevo; (2) Organização de Banco de
Dados Geográficos (BDG): definiu-se os dados digitais; (3) Cartografia e
geoprocessamento de base: em ambiente computacional de Sistema de Informações
Geográficas, processou-se os materiais do BDG para a geração de Planos de Informação
(PIs) referentes a mapas-base, composições coloridas de imagens de satélite e anáglifos
de fotografias aéreas; (4) Mapeamento de unidades morfológicas (padrões de relevo): os
PIs de curvas de nível (com equidistância de 1m), clinografia e hipsometria, extraídos de
imagem de radar (SRTM), auxiliaram o mapeamento de rupturas de declive, com base na
análise visual da rugosidade topográfica e da área de influência de corpos d’água. Esta
influência foi analisada em composições coloridas de imagens de satélite e em anáglifos
de fotografias aéreas; (5) Análise de morfodinâmicas do relevo: sobrepôs-se os usos e
coberturas da terra aos padrões de relevo. Simultaneamente, anáglifos de fotografias
aéreas e imagens de satélite (composições coloridas) auxiliaram a identificação de
feições de processos geomorfológicos ativos. Na sequência, foi-se a campo (nas datas de
29/10/2015, 10/10/2016 e 11/10/2016) para validar as informações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mapeamento adotou a escala 1:125.000 e possibilitou a identificação de fatos
geomorfológicos ordenados em três níveis hierárquicos, a saber: 1º) morfoestrutura da
Bacia de Pelotas; 2º) morfoescultura da Planície Costeira; 3º) padrão morfológico de
pontal (área: 0,6 km²; altitude: 1 a 2 m; declividade: < 2%), planície (250,81 km²; 3 a 13 m;
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< 2%), duna (0,62 km²; 10 a 15 m; < 2%), lombada (15,8 km²; 14 a 17 m; < 2%) e terraço
(390,02 km²; 14 a 23 m; < 2%). Entre as principais morfodinâmicas analisadas, observouse em: padrão de pontal e planície: (a) oscilação periódica do lençol freático em
superfície; (b) redução da infiltração e intensificação do escoamento superficial
(decorrente da redução da permeabilidade do solo nas áreas de usos urbanos e da
compactação do solo pelo pisoteio de animais e trânsito de maquinário pesado); (c)
alteração de hidrodinâmicas lagunar e paludial (ocasionada por controle antrópico da
erosão de margem lagunar e seccionamento de áreas úmidas por usos urbanos e rurais);
(d) alteração de hidrodinâmicas alúvio-lagunares (devido ao seccionamento de áreas
úmidas por usos urbanos; controle antrópico da erosão fluvial em colos de meandro;
retificação e transposição fluvial); (e) suscetibilidade à erosão laminar em solo exposto
(por práticas agrícolas); (f) erosão laminar e linear (ativada em taludes não
fitoestabilizados de rodovias e em solo exposto); (g) solapamentos em margens de
abrasão de reservatório de água; (h) assoreamento fluvial (devido a obras rodoviárias);
padrão de terraço e lombada: (a) oscilação periódica do lençol freático em superfície; (b)
suscetibilidade à erosão laminar em solo exposto (em decorrência de práticas agrícolas);
(c) erosão laminar e linear (ativada em descontinuidades de aclive desprovidas de
cobertura vegetal); (d) redução da infiltração e intensificação do escoamento superficial
(decorrentes da redução da permeabilidade do solo nas áreas de usos urbanos e da
compactação do solo pelo pisoteio de animais e trânsito de maquinário pesado); (e)
alteração de hidrodinâmicas alúvio-lagunares (em virtude de retificação e transposição
fluvial; aterramento, impermeabilização e seccionamento de áreas úmidas por usos
urbanos); padrão de duna: (a) fitoestabilização; (b) remobilização de materiais por erosão
eólica.
CONCLUSÃO
A partir desses resultados, considera-se formado auxílio à delimitação do
condicionamento da morfologia do relevo às dinâmicas fluviais, lagunares e paludiais, as
quais definem limitações do sistema físico-ambiental à intervenção antrópica. Os
resultados corroboram que o desenvolvimento de estudos que viabilizem a
compartimentação do relevo é fundamental ao ordenamento territorial em áreas sensíveis
como as zonas costeiras. No caso de Pelotas, estudos desse tipo ajudam a melhor
delimitar Áreas de Especial Interesse Ambiental indicadas no terceiro Plano Diretor
municipal, nas quais estão localizadas a Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN), nomeada Pontal da Barra (topônimo do padrão de pontal), e as dunas costeiras,
definidas como Área de Preservação Permanente Degradada (APPD).
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INTRODUÇÃO
A humanidade apropria-se do espaço, transforma e adapta às suas próprias
necessidades, construindo e reordenando o ambiente físico-natural. Há cerca de dez mil
anos, com a inserção da agricultura, por exemplo, a substituição de ecossistemas
florestais por espécies vegetais, selecionadas para servir de alimentação ou como fonte
de matéria-prima, foi modificando o espaço. As pressões antrópicas constituem grave
ameaça à zona costeira e esta situação se agrava no meio rural, pelo destino que se dá
às terras. A maior demanda por recursos vem das cidades, porém são nas zonas rurais
que os espaços são modificados e por vezes comprometidos, especialmente em regiões
próximas às Unidades de Conservação.
METODOLOGIA
A estrutura do presente trabalho consiste na análise da problemática do uso e ocupação
na zona costeira. Adotou-se como procedimento metodológico a revisão bibliográfica e
documental. O presente trabalho é parte da Dissertação de mestrado intitulada “Unidades
Geoambientais como subsídio ao Planejamento Ambiental: ESEC Taim (RS)” cuja área
de interesse está localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul. Para este trabalho
foram levantadas as fontes bibliográficas a partir das análises prévias de artigos,
dissertações, teses, livros, entre outros a cerca da temática da pesquisa. Com esta
finalidade foi utilizado o Laboratório de Geomorfologia e Recursos Hídricos da
Universidade Federal do Rio Grande – FURG.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Historicamente, o desenvolvimento centralizou-se nos polos de maior produção e
movimentação de cargas, onde diferentes nações estabeleciam contato para tratar de
diferentes interesses. Os povoados concentravam-se em regiões próximas ao litoral, onde
diversos usos humanos foram ganhando espaço pela necessidade de comunicação,
comércio e transporte, efetuados em regiões portuárias (VALENTIN e MUELBERT, 2015).
Na década de 1960, impulsionado pelos altos investimentos no setor urbano-industrial,
houve um crescimento pontual nos espaços litorâneos (MARRONI e ASMUS, 2005). No
Brasil, mais especificamente na cidade de Rio Grande/RS, com a instalação do
Superporto e o distrito industrial, no início da década de 1970, houve o aumento de
15,52% da população no entorno do estuário (OLIVEIRA et al.; SANTOS e KITZMANN,
2016). Em alguns ambientes costeiros, encontram-se áreas de suma importância para a
sua manutenção, e também para o abrigo de diversas espécies de flora e fauna
(BURGER, 2009). Infelizmente, devido ao aumento das atividades econômicas em seu
entorno estas áreas vêm sofrendo grande degradação (MMA, 2010). No litoral sul do Rio
Grande do Sul, a Estação Ecológica do Taim possui alto potencial para a preservação e
manutenção do ambiente, porém esta sofre perturbações pela caça predatória, atividades
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agrícolas e pecuárias. A criação de gado provoca o pisoteio e a compactação do solo,
alterando a comunidade vegetal típica dos banhados. O cultivo do arroz irrigado, uma das
principais ameaças da região, reduz as áreas naturais, através da drenagem e retirada da
vegetação, compactação e salinização do solo, variação do nível do lençol freático,
eutrofização, erosão e/ou assoreamento, envenenamento da fauna e flora devido à
contaminação da água por agrotóxicos, escassez de água além dos riscos decorrentes da
monocultura (BURGER, 2009).
Os aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos presentes em cada região, devem ser
identificados e caracterizados de modo a compreender cada sistema, sua conexão,
interdependência e peculiaridades, a fim de propor um desenvolvimento sustentável
(GRILLI, 2017). Para isto são necessárias ações efetivas através do gerenciamento
costeiro integrado, observando os ecossistemas presentes e seus serviços ambientais, as
atividades humanas realizadas nesses espaços, seus impactos e o alcance dos mesmos
nas áreas contíguas. O diagnóstico eficaz permite que seja estabelecido o planejamento
adequado, a execução de propostas e a avaliação continua desse processo refletindo na
tomada de decisão (POLETTE e ASMUS, 2015).
CONCLUSÃO
A zona costeira é um sistema ambiental de interação entre os componentes da geosfera,
hidrosfera e atmosfera, compreende uma gama de ecossistemas ricos em produtividade e
biodiversidade, é dinâmica e suscetível à intervenção antrópica, o que repercute em
mudanças em seus aspectos físicos, biológicos, paisagísticos e socioeconômicos. O
mosaico de ecossistemas costeiros está funcionalmente conectado, ou seja, alterações
na estrutura e na dinâmica em um determinado ambiente refletirão sobre os demais,
dependem do tipo e intensidade da intervenção, da distribuição espacial, do grau de
conectividade e vulnerabilidade dos ecossistemas envolvidos. A gestão da Zona Costeira
requer um reconhecimento múltiplo de toda a sua estrutura e complexidade, bem como de
todas as atividades vinculadas às regiões litorâneas e aos sistemas adjacentes. O
gerenciamento deste sistema é imprescindível para o controle e proteção dos recursos
naturais, de modo a assegurar qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.
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INTRODUÇÃO
Os ambientes de navegação dos principais portos do mundo exigem a realização de
frequentes dragagens de manutenção. Por possuírem condições de abrigo favoráveis,
muitos dos portos se localizam em regiões estuarinas. O Porto do Rio Grande localiza-se
no estuário da Lagoa dos Patos, onde há a única conexão da bacia hidrológica do
Sudeste com o Oceano Atlântico. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo
analisar as taxas de assoreamento na Bacia do Porto Novo do Rio Grande. O
conhecimento dos processos de assoreamento pode permitir a adaptação do layout
portuário para redução dessas taxas e, consequentemente, a menor necessidade de
operações de dragagem, trazendo benefícios à administração portuária e ao meio
ambiente. Além disso, facilita a previsão e o gerenciamento de futuras dragagens.
METODOLOGIA
A estimativa das taxas de assoreamento foi realizada através de levantamentos
batimétricos e do histórico de dragagens do período, ambos disponibilizados pela
Superintendência do Porto do Rio Grande. Os levantamentos foram organizados
cronologicamente e o sistema de referência foi padronizado, adotando-se o “World
Geodetic System” 1984. As batimetrias apresentavam a informação de estarem com
profundidades referenciadas ao nível de redução da Diretoria de Hidrografia e Navegação
para o local (NR/DHN). Destaca-se que, no presente trabalho, foram apresentadas as
taxas referentes às últimas batimetrias antes de dragagens, uma vez que essas englobam
um maior intervalo de tempo e, desta forma, a maioria dos processos ocorridos no
período entre dragagens. Para cálculo das taxas, adotou-se uma área de 180 metros de
largura e 1.920 metros de comprimento, adjacente ao cais do Porto Novo. A profundidade
de projeto considerada foi de -10,5 metros (NR/DHN). A partir de cada levantamento
batimétrico foi gerado um modelo digital de elevação (MDE) com uma grade de
espaçamento de 10 metros entre pontos. Posteriormente, por meio dos MDEs gerados,
foram calculados os volumes de assoreamento (acima da cota de projeto). As taxas de
assoreamento (m³/mês) foram determinadas pela divisão entre o volume assoreado e o
tempo decorrido entre a batimetria e a última dragagem precedente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As taxas de assoreamento mensais encontradas (m³/mês) estão apresentadas a seguir.
Dezembro/2000 – Abril/2004 (aproximadamente 40 meses): 5.667
Abril/2004 – Janeiro/2006 (aproximadamente 21 meses): 12.437
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Outubro/2006 – Agosto/2009 (aproximadamente 34 meses): 12.677
Março/2010 – Julho/2012 (aproximadamente 28 meses): 15.682
Fevereiro/2014 – Novembro/2015 (aproximadamente 21 meses): 11.975
A taxa média observada entre dezembro de 2000 e abril de 2004 foi significativamente
menor que a observada entre outubro de 2006 e agosto de 2009, embora sejam períodos
de tempo semelhantes. Entre dezembro de 2000 e abril de 2004, observou-se a
ocorrência de El Niño de intensidade moderada (CPTEC/INPE), o que pode ter
contribuído para uma menor taxa de assoreamento. Já no período entre outubro de 2006
e agosto de 2009 ocorreu El Niño de intensidade fraca seguido de La Niña de alta
intensidade, o que pode colaborar para uma taxa de assoreamento mais elevada.
Entre abril de 2004 e janeiro de 2006 e entre fevereiro de 2014 e novembro de 2015,
observa-se que as taxas em torno de 12.000 m³/mês. Em ambos os intervalos de tempo,
constatou-se a ocorrência de El Niño (CPTEC/INPE), contribuindo para menores taxas de
sedimentação.
Já entre março de 2010 e julho de 2012 não há um evento predominante e a taxa
observada foi de 15.682 m³ mensais.
Eventos de El Niño ocasionam um excesso de chuvas na região sul do Brasil
(MARENGO, 2007), o que implica fortes vazantes no estuário da Lagoa dos Patos
(MÖLLER e FERNANDES, 2010), promovendo a saída de sedimentos. Já eventos de La
Niña provocam estiagem na região (MARENGO, 2007), colaborando para baixas
descargas nesse estuário (MÖLLER e FERNANDES, 2010) e favorecendo processos de
sedimentação.
Segundo Calliari (1980), a análise do assoreamento da Bacia do Porto Novo no período
de 1923 a 1943 (média de 19.617 m³/mês) já demonstrava que os anos de fortes chuvas
na bacia de drenagem correspondem a baixas taxas de assoreamento. Destaca-se a
enchente natural de 1941, ano no qual a taxa de assoreamento média mensal foi de 612
m³/mês. Ainda conforme Vassão (1951, apud CALLIARI, 1980), as taxas de
assoreamento são influenciadas diretamente pela combinação entre a temperatura da
água e a salinidade. Em trimestres mais quentes (temperatura da água acima da média),
a floculação é favorecida, enquanto que em trimestres mais frios (temperatura abaixo da
média), tem-se a reação nula ou atrasada.
Ressalta-se, ainda, que outras variáveis influenciam os processos de sedimentação nesse
ambiente.
CONCLUSÃO
Muitos portos do mundo localizam-se em ambientes estuarinos. Regiões estuarinas
possuem grande importância ambiental, como para reprodução de espécies da fauna e
flora, e socioeconômica, como para atividades pesqueiras e de lazer. O presente trabalho
apresenta resultados de taxas de assoreamento obtidos para a Bacia do Porto Novo do
Rio Grande (localizado na região estuarina da Lagoa dos Patos) entre os anos de 2000 e
2015. Observa-se que as taxas se comportam de maneira variável em períodos de tempo
semelhantes, sendo influenciadas por variáveis hidrodinâmicas, meteorológicas,
hidrológicas, entre outras. Um maior entendimento dos processos de assoreamento em
portos estuarinos contribui significativamente para a avaliação da frequência necessária
de operações de dragagem, permitindo otimizar o planejamento de forma a reduzir custos
e danos ao meio ambiente. Desta maneira, promove-se uma gestão integrada e torna-se
mais harmônica a relação entre o meio ambiente e as atividades socioeconômicas.
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INTRODUÇÃO
A intensa ocupação urbana em regiões costeiras ocasiona uma série de impactos
ambientais que englobam, conforme Rodrigues e Maia (2003), desde a densificação da
infraestrutura urbana até as alterações físicas do ambiente, tornando-se forte agente
modificador da paisagem. Atribui-se o conceito de paisagem à união entre sociedade e
natureza, concernente aos vínculos entre o urbano e o rural, entre o autêntico e o artificial
(SOUZA, 2016). Entre os instrumentos para analisar a dinâmica da paisagem encontramse os mapas de cobertura e uso da terra, que permitem identificar e mensurar os padrões
de ocupação humana e as alterações na natureza. Nessa perspectiva, este estudo
investiga as alterações na paisagem no setor costeiro central do município de Jaguaruna,
através do mapeamento da cobertura e uso da terra.
METODOLOGIA
A metodologia empregada para investigar as alterações na paisagem da área em
questão, consistiu em cinco etapas principais descritas a seguir. A primeira se refere à
seleção e sistematização de informações cartográficas, de ortofotos, de imagens de
satélite e de dados estatísticos. A etapa seguinte envolveu a estruturação e a entrada das
informações em ambiente SIG (ArcGIS 10.5), no qual realizou-se o recorte da área de
estudo, compreendido entre os limites dos balneários Campos Verdes e Esplanada,
obtidos a partir dos arquivos digitais dos setores censitários do IBGE (2010). Ademais,
foram elaborados ortofotomosaicos para os anos de 2002 e 2012. Na fase seguinte, foram
elaborados mapas de cobertura e uso da terra para os referidos anos, por meio do
método de interpretação visual. Posteriormente, procedeu-se a análise espacial para
detectar alterações nos padrões de cobertura e uso da terra. Cada classe temática
mapeada, em ambas as datas, foi mensurada e, após, elaborou-se um mapa de
subtração. Ainda, cada classe de ambos os anos considerados foi sobreposta para
obtenção de mapas individuais, de modo a se analisar a redução ou a ampliação de
áreas. Para tanto, aplicou-se uma ferramenta de intersecção entre as categorias
digitalizadas, estimando-se a área alterada. Por fim, as alterações detectadas foram
avaliadas considerando a variação espacial e temporal das classes mapeadas e um
levantamento das condições de urbanização e do saneamento básico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A interpretação das ortofotos resultou no mapeamento das seguintes classes de cobertura
e uso da terra: praia, dunas costeiras, silvicultura, mata, urbano, campo, área exposta,
curso d’água, lago, área úmida, via principais e secundárias. Ao compararmos os dados
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de área dos dois mapas (2002 e 2012), percebe-se que as alterações mais significativas
recaem sobre a classe urbana, avançando sobre as dunas e o campo. A silvicultura teve
uma ampliação de área, sobretudo, substituindo a classe campo. Portanto, pode-se
constatar que a classe campo obteve a maior perda de área nesses 10 anos e, a classe
urbana obteve o maior acréscimo em sua área total. As classes de usos, urbano e
silvicultura, juntas, tiveram um acréscimo de 9,28% de 2002 para 2012. Já a cobertura
natural (campo, dunas costeiras e corpos de água) teve uma perda de 12,09%.
Constatou-se a redução da área das dunas costeiras em função da ampliação da faixa de
praia, abrangendo 4,60%; e do avanço da urbanização, totalizando 3,72% de dunas
ocupadas pelo urbano. O campo teve a maior perda no período investigado, com redução
de 9,75%. Tal subtração da classe campo se deve à expansão da urbanização e da
silvicultura, com 15,70% e 9%, respectivamente. A silvicultura compôs a segunda maior
ampliação (3,11%), com ênfase em locais onde já se exercia essa prática, substituindo
assim áreas de campo. O solo exposto avançou em locais próximos à prática de
silvicultura e à urbanização. Por outro lado, a cobertura natural mata teve 1,08% de
acréscimo em sua área total original. No período analisado, a expansão urbana foi a
maior responsável pela substituição de áreas naturais, como as dunas costeiras e o
campo (caracterizado como vegetação de restinga herbácea). A área total desses
ambientes suprimida pelas práticas antrópicas foi de quase 12%, o que para um período
de 10 anos pode ser considerado um valor significativo. O levantamento das condições de
saneamento demonstrou que a maioria das residências da área de estudo ainda possuem
como destinação do esgoto sanitário as fossas sépticas e rudimentares, assim como, há
um número elevado de abastecimento de água por poço ou nascente, tornando a
população mais vulnerável às enfermidades decorrentes da precariedade do saneamento.
A urbanização alterou significativamente a dinâmica natural da paisagem, por meio da
construção de residências e da abertura de acessos para veículos e pedestres, em
ambientes de dunas costeiras.
CONCLUSÃO
Os usos da terra decorrentes do processo de urbanização resultaram na degradação dos
ambientes naturais (dunas, restingas e lagos). A ocupação realizada de forma
desordenada aliada à tendência de aumento da pressão urbana gerou impactos negativos
sobre os ambientes naturais de Jaguaruna, tais como a supressão de áreas
ambientalmente sensíveis e, consequentemente, a alteração da paisagem natural. A
análise temporal da cobertura e uso da terra possibilitou a transformação de dados
espaciais em informações relevantes para diagnósticos ambientais, evidenciando o grau
de interação Homem-Meio, e, o quanto essa interação modifica a paisagem litorânea. Tais
informações podem contribuir para a conservação dos ecossistemas e para o
desenvolvimento adequado de atividades socioeconômicas, subsidiando a adoção de
medidas mitigadoras para redução de impactos ambientais. Espera-se, assim, dar suporte
para o gerenciamento costeiro integrado e à tomada de decisão para a condução da
expansão urbana em áreas mais apropriadas, protegendo os ambientes costeiros.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.033 - LIXO MARINHO NO BALNEÁRIO CASSINO: AS PARTES INTERESSADAS
BRUNA DE RAMOS DE RAMOS, DIONE KITZMANN
Contato: BRUNA DE RAMOS - RAMOS.DE.BRUNA@GMAIL.COM
Palavras-chave: Governança; cidade litorânea; poder público; atores

INTRODUÇÃO
Lixo marinho é um problema que preocupa as cidades costeiras, que concentram
populações próximas ao mar, em especial aquelas que têm atividades turísticas. Rio
Grande (RS) é um exemplo dos múltiplos usos da zona costeira, com atividade industrial,
portuária e pesqueira. Também apresenta potencial turístico através do Balneário
Cassino, que recebe cerca de 200 mil pessoas/dia na temporada de verão. Desta
maneira, as partes interessadas na manutenção e melhora da qualidade deste Balneário
no tema lixo marinho precisam ser identificadas. O objetivo deste estudo foi mapear as
partes interessadas, destacando a importância e a influência de cada uma no contexto do
combate ao lixo nos mares a partir das fontes terrestres, tendo como local de estudo o
Balneário Cassino.
METODOLOGIA
Para realizar o mapeamento das partes interessadas realizaram-se reuniões nas
Secretarias e Gabinete da Prefeitura do Rio Grande e busca ativa de estudos anteriores
em relação à gestão de resíduos sólidos no Balneário Cassino. Além disso, foram
realizadas consultas em notícias correlatas ao verão no Cassino, para identificar as partes
interessadas presentes na temporada de veraneio, período o qual a geração de lixo no
Balneário aumenta expressivamente (SANTOS et al. 2004). A fim de visualizar e discutir a
importância e influência das potenciais partes interessadas utilizou-se a matriz de
importância e influência das partes interessadas do Manual de Planificação,
Rastreamento e Avaliação dos Resultados de Desenvolvimento do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2009). Nessa metodologia entende-se que as
partes interessadas são as pessoas e/ou instituições que se beneficiarão ou cujos
interesses possam ser afetados por alguma atividade ou resolução de determinado
problema (PNUD, 2009). A importância da parte interessada está relacionada a quem as
ações estão direcionadas ou quem o problema atinge, o que pode ser diferente da
influência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como principal resultado obteve-se a Matriz de importância e influência composta de
quatro blocos. O bloco de alta importância e alta influência integrado por: comércio de
grande escala; Serviço Social do Comércio (SESC); Secretaria do Turismo e a ONG
Núcleo de Monitoramento e Educação Ambiental (NEMA). A Secretaria do Turismo, como
parte interessada é afetada pela qualidade da praia e turismo. Em um contexto de
interesse econômico quanto a um veraneio de qualidade estão associações que realizam
eventos, como o Serviço Social do Comércio (SESC), além dos comércios de grande
porte, que representam pontos âncora na propagação de iniciativas relacionadas ao
combate ao Lixo Marinho. Em Rio Grande a prefeitura desenvolve projetos com ONGs
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principalmente de cunho ambiental dando posição de alta importância e influência a tais
instituições. Um exemplo é o NEMA, que desenvolve projetos como o Dunas Costeiras
(recuperação e manejo).
O bloco de alta importância e média influência composto de: comércio de média escala;
comércio de pequena escala (ambulantes e traillers); setor hoteleiro; turistas e moradores.
Neste bloco deve-se atentar para o envolvimento de turistas e moradores do Balneário,
que caso ocorra, os coloca em posição de alta importância. O grau de sua influência
dependerá da sua participação. Se esta for efetiva e de qualidade, o grupo terá alta
influência, do contrário, esta tenderá a ser baixa.
O bloco de baixa importância e alta influência com a presença da: Secretaria Municipal de
Controle e Serviços Urbanos (SMCSU); Secretaria de Comunicação e Relações
Institucionais (SECRI); Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), e Secretaria do Cassino.
Essas secretarias são responsáveis pela aquisição e melhoria da infraestrutura e serviços
do Balneário, elaboração de leis que podem auxiliar no combate ao Lixo Marinho e
construção de ponte entre o poder público e a sociedade. A posição de alta influência,
porém importância média na Matriz, está relacionada ao interesse da gestão municipal em
adotar medidas para a resolução do problema. Caso o interesse pela temática exista, as
secretarias poderiam ocupar posição de alta importância e influência.
Por fim o Bloco de baixa importância e baixa influência (Bloco 4) com as Secretarias de
Município: da Cultura, de Educação e de Pesca. Essas três secretarias apresentam baixa
influência e importância, já que a temática do lixo marinho de origem terrestre não as
afeta diretamente. Porém em caso de campanha institucional para o combate ao lixo nos
mares tais atores poderiam ser beneficiados.
CONCLUSÃO
O mapeamento das partes interessadas é o primeiro passo no planejamento das ações
de gestão dos resíduos sólidos em cidade turística costeira. No Balneário Cassino as
partes interessadas relacionadas com o poder público apresentam em geral maior
influência que partes da sociedade civil, com menor poder de ação, como moradores e
turistas de maneira isolada, por exemplo. Sendo assim, é importante que o setor público
entenda o tema a ser tratado como relevante para que ações possam ser tomadas de
maneira institucionalizada. Parcerias com partes interessadas visando melhor qualidade
do Balneário para o verão, como os grandes comércios e ONGs, tende a acarretar
pressão para o poder público executar ações em conjunto e compreender a importância
do combate ao lixo marinho tanto para a melhora da economia quanto para a qualidade
socioambiental do município.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.034 - SIMULAÇÃO DE MÉDIO PRAZO DO TRANSPORTE SEDIMENTAR E
EVOLUÇÃO DO FUNDO DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS: CONTRIBUIÇÃO
PARA O APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE DRAGAGEM DO CANAL DE
ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE
ANDRE FELIPE MARTELO, WILIAM CORREA MARQUES, OSMAR OLINTO MOLLER JUNIOR
Contato: ANDRE FELIPE MARTELO - ANDREMARTELO90@GMAIL.COM
Palavras-chave: TELEMAC 3D; Sisyphe; Transporte suspenso; Evolução do fundo; Assoreamento

INTRODUÇÃO
Estuários recebem constantemente grande carga de sedimentos em suspensão. O
transporte desses sedimentos pode ocasionar o assoreamento de vias navegáveis e
docas de atracação, bem como a erosão de bancos arenosos (LIU, 2002). Sendo assim,
constantes dragagens são necessárias para manter hidrovias acessíveis aos navios com
calados cada vez maiores. A modelagem do transporte de sedimentos é uma ferramenta
útil para compreender a dinâmica natural ou antropogênica da evolução do fundo de rios e
estuários (VILLARET, 2013). Dessa forma, aplica-se no estuário da Lagoa dos Patos uma
modelagem morfodinâmica de médio prazo (13 anos) a fim de evidenciar áreas de
assoreamento do canal de acesso ao Porto do Rio Grande para melhorar as operações
de dragagem necessárias nesta hidrovia.
METODOLOGIA
Para tal, dois modelos do sistema TELEMAC-MASCARET são aplicados para estudar o
ambiente. O modelo hidrodinâmico TELEMAC-3D calcula as velocidades de corrente e o
transporte de sal no estuário, para então o modelo morfodinâmico Sisyphe computar o
transporte de sedimentos coesivos suspensos e a evolução do fundo resultante da
hidrodinâmica local. Foram modelados 13 anos de dados que representam o período
entre o ano de 2003 e 2015. O domínio do modelo compreende a Lagoa dos Patos e a
região oceânica adjacente até os 4000 metros de profundidade, com as bordas distantes
da região estuarina para evitar possíveis erros de contorno do modelo. As condições de
contorno para a atmosfera foram forçadas sobre a superfície livre do domínio numérico
com dados de temperatura do ar, velocidade do vento e pressão atmosférica, obtidos do
projeto Reanalysis da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Os
dados utilizados para o contorno oceânico foram velocidades de correntes, salinidade e
temperatura da água, obtidos do projeto HYCOM. Para as fronteiras líquidas continentais
foram forçados dados de vazão dos três principais rios tributários da Lagoa dos Patos (rio
Guaíba, Camaquã e Canal do São Gonçalo) obtidos do website da Agência Nacional de
Águas (ANA). A validação do modelo hidrodinâmico foi realizada utilizando dados de
velocidade de corrente de fundo e superfície, e salinidade coletados por um Acoustic
Doppler Current Profiler (ADCP).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A validação do modelo hidrodinâmico se mostrou satisfatória na representação física do
ambiente. Os dados do ADCP, mantido pelo Laboratório de Oceanografia Costeira e
Estuarina - LOCOSTE FURG, foram comparados com os resultados do modelo para o
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ano de 2011. A validação da salinidade apresentou erro absoluto de 8.22 e o índice de
correlação de 0.598. A velocidade de fundo e superfície apresentaram respectivamente
um erro absoluto de 0.15 e 0.2, enquanto que o índice de correlação apresentou valores
de 0.55 e 0.66 para velocidade de fundo e superfície.
A simulação do transporte das duas classes de sedimentos analisadas (areia-siltosa e
argila-siltosa) e da evolução do fundo ainda não foram concluídas, porém, resultados
prévios apontaram uma correta distribuição das classes de acordo com a literatura
existente para a região verificados por Antiqueira e Calliari (2005) e Demore (2001). A
evolução do fundo ainda não apresenta resultados significativos, pois foram obtidos
apenas 506 dias da simulação de longo prazo. Os resultados da evolução do fundo
poderão ser validados com trabalhos que já apresentaram taxas e mapas de erosão e
assoreamento do canal de acesso e Bacia de Evolução do Porto Novo do Rio Grande,
como o trabalho de Da Silva (2016). Ao final deste ano, espera-se apresentar o resultado
da simulação de 13 anos, sendo assim possível observar a correta evolução do fundo do
estuário e os pontos críticos de assoreamento do canal de acesso ao porto.
CONCLUSÃO
A análise dos mapas de distribuição das classes sedimentares analisadas aponta que
ambos os tipo de sedimentos (areia-siltosa e argila-siltosa) se distribuem ao longo de todo
o canal estuarino, em maiores profundidades. A areia-siltosa tem distribuição mais
marcante nas bordas do canal, a 6-8 metros de profundidade, enquanto que a argilasiltosa se distribui no leito central do canal em profundidades na entorno de 8-12 metros.
Na desembocadura da Lagoa dos Patos, a presença de areia é maior por conta do
sedimento arenoso oriundo da ação das ondas. O mapa de evolução do fundo aponta
uma evolução negativa do piso central do canal, porém a pequena escala de tempo
analisada não permite afirmar um cenário erosivo ou de assoreamento do canal. Concluise por fim, que o modelo morfodinâmico, até o momento (506 de 4.748 dias de
simulação), apresentou boa caracterização da dinâmica sedimentar do estuário
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.035 - EUTROFIZAÇÃO DA LAGOA DE MARICÁ-RJ E O CRESICMENTO URBANO
DANDARA BERNARDINO BEZERRA, FABIO FERREIRA DIAS, PAULO ROBERTO ALVES,
CAMILA AMÉRICO DOS SANTOS, VILMAR LEANDRO DIAS FERREIRA
Contato: DANDARA BERNARDINO BEZERRA - DANDARABERNARDINO@ID.UFF.BR
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; NDBI; Eutrofização; Lagoa de Maricá

INTRODUÇÃO
O crescimento urbano nas zonas costeiras é considerado um dos maiores desafios para a
gestão desses espaços em todo o mundo, principalmente no que concerne ao controle de
fontes poluidoras de corpos hídricos. as bacias exorreicas ,são responsáveis pelo
transporte de sedimentos, matéria orgânica e efluentes oriundos de lançamentos
domésticos, industriais e agrícolas. As lagunas do litoral fluminense, recebem o fluxo de
água que atravessa regiões urbanas carregados de esgoto domésticos desde a década
de 70. Esse aporte é responsável pela degradação de ambientes costeiros, como ocorre
na Lagoa de Maricá-RJ. Neste contexto, o estudo busca analisar a qualidade da água que
chega na lagoa de Maricá relacionando o crescimento urbano, a situação do sistema de
esgotamento sanitário e a qualidade da água da lagoa.
METODOLOGIA
O crescimento urbano nas principais bacias hidrográficas (Ubatiba, Camburi, Buriche e
Imbassaí) da lagoa de Maricá foram investigados através da ferramenta de sensoriamento
remoto Normalized Density Building Index– NDBI. Esta ferramenta, trata-se de um índice
radiométrico desenvolvido para ara identificar áreas urbanas e construídas, empregando a
equação NDBI = (Pivm– Pivp)/(Pivm+Pivp), onde Pivme Pivm referem-se a banda no
infravermelho próximo e no infravermelho médio. Nesta etapa, foram utilizadas imagens
orbitais dos satélites/sensores Landsat 5-TM/ Landsat 8-OLI anos de 2000, 2010 e 2015
respectivamente.
Analisou-se a situação do sistema de esgotamento sanitário na região por meio das
informações disponibilizadas pelo censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) referentes aos anos de 2000 e 2010.
Para análise da qualidade de água foram realizadas coletas em 4 pontos ao longo do Rio
mumbuca, em função passar pela região com maior densidade urbana do município e em
5 pontos na foz dos principais rios que deságuam na lagoa de Maricá. As coletas no rio
foram realizadas em fevereiro de 2017 e na lagoa dezembro/2016, janeiro, fevereiro,
junho, julho e setembro/2017. Em laboratório as amostras foram filtradas e, em seguida
foi investigado os parâmetros NO2-, NO3-, NH4+ e PO43- através do método colorimétrico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do NDBI das bacias hidrográficas permitiram identificar intensa e
progressiva concentração urbana próximo à laguna. A bacia do rio Ubatiba apesar de
apresentar baixa porcentagem de malha urbana quando comparadas com as outras
bacias estudadas, correspondendo à 11%, 15% e 12%, 2000, 2010 e 2015,
respectivamente, quando se observa a área total mapeada, a bacia do rio Ubatiba
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apresenta a maior extensão urbana. Isto está relacionado com o fato desta ser a maior do
município com cerca de 79km² de extensão. Seguida pela bacia do rio Buriche com
mancha urbana de 39%(4,46Km²), 42%(4,81Km²) e 45%(5,18Km²) entre os anos de 2000,
2010 e 2015 respectivamente. Imbassaí com mancha urbana de 54%(4,01Km²),
51%(3,76Km²) e 64% (4,77Km²). Por fim, Camburi com mancha urbana de 39%(2,84km²),
22% (2,38Km²) e 29% (3,14km²) nos anos de 2000, 2010 e 2015, respectivamente.
Quanto ao que concerne o sistema de esgotamento sanitário, os resultados foram
comparados com o número de residências entre os anos de 2000 e 2010. A análise
apontou que houve um aumento no número de residências (28%) e este não foi
acompanhado pela quantidade de ligações via rede de esgoto e fossa séptica
(considerada a alternativa mais apropriada na falta da rede de coleta de esgoto). Mostrou
também que os sistemas de esgotamento sanitário predominantes são a fossa séptica
(51,9%) e rudimentar (28,2%), provavelmente por serem sistemas simples e econômicos.
Contudo, a maioria destas fossas não possui instalação ou manutenção adequada,
possibilitando que o esgoto da residência (incluindo pia, lavanderia e chuveiro) seja retido
nela. Estimando o crescimento em 10 anos - até 2020 - com base nas informações
apresentadas, verifica-se que a degradação da lagoa de Maricá será intensificada se
mantiver esse padrão.
A análise de nutrientes apontou que houve um aumento das concentrações de NO2-,
NO3-, NH4+ e PO43- em direção a laguna. O PO4 em domínio fluvial variou entre 1.0 mg/L,
0.3mg/L, 1.6mg/L e 1.9mg/L (Ponto 1 ao 4), na lagoa os resultados apresentaram média
de 6,17mg/L. As concentrações de NO2-, NO3-, NH4, também aumentaram do ponto 1 ao
5, onde em domínio fluvial o NO2- correspondeu: 0,17mg/L, 0,17mg/L, 0,36mg/L,
0,26mg/L; o NO3: 0,034mg/L, 0,031mg/L, 0,143mg/L, 0,068mg/L e o NH4: 1,34mg/L,
0,17mg/L, 0,88mg/L, 1,40mg/L. Na lagoa a média dos resultados obtidos para NO 2-, NO3-,
NH4 foram, 0,001mg/L, 0,25mg/L e 5,04mg/L.
CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo indicaram que a urbanização intensa no município de Maricá
no decorrer das últimas décadas associado a falta de um sistema de esgotamento
sanitário adequado, exerce pressão sobre as bacias hidrográficas através do lançamento
de efluentes domésticos sem tratamento nos rios constado em função das altas
concentrações de nutrientes encontradas, principalmente no que se refere o PO 4 e NH4.
Esse cenário propicia eventos de floração de algas e mortandade de peixes, observados
nos últimos anos no Maricá, indicando processo de eutrofização do Sistema lagunar. Esta
situação influencia a qualidade de vida e geração de lucros da cidade, em função de
prejudicar as atividades de pesca e turismo. O cenário apresentado mostra a importância
da gestão territorial e urbana da zona costeira.
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1.3.036 - MODELAGEM NUMÉRICA DE DERRAME DE ÓLEO SOB A PONTE DOS
FRANCESES NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS- RS
THALITA FAGUNDES LEAL, BRUNO VASCONCELLOS LOPES, MAUREN COSTA DA SILVA,
OSMAR OLINTO MOLLER JUNIOR, WILIAM CORREA MARQUES
Contato: THALITA FAGUNDES LEAL - THALITAEINSTEIN-FISICA@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Modelagem Numérica; TELEMAC-3D; ECOS

INTRODUÇÃO
O padrão de consumo da população mundial apoia-se no petróleo e derivados, e a
preocupação com o meio ambiente em relação aos derrames levou ao desenvolvimento
de sistemas numéricos, que simulam o transporte e o destino das partículas de óleo em
rios, oceanos e limites costeiros. A área do Porto de Rio Grande é o centro de várias
atividades petroquímicas como a Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR), situada nos
limites do estuário da Lagoa dos Patos. Estas atividades representam risco de poluição
por óleo para atividades costeiras e o ecossistema local. Assim, dados os potenciais
riscos de derrame de óleo na região da Ponte dos Franceses, este trabalho tem como
contribuição a modelagem de um cenário hipotético para a dispersão de vazamento de
óleo cru.
METODOLOGIA
O sistema de modelagem numérica utilizado é o TELEMAC, através do módulo
hidrodinâmico TELEMAC-3D. Esse modelo é utilizado para estudos hidrodinâmicos
tridimensionais de fluxos de águas rasas e resolve as equações de superfície livre do
fluido operando em malhas de elementos finitos. Neste caso, a malha possui 93.050 nós e
utiliza o sistema de coordenadas sigma na discretização vertical, que acompanha os
limites superficiais e de fundo. O modelo resolve as equações Navier-Stokes,
considerando as variações locais na superfície livre do fluido e desprezando as variações
de massa específica na equação de conservação da massa. Também considera a
pressão hidrostática e a aproximação de Boussinesq para resolver as equações de
quantidade de movimento (HERVOUET, 2007).
A dispersão do óleo foi analisada utilizado o modelo ECOS (Easy Coupling Oil System)
que é acoplado ao TELEMAC-3D. O ECOS é um modelo que descreve o comportamento
das partículas de óleo na coluna de água. O modelo foi desenvolvido na Universidade
Federal do Rio Grande-FURG, no Laboratório de Análise Numérica e Sistemas Dinâmicos
- LANSD, em 2010. A elaboração da condições iniciais e de contorno, provém de três
bancos de dados distintos: dados globais de circulação oceânica, o HYCOM (HYbrid
Cooedinate Ocean Model), dados globais e de circulação atmosférica, o Reanalysis ERAInterim e dados de batimetria da DNH (Diretoria de Hidrografia e Navegação).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As simulações hidrodinâmicas utilizadas para a verificação da qualidade dos resultados
foram conduzidas por 4 anos, de 01/01/2010 a 01/12/2013. Estas informações foram
utilizadas para validar os resultados do modelo a partir da comparação com dados
observados em campo, neste caso o resultado hidrodinâmico da simulação foi comparado
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com as observações de velocidade de correntes e salinidade medidas no canal de acesso
a Lagoa dos Patos (Estação da Praticagem) no período de 06/01/2011 a 30/01/2011.
A comparação entre as séries temporais da velocidade de corrente calculada e observada
a 12 m de profundidade indicaram que o modelo pode reproduzir as tendências de sinal
do campo de velocidade no canal estuarino da Lagoa de Patos. As principais diferenças
aparecem no período de 12 a 14 de Janeiro e entre o período 17 a 22 de Janeiro. A
comparação entre as séries temporais de salinidade calculada e observada a 3 m de
profundidade também índica que o modelo pode reproduzir as tendências de sinal do
campo de salinidade no canal estuarino da Lagoa de Patos. Da mesma forma, diferenças
importantes aparecem no período de 05 a 10 janeiro, 13 a 16 de janeiro e 24 a 27 de
janeiro.
Para minimizar o esforço computacional nas simulações do modelo de óleo, com os
dados hidrodinâmicos, foram elaboradas séries temporais de elevação indicando os
períodos de enchente e vazante no estuário da Lagoa dos Patos. Assim, foi selecionado
um cenário de condição meteorológica distinta, típicas da região. No caso deste estudo,
foi considerada a condição de enchente do estuário da Lagoa dos Patos, a fim de estudar
o comportamento do deslocamento das partículas de óleo durante este evento.
O volume de óleo considerado no modelo foi de 13 m³. A escolha do vazamento hipotético
de óleo segue a norma de “Modelagem e Derramamento de Óleo no Mar” 023/2002 do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que
registrou o pior cenário na região sul do Brasil, com o vazamento de aproximadamente 13
m³ na monoboia de Tramandaí.
De acordo com o resultado do modelo ECOS para a condição de enchente, com
predomínio de ventos sudoeste, o deslocamento da mancha de óleo segue para o interior
do estuário da Lagoa dos Patos, em direção a Cidade de São José do Norte.
CONCLUSÃO
A simulação do modelo de óleo indicou que a mancha de óleo desloca-se de acordo com
a intensidade preferencial das velocidades de correntes da região influenciado pela
velocidade dos ventos de sudoeste. A Lagoa dos Patos tem efeito vazante e enchente
devido a influência dos ventos de sudoeste.
O modelo ECOS considera para resolução do transporte de partículas de óleo os
processos de advecção, difusão, espalhamento e evaporação. Assim, o modelo mostrouse capaz de simular o volume de óleo, embora sejam necessárias mais simulações para
concluir quais regiões seriam mais afetadas em caso de derrames de óleo na região da
Ponte dos Franceses.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.037 - O PAPEL DOS ESTUDOS OCEANOGRÁFICOS NA GESTÃO DE CONFLITOS
DA ZONA COSTEIRA: O CASO DAS COMUNIDADES DE ILHA DE MARÉ
(SALVADOR-BA)
BEATRIZ MOREIRA BISPO
Contato: BEATRIZ MOREIRA BISPO - BEATRIZMOREIRABISPO@GMAIL.COM
Palavras-chave: Conflitos; Zona Costeira; Poluição; Ilha de Maré

INTRODUÇÃO
As comunidades tradicionais possuem interação positiva homem-meio, sem perspectivas
exclusivamente comerciais. Por isso são reconhecidos direitos próprios. Porém, muitos
são os conflitos que envolvem essa população, principalmente no que se refere ao
território. O presente trabalho retrata os conflitos entre as comunidades tradicionais e
quilombolas de Ilha de Maré, localizada no NE da Baía de Todos os Santos, que vivem e
subsistem dos recursos da terra e água desde sua ocupação durante e após o período de
escravatura; e as empresas industriais e portuária instaladas à partir da metade do século
XX ao redor da Ilha, onde se dá uma verdadeira aceleração do processo de degradação
ambiental. Logo, o presente trabalho tem como objetivo discutir este conflito à partir da
contribuição de estudos oceanográficos.
METODOLOGIA
Esse trabalho foi desenvolvido no período de julho de 2016 a julho de 2018, em Ilha de
Maré. A metodologia utilizada foi a Pesquisa Qualitativa-Descritiva. Para atingir os
objetivos, foram realizadas pesquisas bibliográficas de trabalhos técnicos e acadêmicos
realizados na área de estudo sobre a poluição oceânica e atmosférica, a fim de
comprovar a poluição local; e de trabalhos referentes ao gerenciamento costeiro. Além de
pesquisas de campo na região. Em que foi feito um levantamento das indústrias no
entorno de Ilha de Maré, em 15 de fevereiro de 2017. Todos os pontos foram
georreferenciados utilizando GPS, e fotografadas as fachadas das indústrias.
Posteriormente foi realizado um mapeamento dos pontos de conflitos no mar entre as
atividades da comunidade e dos empreendimentos. Esta aconteceu no dia 06 de
novembro de 2017, com o representante da comunidade de Maracanã-Ilha de Maré. Em
paralelo à todo o período de pesquisa, foram realizadas oficinas com a comunidade e
reuniões com as lideranças, para demonstrarem os problemas vividos e apontarem como
gostariam de ser ajudados. Foi também acompanhado o processo do mapeamento
biorregional da disciplina de extensão da UFBA, ACCS BIOB63, a fim de discutir a
problemática com os moradores locais e vivenciar o dia-a-dia e dificuldades enfrentadas
pelos mesmos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aproximadamente 40 indústrias foram mapeadas. Grande parte das atividades industriais
fabricam adubos, fertilizantes, produtos petroquímicos e cimenteira. Atividades que
envolvem produtos químicos perigosos ao ambiente e à saúde humana. Muitas vezes são
emitidos fora do parâmetro de controle da legislação. Dentre alguns compostos emitidos
estão o Metacrilato, Material Particulado, CO, SiF4, HF, NH3, SOx, NOx, HPA´s, N90
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alcanos, Nafta, Tolueno. Relatórios técnicos realizados evidenciam que a dispersão
atmosférica de grande parte dos poluentes atingem a Ilha. Pois as direções
predominantes do vento (leste, sudeste e nordeste) estão concentradas a maioria das
empresas. Avaliando a contribuição das principais fontes emissoras dentro e fora do Porto
de Aratu com os resultados obtidos para as concentrações modeladas de poluentes
encontrados nos Pontos Receptores analisados em relatório, obteve-se que 37 foram
mais influenciadas pelas emissões das empresas dentro do Porto e 35 por empresas de
fora do Porto. Evidenciando que ambas têm responsabilidade na poluição atmosférica
local. Os efluentes líquidos emanados pelas indústrias para o meio ambiente, tem
potencial para alterar a qualidade do ecossistema e o bem estar das comunidades
localizadas na área de influência. Estudos apontam que dragagens realizadas na
manutenção do canal do Porto de Aratu modificam a qualidade da água e a concentração
de metais e nutrientes, interferindo na estrutura da associação fitoplanctônica, em termos
de composição, riqueza e abundância. Outros estudos apontam a contaminação do mar
no entorno de Maré por Al, Cd, Cu, Fe, Mn e Zn. Modelos realizados, indicam o caminho
percorrido por uma partícula lançada na área mostrando sua permanência ao longo de 10
dias no entorno da Ilha com o movimento da maré. Outro modelo (Carta SAO) indica o
derramamento de óleo acidental no Porto onde a Área de Influência Direta afeta os
pesqueiros de maré. Essas empresas fazem parte de uma política de desenvolvimento
incentivadas por isenções fiscais e falhas na legislação e fiscalização brasileira. Tais
evidências da poluição industrial e portuária na área de estudo e negligência do poder
público e respectivas empresas, expõe a comunidade de Ilha de Maré a uma condição de
vulnerabilidade socioambiental, evidenciando um forte racismo ambiental sofrido, que diz
respeito às injustiças sociais e ambientais que recaem de forma desproporcional sobre
etnias vulnerabilizadas. A gestão costeira e a oceanografia aplicadas de forma
regionalizada, integrativa e participativa podem servir como instrumentos para a gestão do
conflito apresentado entre as empresas poluidoras e as comunidades tradicionais de Ilha
de Maré.
CONCLUSÃO
Há evidências científicas que o entorno de Maré está quimicamente contaminado,
inclusive com risco toxicológico e carcinogênico para a saúde humana. Observa-se que
relatórios técnicos e a ciência muitas vezes servem ao poder hegemônico, que busca a
exploração ambiental e negligencia populações vulneráveis. O Porto de Aratu e indústrias
precisam de gestão ambiental integrada, pois têm sua parcela de contribuição na poluição
local e seus efeitos ambientais são cumulativos. Uma proposta para a gestão regional,
refere-se à Agenda Ambiental Portuária, que articula as áreas de meio ambiente e
transportes através das políticas de gerenciamento costeiro e de modernização dos
portos. A gestão precisa ser participativa em busca da solução dos conflitos, com a
participação das comunidades nas discussões. A oceanografia é uma importante ciência,
que é integrativa e multidisciplinar. Utilizando como instrumento o PNGC e os modelos de
previsões que considerem mais variáveis para se aproximar do mundo real.
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.038 - O PLÁSTICO NA COMPOSIÇÃO SEDIMENTAR ATUAL DE PRAIAS DO
ESTUÁRIO DA BAIXADA SANTISTA, BRASIL
EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA, LILIANE MARTINS COSTA
Contato: EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA - EMILIANO.UNIFESP@GMAIL.COM
Palavras-chave: poluição; plástico; Baixada Santista; sedimentologia; saneamento público

INTRODUÇÃO
As zonas costeiras recebem sedimentos transportados por marés, rios, ondas e ventos, e
vêm sendo impactadas pela ação humana com diversas perturbações, sendo que
materiais plásticos vêm causando mudanças na composição sedimentológica,
acarretando diversos impactos às comunidades costeiras de todas as espécies (FILHO et
al., 2003; OLIVEIRA et al., 2012). Materiais plásticos encontrados nos sedimentos de
praia podem ter sido descartados propositalmente, perdidos ou manuseados de forma
incorreta. O transporte por rios e sistemas de drenagem municipais (DERRAIK, 2002) faz
com que cheguem a praias distantes de áreas urbanas. Este trabalho teve como objetivo
mapear as áreas de possível origem dos materiais plásticos, além de identificar,
descrever e comparar os sedimentos, do ponto de vista composicional e morfológico.
METODOLOGIA
A análise de sedimentos plásticos sem a separação de tipos de plástico é feita facilmente,
de acordo com a metodologia proposta por Zalasiewicz (2016), através da coleta de
material na linha de deixa. Desta forma, após a revisão bibliográfica, foram feitas duas
saídas de campo para a coleta das amostras, sendo a primeira na praia de Itaguaré em
Bertioga-SP (3 amostras), e a segunda nas praias dos Milionários (1 amostra) e Itararé (3
amostras), em São Vicente- SP, e nas praias de Santos-SP (6 amostras).
As amostras foram processadas em laboratório e em seguida levadas para análise em
lupa, a fim de se identificar quais são os componentes. Foram separados: minerais
máficos e félsicos; bioclastos minerais e vegetais; Pellets; Tampas; Linhas de pesca;
Fibras microplásticas; embalagens e não identificáveis. A estimativa percentual visual foi
feita segundo a escala de Terry e Chilingar (1955).
Em paralelo a coleta e processamento dos sedimentos coletados, a análise de imagens
de satélite da Baixada Santista foi procedida, a fim de se identificar e delimitar as
possíveis áreas-fonte dos materiais plásticos. Foram utilizados os softwares Google Earth
para obtenção das imagens e Global Mapper para o processamento e delimitação.
Buscou-se identificar áreas de ocupação não urbanizada, áreas industriais e portuárias
próximas ou inseridas no contexto dos canais de maré ou no mar da região.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os minerais das amostras analisadas são classificados como grãos finos, bem
selecionados, resultado concordante com a característica energética (baixa energia) das
praias analisadas. A proporção de minerais félsicos (quartzo majoritário; feldspato
ocasional) média é de 50%, enquanto os máficos (micas majoritárias; piroxênio ocasional)
perfazem 10% da amostra. Como componentes naturais temos ainda os bioclastos
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mineralizados (conchas, esqueletos, etc) contribuindo com 20% da composição e os
bioclastos vegetais (folhas, galhos, sementes, etc) com 10%.
Os materiais plásticos encontrados nas praias, em mais de 90% dos casos, tem origem
terrestre (SOBRAL et al., 2011), este vai para ao mar através do transporte de rios,
ventos, sistemas de drenagem fluvial a atividades antropogênicas, percorrendo grandes
distâncias devido sua baixa densidade (DERRAIK, 2002; Fernandino, 2012). Foram
identificados: pellets plásticos, utilizados como matéria prima, e provavelmente perdidos
no manuseio no Porto de Santos (SOBRAL, 2011); tampas de vasilhames plásticos,
perdidos ou descartados de maneira inadequada (FERNANDINO, 2012); fragmentos de
linhas de pesca, esperados devido a atividade pesqueira profissional, subsistencial e
recreacional; fibras microplásticas, oriundas da degradação de tecidos sintéticos,
desprendidas na lavagem e não retidas pelo sistema de tratamento (ZALASIEWICZ,
2016); embalagens variadas, que podem ter sido perdidas ou descartadas
inadequadamente; fragmentos não identificáveis, produzidos pela fragmentação natural
do plástico.
O processamento de imagens permitiu a delimitação das áreas carentes de urbanização e
de sistemas de coleta e tratamento de resíduos. Estas áreas se encontram na porção
estuarina da Ilha de São Vicente, e afetam, potencialmente, as praias de Santos e São
Vicente. No caso da praia de Itaguaré, não é identificado uma área similar próxima, o que
corresponderia aos menores índices de presença de materiais plásticos nesta praia.
CONCLUSÃO
A identificação das fontes de materiais plásticos no meio ambiente permitem o
dimensionamento mais próximo da realidade dos tipos e quantidades de plásticos que são
encontrados nas praias de uma região. É comum o poder público atribuir a causa deste
tipo de poluição aos frequentadores das praias, focando mais esforços na limpeza do que
na prevenção. Este tipo de ação, relacionada apenas ao resultado deposicional dos
materiais plásticos no meio ambiente, esconde, de certa forma, a falta de investimentos
públicos nos serviços de saneamento básico, necessário em áreas carentes distantes dos
centros urbanos formadores de opinião. Desta forma, podemos concluir que a presença
de variados tipos de materiais plásticos nos sedimentos das praias de Santos, São
Vicente e Itaguaré (Bertioga) é resultado de uma política pública de saneamento básico
ineficiente e insuficiente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DERRAIK, J.G.B. The pollution of the marine environment by plastic debris: a review.
Marine Pollution Bulletin. 44 (2002) 842–852;
FERNANDINO, G. Análise quali-quantativa de poluição por plástico na praia de
Itaquitanduva-SP, Brasil; Cadernos de Geociências, v. 9, n. 2, novembro 2012.
FILHO, J.D.M.; Araújo, T.C.M. Características sedimentológicas da praia do Paiva,
município do Cabo de Santo Agostinho- PE. II Congresso sobre Planejamento e Gestão
das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa,IX Congresso da Associação
Brasileira de Estudos do Quaternário, II Congresso do Quaternário dos Países de Língua
Ibéricas [2003];
OLIVEIRA, S.; GABRIEL, S.; HORTA, J.; MOURA, D. Comparação morfológica e
sedimentar das praias com diferente exposição às ondas (Praia da Galé e Praia dos
Olhos De água ). II Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG 2012.
Estremoz, 01‐04 Novembro 2012. Livro de Actas;

94

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

SOBRAL, P.; FRIAS, J.; MARTINS, J. Microplásticos nos oceanos – um problema sem fim
à vista. Ecologi@ 3: 12-21 (2011);
SOUSA, C.R.G. Praias arenosas oceânicas do estado de São Paulo (Brasil): síntese dos
conhecimentos sobre morfodinâmica, sedimentologia, transporte costeiro e erosão
costeira. Revista do Departamento de Geografia – USP, Volume Especial 30 Anos (2012),
p. 307-371.
TERRY, R.D.; CHILINGAR, G. V.

95

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.041 - O ENQUADRAMENTO DE CORPOS DE ÁGUA COMO INSTRUMENTO DE
PLANEJAMENTO EM AMBIENTES AQUÁTICOS COSTEIROS
JOYCE GABRIELA DA CUNHA
Contato: JOYCE GABRIELA DA CUNHA - JOYCECUNHAOCN@GMAIL.COM
Palavras-chave:

INTRODUÇÃO
Um grande problema da gestão costeira são instrumentos de planejamento focados em
ambientes aquáticos, dificultando a resoluções de conflitos e o processo de tomada de
decisão envolvendo esses ambientes de papel fundamental na vida humana, nos
ecossistemas e diversas atividades econômicas e sociais. Uma forma de atenuar esse
problema seria a adoção do instrumento de enquadramento dos corpos de água,
normalmente implementados em bacias hidrográfica, em ambientes como: Estuário,
baías, lagoas e laguna. Embora ele não seja um instrumento formalmente estabelecido do
Gerenciamento Costeiro, ele pode contribuir para o processo de gestão. Nesse contexto o
estudo tem como objetivo apontar os benefícios que o enquadramento dos corpos de
água pode trazer ao ser adotado para ambientes aquático costeiros.
METODOLOGIA
O procedimento metodológico utilizado para alcançar os objetivos foi através de revisão
bibliográfica. Assim, levantaram-se primeiramente informações gerais e atuais sobre o
tema em estudos diversos executados por instituições governamentais e não
governamentais. Com uma visão geral sobre o tema, partiu-se para os pontos principais a
serem abordados. Tratando dos os aspectos conceituas e legais do enquadramento,
trazendo o papel do enquadramento com articulador de instrumentos do Gerenciamento
Costeiro e por fim o papel do programa do enquadramento na Articulação
interinstitucional.
As descrições foram com base em fonte bibliográficas primárias e secundárias dispostas
no Portal oficial de documentos legislativo brasileiro, artigos de periódicos científicos,
livros, documentos públicos, teses, dissertações, resumos em congresso, matérias
didáticos de órgãos ambientais responsáveis, dentre outros materiais que abordaram
assuntos relacionados aos temas principais: Enquadramento de corpos de água, gestão
de recursos hídricos, gestão do uso solo, Políticas Nacional de recursos hídricos,
integração bacia hidrográficas e zona costeira, gerenciamento costeiro, instrumentos de
gerenciamento costeiro.
De forma, chegaram às conclusões apresentadas
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes, é
um instrumento estabelecido pela Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem como
objetivo assegurar a qualidade das águas e diminuir os custos de combate à poluição das
águas (BRASIL, 1997). A disposição do enquadramento está prevista na Resolução
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CONAMA n° 357/2005 e os procedimentos gerais e atribuições na Resolução CNRH n°
91/2008.
O enquadramento é um instrumento da esfera do planejamento e em todo o seu processo
de formulação e implementação são considerados as especificidade e potencialidade do
ambiente (BRASIL, 2008). Ele abre caminho para a participação social no processo de
tomada de decisão, e parte de um diagnóstico que envolve bases técnicas, institucionais,
legais e políticas, buscando um entendimento abrangente das interações e relações que
vão de alguma forma influenciar na qualidade da água local (BRASIL, 2008), uma vez que
a qualidade de um determinado ambiente aquático vai além das interações diretas. Tudo
isso corrobora para o fortalecimento na adoção desse instrumento.
Adoção do enquadramento na zona costeira contribuiria para o estabelecimento de metas
de racionalização de uso visando à melhoria da qualidade dos ambientes aquáticos
costeiros, assim como o estabeleci¬mento de propostas para a criação de áreas sujeitas
a restrições de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.
Além disso, o enquadramento é um instrumento que pode se articular com diferentes
setores na zona costeira, portando de caráter multisetorial, tendo forte relação com outras
políticas e com os instrumentos do gerenciamento costeiro, podendo contribuir para
estruturação e qualificação ou mesmo a iniciativa de implantação de instrumentos
previstos no Plano Nacional de gerenciamento costeiro.
Da mesma maneira, o processo de formulação e implementação do enquadramento
depende das relações interinstitucional, intra-institucional e entre seus agentes, buscando
uma relação positiva e colaborativa durante o processo e na sua efetivação (LANNA,
2000), o que vai a favor dos objetivos do gerenciamento costeiro integrado em busca da
meta permanente de qualidade de vida (POLETTE; ASMUS, 2015). Em função dessa
necessidade, o enquadramento pode ainda impulsionar a integração entre os sistemas
costeiros e de bacia hidrográfica, uma vez que seria importante no processo de
enquadramento a existência de uma estrutura institucional que permita a articulação entre
os sistemas de gestão (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2015), como a Câmara
Técnica de Integração da Gestão das Bacias Hidrográficas e dos Sistemas Estuarinos e
Zona Costeira – CTCOST, criada como esse propósito.
CONCLUSÃO
Os ambientes aquáticos na zona costeira fazem parte de uma lacuna legislacional, sem
instrumento especifico que possa ser usado para ações que visão sua qualidade. Adoção
de um instrumento já existe que possa cumprir essa missão e orientar o processo de
tomada de decisão pode ser exercida através do instrumento de planejamento previsto na
Lei das águas, o enquadramento dos corpos de corpo de água.
É um forte instrumento de planejamento para parte aquática, atuando na disciplina do
uso, visando minimizar conflitos existentes e potenciais relacionados com a gestão das
águas. Adoção de forma efetiva na Zona Costeira alimenta a lacuna existe, facilita a
mediação de interesses e embasa o processo de tomada de decisão pelos gestores
ambiental.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.042 - O CICLO DO GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO E A GESTÃO
TRANSFRONTEIRIÇA DA BACIA DO RIO DA PRATA NO ÂMBITO DO CIC
ANA CAROLINA SILVA NOBRE
Contato: ANA CAROLINA SILVA NOBRE - ANANOBRE23@GMAIL.COM
Palavras-chave: Gerenciamento Costeiro Integrado; Bacia do Rio da Prata, Gestão Transfronteiriça; CIC;
Bacias Hidrográficas

INTRODUÇÃO
A desembocadura dos rios Paraná e Uruguai no Oceano Atlântico forma o estuário do rio
da Prata. Eles fazem parte da grande Bacia Hidrográfica do Prata, que abrange parte dos
territórios de Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. No entanto, esta bacia sofre
intensa pressão antrópica devido a atividades industriais e agrícolas desempenhadas em
sua região, o que acarreta em diversos problemas socioambientais e socioculturais.
Considerando os impactos que tais situações adversas podem provocar na zona costeira
– principalmente no estuário do rio da Prata – este trabalho buscou ilustrar o Ciclo do GCI
Cicin-Sain e Knecht (1998) para a gestão transfronteiriça da Bacia Platina, por meio da
atuação do Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata (CIC).
METODOLOGIA
Esta pesquisa adotou como referencial metodológico o Ciclo do Gerenciamento Costeiro
Integrado, proposto por Biliana Cicin-Sain e Robert Knecht (1998), que demonstra os
estágios ideais para a adoção de uma política pública na a gestão de zonas costeiras. Os
seis estágios estão apontados na Figura 1 e são compostos por: (1) identificação e
levantamento dos temas; (2) preparação e planejamento do programa; (3) adoção formal
e financiamento; (4) implementação; (5) operação; (6) avaliação. Dessa forma, é feito um
estudo de caso, aplicando o modelo do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado à
gestão transfronteiriça da Bacia Hidrográfica do Rio da Prata.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estágios do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado foram analisados e aplicados
à Gestão da Bacia Platina no âmbito do CIC.
1. Identificação e Levantamento de Temas: No âmbito da Bacia Platina, esta equipe pode
ser representada pelo
Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países Bacia do Prata. Ele busca promover
o Tratado da Bacia do Prata, o desenvolvimento sustentável e gerir eventuais conflitos
que possam ocorrer entre os cinco países. Sendo assim, é possível apontar o CIC como
executor da política de Gerenciamento Costeiro Integrado na Bacia do Prata. Porém, uma
reformulação que permitisse a participação de outros atores para além da estrutura
intergovernamental do comitê seria ainda mais efetiva.
2. Preparação e planejamento do programa: No caso da gestão da Bacia Platina, esta
etapa é bem ilustrada pelo
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Programa Marco para a Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos da Bacia do Prata,
Considerando os efeitos decorrentes da variabilidade e Mudanças Climáticas, que
originaria o Programa de Ações Estratégicas (PAE).
3. Adoção formal e financiamento: Esta etapa pode ser ilustrada pelo atual processo de
incorporação das metas do Programa de Ações Estratégicas nos cinco Estados-parte.
Como principal medida de curto prazo, é apontada a formulação e obtenção de
financiamento para a execução dos projetos que dinamizem as ações estratégicas do
PAE.
4. Implementação: Segundo Conceição e Asmus (2013) este estágio do GCI é
caracterizado pelo estabelecimento da estrutura e de recursos físicos e humanos para a
realização do plano de gerenciamento costeiro. No caso estudado da Bacia do Prata,
consiste no momento em que serão colocadas em prática as mudanças organizacionais,
institucionais e legislativas previstas na Etapa 3.
5. Operação: O estágio de operação corresponde ao momento após a implementação, em
que as mudanças previstas nas duas etapas anteriores “saem do papel” e entram em
ação. Considerando o caráter internacional de abrangência do PAE, é natural que as
etapas de implementação e operação avancem em ritmos diferentes em cada país. A
harmonização organizacional e institucional prevista na Etapa 3 possui grande
importância para a redução de tais discrepâncias.
6. Avaliação: A última etapa do GCI corresponde à adoção de um programa de
monitoramento e avaliação, com base nos indicadores previamente estabelecidos no
plano de gestão (CICIN-SAIN; KNECHT, 1998). Portanto, este estágio consiste na
verificação do cumprimento dos objetivos propostos no início do ciclo.
CONCLUSÃO
A gestão de águas compartilhadas internacionalmente é um processo complexo que
implica na harmonização de políticas e cooperação entre os Estados envolvidos. No caso
da Bacia Platina, esta gestão poderá combater diversos problemas de caráter ambiental,
econômico e social nos cinco territórios que abrange.
O Programa de Ações Estratégicas divulgado em dezembro de 2016 traz boas
recomendações neste sentido, fruto de anos de estudo e envolvimento de tantas
instituições e especialistas na elaboração deste programa. Porém, para que o PAE
avance nas etapas de implementação, operação e avaliação, são necessários diversos
avanços institucionais e políticos dentro dos países envolvidos, o que gera um processo
de espera longo a um tema tão importante para o desenvolvimento sustentável destas
nações. Além disso, o Comitê também precisa trabalhar mais em prol da integração entre
a bacia hidrográfica e as zonas costeiras.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.044 - ANÁLISE DAS MUDANÇAS AMBIENTAIS DA CIDADE DO RIO GRANDE- RS
(1737-2017) USANDO DADOS DA CARTOGRAFIA HISTÓRICA.
MARIA CRISTINA CHAVES PIRES, ITALO SEILHE REIS, ÉDER LEANDRO BAYER MAIER
Contato: MARIA CRISTINA CHAVES PIRES - MCRISTINA.PIRES@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: mapa; registro histórico; mudanças ambientais

INTRODUÇÃO
O objetivo do trabalho é a coleta, catalogação, descrição e interpretação de mapas
históricos da Cidade do Rio Grande - RS, para o período entre 1737 e 2017, a fim de
explorar as transformações ambientais causadas pela expansão da área urbana. Com
ênfase nos registros das condições ambientais que precedem as grandes obras urbanas
e o registro dos usos da terra.
A cidade do Rio Grande teve sua gênese em sua posição politico-estratégica, no contexto
geopolítico platino que começou a ocupação do espaço do atual Estado do Rio Grande do
Sul. Seu desenvolvimento foi um desafio devido à natureza inóspita da região, vivenciou
uma multiplicidade de experiências desde cidade militar, ao posterior desenvolvimento
comercial e industrial sempre com ênfase em sua função portuária.
METODOLOGIA
Foi coletado, catalogado, descrito e interpretado mapas históricos da Cidade do Rio
Grande, dos seguintes anos: 1737, 1767, 1776, 1829, 1904, 1926, 1942, 1970 e 2017,
disponibilizados em arquivos digitais ou impressos pela Biblioteca Rio-Grandense,
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, acervo de Fortunato Pimentel e Google Earth Pro.
As análises são baseadas na interpretação dos parâmetros morfométricos, texturas e
formas contidas nos documentos cartográficos, buscando identificar as estruturas
ambientais naturais e suas transformações. As mudanças na fisiografia do pontal a partir
da supressão das áreas de dunas, lagoas, arroios, marismas e pântanos devido aos
aterros e as consequentes ocupações irregulares, em função do crescimento demográfico
propiciado pelas atividades portuárias e industriais.
A vetorização das feições naturais e antrópicas gerou polígonos, onde as delimitações
foram criadas de acordo com a análise visual dos documentos cartográficos, cada
polígono representa a área urbana construída ou a natureza subtraída. Os polígonos
foram datados de acordo com o primeiro ou último registro cartográfico da feição para
identificar sua criação ou extinção.
Por final foi elaborado dois mapas temáticos, um com os habitats e as datas de supressão
e outro com a expansão urbana e as datas de ocupação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os mapas históricos de 1737, 1767, 1776 mostram que o pontal do Rio Grande
apresentava um sistema ambiental formado por dunas, lagoas, arroios, marismas e
pântanos. A chegada dos portugueses em 1737 foi o marco inicial do urbanismo lusitano
no Rio Grande do Sul, o povoamento da área foi uma tarefa difícil, em virtude do terreno
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inóspito formado por dois compartimentos com pequena diferença altimétrica: a planície
inundável e a planície arenosa.
As primeiras habitações e caminhos foram construídos em áreas de menor resistência
aos deslocamentos para os fortes, a utilização de cavalos e bois degradaram a paisagem
vegetal primitiva que permitia a fixação da areia eólica, tornando-se um problema para o
povoamento devido a intensidade de movimentação das dunas, promovida pelos ventos
fortes predominantes na região. A cidade no final deste período pode ser descrita como
uma rua que se iniciava próximo aos pântanos do Leste e corria para oeste, rodeada por
banhados e dunas.
O mapa de 1829 mostra as transformações do período de pujança comercial, sendo
registrado uma expansão urbana com aterro de marismas a nordeste e limitações de
crescimento a oeste, devido as dunas e pântanos que impossibilitavam o sítio de
expansão. Ao norte através de aterros, a cidade avançava sobre as águas da Lagos dos
Patos criando duas novas ruas.
No mapa de 1904 observa-se o desenvolvimento da cidade nova e hidráulica, com
permanência das áreas de marismas a leste e norte da cidade. Neste mapa já do início do
século XX, é registrada a expansão da cidade para além das trincheiras, com a instalação
do Novo Cemitério e do loteamento Cidade Nova em função das industrias de bens não
duráveis. Em 1926 constata-se a expansão urbana a leste do centro histórico com a
construção do Porto Novo e o bairro planejado pela Compagnie Française. Em 1942 o
crescimento da zona oeste com a criação da Vilas São Miguel e São João, impulsionada
pelas atividades do Novo Porto e do Frigorífico Swift. Em 1970 o mapa demonstra a
urbanização da região sudoeste do pontal, com o surgimento do Bairro Bernadeth.
O mapa de 2017 mostra a configuração atual do perímetro urbano da cidade,
consolidando o crescimento para a zona oeste, com destaque para o campus carreiros da
FURG e os bairros Parque Marinha e Parque São Pedro com grande concentração
populacional.
CONCLUSÃO
A condição fisiográfica é um dos maiores desafios para a expansão urbana Rio do
Grande, mas a cada ciclo econômico/geopolítico a cidade utiliza de distintas formas os
sistemas ambientais como, por exemplo, aumentando a densidade demográfica das áreas
urbanas existentes, expandindo para áreas de menor resistência ou transformando
banhados e marismas em áreas urbanas aterradas.
Novas porções de terrenos continuam sendo incorporados ao sítio urbano através de
aterros das áreas inundáveis por particulares, nas margens da Lagoa do Patos e Saco da
Mangueira. Mesmo os projetos formalizados, oriundos do Poder Público, como
loteamentos do Minha Casa Minha Vida entre outros, não preveem os ciclos naturais e
seus impactos sobre o pontal lagunar, evidenciando que a cidade ainda carece de um
planejamento urbano ambiental eficiente que diminua o risco ambiental.
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INTRODUÇÃO
A zona costeira brasileira compreende aspectos complexos e variados. No contexto
político, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) instituído pela Lei nº
7.661/1990 para delinear as diretrizes legais para a sua gestão (ASMUS et. al., 2006). De
forma a aprimorar a primeira versão, foi aprovado o segundo Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro (PNGC II) em 1997, o qual instituiu o Grupo de Integração do
Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO), no âmbito da Comissão Interministerial dos
Recursos do Mar e sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente. O presente estudo
tem como objetivo analisar a fase inicial, o contexto atual do grupo e seus resultados
concretos, a fim de compreender a importância da sua atuação integrada nos
enfrentamentos das problemáticas costeiras do Brasil.
METODOLOGIA
Para realizar a análise da atuação do grupo e os seus resultados decorrentes, utilizou-se
do procedimento metodológico de análise documental, consistindo assim, na pesquisa em
fontes primárias de informação. Com o propósito de compreender os primeiros passos e
as ações recentes do exercício do colegiado GI-GERCO tendo como prerrogativa o
desenvolvimento sustentável da zona costeira, dividiu-se em dois períodos de pesquisa: o
inicial e o atual. Para entendimento do período inicial analisou-se documentos referentes
às quatro primeiras sessões do grupo e as deliberações referentes às mesmas. Enquanto
que para abordagem mais recente, utilizou-se de informações relacionadas com as quatro
últimas reuniões, ocorridas até o momento presente (julho de 2018). Sendo assim, para
identificar as temáticas principais de discussão e deliberação no primeiro (1997) e último
ano (2017/2018) do colegiado GI-GERCO fez-se a busca em atas, pautas e
apresentações realizadas nas reuniões. Assim, com o intuito de identificar os principais
resultados recentes derivados do GI-GERCO fez-se a busca em conteúdos de portais
oficiais de divulgação, como os sítios eletrônicos do MMA, CIRM e GI-GERCO.
Além disso, no intuito de relacionar as iniciativas desenvolvidas com os componentes de
representação do grupo durante os períodos analisados, configurou-se também a
observação da composição de membros nas reuniões, como também, a identificação dos
órgãos mais assíduos e propositivos nas sessões por meio dos registros em ata.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O GI-GERCO foi criado pela Portaria Ministerial da Marinha nº 440 em novembro de
2016, subordinado diretamente à CIRM, a qual definiu a composição, a competência e os
meios referentes ao colegiado. Compõem a lista de representantes, com direito a voto, os
ministérios, as secretarias especiais da Presidência da República, as agências
reguladoras e as empresas públicas, com políticas incidentes na zona costeira, um
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representante de cada uma das seguintes instituições: Associação Brasileira de Entidades
Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA, Associação Nacional de Órgãos Municipais de
Meio Ambiente – ANAMMA, Sub-Grupo de Integração dos Estados - G17, Organização
Não-Governamental indicada pelo CONAMA e Ministério Público Federal, e também
consultores da Comunidade Científica.
Entre 1997 e 2018, ocorreram 59 reuniões do grupo, resultando em diversas ações
envolvendo as problemáticas vigente no território costeiro brasileiro, fornecendo apoio
técnico e institucional ao MMA. Um dos principais produtos deste colegiado se materializa
nos Planos de Ação Federal para a Zona Costeira (I, II, III e IV). Este documento, visa o
planejamento e implementação de ações estratégicas para a integração de políticas
públicas incidentes na zona costeira, buscando responsabilidades compartilhadas de
atuação. Tais planos, desde a primeira publicação, passaram por revisões periódicas
deliberadas pelo GI-GERCO, sendo que sua última versão foi lançada recentemente, no
final de 2017, contendo ações para o triênio (2017-2019).
As primeiras sessões do colegiado, ocorridas no ano de 1997, se preocupavam em
nivelar o conhecimento acerca do que é o gerenciamento costeiro e a dependência dos
setores produtivos que o permeiam, estabelecendo uma linguagem comum que
permitisse a implementação conjunta dos instrumentos de execução existentes, ou seja,
para integrar o planejamento e gestão dos usos no ambiente costeiro com os diversos
setores envolvidos. Além disso, como previsto no PNGC II, desde o início já se trabalhava
em vista de uma sistemática pertinente para o estabelecimento de um Plano de Ação
Federal para a Zona Costeira.
Atualmente, o grupo tem sido atuante em conjunto com MMA nas principais ações
federais referentes ao enfrentamento de grandes problemáticas costeiras, como a
ocupação da orla marítima, a erosão costeira, as mudanças climáticas, o lixo marinho,
entre outras, que estão gerando desdobramentos importantes para o avanço ambiental do
país, como por exemplo a criação do Programa Nacional para Proteção da Linha de
Costa (PROCOSTA) e os esforços concedidos recentemente para vigorar a Plano
Nacional de Combate ao Lixo no Mar.
CONCLUSÃO
A partir da análise do recorte inicial e atual das ações do GI-GERCO percebe-se, de
pronto, uma brusca diferença de atuação, no sentido de avanço substancial na articulação
das ações federais para a gestão da zona costeira.
Visualiza-se que, na atualidade, o GI-GERCO se configura como propulsor de ações no
sentido de ordenar a gestão costeira no país, mas principalmente, promover ações que
versam o cenário de problemáticas costeiras, como a erosão, a ocupação da orla
marítima, as mudanças climáticas, o lixo marinho, entre tantas outras adversidades
socioambientais que permeiam o litoral brasileiro.
Neste contexto, o colegiado se destaca como sendo um órgão de importância no cenário
técnico-político costeiro, e o principal meio de integração de políticas públicas neste
âmbito. Sendo fundamental o acompanhamento de sua atuação para compreender o
caminho, as estratégias e os resultados que o envolvem.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASMUS et. at., (2006). Gestão costeira no Brasil: instrumentos, fragilidades e
potencialidade. Revista de Gestão Costeira Integrada, nº5, ano 4:52-57.
LEI nº 7.661 de 16 de maio de 1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
e dá outras providências. DOU (Diário Oficial da União) (ISSN: 1676-2339), Ano CXXVIII,
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RESOLUÇÃO da CIRM nº 005 de 03 de dezembro de 1997. Aprova o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro II (PNGC II). Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(CIRM), DOU (Diário Oficial da União) (ISSN: 1676 -2339), Ano CXXXVI, Seção I, No 9,
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.051 - INTRODUÇÃO DE PEIXES EXÓTICOS NA ZONA COSTEIRA DO RIO
GRANDE SUL
ANA PAULA DA SILVA ALVES, PAULO ROBERTO ARMANINI TAGLIANI
Contato: ANA PAULA DA SILVA ALVES - PAULINHA__ALVES@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Zonas Costeiras; Invasões Biológicas; Tilápia do Nilo; Gerenciamento Costeiro Integrado

INTRODUÇÃO
A crescente pressão de desenvolvimento sobre as zonas costeiras tem provocado
mudanças na estrutura das comunidades biológicas que potencialmente podem alterar o
equilíbrio ecossistêmico, levando a perda de importantes serviços ambientais, tais como a
manutenção do estoque genético presente nos ecossistemas costeiros. Atividades como
agricultura, aquicultura, pesca esportiva, entre outras, podem resultar em invasões
biológicas acidentais ou intencionais que freqüentemente resultam em perdas na
biodiversidade. Esta pesquisa busca avaliar o processo de invasão da Tilápia do Nilo,
Oreochromis niloticus, na planície costeira do Rio Grande do Sul, tomando como estudo
de caso, a Lagoa do Marcelino, no norte do estado, sob o enfoque de Gerenciamento
Costeiro Integrado.
METODOLOGIA
A metodologia empregada parte do levantamento, organização e análise de informações
de dados globais sobre históricos de invasão de espécies de peixes não-nativas, e das
espécies com maior potencial invasor, incluindo principalmente estudos de caso com a
Tilápia do Nilo, bem como informações sobre da estrutura institucional-legal, ações e
políticas públicas relacionadas ao controle de espécies exóticas invasoras (EEI) no Brasil.
Identificou-se ainda os principais atores sociais direta ou indiretamente envolvidos na
causa e na solução do problema.
Informações de campo foram obtidas através de coletas sazonais, entrevistas à
pescadores. Análises laboratoriais foram realizadas em 50 exemplares a fim de avaliar os
estágios gonadais e determinar o estádio de maturação e risco de reprodução dessa
espécie no meio ambiente. As gônadas foram fixadas e analisadas histologicamente pelo
protocolo de Beçak & Paulete (1976).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A introdução de EEI é a segunda maior causa da perda de biodiversidade (AGOSTINHO
et al, 2007). Podem causar alterações no hábitat e na estrutura ecológica, hibridização e
alteraçõestróficas. Sendo estas extremamente prejudiciais às espécies nativas, podendo
leva-lasà extinção econsequente perda de biodiversidade.
No Brasil a introdução de EEI de peixes ocorremsobretudo, através dapisciculturapois a
utilização dessas espécies éapreciada pelaà alta resistência, fecundidadee crescimento
que possuem. As introduções estão ligadas à escapes, como por exemplo, através do
esvaziamento dos tanques durante o manejo e transbordamento destes em períodos de
cheia. De acordo com Agostinho et al., 2007, basta a presença de um sistema de cultivo
em alguma área da bacia hidrográfica para que toda ela esteja sob risco potencial. Na
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área de estudo, assim como em todo Rio Grande do Sul, a maioria dos cultivos são
familiares, como atividade complementar não licenciada, sem nenhum cuidado de
prevenção à escapes.
O processo de invasão ocorre em etapas: transporte, chegada, estabelecimento e
integração. Para ultrapassar cada estágio, a espécie deve superar barreiras de limite
geográfico e uma vez em águas abertas, existem maisduas barreiras primordiais, a
sobrevivência e a reprodução, caso não consiga ultrapassá-las não irá manter populações
autossustentáveis.
As amostragens sazonais foram determinantes para para acompanhar o ciclo reprodutivo.
Dos 50 indíviduos (fêmeas e machos) classificaram-se todos como maturos.No verão,
términodo cicloreprodutivo, coletou-se uma alta diversidade de juvenis, completando o
ciclo eultrapassandoa barreria de invasão reprodutiva, possibilitando constatar que a
espécie tem condições de se reproduzir no ambiente.
Considerando o estabelecimento da espécie em uma lagoa pertencente a Bacia
Hidrográfica do Rio Tramandaí, medidas de gestão são fundamentais. A análise da
estrutura legal do Brasil sobre o tema demonstra uma diversidade de instrumentos
enormas que tratam separadamente os temas: aquicultura, meio ambiente,
biodiversidade, EEI, saúde pública e fiscalização. Havendo uma dispersão de
mecanismos sem um instrumento único que dê subsídio e integre as demandas
necessárias para a resolução da problemática no país.
CONCLUSÃO
O crescimento do referencial científico relacionado à EEI evidencia que o tema está em
evolução. Os resultados demonstram que esta EEI pode ser considerada como já
estabelecida na Lagoa do Marcelino, região norte da planície costeira do Rio Grande do
Sul. Por se tratar de um complexo lagunar interligado, pertencente à bacia hidrográfica do
rio Tramandaí é provável que esta invasão esteja ocorrendo nas demais lagoas, no
entanto não é possível determinar a extensão dessa invasão no estágio atual desta
pesquisa.A causa desta introdução deve-se ao cultivo de base familiar desta espécie
neste sistema hidrográfico, introduzido nas últimas décadas.A estrutura política e legal
que envolve o tema é bastante dispersa, havendo a a necessidade de uma integração
intersetorial nas competências federais, estaduais e municipais, a fim facilitar e
desburocratizar os processos de licenciamento de atividades de cultivo, além de prevenir
e controlar a introdução de EEI nas zonas costeiras.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGOSTINHO, A.A.; GOMES, L.C.; PELICICE, F.M. 2007. Ecologia e manejo de recursos
pesqueiros em reservatórios do Brasil. Maringá: Eduem, 501 p.
BEÇAK, W.; PAULETTE, J. 1976. Técnicas de citologia e histologia. Rio de Janeiro:
Livros técnicos e científicos. 305p.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.052 - TURISMO E CONSUMO DO ESPAÇO NA COMUNIDADE BARREIRAS EM
CAMOCIM, CEARÁ, BRASIL
GERSON KAIO LIMA BORGES, LUIZ ANTONIO ARAUJO GONÇALVES
Contato: LUIZ ANTONIO ARAUJO GONÇALVES - GEOLUIZ@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Turismo; Consumo do Espaço; Camocim

INTRODUÇÃO
O turismo corresponde a uma prática social em que pessoas se deslocam para uma dada
localidade em busca do lazer e fruição. Como atividade econômica esse tem sido um
vetor importante para o desenvolvimento de cidades, sobretudo, pela estruturação de
equipamentos que aproveitam elementos naturais (paisagem, mar, sol, ventos, clima, etc.)
e elementos culturais (culinária, música, modos de vida, língua, etc.) com a finalidade de
receber visitantes que possam utilizar esses espaços que passam a ser denominados de
turísticos. O presente trabalho teve o objetivo de analisar como a atividade turística se
instala na Praia de Barreiras, no município costeiro de Camocim, Ceará, Brasil. De modo
específico buscou-se identificar como os equipamentos turísticos instalados modifica os
usos do espaço litorâneo pela lógica de consumo.
METODOLOGIA
Partindo da revisão bibliográfica sobre a temática e dos pressupostos elencados de
Turismo segundo Knafou (1996), Becker (1996), Cruz (2003), Barros (2001) e Consumo
do espaço segundo Carlos (1996), Cruz (2001) desenvolveu-se a metodologia do trabalho
que primou pela ida a campo no mês de abril de 2018 para identificação dos
equipamentos turísticos e de lazer instalados na praia de Barreiras, sobretudo, hotéis,
restaurantes, postos de informação turística, postos bancários, passeios, calçadões,
dentre outros. Ao final, tecemos uma avaliação do nível de incorporação daquela praia à
lógica de consumo predominante da atividade turística e assim traçar ações que permitam
proposições ao planejamento e gestão turística.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considera-se que o ato de viajar resulta de uma prática social que tem como finalidade a
ampliação cultural e apropriação da riqueza de um lugar é capturada pelo turismo de
massa como reprodução das atividades econômicas, sendo o espaço local elemento de
consumo e produção do espaço turístico. De modo geral, a atuação da atividade do
turismo no litoral de Camocim tem uma participação cada vez maior que ocorre pela
atuação do poder público, de órgãos federais, estaduais e municipais, da especulação
imobiliária e da participação ativa das empresas turísticas com seus projetos que tem
enquadram aquela porção litorânea como ares de um verdadeiro “paraíso”. Todavia,
pode-se constatar a partir da analise empreendida na comunidade Barreiras, mostram de
forma explicita processos que se manifestam nos lugares como produto da contradição
existente na escala local, da possibilidade de inserção da mão-de-obra local, da
necessidade de infraestruturas qualificadas e do consumo do espaço litorâneo marcado
tradicionalmente pela pesca artesanal agora revista como espaço turístico, da
necessidade de consolidar paisagens e passeios como atrativos turísticos. Observa-se
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que os espaços estão ocupados por esses equipamentos com a presença de alguns
turistas. Quanto ao serviço de segurança, um posto da polícia desativado. O ambiente
apresentava-se bastante sujo com lixeiras quebradas próximo, barcos enferrujados,
postes sem iluminações em alguns sem manutenção nas instalações e galerias abertas.
Outro ponto identificado, a presença de casas com placa de aluguel e terrenos vazios.
Geralmente a funcionalização ocorre em período de alta temporada considerados mais
importantes, os períodos de férias (Julho, Dezembro) e feriados com a disponibilidade de
hotéis e segundas residências ofertadas. Além disso, aumenta da demanda de serviços,
aumenta o consumo e os preços elevam bastante quando há maior demanda de turistas.
Isso significa dizer que os gostos, gestos e situações financeiras, são proporcionadas pelo
consumo do espaço, pela paisagem turismo-litorânea.
CONCLUSÃO
A análise crítica a respeito da atuação da gestão pública e dos agentes turísticos na
produção e no consumo do espaço na praia de Barreiras, em Camocim, Ceará, aponta
para uma relação conflituosa que marca a exploração de aspectos locais naturais e
culturais de dado lugar e a necessidade de produzir novos lugares, cenários. Nota-se que
muitos dos equipamentos foram encontrados em estado de degradação ou que estão fora
do padrão exigido pelo plano do turismo tanto ambiental quanto infraestrutural. Isso quer
dizer que, no momento presente, durante a observação, órgãos estaduais e municipais
não estão preservando o patrimônio. Ou seja, o espaço está apenas para consumo e
depois não ser preservado. Isso acaba dando uma nova configuração ao reordenamento
territorial e do turismo enquanto atividade econômica atrelada a produção dos lugares e
não-lugares.
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Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.053 - USOS E ABUSOS DO LITORAL DE CAMOCIM-CEARÁ: A CHEGADA DO
PARQUE EÓLICO NA PRAIA DE MACEIÓ
LUIZ ANTONIO ARAUJO GONÇALVES, VIRGINIA CELIA CAVALCANTE DE HOLANDA
Contato: LUIZ ANTONIO ARAUJO GONÇALVES - GEOLUIZ@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Usos; Litoral; Camocim

INTRODUÇÃO
O litoral do Estado do Ceará, na região Nordeste do Brasil abrange 573 quilômetros de
costa, uma das maiores áreas de costa dos estados brasileiros, o litoral cearense reúne
várias atividades econômicas que envolvem desde o extrativismo tradicional até a ação
de grandes empresas. O referido trabalho busca analisar as formas de uso e ocupação da
orla marítima do município de Camocim nos seus quase 60 quilômetros no litoral oeste,
no Estado do Ceará, pois crescentemente as ações públicas buscam promover a ligação
do território à dinâmica global. Onde podemos verificar a instalação de um amplo sistema
de engenharia como rodovias, aeroportos, redes de fibras ópticas, etc.; A expansão
dessas materialidades vêm acompanhadas de novas atividades econômicas com impacto
direto sobre a zona costeira oeste.
METODOLOGIA
Quanto às questões metodológicas, a pesquisa teve base teórica-metodológica em
Santos e Silveira (2008) que aborda o uso do território pela implantação de
infraestruturas, marcadas pelo uso dos sistemas de engenharia na dinamização do
território. Nesse sentido, vem sendo realizada observações diretas, com registros
fotográficos e captura das trajetórias dos moradores da comunidade da praia de Maceió
que viviam das atividades extrativistas e pesca artesanal, os mesmo vivenciam nos
últimos dez anos mudanças no que consistem a sociabilidade e com novas estratégias de
sobrevivência. Vem sendo realizado também levantamento direto das novas atividades
econômicas a exemplos das pousadas, pizzaria, restaurantes, vendas de passeios
turísticos, etc.;
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As Praias mais distantes de Fortaleza capital do Estado do Ceará, sobretudo do extremo
litoral oeste até a primeira década dos anos 2000 eram conhecidas pelo potencial turístico
com a presença de paisagens exuberantes e população nativa acolhedora. Na
comunidade de Maceió em Camocim a população chegou a enfrentar a grilagem de
grandes grupos do setor do turismo e saiu vitoriosa, mas com o avanço das usinas eólicas
no Ceará na ultima década, o litoral passou a vivenciar um novo uso, tão contraditório e
perversos na prática de investimento e na distribuição dos benefício com nas investidas
anteriores do turismo. Na comunidade de Maceió identificamos que moradores
abandonam seus saberes tradicionais, alimentam novas perspectivas de vida, por vezes
se sentem vencidos ou seduzidos pelas poucas oportunidades de ganhos que lhes são
ofertados ou se refugiam em novas atividades econômicas que alimentam os poucos
prestadores de serviços das usinas eólicas. Desse modo, as usinas eólicas se instalam
em áreas do litoral de Camocim com grande potencial gerador de energia dita limpa,
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porém os impactos dessa atividade sobre as comunidades é apontada, sobretudo, pela
incapacidade de mudança no desenvolvimento local, na atração de outras atividades, na
condição de vida dessas pessoas, fazendo dessa porção do litoral um território usado.
CONCLUSÃO
Conclui-se a partir da pesquisa realizada que as áreas de praia que historicamente
atendiam às comunidades tradicionais extrativistas de pescadores, marisqueiras, em
especial, a praia de Maceió se deparam no período atual com uma paisagem repleta de
torres do maior complexo eólico do Ceará. Meireles et al. (2013), afirmam que a
instalação do parque eólico nas praias de Camocim vem proporcionando impactos
negativos nas comunidades, alterando o cotidiano de suas atividades, a paisagem local e
o domínio de seus territórios. Assim, o território do litoral cearense é capturado pelos usos
da produção de energia eólica e abusos praticados com as comunidades locais.
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de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), junho 2015.
MEIRELES, A.J.A. Danos socioambientais originados pelas usinas eólicas nos campos de
dunas do Nordeste brasileiro e critérios para definição de alternativas locacionais. Confins
[Online], v. 11, 2011. Acesso em: 31 Julho de 2018. URL: http://confins.revues.org/6970;
DOI: 10.4000/confins.6970.
SANTOS, M.; SILVEIRA, M.L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 12
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.055 - A FIXAÇÃO DA BARRA DO RIO ARARANGUÁ E O BALNEÁRIO DE ILHAS
SOB A PERSPETIVA DA COMUNIDADE LOCAL
GABRIEL SANTIAGO ARRUDA, SAMANTA DA COSTA CRISTIANO, CLAUDIA PASTORINI,
AMARFELINA FERNANDES AGUIAR, CIRO DANDOLINI DE MORAES, FERNANDO REUS,
WILLIAN LEOPOLDINO NUNES, ANA HELOÍSA DE AZEREDO RAPHAEL, FERNANDO LUIS
GIROTTO BATTIROLA, SUNG CHEN LIN, CARLA DE ABREU D'AQUINO
Contato: GABRIEL SANTIAGO ARRUDA - GABI.SANTIOGO@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Rio; fixação; ilhas; cheias; sustentável

INTRODUÇÃO
A cidade de Araranguá fica às margens do rio de mesmo nome, no Litoral Sul de Santa
Catarina. Historicamente são registradas enchentes associadas ao extravasamento das
águas do rio Araranguá, e a comunidade local convive com os diferentes conflitos de uso
deste ambiente. A administração pública, motivada pela comunidade para solucionar o
problema das cheias, iniciou o procedimento para a execução de uma obra de fixação da
desembocadura do estuário do rio Araranguá, onde se encontra o Balneário de Ilhas. Os
estudos contratados concluíram que a obra de fixação não representaria uma solução
para o problema das cheias, além de gerar outros impactos econômicos, sociais e
ambientais. Neste sentido, este estudo visa investigar a visão da população de Araranguá
sobre esta problemática e suas perspectivas.
METODOLOGIA
Este estudo compõe um projeto de extensão do Laboratório HidroGeo da
UFSC/Araranguá, que investiga a comunidade tradicional de Ilhas, com ações previstas
entre os anos de 2017 e 2019. O projeto conta com a parceria da Agência de
Desenvolvimento Regional de Araranguá (órgão regional de estado), participação de uma
estudante UFSC/Araranguá da comunidade de Ilhas, de 2 professores da rede estadual
de ensino e de uma professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em
Gerenciamento Costeiro/FURG, com estudos na região. A metodologia empregada
configura uma pesquisa exploratória, por amostragem simples, com o emprego de
questionários, tendo a população de Araranguá como público alvo. No primeiro ano de
projeto efetuou-se: i) cálculo do tamanho da amostra (intervalo de confiança de 95%),
para a definição do número de questionários a serem aplicados, baseado nos dados de
número de habitantes do censo 2010 do IBGE, de 62.308 habitantes para Araranguá; ii)
desenvolvimento do questionário estruturado, imparcial e objetivo, com questões abertas
e fechadas; iii) teste do questionário em uma amostra reduzida; e iv) análise e ajustes o
questionário. Em 2018 deu-se início à aplicação do questionário no universo da amostra,
analisados preliminarmente neste estudo, com resultados de 377 questionários iniciais. As
questões utilizadas têm como foco a percepção da comunidade sobre a fixação da barra
do rio Araranguá, sobre o Balneário de Ilhas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ilhas faz parte da história de Araranguá. Anteriormente, índios sambaquieiros viviam
nessa área pela garantia de pesca e água para consumo (PMA, 2018). Hoje devido ao
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expansionismo das cidades, não habitam índios, mas as pessoas que ainda dependem
dos recursos desse ambiente. Durante o crescimento populacional de Araranguá, o
Balneário de Ilhas acabou ficando distante, e não recebeu a atenção dada ao centro da
cidade. Atualmente é uma região com escassez de recursos públicos como escolas,
hospitais e transporte. Isso pode ocorrer devido às más condições de acesso
(principalmente devido a balsa que liga o continente às ilhas, além das péssimas
estradas). Os resultados preliminares da pesquisa trazem dados interessantes nesse
sentido. Das pessoas entrevistadas, 84,1% ouviram falar sobre a região de Ilhas, porém
32,1% nunca visitaram o local e dos que visitaram, 76,2% foram para turismo. Ainda
sobre essa localidade, existiram audiências públicas sobre a fixação da barra do rio
Araranguá. Essas foram polêmicas quanto a opinião do público, provavelmente devido à
falta de conhecimento sobre o ambiente costeiro onde vivem (73,2 % dos entrevistados
alegam não saber o que é um estuário). O poder público realizou um EIA/RIMA o qual
indicou a inviabilidade da obra. Sobre isso, é possível verificar que 62% das pessoas
entrevistadas não conhece ou nunca ouviu falar da proposta de construção dos molhes
para fixar a barra do rio. No entanto, apenas 10,3% não concordam com a fixação. Desta
última porcentagem, um dos entrevistados citou: “Nosso rio não é navegado por barcos
de grande porte. Sua fixação não se justifica por isso, e ainda é um dos poucos rios com
tamanha beleza e barra natural. Um projeto mal feito pode deixar a água salobra até o
município de meleiro. Prejudicando inúmeros rizicultores que captam as águas do rio para
irrigação”. A porcentagem anterior é paradoxal, visto que 15,9% das pessoas sabem que
o EIA/RIMA determinou que essa obra não evitaria cheias. Ainda sobre a fixação, 146
pessoas acreditam que esse projeto causaria danos à vida marinha e 125 acham que
geraria mais lixo e esgoto. Analisando a opinião dos entrevistados sobre o que ilhas
precisaria para se desenvolver, as respostas mais frequentes foram: melhoria do acesso,
investimento em turismo e comércio. Confrontando essas ideias, outros entrevistados
justificaram que a comunidade deveria permanecer como está, visando diminuir as ações
antrópicas sobre um ambiente frágil e histórico.
CONCLUSÃO
Fica perceptível a desinformação da população com relação ao projeto de fixação da
barra do rio Araranguá e aos impactos socioambientais associados. Observa-se que há,
no imaginário coletivo, crença de que tal obra seria a solução para o problema desse tipo
de desastre, devido às inúmeras ocorrências de abertura de canal auxiliar em episódios
de inundação no município. Assim, reforça-se a importância de se disseminar
conhecimento sobre as características do estuário e a dinâmica do rio araranguá para
uma melhor interação futura homem-meio de forma sustentável, corroborando a
relevância da presente pesquisa. Existem opiniões diferentes quanto ao desenvolvimento
de ilhas. Parte deseja crescimento, e a outra preservação ambiental. Porém, cabe aos
cidadãos de ilhas decidir expressar sua vocação e interesse de crescimento. O poder
público e demais entidades civis devem disponibilizar as ferramentas necessárias para
que essa comunidade tradicional desenvolva sua vocação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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em:
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Disponível
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PREFEITURA MUNCICIPAL DE ARARANGUÁ; ACQUAPLAN. Fixação da barra do rio
Araranguá: Relatório de Impacto Ambiental. 1 ed. Araranguá - SC: Acquaplan, 2011.
FONTES FINANCIADORAS
Agradecemos à UFSC/PROBOLSAS pela bolsa de extensão concedida ao aluno de
graduação em Engenharia de Energia Gabriel Santiago de Arruda. À ADR Araranguá por
ceder a Pesquisadora Chen Lin Sung para compor este grupo de trabalho. Ao Programa
de Pós-Graduação em Gerenciamento Costeiro/FURG por ceder a bolsista PNPD
Samanta da Costa Cristiano para compor este grupo de trabalho.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.056 - ATLÂNTIDA: DE UMA PRAIA PITORESCA A UM MODERNO BALNEÁRIO
IDEALIZADO
JOANA CAROLINA SCHOSSLER
Contato: JOANA CAROLINA SCHOSSLER - MERGULHANDONOLITORAL@GMAIL.COM
Palavras-chave: paisagem; litoral gaúcho; veraneio

INTRODUÇÃO
Na década de 1930, o balneário de Atlântida foi idealizado e planejado no litoral norte do
Rio Grande do Sul, com o objetivo de possibilitar um veraneio moderno aos banhistas
gaúchos. Em meio a uma paisagem pitoresca, inabitada e cercada por cactos, lagos e
árvores, surgiu um balneário urbano, com uma tipologia especifica e moderna, formada
por hotéis, bairros planejados, ruas amplas e arborizados. A proposta dessa pesquisa é
mostrar a mudança da paisagem marítima da cidade balneária de Atlântida, enfatizando
diferentes perspectivas da paisagem e como as alterações ocasionadas pela prática do
veraneio e seus consequentes projetos de urbanização financiados pela iniciativa pública
e privada na primeira metade do século XX, transformaram a paisagem da costa
marítima.
METODOLOGIA
A metodologia empregada para a realização deste estudo contou com a analise da
bibliografia específica sobre a vilegiatura marítima, com ênfase nos clássicos como Alain
Corbin, Domenique Roulliard, Bernard Toulier, bem como teses e dissertações mais
recentes sobre o tema. Também foram utilizadas fontes primárias como fotografias e
cartões postais de diferentes acervos e arquivos, que auxiliaram na percepção da
mudança da paisagem durante as décadas de 1930 até 1950, quando enfim o balneário
foi inaugurado. Outra fonte primordial para o trabalho é a Revista A Gaivota, um periódico
especializado nas praias gaúchas, que apresenta evidências sobre a prática do veraneio
e a evolução do projeto urbano de Atlântida que é, portanto, comparado com o
anteprojeto da Cidade Balneária de Atlântida, publicado no Boletim de Engenharia do Rio
Grande do Sul, em 1939.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da analise das fontes e do suporte bibliográfico, pode-se concluir que o projeto
balneário da cidade de Atlântida inaugurou uma nova fase na história do litoral gaúcho,
pois seu planejamento moderno e social confluiu com a popularização das praias
balneárias, permitindo que as famílias iniciassem o processo de aquisição da casa de
férias para o descanso anual junto à beira-mar. Esse crescente desejo pela beira-mar,
chamou a atenção do poder público, que passou a investir no desenvolvimento de novos
projetos para as cidades balneárias, que foram executadas em parceria com a iniciativa
privada. Essa nova dinâmica incidiu sobre uma nova configuração do espaço litorâneo,
que foi acompanhada pelo crescimento econômico e demográfico, e também pela nova
forma de apreciação da beira-mar. Sem tardar, essas sensibilidades foram assimiladas
por investidores imobiliários, que organizaram o território e imaginaram e conceberam
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diferentes tipos de habitações para acolher as distintas classes sociais de veranistas no
litoral.
Desta forma, a interação do homem com a costa marítima ocasionou uma transformação
na paisagem da praia de Atlântida, gerando problemas ambientais para a costa marítima
devido à falta de leis de proteção e gestão do litoral. Entre alguns desses impactos
ambientais podemos citar a retirada de dunas e a ocupação de áreas de preservação
permanente, como restingas, dunas, margens de rios e lagoas, além do extrativismo dos
recursos minerais, a poluição dos mananciais hídricos e a reprodução desordenada de
pinus como ameaça para o ambiente natural do litoral e sua vegetação nativa. Em vista
disto, este trabalho pretende demonstrar e discutir as transformações da paisagem
marítima desde a década de 1930 até os dias atuais, enfatizando consequências visíveis
da interação do homem com o litoral gaúcho.
CONCLUSÃO
Foi na interação do homem com a natureza que a praia se constituiu no imaginário social,
dando forma a um lugar para se viver uma vida melhor em uma paisagem pitoresca e
idílica, que foi fortemente utilizada por empreendedores para edificar frente ao mar as
estações balneárias que se tornaram cidades balneárias. Entretanto, faltou diante dessa
interação do homem com o mar, a criação de leis de proteção aos recursos naturais
desses territórios marítimos, que somados ao processo de instalação e sedentarização
nas cidades litorâneas, ocasionou transformações na paisagem que em seguida foram
acompanhadas pelos processos de emancipação das cidades litorâneas, pelo interesse
imobiliário e o aumento do turismo de massa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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2008.
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1995.
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Letras, 1988.
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FREITAS, J.G. de. O litoral português na época contemporânea: representações, práticas
e consequências. Os casos de Espinho e do Algarve (c. 1851 a c. de 1990). Doutorado
em História. Universidade de Lisboa/Potugal, 2010
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Bibliothèque Payot, 2007
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Esta pesquisa é financiada pela FAPESP.
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1.3.060 - AS IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS DA MINERAÇÃO NA PLATAFORMA
CONTINENTAL BRASILEIRA
FELIPE KERN MOREIRA
Contato: FELIPE KERN MOREIRA - FELIPE.KERN@GMAIL.COM
Palavras-chave: plataforma continental; mineração; meio-ambiente

INTRODUÇÃO
O fundo do mar é a mais nova fronteira da mineração (SMITH, 2016) e o Brasil não foge a
esta tendência internacional. Os dados científicos sobre os impactos ambientais destas
atividades na plataforma continental brasileira ainda são restritos, não só porque
necessitam um incontornável perfil multidisciplinar, mas também porque são avaliações
que só podem ser feitas em regiões de mineração, sob o controle do Estado. O próprio
princípio da precaução, utilizado em direito ambiental, é um limitador das pesquisas pois
impede a atividade de mineração antes que o dano ambiental possa ocorrer, com base no
conhecimento científico disponível. A presente pesquisa trata das implicações ambientais
da mineração na plataforma continental brasileira.
METODOLOGIA
A presente pesquisa possui por metodologia a análise documental. Por um lado analisa
os estudos feitos no sentido da possibilidade de atividades de mineração na plataforma
continental brasileira. Estudos recentes em nível governamental e no âmbito da
comunidade científica identificaram os impactos ambientais na coluna dágua, no leito do
mar e na biota. Esta análise documental pode ser analisada tendo em vista a utilização do
princípio da precaução e os recentes avanços nos estudos de impacto ambiental levados
a efeito pela Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos. A presente pesquisa
consiste na análise descritiva dos recentes avanços científicos na identificação de
impactos ambientais na plataforma continental brasileira que orientam as decisões
governamentais brasileiras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil atualmente define sua Zona Econômica Exclusiva com base em estudos
geológicos da conformação da Plataforma Continental, o que possui um impacto direto
nas atividades de prospecção e nas iniciativas tecnológicas desenvolvidas pela Petrobrás.
Em 2004 o Brasil apresentou sua proposta de delimitação de plataforma continental à
Comissão de Delimitação de Plataforma Continental, da Organização das Nações Unidas.
A Comissão fez Recomendações sobre quatro regiões referentes às quais não acolheu a
proposta brasileira: o cone da foz do Rio Amazonas, a cordilheira Vitória-Trindade, a
cordilheira do norte e o platô São Paulo (MORE, 2014, 118).
Para o Estado brasileiro é da maior importância a delimitação dos limites da plataforma
continental pois o que está imediatamente para além destes limites é considerado,
segundo o direito internacional, ‘Área’, ou seja, leito do mar além da jurisdição estatal. O
regime de exploração da Área, sob a tutela internacional da Autoridade Internacional para
os Fundos Marinhos, e os impactos ambientais das atividades de exploração
(principalmente mineração) podem ter consequências imediatas para Estados costeiros.
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No atual momento da conjuntura internacional as normas de mineração e de proteção
ambiental estão em discussão. Trata-se então de um debate político-diplomático do qual o
conteúdo é do mais alto interesse estratégico para o Brasil, ainda mais considerando o
projeto “Amazônia Azul” levado a efeito pela Marinha do Brasil.
CONCLUSÃO
O Ministério de Minas e Energia do Brasil demostra o interesse estratégico nacional na
articulação entre as potencialidades de mineração na Plataforma Continental e os
impactos ambientais derivados desta atividade. O Relatório Técnico 17 acerca do Marco
Legal sobre Mineração Marinha, formulado a partir do Contrato nr. 48000.003155/200717, com vistas ao Desenvolvimento de Estudos para Elaboração do Plano Duodecenal
(2010-2030) de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, demonstra que a atividade
de mineração marinha está entre os mais altos interesses estratégicos brasileiros. Para o
aprimoramento do processo decisório governamental, o relatório destaca o levantamento
de dados sobre a atual gestão da Autoridade para os Fundos Marinhos, da prática e
interesses estratégicos de outros Estados (articulados com as concessões da
Autoridade), e, acima de tudo, os impactos ambientais resultantes da atividade de
mineração.
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1.3.062 - DA VIDA BREVE DO FAROL DO INHAMISSENGO (MOÇAMBIQUE)
ANA CRISTINA ROQUE
Contato: ANA CRISTINA ROQUE - ACRMROQUE@GMAIL.COM
Palavras-chave: Erosão Costeira; Cartografia; Informação histórica; Moçambique

INTRODUÇÃO
Quando, na viragem do século XIX, a Comissão de Cartografia começou a fazer o
levantamento cartográfico da costa de Moçambique, a administração colonial Portuguesa
teve, pela primeira vez, documentação oficial e cientificamente justificada sobre o
processo de alteração do litoral da costa de Moçambique, em particular da zona costeira
entre a foz do Save, a Sul, e a do Buzi/Pungué, a Norte, e que engloba áreas que, como a
Beira ou Sofala, se apresentam hoje particularmente problemáticas.
O farol do Inhamissengo foi então uma das situações paradigmáticas pois, em menos de
uma década foi construído e “comido pelo mar”. Por via deste exemplo tornam-se
perceptíveis as características desta zona e os aspectos principais a ter em conta quando
se aborda a questão da erosão costeira.
METODOLOGIA
Identificação e análise da documentação cartográfica produzida pela Comissão de
Cartografia sobre a costa central de Moçambique entre 1883 e 1933.
Organização e sistematização da informação que, ao permitir a articulação entre os
diversos tipos de informação, possibilite a sua validação;
Cotejamento da informação obtida na documentação produzida pela Comissão de
Cartografia com outra documentação, manuscrita e impressa (texto e cartografia) da
época;
Constituição de um corpus de referência histórico sobre a região, com informação
documental histórica, geográfica e cartográfica que facilite e suporte a criação de uma
base de dados de informação história sobre as questões da erosão costeira e alterações
do litoral da área em estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise da documentação histórica identificada evidencia que se trata de uma zona
onde a combinação de causas naturais e antropogénicas constitui claramente um factor
decisivo para a alteração do litoral.
As dificuldades que se puseram ao mapeamento da região nos finais do século XIX
demonstraram que,para além dos muitos bancos de areia e correntes, a costa central de
Moçambique se caracteriza por uma grande instabilidade do litoral, resultante de um
processo que combina o assoreamento dos rios e das suas barras com o avanço das
águas do mar. Um processo que já no século XVI era evidente e indiciava ser esta região
muito vulnerável a fenómenos extremos, como sejam cheias, secas e alterações de maré.
Ao longo do tempo, este processo foi moldando uma nova paisagem, condicionando o
estabelecimento das populações e determinando modos de vida, com uma dinâmica
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própria que, por sua vez, veio também a contribuir para construir a paisagem litoral que
conhecemos hoje. Porém, contrariamente a estudos recentes que apontam a pressão
antropogénica dos últimos dois séculos como principal factor de alteração da paisagem do
litoral centro de Moçambique (HOGUANE, 2007, Perfil diagnóstico da zona costeira de
Moçambique. Revista de Gestão Costeira Integrada, 7 (1):69-82), os dados relevantes da
análise desta documentação tornam evidente que, este processo, tem origem muito
anterior a este período e que deve ser abordado de uma forma mais abrangente,
contemplando a combinação dos diversos factores numa perspectiva de longa duração.
Neste contexto, a organização e a sistematização da informação histórica, ao permitir a
constituição de bases de dados de referência, surge como particularmente significativa
para uma melhor compreensão dos impactos da combinação de ações humanas /
alterações ambientais, nesta zona de Moçambique.
Pelo que, privilegiando-se uma análise que considera a articulação desta relação se
espera contribuir para um melhor enquadramento e compreensão quer das respostas face
a situações de catástrofe quer, em temos globais, das alterações a que esta região tem
vindo a ser sujeita nos últimos séculos.
CONCLUSÃO
Tendo presente esta situação, nesta intervenção equacionam-se os diferentes factores
implicados nestas transformações, o modo como estas estão presentes na documentação
histórica e como a sua análise pode contribuir para uma melhor compreensão da
evolução da faixa costeira do litoral centro de Moçambique.
Por outro lado, partindo do exemplo do Farol da Inhamissengo, pretende-se chamar
atenção para a documentação histórica existente sobre os processos de erosão costeira e
alterações da costa de Moçambique e da sua importância para um melhor
enquadramento e compreensão dos problemas actuais e, em simultâneo, perceber como
esta informação pode ser fundamental para compreender a dinâmica própria desta região
e ajudar a pensar soluções para minimizar as consequências da ação erosiva do mar num
contexto que, inevitavelmente, apela à interdisciplinaridade
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COMISSÃO DE CARTOGRAFIA - Documentação avulsa 1883-1933. FLUL / AHU (documentação manuscrita e dactilografada, maioritariamente não publicada, pertencente
ao antigo Centro de Cartografia do IICT)
COMISSÃO DE CARTOGRAFIA - Cartas de Moçambique / pastas 1-10. FLUL / AHU (documentação cartográfica, pertencente ao antigo Centro de Cartografia do IICT)
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Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.063 - AGENTES MODELADORES DA PAISAGEM LITORÂNEA: UM ESTUDO
SOBRE O BALNEÁRIO CASSINO NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE - RS
LEONARDO DANIELLI
Contato: LEONARDO DANIELLI - LEO_DANI_27@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: paisagem; espaço geográfico; urbanidade; expansão urbana; litorânea

INTRODUÇÃO
O espaço geográfico é palco das relações constantes entre homem/natureza e passa por
transformações seculares, em que cada geração coopera de modo particular para a
organização e a dinâmica territorial das paisagens onde estão inseridas.
O crescente aumento populacional aliado ao processo de urbanização vertiginosa cria e
recria paisagens, modifica espaços naturais por meio da ocupação antrópica, muitas
vezes interferindo nos sistemas ambientais.
O Balneário Cassino localizado na cidade de Rio Grande - RS fundado no fim do século
XIX reflete a realidade econômica e social deste período, sendo assim, o presente
trabalho tem como objetivo analisar o crescimento histórico da malha urbana do Balneário
objetivando compreender de que forma o homem ao modelar a paisagem litorânea causa
interferências neste sistema.
METODOLOGIA
A estrutura do presente trabalho consiste na análise da expansão da malha urbana do
Balneário Cassino localizado no estado do Rio Grande do Sul e de que forma a ação
antrópica vem criando e recriando essa Paisagem litorânea. Portanto trata-se de uma
pesquisa de natureza aplicada, do tipo qualitativo, onde se adota como procedimento a
revisão bibliográfica e documental, tendo como base a comparação de imagens históricas
obtidas por meio do software Google Earth Pro, assim como em pesquisas bibliográficas
acadêmico-científicos os quais tratam da problemática em estudo. Em passos iniciais, fazse a realização da pesquisa bibliográfica e documental dentro das múltiplas áreas do
conhecimento, visando à construção de referencial teórico qual subsidia e presta auxilio
na compreensão e o entendimento do objeto de estudo; em um segundo momento se
realiza a coleta e análise das imagens históricas seguido da descrição e qualificação da
paisagem litorânea do Balneário Cassino buscando sempre confrontar com as alterações
históricas da morfologia urbana. Por fim, a elaboração de um diagnóstico urbano da área
de estudo por meio do conhecimento científico do autor e o embate das informações
obtidas, tendo como premissa a diversidade de informações e pontos de vista, buscando
contribuir com o gerenciamento costeiro integrado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O município de Rio Grande obteve crescimento e desenvolvimento urbano diretamente
ligado à acumulação comercial derivada das atividades portuárias e do parque fabril. A
construção da nova instalação portuária datando o começo do século XX serviu como
marco para o desenvolvimento do município, gerando um abrupto crescimento
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populacional principalmente a partir do início do século XXI impulsionado pelo aumento da
oferta de emprego junto ao polo naval.
Concomitantemente ao aumento da densidade populacional do município a ocupação
urbana do balneário cassino que inicialmente tinha como finalidade ser um espaço de
lazer e convívio social torna-se gradativamente local de moradia permanente, bem como
local de segunda residência ocupado por casas de veraneio.
A partir dos anos de 1940 a expansão da malha urbana da cidade de Rio Grande dá
origem a novos loteamentos e bairros, os quais muitas vezes careciam de infraestrura
urbana, fator fundamental o qual foi responsável por fomentar a especulação imobiliária
no município favorecendo promotores imobiliários e o surgimento de novas incorporações.
Neste momento se nota investimentos principalmente em condomínios verticalizados
localizados em áreas próximas ao Balneário Cassino o qual já detinha infraestrutura
desenvolvida quando comparada as novas áreas de incorporação imobiliária do
município, fenômeno que se intensifica com a crescente expansão urbana e o aumento
populacional do bairro.
A modernização urbana do Cassino reflete a realidade das cidades brasileiras onde a
malha urbana avança sobre os sistemas naturais. Por meio da análise da urbanização do
bairro apoiadas por imagens de satélite e visitação in loco, se percebe o vasto
crescimento urbano histórico sobre a paisagem natural do Balneário, e que a área central
do bairro concentra a maior parcela de edificações verticalizadas, apoiadas na distribuição
de comércio e serviços às quais geralmente se desenvolvem no térreo dessas
edificações. O centro do bairro agora se tornou área de interesse dos promotores
imobiliários, por deter a maio parcela de infraestruturas urbanas, fruto da ação do homem
e sua ação antrópica capaz de criar, recriar e modelar a paisagem litorânea.
Por fim, se percebe que o Balneário Cassino teve um vasto crescimento populacional e
territorial, mas que ainda precisa intensificar a instalação de suas infraestruturas, como
por exemplo, pavimentação e saneamento básico de modo a atender a todas as parcelas
da população.
CONCLUSÃO
Por meio da análise histórica evolutiva da urbanização do Balneário Cassino fica claro e
perceptível o avanço da malha urbana sob a paisagem litorânea ao longo dos anos.
Contudo se nota o desenvolvimento acentuado da área central do bairro, impulsionada
pelo alto grau de urbanização e disposição de infraestruturas urbanas, fenômeno o qual
reflete diretamente no preço da terra despertando interesse dos promotores imobiliários
nestes locais.
O Balneário Cassino se encontra em um contexto de constante evolução urbana com
significativo aumento populacional e de importantes transformações no espaço
geográfico, principalmente induzidas pela instauração do plano diretor, a qual estimula a
verticalização do local, e as transformações na paisagem litorânea já se fazem visíveis.
Tal indução eleva o potencial de uso e ocupação do solo gerando um futuro promissor
para o crescimento urbano do balneário nas as próximas décadas.
FONTES FINANCIADORAS
Agradecemos em especial a Universidade Federal do Rio Grande – FURG, e a todo o
corpo docente do curso de geografia desta instituição, a qual é modelo de excelência no
que compete ao desenvolvimento de pesquisa e educação em nível superior, assim como
a CAPES, órgão responsável por garantir as condições necessárias para uma dedicação
exclusiva a pesquisa.
A vocês, muito obrigado!
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Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.065 - ICTIOFAUNA DA LAGUNA DE AVEIRO E SEU ENTORNO (1758-2018)
MARIA ROSÁRIO DA COSTA BASTOS, ALEXANDRA VIDAL, ULISSES AZEITEIRO
Contato: MARIA ROSÁRIO DA COSTA BASTOS - MARIA.BASTOS@UAB.PT
Palavras-chave: Sistemas lagunares; Evolução histórica; Peixes; Ecologia

INTRODUÇÃO
A historiografia clássica tem dedicado nas últimas décadas larga atenção à região de
Aveiro, suas gentes, ligação com o mar, com o poder, etc. São inúmeros os estudos
publicados, nomeadamente os dedicados à História económica, social, religiosa, política e
artística desta cidade e seu entorno. No entanto, os estudos interdisciplinares alusivos à
região são relativamente recentes.
O presente trabalho tem por propósito apelar a vários ramos científicos, numa perspectiva
de alcançar um conhecimento o mais consistente possível. O objectivo último aqui
plasmado é o de comparar as espécies piscícolas que a documentação histórica nos
indica com as da actualidade, tentando perceber as razões da sua permanência ou
desaparecimento na Laguna de Aveiro.
METODOLOGIA
A 1 de Novembro de 1775 ocorre um funesto Terramoto em Portugal, com magnitude 9
na escla de Richter. Três anos após o sismo, o Marquês de Pombal, famoso ministro de
D. José I, mandou elaborar um inquérito - que ficou para a História com a designação de
Memórias Paroquiais - e que foi dirigido a todos os bispos das dioceses que, por sua vez,
o deveriam remeter aos párocos das respectivas freguesias. Assim, todo o território
nacional ficou coberto por este questionário de 1758. Por outro lado, o âmbito das
perguntas é extremamente vasto, abrangendo três grandes grupos: 1. sobre a povoação
(27 perguntas), 2. sobre a serra (13 perguntas), 3. sobre os rios (20 perguntas). As
respostas fornecidas são uma fonte preciosa para o conhecimento da História Local nas
suas mais diversas vertentes. No caso vertente, debruçámo-nos sobre a questão 7 da
terceira parte, a qual questiona “Se cria peixes, e de que espécie são os que traz em
maior abundância”. Transcrita a resposta e actualizada a grafia, procedeu-se à
identificação científica dos nomes revelados para os poder comparar com os estudos que
revelam a actual ictiofauna encontrada na laguna de Aveiro. Finalmente, a equipa
multidisciplinar analisou os resultados e avançou com explicações para a permanência ou
ausência dos tipos fauna marinha/lagunar revelados em 1758 por comparação com os da
actualidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Explorada desde tempos remotos pelo Homem, a laguna de Aveiro e seu entorno viu, ao
longo da História, as suas estruturas ambientais serem alvo de alterações naturais e
antrópicas que contribuiram para a alteração da sua configuração e, consequentemente,
para modificações a nível da fauna (e flora) da laguna. Nas supra citadas alterações são
de destacar o recorrente assoreamento da barra natural da laguna (séculos XVIII e XIX), a
construção da sua barra artificial (1808), bem como a proliferação da indústria química
pesada na zona de Estarreja (década de trinta do século XX) e da celulose de Cacia
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(1953), as quais, a mais das vezes, não acautelaram (até porque ainda não existia
sensibilidade para tal) os efeitos ecológicos negativos da sua produção e, por via de
regra, debitaram as suas escorrências directamente para os rios e canais subsidiários da
laguna, sem qualquer tratamento. Comparando os dados de 1758 com os actuais, tornase óbvio que tudo isto causou um impacte negativo sobre algumas das espécies que, em
alguns casos, assumiu contornos dramáticos levando ao seu desaparecimento ou
contaminação com efeitos nefastos para a saúde quando consumidos (amiúde) pelo ser
humano (ex. acumulação de metais pesados). Tal facto conduziu necessariamente à
modificação das espécies que aí têm habitado ou que aí se deslocam para se
reproduzirem (no caso dos anádromos). Em algumas casos verifica-se a alteração da
fisiologia, do racio feminino/masculino, ou mesmo a ausência de reprodução, isto
sobretudo nos gastrópedes e crustáceos. É necessário prover à reabilitação do Meio, de
modo a manter e reabilitar a cadeia trófica e com ela a ictiofauna ancestral da Laguna de
Aveiro, já constituída enquanto tal.
CONCLUSÃO
A laguna de Aveiro tem vindo a desestabilizada sobretudo pela ação antrópica. As
consequências são negativas para a sobrevivência de algumas espécies faunísticas do
sistema. Isso se constata numa análise comparativa entre a ictiofauna registada em 1758
e na actualidade. Há que encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento humano e
preservação das espécies, num diálogo sustentável entre instituições com interesses
económicos, políticos e meios escolares/académicos.
Se a consciencialização ambiental é algo muito recente que só na segunda metade do
século XX começou a ser objeto de estudo (fruto de uma mudança profunda que a
Humanidade operou nos ecossistemas através do uso desenfreado das novas
tecnologias), encontrar o justo procedimento entre a exploração do Meio e a preservação
das espécies tem sido um dos grandes desafios do século. Daí a importância do diálogo
interdisciplinar que não deve ser um mero encontro ocasional entre académicos, mas um
diálogo em permanente aperfeiçoamento.
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1.3.073 - MODELO TOPOBATIMÉTRICO DE MÉDIA RESOLUÇÃO ESPACIAL DA
REGIÃO ESTUARINA DA LAGOA DOS PATOS (BRASIL) ATRAVÉS DO USO
HÍBRIDO DOS SENSORES ORBITAIS ALOS PRISM E OLI/LANDSAT 8
DEIVID CRISTIAN LEAL ALVES, JEAN MARCEL DE ALMEIDA ESPINOZA, MIGUEL DA GUIA
ALBUQUERQUE, BENTO ALMEIDA GONZAGA, ANDRÉ BILIBIO WESTPHALEN, JAIR
WESCHENFELDER
Contato: DEIVID CRISTIAN LEAL ALVES - DCLEALALVES@GMAIL.COM
Palavras-chave: Geomorfologia; mapeamento; formas de fundo; Sensoriamento Remoto.

INTRODUÇÃO
Dados topográficos e batimétricos são estratégicos para a gestão territorial, como na
determinação de áreas para ocupação urbana e industrial, exploração mineral e
navegação, no mapeamento de zonas de risco e de preservação ambiental. Informações
detalhadas sobre a altimetria terrestre são cruciais na composição de banco de dados
geográficos, à medida que muitas agências nacionais investem em programas específicos
para a obtenção e armazenamento desse tipo de informação (JENSEN, 2009). Muitos
desses dados e produtos estão disponíveis através de repositórios digitais. O presente
trabalho utilizou Modelos Digitais de Superfície (MDS) do sensor PRISM e inferências
batimétricas com uso do sensor OLI, ajustados via matching de histogramas, para gerar
um modelo topobatimétrico para visualização tridimensional e identificação
geomorfológica da região estuarina da Lagoa dos Patos (Brasil).
METODOLOGIA
O sensor PRISM, a bordo do satélite ALOS, possui resolução espacial de 2,5m (nadir),
produzindo Modelos Digitais de Superfície (MDS) de média resolução espacial. Seus
produtos possuem cobertura global focada nos continentes e algumas ilhas oceânicas.
Isto é possível através do conjunto óptico composto por um telescópio para visualização a
nadir (abertura de 70km) e outros dois telescópios com inclinação de 24° a forward e
backward (abertura de 35km cada). A sobreposição dessas três tomadas a ângulos
distintos (triplet) permite a reconstrução 3D a partir de estereoscopia. Já o sensor
multiespectral OLI, da plataforma orbital LANDSAT 8, possui uma banda para auxílio de
estudos costeiros que corresponde a faixa de 0,435 a 0,451 µm (USGS, 2016). O sensor
OLI permite, através da modelagem de transferência radiativa, a inferência batimétrica de
corpos d’água rasos (MARITORENA et al., 1994). Isto é possível considerando que uma
parcela refletida de radiância superficial em um corpo d’água opticamente raso é
composta, em grande parte, por efeitos de reflexão de fundo em seu leito; e que a
diferença de intensidade da energia eletromagnética em distintos níveis de profundidade
pode revelar informações batimétricas (PACHECO et al., 2015). A etapa final consistiu no
matching de histogramas (conjunto significativo e normalizado de correspondências)
através do software ENVI, o que possibilitou a união dos modelos topográficos e
batimétricos em um único produto raster.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O modelo topobatimétrico resultante é composto por uma cena do sensor PRISM e uma
cena do sensor OLI, conservando o sistema de coordenada nativo das imagens (WGS84
Zona 22 Sul). Devido às diferentes resoluções espaciais de cada sensor, bem como a
coleta em datas distintas, qualquer aproximação quantitativa do conjunto de dados é
extremamente limitada, como, por exemplo, a determinação de um datum vertical comum.
No entanto, o modelo topobatimétrico de média resolução se mostra uma excelente
ferramenta para visualização tridimensional do estuário da Lagoa dos Patos. A
composição topobatimétrica PRISM + OLI permite a visualização generalizada do sistema
geomorfológico estuarino. A porção emersa representa um Modelo Digital de Superfície
(MDS), visto que conserva a forma dos alvos localizados acima do solo, tais como:
edificações, viadutos/pontes, conjuntos florestais, dentre outros. Sobre o macro-relevo da
região, o MDS permite a clara identificação da quebra entre as Terras Altas, formadas
pelo embasamento cristalino, e as Terras Baixas da Planície Costeira (VILLWOCK &
TOMAZELLI, 1995), incluindo as sucessivas cristas e cavas dos cordões litorâneos
regressivos (DILLENBURG et al., 2017). Com relação às formas antropizadas, as áreas
de maciços florestais, zona industrial e a verticalização do centro histórico da cidade do
Rio Grande também são distinguíveis. Já na porção submersa é possível identificar as
formas de fundo do ambiente estuarino raso, como esporões arenosos, pontais e bancos
de pouca profundidade. Na maior parte dessas feições é nítido o alongamento em direção
à desembocadura do sistema hidrográfico, seguindo o sentido majoritário do transporte de
sedimentos (CALLIARI et al., 2010). Dentre as feições se destaca o conjunto de formas
de fundo denominadas Coroa de Dona Mariana, na margem leste do estuário, e o
talvegue do Canal do Norte que garante a navegação e o transporte de cargas no Porto
do Rio Grande. Mesmo em resolução mediana, o modelo topobatimétrico possibilita a
identificação do canal de de navegação entre Rio Grande e São José do Norte, além das
áreas baixas da orla lagunar dos dois municípios, que são ciclicamente impactadas pelas
cheias da Lagoa dos Patos através da ação combinada de alta precipitação na bacia e
processos de represamento das águas devido a ação de ventos.
CONCLUSÃO
O modelo topobatimétrico híbrido se apresenta como um versátil instrumento cartográfico
e pode ser aplicado na análise geomorfológica do estuário. Para tanto, elencamos como
suas vantagens: o livre acesso aos dados através dos repositórios da JAXA e USGS; a
identificação de formas de fundo em águas rasas, desde que observada a resolução
espacial do sensor OLI (30x30m); a possibilidade do acompanhamento morfodinâmico
das feições submersas através de uma série temporal georreferenciada (2013-Presente).
Em termos de limitações destaca-se: a acurácia vertical do DSM PRISM de 5m; a
modelagem de transferência radiativa para a inferência batimétrica através da banda
coastal, requer, necessariamente, dados in situ adquiridos em datas próximas da
aquisição da imagem satelital; a eventual nebulosidade e/ou alta taxa de sedimentos em
suspensão provavelmente inviabilizarão a visualização das formas de fundo, enquanto
objetos menores sobre a água (como embarcações) podem incorrer em erros de
identificação devido a sobreposição de alvos.
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1.3.079 - SAINDO DA ZONA DE CONFORTO: TENCIONANDO A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
ALEX NUNES MOLINA, DARLENE SILVEIRA CABRERA, LUIS FERNANDO MINASI
Contato: ALEX NUNES MOLINA - MOLINA.QUIMICA@GMAIL.COM
Palavras-chave: Educação Ambiental; interdisciplinaridade; licenciamento ambiental; formação de gestores
ambientais

INTRODUÇÃO
O trabalho apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado, em desenvolvimento, no
Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA-FURG). Assim,
intentamos compreender a partir dela que Educação Ambiental se desenvolve na
Formação de Educadores(as) Ambientais no movimento formativo do Convênio 069/2015
firmado entre a Prefeitura Municipal do Rio Grande (RS) – PMRG – e a Universidade
Federal do Rio Grande – FURG – para formação continuada de Gestores Ambientais, os
quais estamos considerando como Educadores(as) Ambientais. Compreendemos que a
pesquisa contribui para um processo de resistência das e nas Zonas Costeiras perante a
Crise Ambiental que vivemos (MÉSZAROS, 2011), tendo em vistas tencionar o trabalho
com a Educação Ambiental no processo de Licenciamento Ambiental (QUINTAS, 2005).
METODOLOGIA
Para compreendermos o movimento das contradições desse fenômeno de pesquisa,
valemo-nos da abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 2012), bem como da Análise de
Conteúdo (BARDIN, 1977) para a apreciação das informações. Vislumbrando
compreender que Educação Ambiental está sendo preconizada na formação de
Educadores(as) Ambientais, desenvolvida pelo Convênio 069/2015. Nosso caminho
investigativo teve início na análise das Políticas Públicas de Educação Ambiental e na
legislação que compõem a interação em nível federal e estadual com o Licenciamento
Ambiental Municipal. Evidenciamos aqui os direcionamentos estabelecidos pela Política
Nacional de Meio Ambiente (PNMA), já no ano de 1981, no que tange a necessidade do
trabalho com a Educação Ambiental no erne do Licenciamento Ambiental, assim
tencionando a articulação e conhecimento sobre Educação Ambiental dos servidores
municipais, na particularidade dos Licenciadores Ambientais da ULFA na SMMA. Por
conseguinte, nossa pesquisa foi realizada por meio de observações de atividades
desenvolvidas pelo Convênio, tendo em vista que o pesquisador esteve inserido nas
formações, juntamente com os servidores, devido fazer parte da gestão política da
SMMA. Portanto, durante o desenvolvimento da pesquisa analisamos, também, os
relatórios técnicos emitidos pela equipe da FURG, responsável pela formação dos
Educadores(as) Ambientais, almejando compreendermos quais ações estão sendo
desenvolvidas e que Educação Ambiental está sendo preconizada no processo formativo
em desenvolvimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da análise documental, compreendemos que a Educação Ambiental no
Licenciamento Ambiental se materializa através da Política Nacional de Meio Ambiente
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(BRASIL, 1981) e da Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999). Logo,
consideramos a Educação Ambiental como forma de ler e compreender o mundo em sua
totalidade (LUKÁCS, 2003), implicando em ação-reflexão-ação sobre a realidade para
transformá-la (FREIRE, 1987). Concebemos, então, o trabalho do(da) Educador(a)
Ambiental como uma das possibilidades práxicas que possibilitarão a superação dessa
sociedade pautada pela lógica da lucratividade, tendo como cerne o desenvolvimento de
uma consciência da classe trabalhadora (FERNANDES, 2006). Por conseguinte,
analisamos as ações do Convênio, firmado em novembro de 2015, que se efetivaram em
abril de 2016, onde a equipe da FURG, composta por docentes e discentes, realizou
entrevistas semiestruturadas junto aos servidores da ULFA-SMMA, visando compreender:
operações, rotinas de licenciamento e fiscalização, atividades a serem licenciadas,
focando no aprimoramento da gestão institucional. A segunda atividade ocorreu no dia 05
de abril de 2017, onde a equipe da FURG organizou a primeira “oficina formativa” para a
ULFA-SMMA, visando sistematizar os resultados das entrevistas e definir o cronograma
de ações do período futuro, a entrega do relatório das atividades foi entregue à SMMA em
junho de 2017. Assim, ao analisarmos as atividades formativas do convênio, durante sua
realização não observamos um trabalho voltado a questionar ou desenvolver uma
compreensão de Educação Ambiental junto aos servidores. Ademais, o relatório
apresentado como produto da formação foi organizado em vários itens, onde destacamos
o capítulo 3: Procedimentos de pesquisa, pois nele é articulada a proposta políticopedagógica para os processos formativos, a partir da qual temos subsídios para
compreender que Educação Ambiental está sendo preconizada nessa formação. No
entanto, ao analisarmos o relatório, observamos que a formação desenvolvida pelo
Convênio, até então, evidencia a preocupação com a gestão administrativa no
Licenciamento Ambiental e pouco empreende suas atividades no movimento de mediar
processos de ensino-aprendizagem que possibilitem aos Educadores(as) Ambientais
constituir uma compreensão de Educação Ambiental, a qual poderá favorecer o
desenvolvimento da mesma nos processos de Licenciamento.
CONCLUSÃO
Com isso, almejamos com essa pesquisa expressar colaborações para identificar que
Educação Ambiental está sendo implantada, pois almejamos uma Educação Ambiental
enquanto totalidade no cerne do Licenciamento Ambiental no município do Rio GrandeRS, incluindo a responsabilização solidária frente à Gestão Costeira Integrada, gerando a
transformação social e a emancipação da classe trabalhadora. Desse modo, concluímos
que é de extrema relevância a Formação de Educadores(as) Ambientais no intuito de
desacomodar da zona de conforto a classe trabalhadora para que possamos construir
uma outra sociedade que não a do egoísmo e do lucro, mas sim fraterna e solidária, onde
o trabalho coletivo seja corroborado por uma compreensão da totalidade, onde há ação
política, social, com equidade e justiça.
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1.3.080 - CONHECENDO O NOSSO RIO GRANDE: UM PROJETO INTERDISCIPLINAR
MEDIADO PELAS MÍDIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES(AS)
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Palavras-chave: Educação Ambiental; interdisciplinaridade; formação de professores; formação de
educadores(as) ambientais

INTRODUÇÃO
Esse trabalho é o resultado de um projeto interdisciplinar desenvolvido pela Prefeitura
Municipal do Rio Grande - PMRG através das Secretarias de Município do Meio Ambiente
-SMMA e da Educação - SMEd, denominado Formação de Educadores Ambientais com
as mídias: Conhecendo o Nosso Rio Grande, teve como intencionalidade a formação
continuada de profissionais de diferentes áreas da educação básica, das escolas da Rede
pública Municipal, bem como dos estudantes das mesmas. Fundamentado na Política
Nacional de Educação Ambiental - PNEA (1999), a qual prevê que as Instituições
Públicas realizem formações de Educadores(as) Ambientais, assim contribuindo para que
os sujeito compreendam o ambiente costeiro e lagunar em que se inserem de forma que
melhor possam se relacionar tanto com a natureza natural quanto entre si.
METODOLOGIA
Desenvolvemos o projeto entre março e novembro de 2017, tendo como público alvo
profissionais da área da educação no geral e estudantes do Ensino Fundamental
municipal. Destarte, realizamos atividades de formação de Educadores(as) Ambientais
para o trabalho com as mídias digitais, visando desenvolver multiplicadores nas
comunidades escolares, assim desenvolvemos sete etapas: 1) representantes da SMMA
realizaram reunião com a SMEd para parceria e adesão ao projeto; 1.1) escolha de quatro
escolas de diferentes regiões periféricas e uma bilíngue em libras, 1.2) a coordenação
cada escola indicou uma turma para participar do projeto. Por conseguinte, ocorreram as
Oficinas: 2) Pertencimento e mídias – ministrada por uma professora do PPGEA-FURG e
uma com jornalista do PPGEDU-UFRGS; 3) Olhar sobre o território –discentes do
Jornalismo da UFPel e da Geografia da FURG; 4) Conhecer o Outro é conhecer a si
próprio – saída-de-campo no Eco-Museu da Picada, com a participação de todas as
turmas e professores, guiada por professor do ICHI-FURG; 5) Trabalho de campo –
Pesquisa interdisciplinar realizada pelos estudantes e professores em sala de aula em
busca de fundamentação para compreender o Lugar em que vivem: o bairro no contexto
do município, para produção e gravação de um documentário sobre o Lugar; 6) Trabalho
de pós-produção dos vídeos – edição, produção e finalização tradução em libras e 7)
Mostra Cultural dos documentários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Compreendemos a Educação Ambiental como instrumento necessariamente teóricoprático à professores e estudantes na leitura e compreensão da realidade em sua
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totalidade (LÚKÁCS, 2003). Ademais, esse projeto foi um projeto piloto que partiu de uma
iniciativa da SMMA, com apoio da SMEd, a qual viabilizou o contato e a relação horizontal
com as escolas. Das escolas convidadas, três mantiveram participação efetiva, assim as
oficinas foram realizadas alternadamente nas escolas participantes, efetivando a
interação dos envolvidos no projeto com a singularidade de cada um dos contextos em
que se inserem essas escolas. Já a oficina de saída de campo ao Eco-Museu da Picada
oportunizou a inserção e o diálogo acerca da constituição histórico-social e ecológica do
Lugar, propiciando subsídios às pesquisas e discussões que os sujeitos envolvidos no
processo fizeram em segundo momento sobre o contexto da sua escola, bem como
promoveu a relação dos mesmos e o trabalho interinstituição de ensino. A posteriori,
durante o trabalho de campo, realizado em sala de aula, os professores mediaram as
práticas formativas de pesquisa, discussões e saídas a campo no bairro, elencaram junto
aos estudantes as temáticas ambientais com foco na relação de pertença ao Lugar
(OLIVEIRA, 2014) e organizaram os roteiros dos documentário, com consecutiva
produção de mídia digital. Assim, foram produzidos três documentários, cuja temática foi
decidida com autonomia, em seguida o trabalho de pós-produção dos vídeos foi realizado
em oficina, permitindo a edição com base no roteiro pré-estabelecido, incluindo em cada
um deles a tradução em libras. Concluídos os três documentários, os quais representam o
produto final do trabalho desenvolvido durante todo o ano letivo de 2017, os mesmos
foram apresentados para a comunidade municipal em atividade pública e gratuita na
Mostra Cultural: Festival de Vídeo Estudantil, que ocorreu no Teatro Municipal de Rio
Grande, sendo essa organizada pela SMEd para publicização de outros trabalhos
realizados pelas escolas municipais. Ao fim do mês de novembro foi realizada uma
reunião com os profissionais da educação representantes das escolas para uma
avaliação das atividades desenvolvidas ao longo do ano, e, obtivemos como indicativo a
disposição por parte dos profissionais para continuidade do trabalho no próximo ano
letivo, tendo em vista oportuniza-lo a outras turmas e abranger um número maior de
estudantes por escolas, bem como tivemos como avaliação interna ampliar o número de
escolas envolvidas no projeto.
CONCLUSÃO
Consideramos que essa iniciava concretizou uma práxis (FREIRE, 1997) de Educação
Ambiental enquanto totalidade (CABRERA, 2016) no cerne da formação continuada de
trabalhadores da educação e estudantes das escolas municipais de Rio Grande, tendo
em vista que a mesma possibilitou constituir um olhar para a responsabilização solidária
frente à transformação social e a emancipação da classe trabalhadora. Outrossim,
compreendemos que o projeto possibilitou a Formação de Educadores(as) Ambientais no
intuito de desacomodar da zona de conforto para que possamos construir uma outra
sociedade: fraterna e solidária, onde o trabalho coletivo seja corroborado por uma
compreensão da totalidade, onde haja ação política, social, com equidade e justiça.
Desenvolvemos, também, por meio desse o viés da educomunicação (LOPES; MELO;
BARBOSA, 2012, p.7), no processo de relação entre as pessoas, suas comunidades, os
meios de comunicação, evidenciando a compreensão e fortalecimento do pertencimento
ao lugar onde vivem.
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1.3.081 - COMPREENSÃO ONTOLÓGICA DE LUGAR: FORMAÇÃO DE
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INTRODUÇÃO
Esse trabalhou resultou de uma pesquisa teórica acerca da necessidade, na conjuntura
atual, de desenvolver na Formação de Educadoras(es) Ambientais a dimensão ontológica
de lugar (MARANDOLA, 2014), em particular no município de Rio Grande-RS, o qual se
configura como uma zona costeira dimensionada como um dos três territoriais ímpares no
mundo, no que tange suas características lagunares. Assim, esse estudo se situa no
campo da Educação Ambiental, sendo motiva pelo imperativo de constituir uma formação
enquanto estratégia de resistência e enfrentamento frente ao contexto histórico-social,
econômico e político que vivenciamos (SANTOS, 2001, 2006). Momento esse, de
exacerbação do capitalismo – o qual atingiu os seus limites metabólicos e instaurou uma
crise estrutural sem precedentes, que em suas múltiplas faces produz a Crise Ambiental
(MÉSZÁROS, 2011).
METODOLOGIA
Partindo do contexto em que nos inserimos, enquanto estudantes: o Programa de Pósgraduação em Educação Ambiental (PPGEA) da Universidade Federal do Rio Grande
(FURG), fomos motivados pelas relações nos diferentes espaços do mesmo a discutir
sobre as múltiplas dimensões que podem vir a constituir a Formação de Educadoras(es)
Ambientais. Assim, fundamentados pelos documentos legais do Programa, buscamos
compreender quais as dimensões possibilitam a formação de outro “modelo de ser
humano que o PPPGEA esforça-se em formar” (SCHIMIDT et.al 2010, p.9), o qual
compreendemos como subsídios para constituir um ideal intencional de sociedade
pautado em relações que não sejam as do capital. Para tanto, desenvolvemos o presente
artigo a partir da metodologia de revisão bibliográfica realizada no Campo da Educação
Ambiental, intentando refletir sobre as múltiplas dimensões formativas das(dos)
Educadoras(es) Ambientais. Como encaminhamentos de nossas pesquisas,
compreendemos a premência de analisar e discutir sobre uma das dimensões que
perpassam parte significativa da bibliografia sobre Formação de Educadoras(es)
Ambientais: a perspectiva de lugar como sentido ontológico, justificada pela necessidade
iminente de formar mulheres e homens comprometidos em compreender não só do lugar
em vivem, mas o mundo por meio do lugar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Discutimos a formação de Educadoras(es) Ambientais sob a ótica da desfetichização
(LUKÁCS, 2003) conceitual e da humanização possível no cerne do atual modo de
produção, a partir dos tencionamentos da classe trabalhadora que vislumbra uma
sociedade diminuída de injustiças e acrescida de acesso aos direitos das mulheres e dos
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homens. Buscamos, com essa formação o desvelar da realidade, a partir da ruptura com
a ideologia dominante que se engendra aos múltiplos setores sociais e mantém o modus
operandi. A concepção sobre ideologia, por meio da qual estamos compreendendo a
realidade, é fundada em Mészáros (2012), definida como consciência social, que se
traduz em implicações práticas nos diferentes modos de relações humanas – na arte, na
filosofia, na literatura, na economia e na política. Inexoravelmente, é a partir desse
conceito de ideologia, e suas intrínsecas relações com a formação de Educadoras (es)
Ambientais, que estamos entendendo as ligações entre economia – política – controle
territorial e luta de classes (FERNANDES, 2006). Diante disso, consideramos a Formação
de Educadoras (es) Ambientais premente, sendo ela uma das possibilidades de
organização de um projeto contra hegemônico questionador da legitimidade da ação
política em prol dos imperativos do capital. Em síntese, exaltamos que a crise estrutural
do sistema capitalista que se alastra por todos os setores sociais e afeta as bases
fundamentais da sobrevivência humana – as relações com a natureza natural – chegou
aos seus limites históricos, assim compreendemos a Formação de Educadoras(es)
Ambientais como uma possibilidade de resistência frente a esse processo, possibilidade
criar alternativas que desenvolvam outra forma de sociabilidade humana – embasada no
controle do processo produtivo pelos trabalhadores. Ademais, estamos concebendo o
Lugar como uma categoria fundante a ser desenvolvida na Formação de Educadoras (es)
Ambientais, visto que é através dele que vislumbramos a possiblidade de planejar e
(re)orientar sociabilidade. Lugar, concebido enquanto espaço do acontecer solidário
(SANTOS, 2005), onde se definem as múltiplas naturezas: culturais, políticas,
econômicas, sociais – sustentáculos para (re)definição do futuro. É no lugar
compreendido ontologicamente (MARANDOLA, 2014) – de coexistência entre seres
humanos (natureza humanizada) e a natureza natural – que reside a possibilidade de
enfrentamento dos processos perversos da globalização (SANTOS, 2014) – enquanto
exacerbação metabólica do capital – pois é no lugar que é possível a efetiva
comunicação, o compartilhar de informações entre os sujeitos constituintes do mesmo,
portanto a (re)interpretação do mundo, sua (re)ressignificação e (re)construção política.
CONCLUSÃO
Consideramos, ser indispensável à Formação de Educadoras(es) Ambientais – conforme
os objetivos do PPGEA – desenvolver espaços para compreensão da dinâmica da
totalidade histórica e política do lugar no município de Rio Grande-RS, nessa Zona
Costeira e Lagunar de tenaz adversidade natural e ponto fulcral no desenvolvimento do
país, tendo em vista sua posição geográfica, portanto ambiente de exploração desmedida
dos recursos naturais. Destarte, concebemos que a Formação de Educadoras (es)
Ambientais possa vir a ser uma das possibilidades de enfrentamento das desigualdades
ambientais, étnicas, políticas, cognitivas, causadas pela lógica do modo de produção
vivida por cada um nós, seres humanos. Logo, uma possibilidade de enfrentamento dos
processos perversos da globalização – enquanto exacerbação metabólica do capital – por
meio da perspectiva ontológica de lugar. Pois, é no lugar que é possível, a efetiva
comunicação, o compartilhar de informações entre os sujeitos, portanto a
(re)interpretação do mundo e interferência nele.
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MÉSZÁROS, I. A crise estrutural do Capital. [trad. Francisco Raul Cornejo et al.].2.ed. São
Paulo: Boitempo, 2011.
MÉSZÁROS, I. O poder da ideologia. [trad. Magda Lopes e Paulo Cezar Castanheira].
1.ed., 4.reimp. São Paulo: Boitempo, 2012.
SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4a Ed. São Paulo:
Editora USP, 2006.
SANTOS, M. Da totalidade ao lugar. 3a Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2014.
SANTOS, M. O retorno do território. In: Observatório Social de América Latina. Buenos
Aires: CLACSO, 2005.
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único a consciência universal.
6a Ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001.
SCHMIDT, E.B. et al. Projeto Político Pedagógico de Pós-graduação em Educação
Ambiental. Rio Grande, FURG, 2010.
FONTES FINANCIADORAS
À fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), meus agradecimentos pelo apoio financeiro à pesquisa.
Agradeço, também, à Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em particular ao
Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA) por tornar possível o
processo de formação da autora desse trabalho.
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Oral
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.082 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
CONTRIBUIÇÕES AO PROCESSO DE GESTÃO INTEGRADA DAS ZONAS
COSTEIRAS
DARLENE SILVEIRA CABRERA, ALEX NUNES MOLINA, LUIS FERNANDO MINASI
Contato: DARLENE SILVEIRA CABRERA - DARLENESCABRERA@GMAIL.COM
Palavras-chave: Educação Ambiental; interdisciplinaridade; formação de professores

INTRODUÇÃO
Esse trabalho apresenta os resultados de uma dissertação de mestrado concluída e
aprovada, em 2016, pelo Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA)
da Universidade Federal do Rio Grade (FURG). A pesquisa foi motivada pela necessidade
de compreender como se efetivam as Políticas Públicas de Educação Ambiental na
formação de professores no contexto da Zona Costeira e lagunar onde se situa o
município de Rio Grande – RS, tendo em vista a premência de resistir perante a Crise
Ambiental global. Crise que se caracteriza enquanto crise estrutural do capital
(MÉSZÁROS, 2011), metabolizada no modo econômico de produção capitalista, a qual se
alastra pelos múltiplos setores sociais e afeta principalmente as bases da sobrevivência
humana – as relações com a natureza externa ao homem.
METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida, prioritariamente, a partir do materialismo histórico (KONDER,
2008; MARX, 2013; LUKÁCS,2003; KOSIK, 1976; TONET, 2013), elaborada por uma
abordagem qualitativa e caracterizada como um estudo de caso (TRIVIÑOS, 2012) no
Curso de Pedagogia Licenciatura presencial da FURG, no espaço-tempo de 2012 a 2015.
A investigação começou pela revisão bibliográfica e análise dos documentos legais que
compõem as Políticas Públicas de Educação Ambiental, que representam a FURG e o
Curso de Pedagogia. Após, durante as saídas a campo, foi constituído o caminho
investigativo intentando compreender o movimento de articulação das Politicas Públicas
de Educação Ambiental até sua objetivação na formação de professores no caso do
Curso de Pedagogia. Assim, foram desenvolvidas, no contexto de pesquisa, entrevistas
semiestruturadas, respectivamente, com: a Diretora da Avaliação e Desenvolvimento da
Graduação; a Diretora do Instituto de Educação e a Coordenadora do curso de
Pedagogia. Emergiu da pesquisa, então, a necessidade de realizar a quarta entrevista
com a Professora que ministrou a disciplina Educação, ambiente, culturas e diferenças, a
qual foi ofertada pela primeira vez no Curso. Essa disciplina compila as orientações de
diferentes Diretrizes Curriculares Nacionais, buscando promover no Curso um espaço de
garantia do trabalho com os temas transversais – como é caso da Educação Ambiental.
Em seguida, para apreciação das informações, foi utilizado o referencial metodológico da
Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (1977).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No movimento de reconstituição e discussão histórica do contexto das Políticas Públicas
de Educação no Brasil, bem como da legislação enquanto texto, perpassando pelas
Políticas de Educação Ambiental até o momento de imbricação dessas no aparato
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legislativo da educação, compreendeu-se que, em 2012, materializou-se na legislação
brasileira orientações pedagógicas nítidas ao processo de efetivação da Educação
Ambiental na formação de professores no Ensino Superior. Tal documento [a Resolução
no 2 de junho de 2012] estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental – DCNEA, as quais tem por objetivo desenvolver nos diferentes cursos de
Pedagogia e licenciaturas a dimensão da Educação Ambiental (BRASIL, 2015). Em
decorrência desse resultado a pesquisa almejou compreender o movimento que levou as
DCNEA a se objetivarem no processo formador dos pedagogos da FURG, assim
buscando entender como o trabalho com a Educação Ambiental se objetivou no Curso.
Logo, o movimento de pesquisa perpassou as imbricações e a interdependência entre os
setores administrativos, de planejamento, orientação e coordenação do Curso de
Pedagogia, o conteúdo dos documentos que representam o Curso de Pedagogia da
FURG, os quais são o resultado do trabalho dos setores acima citados. Por conseguinte,
organizamos os resultados finais da pesquisa em três grandes categorias, intitulando os
três últimos capítulos da dissertação: (1) Compreensão sobre Educação Ambiental –
evidencia que a Educação Ambiental concebida pelos sujeitos de pesquisa se aproxima
da Educação Ambiental enquanto totalidade, a qual é afirmada pela pesquisadora; (2) O
processo de objetivação das DCNEA no Curso de Pedagogia da FURG – explicita a
contradição principal do movimento que objetivou o trabalho com a Educação Ambiental:
a compreensão dos sujeitos de pesquisa sobre a necessidade de um trabalho transversal
com a Educação Ambiental para superação da compreensão fragmentada de mundo –
norteado por uma concepção de totalidade – e, a materialização do trabalho com
Educação Ambiental no currículo do Curso enquanto conteúdo de uma disciplina; (3)
Educação Ambiental como conteúdo de uma Disciplina – discute sobre a conquista da
garantia do espaço da Educação Ambiental no Curso de Pedagogia da FURG, a partir da
reforma curricular de 2015, em comum acordo com as orientações instituídas pelas
DCNEA.
CONCLUSÃO
Concluiu-se que o movimento das instâncias administrativas do Curso de Pedagogia, bem
como da disciplina Ambiente, educação, culturas e diferenças contribuiu para a
objetivação das DCNEA, efetivação da Educação Ambiental no Curso de Pedagogia da
FURG e nos documentos que o representam, partindo de 2015, em sua última
reformulação. Mesmo que os sujeitos de pesquisa compreendam que a Educação
Ambiental deve ser trabalhada de forma transversal – enquanto totalidade no currículo –
consideram que essa foi à forma possível nessa conjuntura histórica e, talvez, a
provedora da temática transversal tanto na Pedagogia quanto nas demais licenciaturas.
Corroboram esses resultados para compreender o quão podem estar preparados os
professores formados nesse município pela FURG para desenvolver a práxis de
Educação Ambiental, por meio da formação cotidiana de estudantes que concebam,
enquanto totalidade, a si e ao ambiente em que se inserem, assim contribuindo para um
processo mais equânime Gestão Costeira Integrada.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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para
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Lukács, 2013.
TRIVIÑOS, A. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 2012.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.083 - MODELAGEM MORFODINÂMICA DA FOZ DO ARROIO CARAHÁ ATRAVÉS
DO DELFT-3D. LAGOA DOS PATOS, SÃO LOURENÇO DO SUL - RS
NATALIA LEMKE, JOSÉ ANTÔNIO SCOTTI FONTOURA, LAURO JÚLIO CALLIARI, MARINE
JUSIANE BASTOS DA SILVA
Contato: NATÁLIA LEMKE - NATALIALEMKE@GMAIL.COM
Palavras-chave: Morfodinâmica lagunar; barra arenosa; foz do Arroio Carahá

INTRODUÇÃO
Desembocaduras são ambientes extremamente importantes tanto para a natureza,
quanto para populações habitantes nas suas proximidades. Em São Lourenço do Sul
(SLS) observa-se a presença de uma barra arenosa na foz do Arroio Carahá, situada na
margem oeste da Lagoa dos Patos (LP). Esta barra, associada às condições de
hidrodinâmica da laguna, prejudica a comunidade local em relação às atividades
comerciais pesqueiras, pois a passagem do arroio para o corpo lagunar fica dificultada
pela presença da barra. Portanto, torna-se fundamental o entendimento dos processos
costeiros envolvidos no transporte sedimentar e no consequente fechamento da foz deste
arroio. Assim, esta pesquisa objetiva investigar os processos costeiros envolvidos no
fechamento da foz do Arroio Carahá, através da análise de dados hidrodinâmicos e
sedimentares, simulando o comportamento morfodinâmico.
METODOLOGIA
Para estimar as taxas médias de transporte sedimentar na enseada de SLS, utilizou-se o
módulo morfodinâmico do software de modelagem DELFT-3D. Para tal, adquiriram-se
dados de batimetria na enseada através de uma ecossonda e também em toda LP a partir
do site da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN); de granulometria da enseada
através da análise de sedimentos coletados com um amostrador do tipo Van Veen; de
vazão do Arroio Carahá por meio de um molinete; de níveis da LP medidos em um
linígrafo de SLS a partir do site da Agência Nacional de Águas (ANA); de ventos
(intensidade e direção) medidos na Estação Meteorológica da Praticagem da Barra do Rio
Grande; e de ondas (altura significativa, período de pico e direção de pico) modelados no
SWAN (Simulating Waves Nearshore), previamente aferido com dados do ondógrafo
direcional Waverider fundeado na LP de 22/01/2015 a 01/07/2015 a cerca de 14 km da
costa de SLS, no ponto de coordenadas 31º29’S e 51º55’W, onde a profundidade atinge 6
m, conforme Lemke et al., 2017a e Lemke et al., 2017b. Com base na metodologia de
Dobrochinski (2009) selecionaram-se 36 cenários representativos de ondas para atuarem
como forçantes no modelo morfológico (LEMKE et al., 2016). Para análise do transporte
sedimentar, selecionaram-se três perfis transversais à linha de costa: na foz do arroio, ao
norte e ao sul da foz.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A constatação de que a vazão do Arroio Carahá foi praticamente nula durante o período
estudado e de que as amostras sedimentares do canal, da enseada e da barra arenosa
apresentaram características diferenciadas, com os respectivos valores médios de D50
iguais a 0,715 mm (areia grossa), 0,564 mm (areia grossa) e 1,16 mm (areia muito
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grossa), permitiu inferir que o processo de formação da barra, durante o período
estudado, não é decorrente de sedimentos trazidos pelo arroio.
Os 36 cenários de ondas selecionados para atuarem como forçantes do modelo
morfodinâmico da enseada de SLS foram característicos de ambientes de baixa energia,
com valores de Hs entre 0,16 e 1,03 metros, e de Tp entre 2,05 e 4,54 segundos.
Resultados detalhados são apresentados em Lemke et al., 2016.
Para todos cenários simulados, as correntes geradas na margem ao norte da foz
apresentaram direção para SW, enquanto que, na margem ao sul da foz, as correntes
apresentaram direção para SW (quando ondas incidiram entre 30º e 150º), e direção para
NE (quando ondas incidiram entre 150º e 210º). Em todos os cenários com propagação
de ondas com ângulo de incidência entre 150º e 210º, constatou-se a formação de
correntes bidirecionais (SW e NE), com consequente convergência destas na foz do
Arroio Carahá.
As taxas médias de transporte sedimentar obtidas com o modelo morfológico, forçado
com os 36 cenários e utilizando D50 de 1,16 mm, foram praticamente nulas ao longo de
cada perfil analisado, indicando que não houve energia suficiente para mobilizar os
sedimentos da classe granulométrica de areia muito grossa. Deste modo, surgem as
hipóteses de que os grãos mais grossos encontrados na barra possam ser provenientes
de condições de tempestades (ondas com Hs e Tp maiores que os valores dos cenários
selecionados) ou de eventos pretéritos com elevadas vazões do Arroio Carahá, ou ainda
de um processo de winnowing. Entretanto, ao utilizar D50 de 0,564 mm as taxas atingiram
7,3 m3/ano/m, 9 m3/ano/m e 6,7 m3/ano/m, respectivamente, nos perfis foz, norte e sul.
Estas taxas, apesar de pequenas, foram suficientes para realizar o processo de
fechamento da foz com a formação da barra arenosa. Após fechar a foz, as condições de
baixa energia do ambiente não permitiram remobilizar os sedimentos depositados. Podese inferir ainda que a barra arenosa é mais saliente na foz devido ao Arroio Carahá
desembocar no ponto de convergência das correntes bidirecionais.
CONCLUSÃO
Este estudo permitiu simular o comportamento morfodinâmico da enseada de SLS a partir
da propagação de 36 cenários de ondas determinados através do modelo SWAN,
previamente aferido com dados do ondógrafo.
Através da modelagem morfodinâmica constatou-se que o Arroio Carahá desemboca no
ponto de convergência de correntes bidirecionais (SW e NE). Assim, após ocorrer o
fechamento da foz, se não houver intervenção antrópica, esta permanece fechada, pois
não há energia suficiente das correntes litorâneas nem do arroio para retirar os
sedimentos depositados.
O processo que viabiliza a navegação de embarcações locais no canal está associado à
variação do nível d’água na LP. Em períodos de muita precipitação na bacia de drenagem
da LP o nível d’água se eleva, sobrepondo a crista da barra, tornando o canal acessível
para a navegação das embarcações locais. Caso contrário, a crista da barra está
aparente sobre o nível d’água, impossibilitando a passagem pelo canal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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DHN. Página eletrônica da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Página eletrônica.
Disponível em: https://www.marinha.mil.br/dhn/. Acessado em julho de 2013.
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LEMKE, N.; FONTOURA, J.A.S.; CALLIARI, L.J.; FERREIRA, N.M. 2016. Estimativa de
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FONTES FINANCIADORAS
Agradecimento ao Projeto Rede Ondas pelo suporte financeiro para compra do ondógrafo
e as equipes do LEC (Laboratório de Engenharia Costeira) e LOG (Laboratório de
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fundeio de um ondógrafo direcional na Lagoa dos Patos e pelas demais campanhas
realizadas.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.085 - VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA DE ARACATI (CE) POR MEIO DO
DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS)
GIULIANA ANDREIA SFREDO, SAMUEL GAMEIRO, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, ALAN
PEREIRA DA SILVA FALCÃO MENDES, JOSÉ NUNES DE AQUINO, FABIANE MACHADO
FURLAN
Contato: GIULIANA ANDREIA SFREDO - GIULIANA_SFREDO@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Aracati; DSAS; Morfodinâmica costeira

INTRODUÇÃO
As praias analisadas pertencem ao município de Aracati, possuem configuração da linha
de costa nordeste-sudeste, e estão localizadas à aproximadamente 160 km da capital
Fortaleza (CE). À noroeste da área de estudo está localizada a foz do Rio Jaguaribe e
uma larga faixa de dunas, o que confere um caráter dinâmico a região.
As zonas costeiras constituem faixas limites entre continentes e oceanos, envolvendo
intensas trocas de energia e matéria. Suas mudanças são altamente complexas,
abrangendo diversos processos ligados às variações do nível do mar de curto e longo
prazo, balanço de sedimentos, movimentos geológicos e tectônicos, dinâmica costeira e
ação antrópica.
Objetivou-se identificar se a linha de costa na região sofreu processos morfodinâmicos de
curto prazo, regidos por processos naturais dinâmicos e interferência antrópica.
METODOLOGIA
Foram utilizadas imagens do satélite Landsat dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, que
tiveram sua análise realizada no software ArcGis® 10.3. Para a melhor visualização e
delimitação das linhas de costa foi utilizado o índice de diferença normalizada da água
(NDWI), permitindo maximizar a reflectância típica da água e realçar o contraste entre a
água e a cobertura vegetal (MCFEETERS, 1996).
O NDWI é obtido através das bandas do verde (V) e do infravermelho médio (IVP):
NDWI=(V-IVP)/(V+IVP) e varia de -1 a 1, definindo-se zero como o limiar. Isto é, o tipo de
cobertura é a água se NDWI≥0 e é não água se NDWI<0 (BRUBACHER & GUASSELLI,
2013).
Com as imagens do NDWI, as linhas de costa foram vetorizadas de forma manual,
utilizando como parâmetro principal a região na qual a imagem mudava de areia molhada
para areia seca, de acordo com os valores do NDWI. Após, foi traçada uma linha de base
de aproximadamente 37 km e foi utilizada a extensão DSAS (Digital Shoreline Analysis
System), a qual gera transectos ortogonais a linha de base em um espaçamento definido,
e calcula as taxas de mudanças através de métodos estatísticos distintos, que são
mostrados em uma tabela de atributos. Foram gerados 121 transectos, no total, e
posteriormente, utilizados os métodos EPR (End Point Rate) e LRR (Linear Regression
Rate).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O método EPR (End Point Rate) divide a distância do movimento pelo tempo decorrido
entre a linha de costa mais antiga e a linha de costa mais atual, ou seja, proporciona
analisar uma relação espaço-tempo. Esse método mostrou taxas de variação positivas na
maior parte dos transectos, sendo a maior parte das taxas menores que 10 m/ano. Essas
taxas de variação positivas indicaram as áreas com tendências deposicionais,
principalmente para a Praia do Cumbe, noroeste da área de estudo. Por outro lado,
valores negativos (transectos nº 117 a 121) representaram áreas com índices de erosão,
à sudeste da área de estudo, nas adjacências do promontório rochoso da Praia de Ponta
Grossa. A limitação do método está no uso de apenas duas linhas de costa para a
realização do cálculo, logo, as informações dos demais anos foram desconsideradas pelo
algoritmo.
O método LRR (Linear Regression Rate) realiza os cálculos através de regressão linear
simples. Diferente do EPR, este método utiliza todos os transectos para a execução do
cálculo de análise, independentemente de mudanças de tendência e precisão. Está
predisposto, contudo, a desvios extremos. Desta maneira, necessita ser relacionado com
outros métodos: neste caso se escolheu o EPR. A análise do LRR mostrou taxas de
variação negativas (erosão) nos transectos de nº 1 a 8; 70; 89 a 114; e 119 a 121. Nos
demais transectos, as taxas de variação observadas são positivas (acresção) e sempre
menores que 8 m/ano.
As maiores taxas de acresção, para ambos os métodos, se localizam até o transecto de
nº 65. Esses transectos estão mais próximo à desembocadura do Rio Jaguaribe, na Praia
do Cumbe e aos amplos campos de dunas existentes na região, campos que são áreas
fonte para sedimentos que possibilitam a acresção dessa faixa costeira. Além disso, a
tendência geral observada foi de acresção para quase toda a extensão da costa
analisada, apresentando variações no início e no final do trecho, devido a junção de
fatores hidrodinâmicos, geomorfológicos e antrópicos. A deriva litorânea de sedimentos,
que ocorre de sudeste para noroeste, possui um importante papel na dinâmica costeira
das praias de Aracati, sendo um mecanismo essencial na manutenção da faixa de praia.
CONCLUSÃO
Este estudo mostrou que as praias de Aracati apresentam alta variabilidade da linha de
costa, com tendência geral acresciva, denotando processos dinâmicos, com tendência de
recuo do mar no trecho estudado. Observou-se que a existência de uma área fonte –
campos de dunas – nas imediações desse trecho costeiro foi fator determinante para as
taxas de acresção observadas. Além disso, a presença da desembocadura do Rio
Jaguaribe, a noroeste dos transectos, pode ser um fator determinante para a interrupção
da deriva litorânea de sedimentos de sudeste para noroeste, contribuindo para a
manutenção de uma ampla faixa de areia na Praia do Cumbe.
A utilização da ferramenta DSAS mostrou-se eficiente para identificar processos
morfodinâmicos de curto prazo, constituindo uma ferramenta de baixo custo, que
possibilita sua utilização para o monitoramento da acresção e erosão costeira, e que pode
ser aplicada em estudos com vistas à preservação dos ecossistemas costeiros.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRUBACHER, J.P.; GUASSELLI, L.A. Mapeamento da área inundável da planície do rio
dos Sinos a partir do índice NDWI, São Leopoldo-RS. XVI Simpósio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto. Anais. Foz do Iguaçu: INPE, p. 4540-4547, 2013.
MCFEETERS, S.K. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the
delineation of open water features. International journal of remote sensing, v. 17, n. 7, p.
1425-1432, 1996.
147

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.089 - DISTRIBUIÇÃO E QUANTIDADES DE MICROPLÁSTICOS NA ORLA DA
PRAIA DO CASSINO, RIO GRANDE, RS
FLAVIA DA SILVA MACEDO, MAÍRA CARNEIRO PROIETTI, FÁBIO LAMEIRO RODRIGUES
Contato: FLAVIA DA SILVA MACEDO - FLAVIADSMACEDO@GMAIL.COM
Palavras-chave: Microplásticos, Lixo marinho, poluição, Praia do Cassino

INTRODUÇÃO
Atualmente, a poluição costeira e oceânica por resíduos plásticos vem crescendo
substancialmente pelo descarte direto ou indireto destes, gerando impactos e degradação
dos ecossistemas marinhos. Nestes ambientes, os plásticos podem compor 90% dos
resíduos presentes. Partículas menores que 5 mm são denominadas microplásticos, e
são classificados como “primários” (pellets e microbeads) ou “secundários” (fragmentos
de materiais maiores quebrados por ação física, química e/ou biológica). Apesar de pouco
visíveis, os microplásticos são de importante impacto principalmente devido à sua grande
abundância nos ambientes marinho. O monitoramento destes resíduos é de grande
importância para caracterizar o problema e fornecer informações para ações de gestão
costeira. Este estudo objetivou identificar, classificar e avaliar a distribuição espacial dos
microplásticos no sedimento da Praia do Cassino, Rio Grande, RS.
METODOLOGIA
A área de estudo compreendeu um trecho de 59 km da Praia do Cassino, sendo
escolhidos 4 pontos de coletas classificados de acordo com o local onde se encontram:
Terminal, EMA, Navio e Sarita. As coletas foram realizadas de julho a dezembro de 2017.
Em cada ponto foi coletada a camada superior de areia dentro de um quadrado de 0,50m
x 0,50m, sendo três amostras coletadas na base das dunas frontais (estrato dunas), três
na linha de deposição da maré (estrato água) e três na zona de transição destes dois
ambientes (estrato central). O sedimento foi seco em estufa a 70°C e posteriormente
separado de acordo com sua granulometria, em uma cascata de peneiras de tamanhos
4,8 mm, 1mm e 0,5 mm. O material retido na peneira foi analisado por lupa, onde
separou-se resíduos de origem antropogênica dos demais resíduos orgânicos. Estes itens
foram quantificados e classificados de acordo com seu material, tipo, uso, cor e
maleabilidade. Para análise dos dados foi feito a média de abundancia dos itens.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total foram observados 3254 itens em 181 amostras de sedimento superficial. Destes
itens, 313 tiveram tamanho superior a 4,80 mm (9,62%), 1813 itens entre 4,80 e 1,0 mm
(55,72%) e 1128 itens entre 1,0 e 0,50 mm (34,67%). Foi registrada uma média de 17,98
de itens.0,25m-2 por amostra, sendo 1,73 itens.0,25m-2 para peneira de 4,80 mm, 10,02
itens.0,25m-2 para de 1,0 mm e 6,23 itens.0,25m-2 para de 0,5 mm. Em tamanhos
superiores a 4,80 mm 75,72% dos resíduos foram plásticos, sendo a maioria
monofilamentos de nylon (50,21%) e fragmentos de objetos não-identificáveis (41,35%).
As cores predominantes destes microplásticos foram branco (32,07%), azul (20,68%) e
transparente (16,03%). Dos itens de tamanho entre 4,8 a 1 mm, 73,91% eram
representados por plásticos, em sua maior parte categorizado por fragmentos de objetos
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não-identificáveis (45,28%) e pellets (18,31%). As cores mais encontradas nestes
fragmentos foram branco (35,20%), amarelo (13,28%) e azul (12,91%), em pellets branco
foi sua cor predominante (71,39%). Dos itens de tamanho entre 1 a 0,5 mm, a maioria
também foram plásticos (70,57%), entre estes 52,26% representavam fragmentos de
objetos não-identificáveis e 38,94% foram de fios. As cores dos plásticos foram
transparente (55,65%) e branco (20,35%). Das 181 amostras coletadas, apenas em 21
(11,60%) não foram registrados resíduos plásticos dos três tamanhos de malha
analisadas.
Houve diferença espacial nas amostras coletadas entre os pontos e os estratos. No
estrato água foram coletados em média 7,72 itens.0,25m-2, na zona central 4,48
itens.0,25m-2 e no estrato dunas 5,78 itens.0,25m-2, mostrando que há uma maior
predominância de microplásticos no estrato água. Como a maioria dos resíduos
encontrados têm seu descarte no ambiente marinho e é carregado para a costa explica a
maior abundancia neste estrato. As maiores quantidades de microplásticos (em média de
itens) foram registrados no ponto Terminal-água (15,65 itens.0,25m-2) e Sarita-dunas
(13,52 itens.0,25m-2), e os menores valores em Sarita-água (0,76 itens.0,25m-2).
CONCLUSÃO
A presença de microsplásticos na Praia do Cassino é caracterizada principalmente por
fragmentos de objetos maiores, pellets, oriundos de atividade industrial, e fios
monofilamentos provenientes de atividade pesqueira.
Através da identificação dos principais tipos de microplásticos encontrados, este trabalho
fornece importantes informações para auxiliar na elaboração de ações para sua
prevenção e mitigação. Isto é fundamental considerando a ampla distribuição e potencial
impacto dos microplásticos no ambiente costeiro.
Desta forma, ações integradas de Gestão Costeira se fazem necessárias. Campanhas
junto a pescadores para informar e orientar quanto à destinação correta de artefatos de
pesca, assim como melhor monitoramento dos resíduos nos portos com consecutiva
aplicação de multa no caso de descarte incorreto de resíduos e estocagem/transporte
inadequado de materiais, são exemplos de ações preventivas/mitigatórias que podem ser
aplicadas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADY, A.L. Persistence of plastic litter in the oceans. Pp. 57–72. In: BERGMANN, M.,
GUTOW, L.; KLAGES, M. (Eds.). Marine anthropogenic litter. 2015. Berlin: Springer, 447p.
ARTHUR, C.; BAKER, J.; BAMFORD, H. 2009. Proceedings of the International Research
Workshop on the Occurrence, Effects and Fate of Micro-plastic Marine Debris. NOAA
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DERRAIK, J.G.B. 2002. The pollution of the marine environment by plastic debris: A
review. Marine Pollution Bulletin, 44(9): 842–852.
FONTES FINANCIADORAS
FAPERGS - Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do RS. Agradecemos a equipe
de campo de coleta de resíduos na Praia do Cassino.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.092 - INTERAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL COM AS FERRAMENTAS DE
CONSERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA COSTA DE ARARANGUÁ (SANTA CATARINA,
BRASIL)
SAMANTA DA COSTA CRISTIANO, INDIRA DE AVILA DOS SANTOS, DIEGO IGAWA
MARTINEZ, PEDRO DE CARVALHO NASSER, JULIA PIRES SILVA, MILER MAGANO,
MAURÍCIO DALPIAZ MELO
Contato: SAMANTA DA COSTA CRISTIANO - SAMANTACCRISTIANO@GMAIL.COM
Palavras-chave: Unidades de Conservação; Projeto Orla; Roteiro Geoecológico

INTRODUÇÃO
A região costeira do município de Araranguá, Santa Catarina, é composta por um mosaico
de ambientes abióticos, formações do Bioma Mata Atlântica e sítios arqueológicos.
Existem diversas iniciativas de proteção e ordenamento na área, com destaque para a
implementação do Projeto Orla, que resultou também na criação de três Unidades de
Conservação (UCs) e na implantação do Roteiro Geoecológico da Costa de Araranguá,
como ferramentas de conservação, educação e divulgação da natureza. Porém, acreditase que estas ações ainda são pouco conhecidas pela comunidade local. Este resumo
apresenta resultados parciais do projeto “Unidades de Conservação da Costa de
Araranguá - difundindo a natureza local com o Roteiro Geoecológico”, que visa fortalecer
essas ferramentas e promover maior engajamento em interação com a comunidade
escolar do município.
METODOLOGIA
O projeto “Unidades de Conservação da Costa de Araranguá - difundindo a natureza local
com o Roteiro Geoecológico” contempla ciclos de palestras ao público geral e um curso
de capacitação de docentes, que darão subsídios para a atualização do conteúdo do
Roteiro. Em ambas iniciativas serão aplicados questionários buscando sugestões, dúvidas
e críticas à temática apresentada e também para coleta de informações sobre o
conhecimento acerca dos instrumentos de conservação e ordenamento abordados. Neste
trabalho são apresentados os resultados de questões relacionadas ao Projeto Orla, UCs e
o Roteiro Geoecológico com foco em alunos do ensino médio da Escola de Ensino Básico
de Araranguá. Para isso foi ministrada uma palestra de 40 minutos voltada a estes alunos
dos turnos da tarde (72 alunos de 15 a 19 anos) e da noite (125 de 15 a 57 anos). Os
questionários foram entregues aos alunos no início do evento (palestras piloto) e
recolhidos ao final, com tempo reservado para o término do preenchimento e com sorteio
de brindes como um incentivo à cooperação com a pesquisa. Posteriormente os dados
obtidos foram analisados e são apresentados parcialmente neste estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Araranguá criou espaços protegidos em dezembro de 2016 na costa municipal: Área de
Proteção Ambiental (APA) da Costa de Araranguá, Monumento Natural (MONA) Morro
dos Conventos e Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Araranguá. Cada uma das UCs
teve seus objetivos e limites definidos no processo participativo de elaboração do Plano
de Gestão Integrada no Projeto Orla local, que também demandou a implantação do
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Roteiro Geoecológico, que consiste em um circuito de painéis interpretativos que
apresentam aspectos da paisagem observada de cinco pontos de interesse geoecológico
(CRISTIANO, 2018). Apesar do histórico desse processo e envolvimento da sociedade
civil e poder público, o desconhecimento da população local acerca desses temas ainda é
grande.
Nos questionários aplicados aos alunos, a maioria informou não conhecer as ferramentas
e ações do Projeto Orla, as UCs municipais e o Roteiro Geoecológico. Quando
questionados se conheciam o Projeto Orla, 65,1% dos alunos responderam não, 28,6%
citaram já ter ouvido falar e 6,28% informou que conhecia. Quanto à existência de UCs
75,8% não conhece, 12,4% já ouviu falar e 11,8% conhece. E por fim, quando
questionados se conheciam o Roteiro Geoecológico o resultado seguiu o mesmo padrão,
com 55,1% informando não conhecer, 21,8% já ter ouvido falar e 23,12% ter
conhecimento do projeto. Contudo, quando questionados quanto aos painéis do Roteiro
que já haviam visitado, um número mais expressivo de alunos manifestou conhecimento.
77,2% dos alunos questionados informaram conhecer o painel do Farol do Morro dos
Conventos, 70,6% já visitou os painéis localizados na praia, 57,9% conhece o painel do
Beco das Dunas, 52,3% conhece o painel da balsa, 45,2% conhece o painel de Ilhas e
apenas 23,9% já visitou os painéis de localização junto ao Posto de Abastecimento da
localidade.
Apesar de temas como UCs já estarem bem estabelecidos formalmente, os resultados
reproduzem um panorama de pouca apropriação popular que também é observado em
outras realidades (MARTINEZ, 2012). Com a prerrogativa de que é preciso conhecer para
preservar, os resultados indicam a importância de fortalecer projetos de difusão da
natureza local e da divulgação dos instrumentos de conservação, inclusive das UCs como
oportunidades de desenvolvimento para o município (YOUNG; MEDEIROS, 2018). Ainda,
o maior grau de conhecimento sobre os painéis do Roteiro mostra que essa pode ser uma
estratégia importante para esse percurso, uma vez que inserem os conteúdos no
cotidiano da paisagem da população local.
CONCLUSÃO
Conclui-se com os resultados parciais apresentados neste resumo que a divulgação das
UCs, do Roteiro Geoecológico e do instrumento que originou ambos - o Projeto Orla, é de
extrema relevância. Os questionários aplicados evidenciaram que ainda existe grande
desconhecimento sobre instrumentos que influenciaram o território do município em anos
recentes e que, portanto, afetarão a vida dos cidadãos. A implantação do projeto
“Unidades de Conservação da Costa de Araranguá - difundindo a natureza local com o
Roteiro Geoecológico” estimulará a difusão destas ações e ferramentas para aproximar
diversos públicos locais de forma gradativa, além de otimizar a utilização o Roteiro
Geoecológico para conhecer a natureza da região. Acredita-se que, uma vez apropriados
da temática, a sociedade local poderá colaborar de forma mais efetiva na implementação
dos espaços protegidos de seu município e, idealmente, na defesa das UCs como uma
estratégia importante para a conservação da biodiversidade e do geopatrimônio brasileiro.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Oceanografia) - Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo.
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FONTES FINANCIADORAS
Agradecemos à Fundação SOS Mata Atlântica pelo apoio para a implementação do
projeto “Unidades de Conservação da Costa de Araranguá - difundindo a natureza local
com o Roteiro Geoecológico” que serve como base de dados deste estudo. À Fundação
Ambiental do Município de Araranguá, ao Comitê Gestor da Orla Municipal e às
organizações da sociedade civil que são parceiras nas ações do projeto apoiado:
Associação de Moradores do Morro dos Conventos, Associação de Moradores de Morro
Agudo, Colônia de Pescadores Z16 e OSCIP Preserv’ação, além do Governo Municipal.
Agradecemos também ao Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento Costeiro da
Universidade Federal do Rio Grande, e ao Programa Nacional de Pós-Doutorado da
CAPES pela bolsa concedida à primeira autora. E agradecemos principalmente à Escola
de Ensino Básico de Araranguá pela atenção e disposição para a execução do projeto
piloto.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.093 - ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA DA OCUPAÇÃO DO CAMPO DO
LEOPOLDO À LUZ DO DIREITO DE MORADIA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE
COM O USO DE GEOTECNOLOGIAS
TATIANA DE ALMEIDA ESPINOZA, CARLOS RONEY ARMANINI TAGLIANI, JEAN MARCEL
DE ALMEIDA ESPINOZA, BENTO ALMEIDA GONZAGA
Contato: TATIANA DE ALMEIDA ESPINOZA - TESPINOZA273@GMAIL.COM
Palavras-chave: geotecnologias; app; ocupações irregulares

INTRODUÇÃO
A habitação e a propriedade estão relacionadas à organização das cidades e Estados.
Sob esta ótica, o direito à propriedade passou a estar intrinsecamente relacionado ao
direito à moradia e a pressão de ocupação de áreas livres nos aglomerados urbanos,
como, por exemplo, as áreas de preservação permanente, contribuindo para o processo
de formação de periferias. É neste cenário que se situa o Campo do Leopoldo, Balneário
Cassino no Rio Grande, junto a zonas de dunas e restinga costeira, cuja função é impedir
o avanço da água do mar e preservar o lençol freático. O presente estudo teve por
objetivo determinar o conflito entre o direito de propriedade e o de moradia no que tange a
ocupação irregular da área do Campo do Leopoldo.
METODOLOGIA
Nesta pesquisa, foi empregada a abordagem qualitativa por meio da análise de conteúdo
a qual objetiva a busca do sentido ou dos sentidos de um documento, como por exemplo,
um artigo, sentença judicial ou memorando. Logo, é um método classificador lógico da
linguagem através de parâmetros mais ou menos definidos. Sendo assim, foi empregado
dois instrumentos de análise: o primeiro é o Diagrama de Gowin, o qual serve para revelar
ou para "desempacotar" conhecimentos documentados nestes textos e, o segundo é a
análise do discurso por nuvem, em que há uma representação hierarquizada dos termos
que aparecem com menor ou maior frequência no texto analisado. De forma
complementar, a fim de analisar espaço-temporalmente as ocupações sobre área de
dunas, foi realizado um mapeamento temático com o uso de imagens orbitais de altíssima
resolução compreendendo o intervalo de tempo de 2012 a 2015 (antes e após as
ocupações). Com cada mapeamento temático realizado, foi determinada a evolução da
ocupação da área de dunas através da subtração dos mapas temáticos produzidos a
partir do uso da ferramenta de overlay.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto à caracterização da área do Campo do Leopoldo como uma área composta por
cordões de dunas e, consequentemente, como área de preservação permanente (APP)
destaca-se o argumento de que a área do Campo do Leopoldo não é indicada a ocupação
humana em função de sua importância para a morfologia loca (CALLIARI, 2010). Nesse
sentido, a presente pesquisa exibiu os interesses econômicos e sociais (público e privado)
como motivadores das invasões ocorridas na área do Leopoldo como, por exemplo,
especulação imobiliária e o déficit habitacional no município. Isto se deve ao fato de que,
conforme Nakano (2006) as áreas de preservação permanente são ambientes frágeis
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suscetíveis a degradação e que se preservados evitam desastres associados ao uso e
ocupação inadequados do solo.
No que se refere ao direito de moradia, segundo Pinto (2014) este engloba além do
aspecto material da construção, questões inerentes a dignidade humana como
saneamento básico, educação e meio ambiente. Além disso, com a instituição da ação de
reintegração de posse movida em 2012 pela União e sob a argumentação de que a
invasão coletiva ocorrida no Campo do Leopoldo teve como motivação o interesse
especulativo, ocorreu a decisão judicial pela desocupação da área invadida.
A partir da análise dos mapeamentos temáticos, foi observada uma evolução nas áreas
compreendidas por ocupações irregulares totalizando 1,02 hectare para o período. Essa
área ocupada se concentrou principalmente sobre áreas de dunas transgressivas e
banhados ali presentes. Entender as motivações legais e os meandros das condições
legais que permeiam este fato é fundamental para a construção de iniciativas que
permitam mitigar os impactos dessa ocupação. Desta forma, foi possível verificar que
conceitos se destacaram na avaliação da ação de reintegração de posse da ocupação do
Campo do Leopoldo, permitindo relacionar o conteúdo dos documentos com os conceitos
jurídicos de moradia e propriedade.
CONCLUSÃO
Quanto ao caso específico do Campo do Leopoldo, embora seja uma área de
preservação permanente, vem sofrendo degradação e impactos socioambientais
relevantes, cabendo ao poder público medidas mitigatórias, como a reintegração da posse
da área para a União e a recomposição dos campos de dunas transgressivas. Outro
aspecto importante é o que tange a análise dos documentos jurídicos em que fica
explícito que por ser área de preservação permanente, definida pelo Novo Código
Florestal Brasileiro cumpre com a função social da propriedade definida em lei que é a
proteção do meio ambiente por meio do interesse público da área. Sendo assim, embora
o direito de moradia seja um direito fundamental perde sua relevância para o de
propriedade quando se considera a coletividade e o direito difuso para as novas gerações
de usufruir daquela área com suas características originais.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.097 - ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DOS EPISÓDIOS DE INUNDAÇÃO AO
LONGO DA BACIA DO SÃO GONÇALO ENTRE AGOSTO DE 2016 E JANEIRO DE
2017
BRUNA APOLINARIO DIAS, DINALVA AIRES DE SALES, JEAN MARCEL DE ALMEIDA
ESPINOZA
Contato: BRUNA APOLINARIO DIAS - BRUNA.APOL.DIAS@GMAIL.COM
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Bacia Hidrográfica; NDWI

INTRODUÇÃO
A dinâmica hídrica de extensas áreas que compreendam bacias hidrográficas é complexo
e moroso. Poder mapear áreas que historicamente sofrem com alagamento (chuva
intensa) ou inundações (extravasamento de água) ao longo de uma bacia hidrográfica é
de extrema valia para compreender a dinâmica associada a esses eventos. Nesse
sentido, o sensoriamento remoto se apresenta como uma ferramenta capaz de permitir o
monitoramento hidrológico de áreas extensas a baixo custo. O presente trabalho teve
como objetivo a determinação automática da cobertura superficial de água ao longo da
bacia hidrográfica do São Gonçalo, localizada no extremo Sul do Brasil, e de seus
entornos entre os meses de agosto de 2016 e janeiro de 2017 com o uso de imagens
orbitais, gerando subsídios para o estudo da hidrologia.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada consistiu na aquisição de imagens do sensor OLI (Landsat 8),
através do repositório de dados da USGS (US Geologycal Service), de duas datas
distintas referentes a um intervalo temporal em que foram detectados períodos de
inundação ao longo da área de estudo (13/08/2016 e 20/01/2017). As imagens foram préprocessadas (calibração radiométrica e correção atmosférica), suas bandas foram
empilhadas e as mesmas foram recortadas de acordo com a área de interesse. Calculouse então, o Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWI – Normalized Diference
Water Index) para cada uma das imagens, gerando uma imagem de índice de água para
cada data. Sobre cada imagem NDWI, aplicou-se uma classificação limiar (Threshold),
produzindo imagens binárias de água e não água. Sequencialmente, foi gerado uma
imagem de diferença (vetor de mudança) através da subtração entre as imagens de
representação da cobertura de água, produzindo um mapa da evolução da cobertura
superficial de água ao longo do período. Com a utilização do mapa, foi possível calcular a
área aproximada referente ao aumento de água na região de estudo para o período
citado, permitindo uma estimativa das áreas inundadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado, obteve-se duas imagens classificadas a partir da aplicação do limiar
sobre as imagens NDWI que indicaram a presença ou ausência de água na área de
interesse (imagens binárias). Além disso, obteve-se a imagem de diferença entre as duas
datas, a qual apresentava valores entre -1 e 1, indicando que os valores -1 representavam
locais em que a cobertura superficial de água havia diminuído, os valores zero estavam
representando locais em que a cobertura de água havia mantido-se igual e os valores 1
estavam simbolizando as regiões em que essa cobertura de água ampliou-se. Através
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desse vetor de mudança, calculou-se que a área dos locais em que a água havia
ampliado-se era de aproximadamente 481 mil ha, bem como a área dos locais em que a
mesma havia reduzido era de aproximadamente 61 mil ha. Assim, pode-se calcular que a
área referente a inundação na região de interesse foi de aproximadamente 420 mil ha e,
considerando-se que a área total de estudo foi 1.353 mil ha, o percentual de inundação foi
de aproximadamente 31%. Com isso, foi possível determinar que no intervalo de tempo
referente aos meses de agosto de 2016 e janeiro de 2017, ocorreu aumento na cobertura
superficial de água da bacia hidrográfica do São Gonçalo, indicando que houve inundação
no período analisado, como o documentado pela imprensa local à época. Considerando a
importância do sensoriamento remoto, pesquisadores vem utilizando as técnicas do
mesmo para investigar, diagnosticar, modelar e mapear as inundações, como é o caso de
Collischinn (2001), Oliveira (2010) e Reager et al (2015). Esses estudos documentados e
a pesquisa aqui apresentada ratificam o sensoriamento remoto como ferramenta para o
estudo do fenômeno da inundação, processo esse intimamente ligado a dinâmica de
ambientes costeiros e estuarinos, em virtude do aporte sedimentar e hídrico relacionado a
esses eventos.
CONCLUSÃO
A presente pesquisa evidencia a robustez do sensoriamento remoto associado ao
processamento digital de imagens como ferramentas para o monitoramento de
inundações, permitindo uma análise espaço-temporal do fenômeno. Com essas técnicas
foi possível determinar automaticamente a cobertura superficial de água ao longo da
bacia hidrográfica do São Gonçalo entre os meses de agosto de 2016 e janeiro de 2017,
retirando a parcialidade humana da análise e reduzindo o tempo de avaliação dos dados.
O estudo de inundações é de extrema importância para áreas costeiras devido ao estudo
referente ao transporte de sedimentos e o aporte sedimentar para praias e áreas
litorâneas. Momentos de maior vazão em corpos de água acabam acarretando em mais
sedimentos sendo transportados pelo mesmo. O presente trabalho pode servir de
subsídio para que outras regiões possam ser analisadas, bem como períodos de
inundações sejam identificados em regiões de bacias hidrográficas ou corpos d’água.
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.099 - MODELAGEM NUMÉRICA APLICADA AO PROCESSO DE DRAGAGEM:
ESTUDO DE CASO DA HIDROVIA DA LAGOA MIRIM
ANTONIO RAYLTON RODRIGUES BENDÔ, JULIANA COSTI, EDUARDO KIRINUS, WILIAM
CORREA MARQUES, ALDAIR FORSTER, PHELYPE HARON OLEINIK
Contato: ANTONIO RAYLTON RODRIGUES BENDÔ - RAYLTONBENDO@GMAIL.COM
Palavras-chave: Modelagem Hidrodinâmica; Hidrovia; Lagoa Mirim; Dragagem; TELEMAC-2D

INTRODUÇÃO
As redes hidroviárias estão entre os meios de transporte mais antigos e usados em todo
mundo, exercendo função de movimentação de capitais de uma nação (WILLEMS, et al.,
2018). Ao ser comparado com outros modais, o transporte hidroviário apresenta um
excelente rendimento energético e pode ser considerado como aquele que talvez cause
menores impactos sociais e ambientais (SANTANA, 2004; GARCIA, et al., 2015).
Atualmente, tem se discutido sobre a implementação de uma Hidrovia dento da Lagoa
Mirim (LM), uma vez implantado esse sistema fluvio-lacustre ampliará o comercio entre os
dois países. O objetivo do trabalho é estudar a variabilidade dos níveis d'água da LM,
através de modelagem hidrodinâmica, apontando locais à serem dragados, afim de
garantir uma condição segura de navegabilidade.
METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado utilizando o módulo hidrodinâmico bidimensional
TELEMAC-2D, o modelo resolve pelo método dos elementos finitos as equações de
Saint-venant para escoamentos em superfície livre (HERVOUET, 2007). Foram simulados
cinco anos (2000 à 2004) com o modelo sendo forçado pela ação dos ventos e descargas
de rios. A malha foi elaborada afim de garantir a reprodução da complexa batimetria dos
canais e da linha de costa. O modelo foi validado com medições de nível de água
registradas em estações de medição localizadas no porto de Santa Vitória do Palmar e
Santa Isabel, essas medições são realizadas pela Agência de Desenvolvimento da Lagoa
Mirim da Universidade Federal de Pelotas.
Para identificar as áreas à serem dragadas foram extraídas séries temporais de nível
d'água, a partir dai foi gerado uma informação conhecida como curva de permanência,
objetivando obter a percentagem de tempo (ou permanência) no qual determinado evento
é igualado ou superado em um período histórico investigado (QUIMPO, et al., 1983;
VOGEL e FENNESSEY, 1994). Para isto, foi usado a função empírica de percentis
(probabilidades acumuladas) para identificar um nível que garanta navegabilidade segura
em 90% do tempo. Por fim foram identificados os locais com profundidades menores que
3 e 6 metros tendo como referência o nível de permanência. Para melhor detalhamento
do trabalho, a hidrovia foi dividida em sete subtrechos (ST1 à ST7).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do comportamento hidrodinâmico está focada na influência dos ventos e das
descargas dos rios sobre a variação da coluna d'água da LM durante o período de
simulação. A hidrodinâmica é discutida em termos de valores mínimos, médios e
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tendências da séries temporais de profundidade da LM. Desse modo, a investigação das
áreas a serem dragadas estão baseadas no nível de permanência de 90% de ocorrência.
Em termos de padrões mínimos, o parâmetro da profundidade da água varia de acordo
com a extensão da LM de forma que seus valores mais elevados estão na borda sudeste,
o posto é observado em direção ao Norte da LM. Ainda neste sentido, é possível observar
locais no cento da LM em que o nível d'água apresenta valores menores que 3 metros.
Do mesmo modo, os valores médios apresentaram o mesmo padrão de distribuição ao
longo do corpo lagunar, na parte norte foi encontrado valores com cerca de que 6 metros
de profundidade. Por outro lado, no corpo sudeste demostra valores maiores do que 9
metros, com exceção de um trecho central, onde são computados valores em torno de 5
metros.
O resultados dos níveis de permanência da hidrovia, demostram que os locais mais
críticos para a navegabilidade são os mais ao norte e no extremo sul da LM,
respectivamente os ST1 e ST7 com valores menores que 3 metros nas proximidades do
Porto de Santa Vitória do Palmar. Podemos destacar que em uma zona rasa na parte
central da LM (ST4) será necessário realizar atividades de dragagem para garantir a
segurança na navegação com coluna d'água mínima de 6 m. O resultado da simulação
mostra que nos demais trechos da hidrovia pode haver movimentação das cargar de
forma segura.
De forma a corroborar esses resultados, os processos referentes aos níveis de água
abaixo de 3 e 6 metros na nos subtrechos da Hidrovia foram avaliados em formato de
porcentagem de tempo. No caso da profundidade menores ou iguais à 3 m, em quase
todos os subtrechos temos aproximadamente 100% do tempo acima deste valore, exceto
para o trecho ST7. Por outro lado para o valor de 6 metros os ST2, ST3, ST5 e ST6
demonstram nível acima de 6 metros por mais de 91% do tempo simulado. Enquanto que
os ST1, ST4 e ST7 apresentaram 56,23%, 85,49% e 74,47% do tempo de simulação
acima da cota de 6m, respectivamente.
CONCLUSÃO
No presente trabalho, analisamos resultados de cinco anos de simulação bidimensional
da Lagoa Mirim. As baixas profundidades da LM são devido a batimetria rasa e as
variações de nível são governadas pelas descarga dos rios em escalas intra-sazonais e
anuais, e pelos ventos em escalas de tempo sinópticas. Através dos resultados
encontrados na simulação, foi possível concluir que os subtrechos abaixo das cotas de
projeto são os ST1, ST4 e ST7. Podemos destacar ainda que, os trechos T1 e T4 não
seriam dragados caso houvesse tráfego de embarcações que necessitassem de no
mínimo 3 m de coluna d'água. Já a região próxima ao porto de SVP necessitará de
constantes atividades de dragagem para atingir os critérios de segurança para a
navegação.
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1.3.102 - ANÁLISE DE CRESCIMENTO URBANO NO BALNEÁRIO MOSTARDENSE,
DO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS - RS, ENTRE 2005 E 2014
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, GIULIANA ANDRÉIA SFREDO, GRAZIELI RODIGHERI,
PAULO FIUZA LAMARÃO, SAMUEL GAMEIRO, JOSÉ NUNES DE AQUINO, ALAN PEREIRA
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INTRODUÇÃO
Ao longo da última década, muitas cidades sofreram um rápido crescimento urbano, tanto
espacial quanto economicamente. Esta expansão rápida e intensiva acaba aumentando
as pressões sobre o meio ambiente, especialmente nas áreas com baixa capacidade de
suporte ambiental (ZHAO et al, 2010), como é caso das zonas costeiras.
Através do suporte de dados de Sensoriamento Remoto e de ferramentas SIG (Sistemas
de Informação Geográfica), é possível diagnosticar e monitorar o avanço das áreas
urbanas sobre estes ambientes naturais e, assim, avaliar os impactos na região e gerar
políticas de gestão ambiental e conservação.
Diante disso, o objetivo do trabalho é identificar a expansão urbana no Balneário
Mostardense - RS, entre os anos de 2005 e 2014, e avaliar os impactos provocados pela
mesma na região.
METODOLOGIA
O Balneário Mostardense está localizado no litoral médio do Rio Grande do Sul, no
município de Mostardas, que possui uma população de, aproximadamente, 12.124
habitantes (IBGE, 2010). O acesso ao balneário é feito através de uma estrada precária
de 11km, que atravessa um extenso campo de dunas de quase 5 km, sendo este,
provavelmente, o principal motivo pelo qual apenas uma pequena parcela da população
residir no balneário (ABSALONSEN et. al, 2007).
A geração dos dados da área de estudo foi realizada através do software Google Earth
Pro, tanto para a aquisição de imagens quanto para a vetorização das quadras e
edificações. Foram obtidas imagens dos anos de 2005 e 2014, na escala de 1:10.000. A
partir das imagens, foi feita a vetorização manual das quadras no próprio software e a
identificação das edificações por meio de interpretação visual, sendo que cada uma delas
foi representada por meio de uma feição pontual.
Feito isto, foram elaborados mapas de densidade de pontos através do software ArcGIS
10.6, onde é calculada a densidade de feições pontuais em torno de cada célula de saída
raster (ESRI, 2018). Por fim, foram gerados mapas para a representação dos dados
estatísticos para a análise, com uma progressão geométrica para determinar a taxa de
crescimento anual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da quantificação e análise percentual dos dados, foi constatado um aumento de
17.27% da área do Balneário Mostardense para este período, o que correspondeu 1.78%
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por ano. Foram identificadas 936 e 1289 edificações para os anos de 2005 e 2014
respectivamente, apresentando um crescimento total de 37.7% e de 3.67% por ano.
Comparando com outros balneários do Estado, como o Balneário Barra do Chuí que
obteve 6.89% e o Balneário do Hermenegildo com 5.92% (GRABSKI et. al, 2015), este
obteve um crescimento menor.
A maior parte da expansão territorial ocorreu sobre o campo de dunas, principalmente à
nordeste e pouco a sudoeste, totalizando 21 novas quadras e 111 edificações. O
adensamento urbano ocorreu principalmente paralelo a linha de costa e da avenida
principal, localizada perpendicularmente à praia, provavelmente devido à proximidade
com o comércio local. Ocorreu também o desaparecimento de algumas edificações
próximo ao campo de dunas, o que é uma resposta do ambiente natural às ações
antrópicas, que desconsideram os processos morfodinâmicos intrínsecos a linha de costa.
Analisando integralmente as informações, os impactos desta expansão territorial estão
diretamente associados a restingas, dunas frontais, áreas úmidas e sangradouros,
interferindo na complexa dinâmica do ambiente costeiro, o que pode levar a mudanças
importantes na paisagem.
CONCLUSÃO
A aplicação de ferramentas de Sensoriamento Remoto e SIG integradas as informações
geradas permitiram a realização de análises temporais, mostrando ser eficientes na
detecção de mudanças territoriais sobre o ambiente costeiro. Além disso, apesar do
adensamento urbano nesse balneário ser incipiente com relação a outras localidades do
litoral do Estado, as atividades relacionadas a urbanização têm produzidos impactos nos
ambientes naturais, principalmente sobre dunas.
A observação de construção de edificações sobre dunas ressaltou a importância de se
realizar programas de educação ambiental, a fim de conscientizar a população sobre a
necessidade de construir em áreas adequadas, respeitando as delimitações impostas
pela legislação municipal.
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1.3.103 - ANÁLISE DO CAMPO DE DUNAS DE PECÉM-CE, A PARTIR DE DADOS DE
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Palavras-chave: Dunas, LANDSAT-8, Sensoriamento Remoto

INTRODUÇÃO
A zona costeira consiste em uma região de intensa dinâmica, a qual é definida pela
interface entre o continente e o oceano. Inserido nas zonas costeiras estão às dunas.
Com a intensificação dos processos de urbanização sobre as zonas litorâneas, em
especial sobre as áreas próximas a dunas, diversas alterações em termos de aporte
sedimentar e mudanças morfológicas têm sido identificados. Nesse sentido, a inserção de
ferramentas de geoprocessamento, em especial do sensoriamento remoto, tem auxiliado
no monitoramento das alterações ocorridas nesses ambientes. Este estudo tem como
objetivo principal mensurar a variação temporal do campo de dunas no período de (2013,
2014 e 2018) na região de Pecém -CE.
METODOLOGIA
Para analisar a variação do campo de dunas foram utilizadas imagens do satélite
Landsat-8 do sensor OLI, referentes aos anos de 2013, 2014 e 2018, as quais foram
obtidas através do site da USGS (U.S. Geological Survey) Earth Explorer. Além disso,
foram utilizados dados do sensor LiDAR do ano de 2014, obtidos através do projeto da
SEMACE - (Secretaria do Meio Ambiente do Ceará). Nas imagens orbitais, foi realizado
pré-processamento no plug-in Semiautomatic Classification Plugin (SCP), dentro do
software QGIS 3.2. A fusão das bandas multiespectrais com a banda pancromática do
satélite Landsat-8 foi realizada no software ENVI 5.3, para aumentar a resolução espacial.
Posteriormente, será empregada uma técnica de detecção de mudança conhecida como
vetor de mudança nas imagens orbitais, também será aplicado o índice NDSI
(Normalized- Difference Snow Index), o qual serve para obter uma imagem binária. Esse
resultado expressará a presença ou ausência de dunas em uma camada raster.
Seguidamente, este raster será convertido para vetor, através da ferramenta poligonizar
do software Qgis. Com isso, será possível obter a área.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Realizou-se a classificação supervisionada da imagem Landsat8 do sensor OLI do ano de
2014 no software MultiSpec, e foram coletadas 124 amostras em toda a imagem, sendo:
Vegetação natural arbórea-arbustiva (10 amostras para o treinador e 10 amostras para o
teste), Vegetação natural herbácea (10 amostras para o treinador e 10 amostras para o
teste), Vegetação antropizada com cultura/reflorestamento (5 amostras para o treinador e
5 amostras para o teste), Área degradada com solo exposto (3 amostras para o treinador
e 3 amostras para o teste), Sedimento arenoso (10 amostras para o treinador e 10
amostras para o teste), Corpos d’água (6 amostras para o treinador e 6 amostras para o
teste), Oceano (10 amostras para o treinador e 10 amostras para o teste) e Área
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edificada/ em edificação (13 amostras para o treinador e 13 amostras para o teste). Com
as análises feitas pelo software MultiSpec a região amostrada demostra grande uma área
natural, apresentando 1.113,022 ha de vegetação natural arbórea-arbustiva. A análise de
acurácia demonstrou um resultado aceitável para as amostras de treinamento quanto
para as de teste. As análises de treinamento e de teste obtiveram acurácia de 96,1% e
96,5%, respectivamente. A classe que apresentou maior diferença nas análises foi “Área
degradada com solo exposto”, com 65,9% de acurácia para o treinador e 45,0% para o
teste. A estatística Kappa foi de 93,9% para o treinador e 94,4% para o teste, o qual
indica uma ótima classificação. Essas classificações/nomenclaturas das amostragens
foram baseadas no relatório final de mapeamento de uso e cobertura do solo realizado
pela SEMACE. Esses resultados da classificação supervisionada servirão de auxilio para
analisar a cobertura do solo focando na distribuição do campo de dunas do distrito de
Pecém.
CONCLUSÃO
Depois de realizado os processos de união e fusionamento das bandas das imagens do
satélite Landsat8 do sensor OLI, resultou em uma cena multiespectral com pixel de 15
metros para cada data, o qual melhorou a qualidade da resolução espacial das imagens.
Contudo, estes são resultados parciais, pois faltam realizar as análises do NDSI, e
processar os dados LiDAR, para analisar as diferenças entre anos de 2013, 2014 e 2018,
e assim avaliar a variação temporal da cobertura das dunas nesse período. Após realizar
todos os processamentos nas imagens e nos dados LiDAR, pretende-se conseguir
expressar a variação do campo de dunas em área. Por meio dos produtos gerados, será
possível caracterizar as dunas e expressar para a comunidade e para os gestores,
tornando-se como um estudo prévio para a tomada de decisão, caso seja necessária à
intervenção/manutenção das dunas no distrito de Pecém.
FONTES FINANCIADORAS
CNPQ
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Painel
Interações Homem-Meio nas Zonas Costeiras e nas Bacias Hidrográficas
1.3.104 - ELABORAÇÃO DE UM ARQUIVO CLIMÁTICO TRY PARA SUPORTE A
SIMULAÇÕES TERMOENERGÉTICAS EM EDIFICAÇÕES SITUADAS EM AMBIENTES
COSTEIROS
SUZANA ZEHETMEYER TREICHEL, JEAN MARCEL DE ALMEIDA ESPINOZA, MIGUEL DA
GUIA ALBUQUERQUE
Contato: SUZANA ZEHETMEYER TREICHEL - SUZANATREICHEL@GMAIL.COM
Palavras-chave: conforto térmico; zonas bioclimáticas; eficiência energética

INTRODUÇÃO
O conforto ambiental e o bem estar das pessoas em um determinado ambiente são
fundamentais para um bom desempenho das atividades que serão exercidas pelos
usuários. Atualmente, com os avanços da tecnologia, as simulações termoenergéticas de
edificações, com o auxílio de programas computacionais, tem se tornado uma ferramenta
muito importante. A simulação computacional tem como principal vantagem, a
possibilidade de solucionar os problemas relacionados ao desconforto térmico e a
eficiência energética das edificações que ainda estão em projeto. Os formatos mais
utilizados para esse tipo de análise são o EPW, TRY e TMY. Esse estudo visa à criação
de um arquivo climático TRY para a cidade do Rio Grande - RS, tendo como justificativa a
inexistência de tais dados para simulação termoenergética para a localidade.
METODOLOGIA
Para a produção do arquivo TRY (Ano Climático de Referência) foi empregada a
metodologia proposta por Goulart (1993), onde foi preciso determinar o ano típico para a
região de Rio Grande. Foram selecionadas as médias mensais de temperatura do ar para
um intervalo temporal de dez anos consecutivos, onde foram utilizados dados referentes
ao período compreendido entre 2003 a 2012. Com essas médias organizadas em um
diagrama de frequências, os meses foram classificados por ordem de importância (i.e., o
primeiro mais quente, o primeiro mais frio, o segundo mais quente, o segundo mais frio, e
assim sucessivamente), seguindo até completarem-se os 12 meses. Após a determinação
da ordem de classificação de temperatura para os meses da série, foram eliminados os
anos que correspondem a temperaturas extremas. Os dados climáticos utilizados foram
gerados a partir de dados da estação meteorológica do INMET situada em Rio Grande.
Para o controle de qualidade dos dados foram utilizados os testes range e step, baseado
em análises apresentadas por Estévez et al. (2014). O arquivo EPW gerado seguiu o
padrão de organização de um arquivo EnergyPlus Weather Data. Como forma de
sustentar a necessidade de construção de um arquivo climático personalizado para área
de interesse, foi realizado o cruzamento entre os dados climáticos do Rio Grande com
dados climáticos disponíveis para cidades próximas que já possuem um arquivo climático
disponível.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Rio Grande possui a temperatura média mais elevada em janeiro e em fevereiro, diferente
das outras cidades do entorno onde a media mensal cai. O mês de julho é o mês mais
frio, porém quando comparada a regiões como Canguçu ou Chuí a média mensal é
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consideravelmente mais baixa, o que pode ser explicado devido à localização geográfica
destas cidades. As cidades de Rio Grande e Chuí apresentaram uma média bem
semelhante, porém o comportamento climático anual destas duas cidades é diferente. No
caso de Rio Grande, as temperaturas mais baixas se concentram nos meses de junho,
julho e agosto, sendo que em agosto existem alguns picos de temperatura, chegando a
quase 30°C. As temperaturas mais elevadas do ano se concentram no mês de fevereiro.
A mediana anual de temperatura obtida foi 17,5°C. Para os dados de temperatura do
ponto de orvalho foi observada uma mediana anual de aproximadamente 13,5°C. Dessa
forma, quando observada à temperatura do ponto de orvalho, observasse que neste
período ela ficou em aproximadamente 3°C. Enquanto a temperatura do ar estava em
11°C, ou seja, uma diferença de 8°C, na mediana tem uma diferença de apenas 4°C, por
esse motivo pode se dizer que as medianas são próximas. A umidade relativa do ar
apresentou valores elevados durante praticamente todo o ano típico. Tal fato é explicado
à medida que se observa valores ultrapassando em muitas vezes os 80% que seria o
limite máximo da zona de conforto, ficando a mediana anual da umidade relativa em
aproximadamente 82,5%. Quanto aos dados de direção do vento, observou-se que a
direção predominante se encontra na direção Nordeste. Já em relação a intensidade dos
ventos observa-se um maior pico no outono e outro na primavera, a intensidade máxima
obtida no outono foi de 21,4 m/s e na primavera 20,6 m/s. Já a mediana anual ficou em
4,6 m/s. Devida a localização geográfica da cidade do Rio Grande, a qual é caracterizada
por uma topografia pouco acentuada, maritimidade e o frequente encontro de massas de
ar, observam-se ventos característicos com intensidade predominante oscilando entre
moderada e forte.
CONCLUSÃO
A estudo mostrou que a cidade do Rio Grande apresenta particularidades em suas
condicionantes climáticas, devido a sua localização, topografia, cobertura de solo e
posicionamento sob influência marítima. Mesmo em cidades próximas, com climas
relativamente parecidos, existem diferenças significativas nos arquivos climáticos,
justificando a realização do presente estudo. A análise estatística dos dados e sua
organização em formatos voltados ao projeto de edificações permitiram verificar sua
coerência interna, principalmente para as variáveis calculadas, aspectos gerais do clima e
melhores estratégias bioclimáticas para a região. Por fim, a elaboração de um arquivo
climático em formato TRY, para a cidade de Rio Grande, trará uma de grande
contribuição para simulações térmicas e energéticas de edificações que venham a ser
realizadas futuramente, possibilitando uma avaliação do conforto e desempenho térmico
de forma mais acurada e mais próxima da realidade local.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESTÉVEZ, J.; GAVILÁN, P.; GIRÁLDEZ, J.V. Guidelines on validation procedures for
meteorological data from automaticweather stations. Journal of Hydrology, v. 402, p. 144154, 2014.
GOULART, S.V.G. Dados Climáticos Para Avaliação De Desempenho Térmico De
Edificações. Florianópolis, 1993. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1993.
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1.3.105 - INTERFACES ENTRE A GEOCONSERVAÇÃO E A GESTÃO COSTEIRA: O
CASO DE TORRES (LITORAL NORTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL)
SAMANTA DA COSTA CRISTIANO, GABRIELA CAMBOIM ROCKETT, ICARO ARONOVICH
DA CUNHA
Contato: SAMANTA DA COSTA CRISTIANO - SAMANTACCRISTIANO@GMAIL.COM
Palavras-chave: interfaces; gestão costeira

INTRODUÇÃO
Dentre as praias do Rio Grande do Sul (RS), o município de Torres possui paisagem
singular, com praias turísticas de belezas naturais únicas na costa do Estado, porém com
problemas de gestão (CRISTIANO et al., 2016). Torres se destaca pela ocorrência de três
afloramentos rochosos, que dão nome à cidade, e são registros da separação do
supercontinente Gondwana. Devido as características geológicas peculiares do litoral de
Torres, o município compõe a Proposta de Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul,
com um geossítio de relevância internacional, o Parque da Guarita (GODOY et al., 2012).
Este trabalho propõe uma visão integradora entre as oportunidades de melhoria na gestão
costeira municipal, com a inserção das Unidades de Conservação (UCs) e do Projeto
Geoparque na temática.
METODOLOGIA
Este trabalho consiste no levantamento dos instrumentos de gestão costeira e das áreas
protegidas existentes no município de Torres. Analisou-se as interações destes
instrumentos com o Projeto Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, que engloba em
seu território também os municípios de Mampituba e Cambará do Sul no RS e de Praia
Grande, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Morro Grande em Santa Catarina (SC), não
incluídos neste estudo. Os geoparques são territórios povoados e com limites definidos,
onde são combinadas estratégias de proteção e promoção do geopatrimônio vinculadas
ao desenvolvimento local sustentável, respaldado pelas autoridades locais, o que se
sobrepõem aos objetivos da gestão costeira integrada. Para a elaboração deste trabalho
foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais. Além de trabalhos de campo e
participação em reuniões, seminários e encontros relacionados às temáticas abordadas.
Com a elaboração de conjecturas viáveis de alternativas econômicas baseadas em
reflexões e análises das oportunidades locais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No cenário costeiro do RS, o município de Torres detém paisagem singular devido ao seu
geopatrimônio que combina afloramentos rochosos e depósitos arenosos. Contudo, os
problemas de gestão e atividades mal planejadas acabam empobrecendo a paisagem
local (CRISTIANO et al., 2016). Visando a conservação desta diversidade de ambientes,
existem cinco UCs no município de Torres: o Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos,
federal e de proteção integral, protege a única ilha marinha do Atlântico Sul; o Parque
Estadual de Itapeva, estadual e de proteção integral, contempla um grande campo de
dunas remanescente; a Área de Proteção Ambiental da Lagoa Itapeva, municipal e de uso
sustentável, engloba parte de um recurso hídrico; a Reserva Particular do Patrimônio
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Natural Recanto do Robalo, particular e de uso sustentável, às margens do Rio
Mampituba; e o Parque da Guarita/ José Lutzenberger, estadual concedido ao município,
não se enquadra nas categorias de UCs, mas configura uma área protegida que
contempla um geossítio de relevância internacional da Proposta de Geoparque Caminhos
dos Cânions do Sul (GODOY et al., 2012). O Projeto Geoparque Caminhos dos Cânions
do Sul é uma iniciativa entre os estados de SC e RS que se empenham para receber a
certificação de Geoparque Mundial da UNESCO desde 2007. O território configura um
“hotspot da geodiversidade”, integrando grandes cânions à planície costeira. Neste
aspecto, interagem políticas e instrumentos de gestão costeira, pois lidam diretamente
com aspectos físicos da natureza. Os problemas urbano-ambientais em Torres tiveram
origem na rápida expansão desordenada da cidade, iniciado na década de 1970. Os
instrumentos de gestão costeira existentes no município são: Plano de Manejo Dunas,
Plano de Gestão Integrada da Orla, Termo de Adesão à Gestão de praias urbanas,
Planos de Manejo e de Uso Público das UCs locais, Licenciamento Ambiental Municipal,
Plano Diretor Municipal, Plano Estratégico de Regularização Fundiária e ações de
Educação Ambiental (Projetos Praia Limpa, “Torres - minha história, nosso mundo!” e
“Guardiões da Praia”). Apesar da existência de diversos instrumentos de gestão, muitas
vezes a conservação dos ambientes protegidos fica comprometida pela carência de
integração dos órgãos das diferentes esferas nas ações de gestão (por exemplo níveis
estadual e municipal - Parque Estadual de Itapeva - ROCKETT et al., 2018). Neste
sentido, destaca-se que a conservação e a valorização da paisagem de Torres devem ser
ressaltadas, a fim de conciliar a manutenção da qualidade ambiental com a utilização
sustentável de áreas costeiras protegidas.
CONCLUSÃO
A falta de planejamento e integração em ações de gestão costeira prejudica além do
ambiente, o desenvolvimento da consciência ambiental, que deveria ser a base para o
turismo local. Com ações integradas entre a gestão municipal, as UCs locais e o Projeto
Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, Torres poderá se abrir para uma nova
oportunidade, a disseminação do geoturismo no município, valorizando seus ambientes
naturais protegidos e promovendo a conscientização ambiental. Para isso é necessário
aproximar os gestores envolvidos e inserir os atores sociais locais no debate e
planejamento de ações visando a otimização da gestão costeira viabilizada pela
implementação do geoturismo no município.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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WILLIAMS, A.T. 2016. Evaluation of Coastal Scenery in Urban Beach: Torres, Rio Grande
do Sul, Brazil. Revista de Gestão Costeira Integrada, 16, 71-78.
GODOY, M.; BINOTTO, R.B.; WILDNER, W. 2012. Geoparque Caminho dos Cânions do
Sul (RS/SC). In: SCHOBBENHAUS, C.; SILVA, C.R. Geoparques do Brasil - Propostas.
CPRM, Rio de Janeiro, 457-492pp.
ROCKETT, G.C.; PORTZ, L.; CRISTIANO, S.C.; BARBOZA, E.G.; GRUBER, N.L.S. 2018.
Integrated Management of Conservation Unit in Coastal Zone – Itapeva State Park,
Torres-RS, Brazil. Journal of Integrated Coastal Zone Management, 18, 5 – 23.
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1.3.106 - DIREITO AO SOL: UM ESTUDO DE CASO NO BALNEÁRIO CASSINO, RS,
BRASIL
CHRISTIANO PICCIONI TORALLES, JULIANA TIBINKOWSKI COSTA FARIAS
Contato: CHRISTIANO P. TORALLES - CHRISTIANO.TORALLES@RIOGRANDE.IFRS.EDU.BR
Palavras-chave:

INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento socioeconômico, a urbanização costuma vir acompanhada da
verticalização das edificações, muitas vezes sem amparo em planejamento urbano
adequado, desconsiderando condicionantes ambientais, trazendo diversos impactos
negativos (NUNES, 2011; VIANNA, 2017). Impactos percebidos em diversas orlas no
Brasil (FARIAS, 2015), e que poderiam acontecer no balneário Cassino, com a construção
de três empreendimentos com alturas entre 14 e 17 pavimentos (BEM, 2013). Nesse
caminho, o trabalho tem como objetivo avaliar o impacto dos empreendimentos quanto à
projeção de sombras em seu entorno, usando conceitos de geometria solar e o software
SketchUp como instrumento de modelagem 3D, comparando com as alturas máximas
permitidas pela legislação e com o método do envelope solar, o qual se mostra relevante
em prol das boas condições de conforto ambiental.
METODOLOGIA
O método se organiza na verificação do impacto da insolação e de sombras de três
empreendimentos em altura em três cenários distintos: 1) alturas dos prédios projetados
apresentados à aprovação do município em 2013 (BEM, 2013); 2) alturas máximas
permitidas conforme índices do regime urbanístico vigente no município (Rio Grande,
2010); 3) limites máximos possíveis de se atingir de conforme o envelope solar. Após
levantamento de dados sobre o projeto dos três prédios e sobre a legislação municipal, as
demais etapas são as seguintes:
a) Modelagem 3D: corresponde à construção da maquete eletrônica no software
SketchUp para os estudos de impacto de sombras, para os três cenários a serem
analisados.
b) Determinação do envelope solar: estabelece a elaboração do envelope solar, com
aplicação da tabela de Brown e Dekay (2004) apud Perez (2007), para os lotes que
correspondem aos projetos de edifícios em altura estudados, com o auxílio do SketchUp.
c) Simulação da trajetória solar e da geração de sombras: refere-se à simulação e
medição do comprimento de sombras para os três cenários de volumetrias distintas,
também com o auxílio do SketchUp, para três horários no solstício de inverno (10h, 12h e
14h), entendido como pior situação de insolação.
d) Análise dos resultados: realização da avaliação quali-quantitativa dos resultados
obtidos através das simulações, para os três cenários estudados, indicando o de menor
impacto.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para apresentação e discussão dos resultados obtidos, é importante destacar as duas
hipóteses de pesquisa: a) os três empreendimentos causarão dificuldade de acesso ao
Sol no entorno; b) os índices urbanísticos vigentes no bairro são suficientes para garantir
o acesso solar do entorno.
No cenário 1, não houve geração de sombras significantes nas quadras do entorno que
apresentam edificações, porém é possível observar o impacto de sombra gerado no
espaço público (avenida e praça). O impacto também é pouco significante entre os
próprios prédios projetados. Sombras são geradas nas dunas à tarde, mas não são
significativas na faixa de praia onde ficam os banhistas.
No cenário 2, que segue a volumetria máxima permitida pelo Plano Diretor, máximo de 5
pavimentos, obteve-se resultados semelhantes ao cenário 1, porém em menor escala. As
sombras geradas também causam impacto no espaço público do entorno imediato; tem
impacto nos próprios prédios a tarde, mas não atingem significativamente as dunas nos
horários estudados.
Os envelopes solares, no cenário 3, comprovam sua eficiência, não obstruindo o sol da
vizinhança, nos horários determinados. E, além disto, podem possibilitar volumetrias
maiores que os permitidos pelos índices urbanísticos, bastando o edifício estar na
localização correta dentro do terreno. Com geometria baseada no envelope seria possível
ter edificações com 8, 2 e 5 pavimentos nos três empreendimentos, sem impactos
negativos na insolação do entorno nos horários estudados. Além disto, foi possível
constatar que quanto maior a área do terreno, maior será a volumetria do envelope.
A vizinhança, que compõe o entorno imediato dos lotes analisados, é constituída por uma
larga avenida, alguns lotes vazios, uma praça e dunas. Este entorno sem edificações nas
áreas onde são projetadas as sombras ajuda no resultado de baixo impacto do cenário 1
(também do cenário 2) e pode induzir a uma avaliação positiva da construção de edifícios
altos, falseando a primeira hipótese e validando a segunda. Todavia, se houvessem
edificações na região onde atualmente encontra-se a praça, ou se os mesmos fossem
projetados em outros quarteirões com outro entorno, os impactos negativos poderiam ser
grandes, confirmando a primeira hipótese e falseando a segunda. Portanto, é necessário
levantar a questão da vizinhança, pois, permitido construções de edificações com a
volumetria do cenário 1 no local analisado, tornaria passível outras edificações similares
fossem propostas. E, consequentemente, acabaria obstruindo o sol de grande parte da
vizinhança mesmo em horários de maior altura solar.
CONCLUSÃO
Edificações com grande altura, mesmo quando não geram sombras que causem prejuízo
de insolação em uma vizinhança edificada, podem causam impactos negativos em áreas
públicas de lazer ou na natureza, como é observado em várias orlas de praias no Brasil,
relevantes para o turismo. No estudo realizado, os condicionantes atuais do entorno dos
empreendimentos avaliados conduziram para um baixo impacto, mas estes
condicionantes poderiam ser diferentes e o poder público deveria considerar os aspectos
relativos ao acesso solar nas edificações e no meio ambiente nos seus instrumentos de
planejamento.
Uma sugestão de revisão é mudar o modo como os índices urbanísticos são calculados.
Ao invés de valores de altura fixos para a totalidade de uma zona, utilizar critérios
geométricos que considerem as dimensões dos lotes, a largura viária e outros
condicionantes do entorno imediato. Os elementos projetuais, como envelope solar, são
meios de beneficiar a população em conjunto às leis.
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1.3.107 - REINVENTANDO OS ESPAÇOS ESCOLARES COMO ESTRATÉGIA PARA
PROMOÇÃO DA CULTURA DA SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO DO
ECOSSISTEMA BABITONGA
LESANI ZERWES BECKER, MARLENE TEREZINHA ZIMMER, VANESSA CRISTINA MELO
RANDIG
Contato: MARLENE TEREZINHA ZIMMER - MARLENEMALSCHITZKY@GMAIL.COM
Palavras-chave: sustentabilidade; Baía da Babitonga; educadores

INTRODUÇÃO
A Baía da Babitonga configura-se como o último grande remanescente deste ecossistema
em seu limite de distribuição no atlântico sul. Abriga remanescentes de Mata Atlântica; é
contornada por florestas ombrófilas, restingas e manguezais; é refúgio de aves, peixes e
golfinhos, e proporciona condições favoráveis à pesca, ao turismo às atividades
econômicas de grande escala. Tributário da babitonga, o município de Joinville concebeu
e vem implementando um projeto pedagógico com o objetivo de promover a cultura da
sustentabilidade no âmbito do ensino formal, experiência inicialmente desenvolvida no
ensino infantil e em processo de ampliação para o ensino fundamental, como vista a
formação de uma cidadania ambiental protagonista capaz de colaborar na preservação do
ecossistema babitonga: “a reinvenção dos espaços escolares como espaços educadores
sustentáveis”.
METODOLOGIA
Guiada pelo marco legal e base conceitual que orienta a educação infantil no país, e
mediada pela intenção de construir uma matriz pedagógica capaz de promover a cultura
da sustentabilidade, a Secretaria de Educação de Joinville desenvolveu um plano para
entender como, até então, ocorria as práticas pedagógicas nos Centros de Educação
Infantil (CEIs). Na 1ª etapa gerou uma grande reflexão relacionada aos espaços externos
das unidades escolares, que precisavam ser repensados para proporcionar novas
descobertas às crianças. A 2ª etapa acontece com a criação de uma comissão articulando
os setores de Educação Infantil, Núcleo de Educação Ambiental e o Núcleo de Obras,
cujo objetivo era verificar os espaços externos dos CEIs. Fez-se então um levantamento
de dados sobre os quesitos: brinquedos de parque, qualidade dos equipamentos,
arborização e paisagismo, organização, limpeza, acondicionamento dos resíduos e
acessibilidade, utilizando como recurso o registro fotográfico dos ambientes escolares.
Concluída a 1ª e 2ª etapas, a Secretaria de Educação organizou um seminário com os
gestores e coordenadores pedagógicos para apresentar o diagnóstico. A 3ª etapa com
base nos resultados fez-se a seguinte reflexão: O que os espaços externos comunicam
e/ou possibilitam às crianças? Por que transformar Espaço em Ambiente? Como
reinventar esses espaços a ponto de transformaram-se em estruturas educadoras
sustentáveis capazes de viabilizar a formação de cidadãos com o compromisso de cuidar
do lugar onde vivem?

172

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O levantamento resultou no seguinte diagnóstico: concepção do brincar e espaço
oferecido às crianças limitado somente a existência de um parque; estética pensada na
perspectiva do adulto; ambientes repletos de brita; pátio sem árvores e jardins; ambientes
utilizados como depósito de materiais diversos ou bicicletário/ estacionamento; poucas
possibilidades de construção de sentidos e significados sobre as peculiaridades
ecossistêmicas do lugar onde se vive. Em 2010 um desafio foi lançado aos gestores dos
CEIs: reinventar os espaços externos das instituições com a participação de toda a
comunidade escolar e conceber uma nova proposta pedagógica. Todos os gestores e
coordenadores foram orientados quanto a base estruturante deste novo projeto
institucional, envolvendo conhecimentos sobre arborização, jardinagem, normativas
preventivas de segurança relacionadas a implementação de parques e destinação correta
de resíduos. Iniciaram-se então as reflexões sobre a intencionalidade pedagógica dos
espaços, movimento que envolveu pesquisa e estudos entre os professores, bem como o
acolhimento das ideias construídas junto as crianças e famílias. As unidades elaboraram
suas propostas objetivando ressignificar seus espaços físicos, de modo a oferecer às
crianças maior interação com a natureza, diversidade nas possibilidades de
aprendizagem, acolhimento, segurança e bem-estar. Desenvolveu-se uma nova cultura
entre os professores sobre a exploração de outros ambientes, para além da sala de aula e
do parque. Discutiu-se sobre as vivências e experiências que um ambiente repleto de
sentidos pode proporcionar no processo de formação e no envolvimento participativo da
comunidade escolar. Nesse movimento, os recursos humanos, materiais e financeiros
provieram da Secretaria Municipal de Educação, de parcerias com as famílias,
comunidade escolar, artistas plásticos locais, Associação de Pais e Professores e do
Programa Dinheiro Direto na Escola. O projeto consta como estratégia do Plano Municipal
de Educação, na forma de Programa, que agora busca ampliar o seu alcance a todos os
ciclos do Ensino Fundamental. Deu-se assim, um grande passo na rede, no sentido de
integrar comunidade e escola, trabalhando por um único e mesmo objetivo: qualificar e
humanizar o ambiente escolar e gerar as possibilidades para a emergência de cidadãos
que saibam cuidar do lugar onde vivem. A manutenção da proposta se sustenta em
processos continuados de formação. Atualmente a rede municipal conta com 102
unidades que atendem a Educação infantil, compreendendo aproximadamente 20.000
crianças de 0 a 5 anos além dos profissionais da educação e funcionários das unidades.
De forma indireta, considerando a comunidade escolar são aproximadamente 60.000
pessoas beneficiadas com o programa.
CONCLUSÃO
A ressignificação dos espaços da educação infantil com ênfase na noção de espaços
educadores sustentáveis constitui-se, num amplo processo de promoção da cultura da
sustentabilidade que se institui a partir da escola e se efetiva pelo redimensionamento do
fazer pedagógico ao atribuir novos sentidos aos seus ambientes, ao currículo e à gestão,
e que vai alcançando a comunidade à medida que busca envolvê-la, de forma solidária,
na construção da qualidade de vida para todos. A sustentabilidade é concebida nesta
prática não somente a partir do estabelecimento de novas habilidades, atitudes,
comportamentos e de uma nova ética na relação entre sociedade e meio ambiente, mas
igualmente entre os próprios indivíduos, e se completa ao passo que formos capazes de
modelar uma forma de ser e estar no mundo, pautada pela inclusão, tolerância,
democracia, pela capacidade de respeitar a alteridade, a diversidade e os direitos
humanos.
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Painel
Serviços Ecossistêmicos em Áreas Costeiras e Marinhas
1.4.039 - AVALIAÇÃO DA GEOMORFOMETRIA DE SANGRADOUROS NO
BALNEÁRIO CASSINO (RS), COM USO DE SISTEMA GNSS E VANT
JULIA CARBALLO DOMINGUEZ DE ALMEIDA, MIGUEL DA GUIA ALBUQUERQUE, DEIVID
CRISTIAN LEAL ALVES, JEAN MARCEL DE ALMEIDA ESPINOZA
Contato: JULIA CARBALLO DOMINGUEZ DE ALMEIDA - CDALMEIDA.J@GMAIL.COM
Palavras-chave: canais de drenagem; zona costeira; geotecnologias

INTRODUÇÃO
Segundo Serpa (2013) sangradouros são canais que drenam o excedente hídrico da
planície costeira em direção à praia. A caracterização da dinâmica das águas ao longo
desses canais, assim como a identificação da área de recarga, passa pela quantificação
de seus aspectos morfológicos. Para Figueiredo & Calliari (2005), a infraestrutura irregular
e a pavimentação das vias, resultado da urbanização, exigem uma demanda superior ao
suficiente comportado pelos sangradouros ocasionando para a região uma maior
suscetibilidade a alagamentos e inundações.O uso de Veículos Aéreos Não Tripulados
aliado a receptores GNSS torna os levantamentos topográficos mais ágeis e precisos.
Este resumo apresenta os resultados parciais da caracterização geomorfométrica da
jusante de dois canais de drenagem localizados no Balneário Cassino (Rio Grande - RS)
extremo sul do Brasil.
METODOLOGIA
A metodologia do estudo foi dividida em três fases: o planejamento de voo, a aquisição
dos dados e o tratamento destes dados. O plano de voo foi realizado no software
DroneDeploy, onde são projetados os parâmetros que permitiram que o aerolevantamento
seja realizado com segurança para a estrutura do VANT e com mesma cobertura para os
voos possam posteriormente ser comparados. Logo após esse procedimento laboratorial,
foi realizado o voo e a aquisição das imagens sobre a jusante dos canais com VANT DJI
modelo Phantom4 PRO. Tal procedimento foi repetido em duas ocasiões em datas
distintas. Os dados de altitude são coletados por um receptor GNSS, configurado na
constelação GPS, sobre corpos de prova instalados estrategicamente longo dos dois
sangradouros. O aerolevantamento acontece de maneira automática, quando ativado o
plano de voo, registrando a cena imageada pela aeronave e as condições do voo. A
última etapa da metodologia aplicada foi o tratamento dos dados com a conversão da
altitude dos pontos de controle de elipsoidal para geoidal a partir dos valores da
ferramenta MAPGEO do IBGE e a utilização do software AgisoftPhotoScan para a
geração de Modelos Digitais de Elevação e ortoimagens dos sangradouros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados parciais obtidos a partir da aplicação da metodologia proposta são a
obtenção de dois Modelos Digitais de Elevação (aqui classificados como Modelos Digitais
de Superfície, por contar com a presença de casas, carros, vegetação e outros elementos
que não representam exclusivamente o solo) por dia de voo (17 de Março e 19 de Abril de
2018) em escala de cores que demonstram o posicionamento das áreas mais altas e as
mais baixas do terreno.No levantamento executado no dia 17/03 foram obtidos um total
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de 400 imagens, no somatório total dos dois canais de drenagem.Já no dia 19 de março,
através dos mesmos planos de voo, foram coletadas 437 imagens para os dois
sangradouros. A partir do processamento dos levantamentos, foi obtida uma nuvem com
cerca de 60 milhões de pontos tridimensionais para cada dia de aquisição, de altíssima
resolução espacial, com valores de 5cm/pixel. Além dos modelos de elevação, foram
geradas ortoimagens que permitem realizar a observação da área imageada sem contar
com a presença de distorções ocasionadas pela angulação do sensor de captação do
VANT. A precisão dos modelos foi inferior a 0,05m, resultado este altamente influenciado
pela distribuição dos pontos de controle. O erro/pixel não ultrapassou a ordem de ½ pixel,
com valor médio na ordem de 0,340.
CONCLUSÃO
O estudo se mostrou de grande relevância para a Gestão Costeira por garantir ao poder
público, a partir da análise da geomorfometria dos canais de drenagem, a possibilidade de
solucionar os problemas relacionados a eventos extremos, como as inundações e os
alagamentos. No caso do Balneário Cassino, o manejo adequado dos sangradouros e o
planejamento de ações públicas efetivas, com o uso das técnicas de Geoprocessamento
e aplicação de VANT, são de grande importância no aprimoramento de estudos sobre as
zonas costeiras e os sangradouros. Por fim, esse tipo de informação se constitui uma
importante fonte informação em termos de serviços ecossistêmicos para a região do
Balneário Cassino.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SERPA, C.G. Morfodinâmica praial relacionada à presença de corpos de água
intermitentes em duas praias da costa do Rio Grande do Sul, Brasil. Tese (Doutorado em
Oceanografia Física, Química e Geológica) – Universidade Federal do Rio Grande
Instituto Oceanográfico Programa de Pós-graduação em Oceanografia Física, Química e
Geológica. 2013.
FIGUEIREDO, S.A.; CALLIARI, L.J. Sangradouros: Distribuição Espacial, Variação
Sazonal, Padrões Morfológicos e Implicações no Gerenciamento Costeiro. GRAVEL, v.1,
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Oral
Serviços Ecossistêmicos em Áreas Costeiras e Marinhas
1.4.068 - MAPEAMENTO DE ZONAS ECOLÓGICAS BENTÔNICAS PARA O
PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO (PEM) DO SUL DO BRASIL: UMA
PROPOSTA METODOLÓGICA
TIAGO BORGES RIBEIRO GANDRA, CARLA BONETTI, JARBAS BONETTI, MARINEZ
EYMAEL GARCIA SCHERER
Contato: TIAGO BORGES RIBEIRO GANDRA - TIAGO.GANDRA@RIOGRANDE.IFRS.EDU.BR
Palavras-chave: análise geoespacial; gerenciamento costeiro integrado; geodiversidade; habitat bentônico

INTRODUÇÃO
O Planejamento Espacial Marinho (PEM) é um processo público de análise e alocação da
distribuição das atividades humanas no mar que deve ser baseado em ecossistemas e
espacialmente explícito (Ehler e Douvere, 2009). Muitas das experiências internacionais
em PEM não utilizam unidades de planejamento que sigam “fronteiras” representativas
entre os ecossistemas (baseadas em feições oceanográficas ou geomorfológicas) devido
à dificuldade de se mapear ecossistemas marinhos, uma vez que tais limites podem ser
difusos, dinâmicos e tridimensionais. Métodos de classificação tradicionais exigem
decisões subjetivas em diversas etapas. Este trabalho propõe um método objetivo,
robusto e replicável para o mapeamento de zonas ecológicas marinhas na Zona
Econômica-Exclusiva (ZEE) do sul do Brasil. Estas zonas podem ser utilizados como
unidades de planejamento para o PEM na região.
METODOLOGIA
O método proposto foi adaptado de Verfaillie et al. (2009) e partiu de 15 descritores
abióticos relevantes para o mapeamento de habitats bentônicos (ROFF & TAYLOR, 2000;
VERFAILLIE et al., 2009), sendo 3 relacionados à sedimentologia (percentuais de classes
granulométricas), 8 com a morfologia (profundidade, declividade, índice de posição
batimétrica, rugosidade, distância da linha de costa e orientação da vertente) e 4 com as
características oceanográficas da coluna d’água (correntes, concentração de clorofila,
material em suspensão e profundidade da zona fótica). Dados pontuais de granulometria
e profundidade foram interpolados através do método dos Vizinhos Naturais. Os
descritores foram re-amostrados na forma de matrizes com resolução espacial de 1 km. A
Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada para redução da colinearidade
entre as variáveis e da dimensionalidade, sem contudo perder a variabilidade do conjunto
de descritores originais. O método B-RVDIM (DRAY, 2008) foi aplicado para a definição
do número de componentes principais (PC) significativas. O número de zonas na análise
de agrupamento k-médias foi definido através do Índice Calinsky-Harabaz (C-H). Foi
utilizada a filtragem por convolução para eliminar ruído. Por fim, as zonas resultantes
foram descritas de acordo com as variáveis originais através de diagramas de caixa
(boxplots) e biplots. Todo o processamento foi realizado através de rotinas e bibliotecas
do software livre R.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A PCA comprimiu 32% da variância total dos descritores originais na primeira componente
principal (PC1), que possui alta correlação com a distância da costa (Coef. de Spearman
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ρ=0,87), profundidade (ρ=0,87), percentual de lama (ρ= 0,83), areia (ρ= -0,81),
profundidade da zona fótica (ρ=0,79) e rugosidade (ρ= -0,61). O método B-RVDIM indicou
a manutenção de 5 PCs, que, somadas, explicam 72% da variância total dos 15
descritores. Estas PCs foram utilizadas como variáveis para construir a matriz de entrada
da análise de agrupamento, pré-definindo 11 grupos (zonas ecológicas marinhas - ZEM),
número ótimo de classes segundo o Índice C-H. A plataforma continental interna
(profundidade até 50 m) foi dividida em duas ZEM. A ZEM3, mais costeira, vai do Chuí
(RS) até a Lagoa do Peixe (RS) e apresenta altos percentuais de areia, mas com
ocorrência de alto percentual de cascalho e rugosidade associados a parcéis. Além disso,
a ZEM3 é uma região de alta produtividade, caracterizada por alta concentração de
material em suspensão e clorofila, bem como baixa profundidade da zona fótica, devido à
presença frequente da pluma do Rio da Prata e aporte da Lagoa dos Patos. Cerca de
85% das embarcações de arrasto industrial do Brasil utilizaram a ZEM3 pelo menos uma
vez no ano de 2014, de acordo com os dados do Sistema de Monitoramento de
Embarcações Pesqueiras por Satélite - PREPS analisados por Gandra et al. (2016).
Outras feições descritas previamente pela literatura foram evidenciadas, como os corais
de profundidade localizados na quebra da plataforma continental (KITAHARA et al.,
2009), classificados como ZEM4, e alguns dos paleocanais relacionados às mudanças do
nível do mar no quaternário (WESCHENFELDER et al., 2010), nas ZEM2 e ZEM4. De
forma geral, a quebra da plataforma e o talude apresentaram maior complexidade
ambiental (ou heterogeneidade das variáveis físicas), refletida pelo maior número e menor
expressão espacial das ZEMs associadas a estas regiões, em comparação com as ZEM
da plataforma continental e bacia oceânica. Algumas feições na bacia oceânica também
foram evidenciadas com a metodologia, que, por exemplo, criou classes de ZEM
separadas para o Platô de Santa Catarina e para outros 4 morros submarinos na
profundidade aproximada de 2000 m.
CONCLUSÃO
O Planejamento Espacial Marinho é uma necessidade e uma meta para o governo
brasileiro, porém a escassez de dados e lacunas espaciais e temporais são limitantes
para o mapeamento de ecossistemas marinhos. Este trabalho propõe uma metodologia
para delimitar Zonas Ecológicas Marinhas (ZEM) bentônicas que são (geo)
estatisticamente diferentes do seu entorno de acordo com a escala espacial e temporal
adotada. A metodologia permitiu identificar e representar espacialmente 11 ZEM na área
de estudo de forma objetiva, utilizando apenas descritores abióticos e integrando dados
de diversas fontes, modelos e escalas. Uma das vantagens desta proposta de
classificação é o potencial de reprodução para outras áreas, permitindo discussões
comparativas quanto a complexidade ambiental e geodiversidade. Em trabalhos futuros,
será possível quantificar a importância de cada ZEM para os diversos usos humanos,
bem como seu potencial conflito, na ZEE do sul do Brasil, avançando no PEM com base
ecossistêmica.
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Painel
Serviços Ecossistêmicos em Áreas Costeiras e Marinhas
1.4.071 - PROTEÇÃO À LINHA DE COSTA POR RECIFES DE CORAL: POTENCIAL
VS. VULNERABILIDADE
CARLA ISOBEL ELLIFF, IRACEMA REIMÃO SILVA
Contato: CARLA ISOBEL ELLIFF - CARLAELLIFF@GMAIL.COM
Palavras-chave: serviços ecossistêmicos; gestão costeira; mudanças climáticas

INTRODUÇÃO
Recifes de coral são frequentemente rotulados como o ecossistema mais vulnerável às
mudanças climáticas. Maiores temperaturas dos oceanos, acidificação, aumento do nível
do mar, entre outros fatores, têm claros impactos negativos sobre esses habitats. No
entanto, apesar da vulnerabilidade destes ambientes, eles também possuem
características que os tornam potenciais agentes mitigadores dos efeitos de mudanças
climáticas. A proteção à linha de costa por recifes de coral tem ganhado destaque como
um importante serviço ecossistêmico a ser explorado em estratégias com base natural. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial de fornecimento do serviço de
proteção à linha de costa por recifes de coral no Arquipélago de Tinharé e Boipeba,
Bahia, discorrendo sobre a manutenção deste serviço ecossistêmico frente a mudanças
climáticas.
METODOLOGIA
O Arquipélago de Tinharé-Boipeba configura-se em uma Área de Proteção Ambiental de
alta geodiversidade com recifes em franja bordejando a maior parte da linha de costa,
formando piscinas naturais muito exploradas turisticamente. Apesar deste nível de
proteção, são observados vários impactos antrópicos crônicos na área. Modelagens de
dinâmica costeira foram realizadas utilizando o conjunto de ferramentas e metodologias
do sistema de modelagem costeira SMC-Brasil. O SMC-Brasil inclui um banco de dados
de dinâmica marinha (ondas, nível do mar, batimetria e linha de costa) que permite
análises do comportamento de ondas e marés dos últimos 60 anos (1948-2008) com
malha de 1 km. A batimetria da região do Arquipélago de Tinharé e Boipeba foi acrescida
de dados da literatura e imagens de satélite para melhor definir os contornos da costa e
dos recifes. O clima de ondas foi modelado a partir de casos das condições médias e
condições energéticas da região, considerando níveis de maré baixa, média e alta. Em
cada caso, foi analisado o papel do recife de coral no processo de atenuação de altura e
energia de onda e avaliado se esse fenômeno beneficiou a comunidade local.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As direções de ondas predominantes na região foram de ESE, SE, E e SSE. As ondas
mais frequentes originaram de ESE (>60%), porém as ondas de condições mais
energéticas, associadas à chegada de frentes frias, originaram de SSE (<2%). A altura
das ondas chegando à costa foi influenciada tanto pelas condições dessas ondas (médias
ou energéticas) quanto pela maré no caso avaliado. Como esperado, ondas de condições
mais energéticas foram mais altas, alcançando alturas até duas vezes maiores que
aquelas de ondas em condições médias. No entanto, os recifes em franja que bordejam o
arquipélago formam uma eficiente barreira natural, promovendo a atenuação dessa altura
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e energia. Em situações de maré baixa, o topo desses recifes fica emerso, bloqueando
por completo a chegada de ondas. Mesmo nos casos de condições mais energéticas em
maré alta, quando o recife fica completamente submerso, os recifes em franja do
Arquipélago de Tinharé e Boipeba foram capazes de diminuir a altura de onda de 2,5 m
para menos de 0,5 m em algumas áreas. As principais comunidades instaladas no
arquipélago estão localizadas na retaguarda de recifes em franja com potencial para
proteção à linha de costa. Dessa forma, pode-se considerar que os recifes do arquipélago
de fato fornecem este serviço ecossistêmico à população. Diversos efeitos das mudanças
climáticas colocam em risco o fornecimento desse serviço. Recifes podem apresentar
altas taxas de mortalidade com o aumento da temperatura e acidez dos oceanos, levando
à degradação de sua estrutura carbonática, por exemplo. Além disso, considerando
projeções de aumento do nível do mar, espera-se que o potencial de proteção à linha de
costa destes recifes de coral gradualmente diminua, uma vez que esses se tornem
profundos demais para provocar a quebra das ondas. Ademais, estes recifes sofrem de
diversos impactos antrópicos crônicos, que prejudicam sua resiliência e eventualmente
sua capacidade de fornecer serviços ecossistêmicos.
CONCLUSÃO
Os recifes de coral em franja do Arquipélago de Tinharé e Boipeba fornecem o serviço
ecossistêmico de proteção à linha costa à população local. Dessa forma, sugere-se que
estratégias de gerenciamento costeiro integrado sejam desenvolvidas de modo a tomar
proveito desse serviço já oferecido, combinando o efeito protetor dos recifes a outras
medidas para a mitigação da erosão atual na área e para adaptação a mudanças
climáticas. Além disso, estratégias de gestão também devem buscar garantir a resiliência
desse ecossistema, de modo a permitir que este possa continuar a fornecer toda sua
gama de serviços ecossistêmicos. Atuar sobre os impactos crônicos já presentes na área
representa um bom ponto de partida para as demais ações a serem desenvolvidas.
FONTES FINANCIADORAS
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1.4.076 - PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA PARQUES EÓLICOS NA LAGOA DOS
PATOS - RS, BRASIL
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ESPINOZA
Contato: PAULO ROBERTO TAGLIANI - PAULOTAGLIANI16@GMAIL.COM
Palavras-chave: Energia Eólica; Lagoa dos Patos; Planejamento Ambiental

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento tecnológico experimentado nas últimas décadas no aproveitamento da
energia eólica e a constante redução nos custos de produção, tem tornado essa fonte
uma opção para obtenção de energia limpa em grande escala (WEISS, et.al. 2018). No
Brasil, embora a matriz energética seja predominantemente baseada na hidroeletricidade,
os elevados custos socioculturais e ambientais associados à mesma, tem aumentado as
críticas em relação à essa fonte, levando o Estado a promover uma notável expansão na
energia eólica nos últimos anos. Esta forma de geração no entanto não está isenta de
impactos ambientais, o que demanda um adequado planejamento para tornar esta
expansão sustentável. Esta pesquisa busca identificar as áreas mais favoráveis para a
implantação de complexos eólicos da Lagoa dos Patos, sul do Brasil
METODOLOGIA
Esse trabalho consistiu em elaborar uma proposta de análise locacional para a
implantação de aerogeradores ao longo do corpo lagunar da Lagoa dos Patos a partir do
método multicritério AHP. Para tal, foram selecionados critérios de interesse, divididos em
duas classes: (1) critérios de seleção (intensidade do vento, variação temporal do vento,
distância ao consumidor, população consumidora, subestações e vias de acesso
próximas e (2) critérios de exclusão (propensão a rota de aves, distância a APPS e a
rotas de navegação). Os dados para análise foram obtidos sem custos, sendo os dados
relativos a parâmetros ambientais e socioeconômicos, obtidos em sites oficiais (IBGE,
DNH, FEPAM e NOAA). Sequencialmente, foi realizado o ranqueamento dos critérios de
interesse citados, estabelecendo sua ordem de importância. Essa ordem de importância
definiu os parâmetros da construção de uma tabela de cruzamento, pareando os critérios
dois a dois (tabela SAAT), determinando assim o peso de cada critério em questão. Esse
peso, ponderado sobre cada conjunto de critérios (critérios de seleção ou impeditivos),
gerou um mapa de ranqueamento espacial para instalação de aerogerados (basedo nos
critérios de seleção) e um mapa de exclusão (baseado nos critérios de exclusão). O
cruzamento desses dois mapas estabeleceu os cenários locacionais gerados, construindo
um mapa de aptidão locacional para aerogerados ao longo do corpo lagunar da lagoa dos
Patos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espacialização dos critérios:
Potencial energético
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O critério de maior relevância para empreendimentos eólicos é a energia cinética. Os
resultados demonstram que a laguna tem alto potencial eólico, na sua maior parte,
excetuando apenas a região central do lado oeste da Lagoa dos Patos.
Proteção às aves
Com o intuito de preservar os habitats de reprodução e as rotas migratórias das aves
costeiras, utilizou-se informações oficiais sobre ocorrência de áreas úmidas presentes no
entorno da Lagoa dos Patos mantendo-se uma zona de proteção de 500 metros no
entorno dessas áreas como área de restrição para a implantação de parques eólicos.
Como resultado, apenas a região central do corpo lagunar resultou propicio segundo esse
critério.
Quanto a presença de população
Para evitar conflitos sociais pelo impacto estético-paisagístico, estimou-se a densidade
populacional, no entorno da laguna com base em dados censitários oficiais (IBGE, 2010).
Os resultados indicaram a existência de maior densidade populacional nos dois extremos
da área de estudo, sendo ao norte a região metropolitana de Porto Alegere e ao sul os
pólos urbanos de Pelotas e Rio Grande, consideradas portanto como áreas menos aptas
sob o ponto de vista desse critério.
Quanto aos riscos à navegação
A Lagoa dos Patos é uma importante hidrovia para o Estado do Rio Grande do Sul e a
navegação é realizada em toda a sua extensão, restrita para embarcações flúvio
marítimas de até 5,10m de calado (DHN, 1993). A digitalização da batimetria da laguna
baseada em carta naútica d(DHN) permitiu delimitar a hidrovia e as áreas de maiores
restrições para a implantação de aerogeradores, sendo estas principalmente localizadas
na região central e oeste do corpo lagunar.
Proximidade de subestações
O mapeamento das subestações de energia permitiu identificar que as áreas mais
distantes, portanto menos aptas, encontram-se na porção leste/sudeste da laguna.
Proximidade de vias de acesso terrestre
Este critério não demonstrou diferenças significativas nos resultados, pois a laguna tem
vias de acesso em todo o seu entorno.
Proximidade de Unidades de conservação
A unidade de conservação mais importante nas proximidades é o Parque Nacional da
Lagoa do Peixe, de grande importância para a conservação de aves costeiras
migratórias.Em função da presença deste parque, a região da costa leste central da
laguna foi considerada a área menos propícia.
A atribuição de pesos diferenciados para os critérios empregados permitiu a proposição
de três cenários distintos de desenvolvimento: Ecodesenvolvimentista, Conservacionista e
Moderado.
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CONCLUSÃO
Com cerca de 300 km de extensão e 40 km de largura, a Lagoa dos Patos é considerada
uma das maiores lagunas do mundo (KJERVE,1986). Entre os numerosos serviços
ambientais relevantes desempenhados por esta, a oferta de espaço para geração de
energia eólica constitui um potencial ainda não explorado. Reúne um conjunto de
características favoráveis para a localização de parques eólicos que incluem: Alto
potencial de geração de energia a partir dos ventos, relevo favorável, baixa rugosidade,
ampla disponibilidade de espaço, Baixo nível de impacto ambiental e paisagístico,
facilidade aos acessos, centros de consumo próximos, e potencial de conflitos de uso
contornáveis.Esta pesquisa constitui uma primeira abordagem de planejamento espacial
visando orientar uma futuro aproveitamento desse potencial de forma sustentável. A
pesquisa indicou os critérios socioambientais a serem observados e propõe os espaços
mais adequados para localização de parques eólicos dentro três cenários alternativos
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1.4.088 - AVALIAÇÃO DE RISCO AOS ECOSSISTEMAS A PARTIR DA DEFINIÇÃO
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InVEST

INTRODUÇÃO
A litoralização e os Serviços Ecossistêmicos (SE) que concedem grande parte do bemestar social, fazem da Zona Costeira um mosaico de atividades em meio aos
ecossistemas comumente encontrados nestas regiões. As disputas de uso não são
incomuns. Interesses difusos levam à necessidade da gestão destes conflitos, de forma
que o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC), instrumento operacional da
gestão costeira instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), é
uma das ferramentas de ordenamento que objetiva o desenvolvimento econômico a partir
das potencialidades territoriais e da sustentabilidade. Buscando antever a susceptibilidade
ambiental resultante desta zonificação, avaliou-se se a fragilidade ambiental e o potencial
socioeconômico do município de Guarujá, SP são compatíveis com os limites de uso da
zona costeira estabelecidos pelos ZEEC.
METODOLOGIA
O município de Guarujá abriga ecossistemas importantes como a floresta atlântica,
manguezais e restingas, em consonância com o turismo, pesca, construções, atividades
portuárias, dentre outras.
O ZEEC propõe zonas de acordo aos diagnósticos territoriais, desde ambientes
preservados ou conservados (Z1) até ambientes altamente urbanizados (Z5) (ASMUS et
al., 2006). As zonas previstas para o Guarujá são Z1, Z2, Z3, Z4, Z4TE, Z5TE e Z5.
A fragilidade ambiental foi determinada pela extensão InVEST (Integrated Valuation of
Ecosystem Services and Tradeoffs) em seu modelo de Avaliação de Risco ao Hábitat
(HRA), que calcula a probabilidade das atividades afetarem os ecossistemas e sua oferta
de serviços (SHARP et al., 2016). O risco é calculado a partir de critérios de exposição (1Sobreposição espacial, 2-Tempo de sobreposição, 3-Intensidade, 4-Efetividade da
gestão) e consequência (1-Modificações estruturais,2-Frequência da ocorrência), numa
escala de 0-3, sendo zero inexistente, e três, o maior risco. O produto final compreende
gráficos e mapas (QGIS 2.18). O risco foi gerado por região administrativa: praias e
adjacências, porto, centro e estuário, totalizando 20.
A Classificação Única Internacional dos Serviços Ecossistêmicos (CICES 5.1) foi utilizada
para categorização dos SE, o que permite associar o risco à disponibilidade de SE.
Foram utilizados o mapa do ZEEC (Coordenadoria de Planejamento Ambiental do Estado
de São Paulo); dos ecossistemas (Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista); e
das regiões administrativas municipais (Plano Diretor).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As dunas e restingas são os ecossistemas mais afetados pelo ZEEC, sendo o valores
para o risco das dunas entre 2.8 e 3, e das restingas entre 2 e 3, afetando 18 SE, de um
total de 30.
A região portuária foi considerada a de maior risco, seguida pela Praia do Perequê, e da
Enseada. Ainda que os valores tenham variado entre mínimos de 0.15, 0.33 e 0.31
(Costão Rochoso em Z5), e máximos de 2.52 (Mata em Z5), 2.64 (Mata em Z5TE) e 2.65
(Mata em Z5), respectivamente. O maior número de ecossistemas afetados foi fator
preponderante para a classificação de risco aumentar.
A região portuária, em estágio avançado de urbanização, apresenta frações de restingas
e mangues, integralmente zoneadas como Z5, destinadas apenas ao desenvolvimento
econômico. Nesse sentido, os ecossistemas restantes são, como esperado, os mais
ameaçados, afetando a oferta de 22 serviços. No Perequê, caracterizado pela vocação de
atividades pesqueiras, permitidas nos costões rochosos locais, aponta risco de médio a
alto para estes ecossistemas e 3 de seus serviços. Sendo caracterizada pelos complexos
residenciais na orla, as dunas e matas são ameaçadas pelas atividades permitidas pela
Z5. A Praia da Enseada, conhecida pelo adensamento populacional e alta oferta de
infraestrutura urbana, está zoneada como Z1, Z4 e Z5. As atividades relacionadas às
duas últimas oferecem risco alto às dunas da praia mais extensa do Guarujá, arriscando
14 SE.
Com risco médio, destacam-se as praias de São Pedro (2.67 para Mata em Z5) e Branca
(2.7 para duna em Z3). São Pedro é conhecida pelo condomínio de luxo de casas “pé na
areia” em meio a vegetação atlântica, sendo seu zoneamento integralmente Z4, inclusive
em porções de vegetação ombrófila densa. As características locais são incompatíveis
com Z4, colocando em risco as dunas, restinga e principalmente as matas e 25 SE. A
Praia Branca é associada à beleza cênica e à presença de populações caiçaras. As
classificação Z1 e Z3 são compatíveis com o local, onde a ocupação humana provê o
risco às dunas e seus 18 serviços.
As praias do Tombo (2.16 para duna em Z5) e Astúrias (2.16 para duna em Z5)
destacam-se entre as de risco médio-baixo. Com poucos ecossistemas não modificados,
Z5 prevalece, ainda que ambas tenham áreas em Z1. O enquadramento médio-baixo deuse, possivelmente, em função da baixa presença de ecossistemas, resguardados pela Z1.
CONCLUSÃO
Embora tenha um grau de urbanização elevado, o município de Guarujá apresenta áreas
de ecossistemas naturais importantes para a Zona Costeira, especialmente nos morros e
nas porções nordeste e sudeste da Ilha. Embora o ZEEC resguarde uma porção
importante de manguezais, matas e restingas, especialmente na região estuarina, grande
parte dos ecossistemas da Ilha e seus serviços estão sob risco médio a alto,
principalmente devido a permissividade do ZEEC existente (Z4, Z5, Z5E), ameaçando os
ecossistemas presentes na orla, como as dunas e restingas. Além da urbanização, as
atividades turísticas que impulsionam a construção de residências em porções menos
habitadas da Ilha, como em São Pedro, aumentam o risco à Floresta Atlântica. Neste
caso, os limites estabelecidos pelo ZEEC em Z4, não consideram a fragilidade ambiental
local, havendo incompatibilidade entre as características locais e os usos e atividades
permitidos pelo zoneamento.
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INTRODUÇÃO
O objetivo geral desse estudo é avaliar o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do
Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), a partir dos produtos cartográficos gerados do
sistema LiDAR e do satélite LANDSAT-8, caracterizando a relação custo-benefício de
cada plataforma. O PNJ é uma Unidade de Conservação Federal administrada pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que sofre com a
expansão imobiliária e com o turismo. Dada a importância do ZEE como instrumento de
gestão ambiental, o uso de geotecnologias busca oferecer elementos que possam
contribuir na diagnose das variáveis ambientais, sociais e econômicas, a fim de otimizar o
uso adequado do território brasileiro.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado no PNJ, situado a oeste do estado do Ceará. Foi escolhida uma
cena correspondente a julho de 2014, obtida do satélite LANDSAT-8 OLI, pelo sítio Earth
Explorer. O pré-processamento foi realizado pelo complemento Semiautomatic
Classification Plugin (SCP) e a união das bandas multiespectrais ocorreu com a função
Band Set, do SCP, para a posterior aplicação de recorte da cena. O software utilizado
para estes procedimentos foi o QGIS 2.18.21. A fusão das bandas multiespectrais e da
banda pancromática recortadas foi efetuada no software ENVI 5.3, pela função GramSchimdt Spectral Sharpening. Foi realizada uma classificação supervisionada com o
software MultiSpec, auxiliado pelo Google Earth, e o classificador utilizado foi o de
Máxima Verossimilhança, através da opção procedure. Foi elaborado um mapa de uso e
cobertura do solo com sete classes temáticas. A avaliação da qualidade das
classificações ficou por conta do Índice Kappa e da Matriz de Confusão. O Índice de
Vegetação por Diferença Normalizada foi escolhido para estimar a densidade vegetal na
região e para gerar a máscara de vegetação fez-se uso da calculadora raster, com as
bandas B5 (infravermelho próximo) e B4 (vermelho).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como parte dos resultados, a classificação supervisionada da imagem foi realizada pelo
software MultiSpec, e foram tomadas 128 amostras em toda a região, sendo: Vegetação
natural arbórea-arbustiva (8 amostras para o treinador e 8 amostras para o teste),
Vegetação natural herbácea (14 amostras para o treinador e 14 amostras para o teste),
Vegetação natural de Mangue/ Apicum (5 amostras para o treinador e 5 amostras para o
teste), Área degradada com solo exposto (5 amostras para o treinador e 5 amostras para

188

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

o teste), Sedimento arenoso (20 amostras para o treinador e 20 amostras para o teste),
Corpos d’água (5 amostras para o treinador e 5 amostras para o teste) e Oceano (7
amostras para o treinador e 7 amostras para o teste). Basicamente, a região amostrada é
quase que totalmente natural, com um pequeno percentual urbano não classificado. A
análise de acurácia demonstrou um resultado satisfatório tanto para as amostras de
treinamento quanto para as de teste. As análises de treinamento e de teste obtiveram
acurácia de 99,8% e 99,5%, respectivamente, havendo praticamente nada de confusão
na Matriz de Confusão. A classe que apresentou maior diferença nas análises foi “Área
degradada com solo exposto”, com 61,1% de acurácia para o treinador e 40,2% para o
teste. A estatística Kappa foi de 99,7% para o treinador e 99,3% para o teste, indicando
uma ótima classificação, onde é desejável um valor acima de 80%. A não-padronização
do quantitativo de amostras se deu devido à área a ser verificada, com exceção à classe
Oceano, por não a haver necessidade de utilizar tantas amostras. Portanto, com base nos
resultados obtidos, a partir do cruzamento de dados do ZEE – 1 (Sistema LiDAR), esperase encontrar diferenças significativas para a escolha do produto mais adequado para
auxiliar nos estudos ambientais, como os realizados pelo Zoneamento EcológicoEconômico na Zona Costeira brasileira.
CONCLUSÃO
Para o presente estudo se conclui que, o uso dos dados do sensor OLI/ LANDSAT-8,
juntamente com os processos de união e fusionamento das bandas, resultou em uma
cena multiespectral com pixel de 15 metros, o que foi satisfatório para realizar a análise
de uso e cobertura do solo no PNJ e da sua zona de amortecimento. Entretanto, estes
são resultados parciais, pois faltam realizar as análises do NDVI, das cotas altimétricas
com as classes temáticas e do overlay, para analisar a diferenças entre o ZEE gerado e
assim avaliar a relação custo-benefício das geotecnologias propostas para estudos de
zoneamentos ambientais.
FONTES FINANCIADORAS
IFRS
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Palavras-chave: áreas verdes; serviços ecossistêmicos; DPSIR; base ecossistêmica para a gestão

INTRODUÇÃO
Áreas verdes urbanas, como praças e parques, contribuem de modo significativo para a
qualidade de vida e também para o equilíbrio ambiental em cidades costeiras. Nesta
perspectiva, por meio de um estudo de caso no Parque Urbano do Bolaxa (PUB), uma
área verde de relevância ecológica localizada na zona costeira do município de Rio
Grande, RS, extremo Sul do Brasil, a presente pesquisa analisou os aspectos de criação
e governança de áreas verdes urbanas em municípios costeiros; caracterizou, através de
uma análise ecossistêmica, a base de ecossistemas e serviços dominantes que fornecem
suporte aos diferentes usos/atividades ocorrentes nestes ambientes e avaliou – através
da elaboração de um modelo DPSIR – as possíveis ameaças aos serviços ofertados pela
área de estudo.
METODOLOGIA
Para este estudo, foram utilizados dados oriundos de revisão bibliográfica, onde
informações ambientais e socioeconômicas do Parque Urbano do Bolaxa (PUB) e seu
entorno – com ênfase nos diferentes usos/atividades ocorrentes – foram levantadas e
compiladas. A partir destas informações, seguindo a rota metodológica proposta por
Asmus et al. (2018), foram realizadas diversas saídas a campo, a confecção de uma
Matriz de ecossistemas e serviços, com o apoio de opinião especialista (KRUEGER et al.,
2012; MARTIN et al., 2012; NORDLUND et al., 2016; ASMUS et al., 2018) e a elaboração
de um modelo DPSIR (Drives - Pressures - State - Impacts - Responses) (EEA, 1999),
que identificou as forças motrizes que representam possíveis ameaças de impacto aos
serviços ecossistêmicos no PUB. Além disso, foram avaliados por meio de revisão
documental, entrevistas semi-estruturadas com gestores e usuários locais e também
através da participação em reuniões do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental
da Lagoa Verde (APA – Lagoa Verde), os processos de criação e implementação do
parque e os diferentes instrumentos e sistema atual de gestão. Por fim, para a análise dos
dados de governança do PUB, utilizou-se como referência o decálogo de Barragán
(2016), uma metodologia que apresenta 10 pontos essenciais para avaliar o nível de
maturidade da gestão integrada em áreas litorais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seguindo a categorização proposta por Asmus et al. (2018) e através de saídas a campo,
foram identificados 4 ecossistemas predominantes na área do estudo, que viabilizam a
existência dos SE, possibilitando assim os diferentes usos que ocorrem no local, são eles:
Arroio; Mata Ciliar; Campo Litorâneo com Vegetação Arbustiva e Área Urbanizada. Os
serviços ecossistêmicos foram agrupados nas categorias suporte, provisão, regulação e
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cultural, indicadas pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005). Dentre eles,
destacam-se os serviços de regulação (regulação térmica, sequestro de carbono, balanço
hídrico, diluição, controle de inundação e erosão, filtragem, retenção de sedimentos e
nutrientes) e os serviços culturais (paisagem, cenário, reprodução cultural), por sua
significativa importância ambiental e social. Ao aplicar o modelo DPSIR, consideraram-se
as atividades que ocorrem próximas e dentro da área do parque. Neste sentido, as
principais forças motrizes encontradas foram: a urbanização do entorno que contribui para
o desenvolvimento do turismo e lazer no PUB; a atividade agropastoril nos terrenos
adjacentes e o trânsito ocasionado pela rodovia estadual RS-734. As respostas (possíveis
medidas de gestão) obtidas no DPSIR orientam a tomada de decisão no sentido de evitar
e/ou mitigar impactos, visando à manutenção e preservação dos SE e os benefícios
oferecidos pelo parque. São elas: Monitoramento ambiental; Fiscalização; Educação
ambiental e informação; Ecoturismo; Incentivo à ações sustentáveis; Redução de
atropelamento de fauna; Segurança para pedestres e Saneamento Básico. A análise da
governança do PUB indica de forma geral, que os processos de gestão nesta área são
análogos aos temas considerados relevantes por Barragán (2016) para a gestão
integrada de áreas litorais. Através desta análise foi possível identificar o papel da
administração pública na gestão da área, suas fragilidades e potencialidades. Dados
coletados nas entrevistas com os gestores complementaram o diagnóstico na medida em
que suas respostas permitem um entendimento dos processos de gerenciamento pelo
ponto de vista de quem atua diretamente na administração e gestão do espaço. Concluise que os aspectos de gestão com maior avanço no PUB são as normativas e
instrumentos de gestão aplicados e o conhecimento e informações disponíveis. Por outro
lado, existem aspectos importantes precários que devem ser tidos como prioridade no
fortalecimento da gestão de ecossistemas costeiros, sendo eles: a definição das
competências públicas responsáveis pela administração, a formação e capacitação de
gestores e atores sociais locais, a educação para a cidadania e sustentabilidade, a
disponibilização de recursos econômicos para ações de gerenciamento e a participação
pública.
CONCLUSÃO
Embora pequena, a área do PUB viabilizou uma análise criteriosa para um estudo de
gestão com base nos ecossistemas, servindo como um “laboratório vivo” para o
desenvolvimento do tema. Os resultados encontrados validam a importância dos
ecossistemas que compõem esta área verde na geração de serviços essenciais para a
manutenção da qualidade de vida e equilíbrio ecológico da zona costeira e bem-estar
social no contexto urbano, e possibilitam uma base de informação para estudos futuros e
iniciativas de gestão (público-privada) no local. O enfoque ecossistêmico apresenta a
oportunidade de embasar uma gestão adequada à realidade local, considerando a
complexidade dos ecossistemas presentes no PUB, seus diferentes usos e as
características sociais do entorno. Neste sentido objetiva-se que a pesquisa sirva de
suporte às futuras tomadas de decisão nos processos políticos e de gestão do parque.
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Painel
Serviços Ecossistêmicos em Áreas Costeiras e Marinhas
1.4.109 - COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS SUPPORT VECTOR MACHINE E MÁXIMA
VEROSSIMILHANÇA GAUSSIANA PARA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGEM DAS ÁREAS
DE DUNAS COSTEIRAS DA PRAIA DO CASSINO, RIO GRANDE, RS
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Palavras-chave: Métodos Support Vector Machine; dunas; modelo DPSIR

INTRODUÇÃO
A classificação de imagens de satélites possui uma variedade de métodos para análise
espectral, porém a escolha deles dependerá da área a ser estudada (ANDREOLA, 2009).
Este trabalho apresenta, com as técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), a
classificação supervisionada da extensão das dunas costeiras do Balneário Cassino, do
município de Rio Grande, com os classificadores supervisionados Support Vector
Machines (SVM) e Máxima Verossimilhança Gaussiana (MVG). Sendo assim, os objetivos
deste trabalho foram realizar a comparação dos métodos de classificação SVM e MVG
em uma imagem do satélite Geoeye da extensão das dunas costeiras do Balneário
Cassino, classificação da área de estudo com os métodos SVM e MVG, análise dos
dados gerados, e a implementação da análise de acurácia baseada da matriz
errodosdadosresultantesdasclassificações.
METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido com a utilização de uma imagem de alta resolução espacial
Geoeye, adquirida em 5 de dezembro de 2015 que possui 4 bandas espectrais e com o
software MatLab, e a partir de classes pré-definidas, sendo elas: corpos d'água 1, corpos
d'água 2, corpos d'água 3, sedimentos 1, sedimentos 2, sedimentos 3, vegetação 1 e
vegetação 2, que são referentes, respectivamente, a arroio, mar, corpos d'água entre a
vegetação, sedimentos a beira mar, sedimentos entre a beira mar e as dunas, sedimentos
do mar, vegetação clara e vegetação escura. As amostras de treinamento foram
coletadas sobre a imagem Geoeye para treinar os algoritmos do Support Vector Machines
(SVM) e Máxima Verossimilhança Gaussiana (MVG) para serem implementados na cena
Geoeye segmentada por crescimento de regiões. Em que, o SVM utilizou o kernel Radial
Basis Function (RBF), enquanto o MVG usou o limiar segundo análise de cada um dos
pixels. A fim de verificar os resultados obtidos nas classificações dos métodos SVM e
MVG, foi realizada uma saída de campo no dia 13 de novembro de 2017 com o objetivo
de melhor identificar as classes na área de dunas costeiras da praia do Cassino, e
também foi realizada a analise da matriz erro que representou a uniformidade entre os
resultados das classificações possibilitando o cálculo dos erros de omissão e comissão de
cada métododeclassificação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados deste trabalho foram à segmentação por crescimento de regiões na
imagem Geoeye da área de estudo, a classificação da segmentação pelo método de
classificação Support Vector Machine (SVM) e a classificação da mesma cena pelo
método Máxima Verossimilhança Gaussiana (MVG). Na analise visual dos resultados das
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classificações foi possível observar a confusão do classificador SVM entre as classes
corpos d’água 2 e sedimentos 1 com sedimentos 2, essas confusões que podem ser
esclarecidas pela segmentação ter sido dividida em retângulos, desse modo segmentos
de mesma classe ficaram com padrões de cores diferentes. Enquanto, o classificador
MVG teve maior confusão entre corpos d’água 1, sedimentos 1 e vegetação 1 com
sedimento 2, essas confusões que também podem ser atribuídas à semelhança de cor
entre os pixels de treinamentos coletados nas classes. Em comparação aos resultados
dos métodos SVM e MGV, encontramos erros similares de classificação, como a
confusão da classificação entre corpos d’água 1 e sedimentos 3, que acontece pela
diferença de cor da classe sedimentos 3 na área em questão dentro da segmentação
provocando o erro nos dois métodos. Outro equívoco dos classificadores Support Vector
Machine (SVM) e Máxima Verossimilhança Gaussiana (MVG) na classificação foi um local
que na imagem original e na segmentada representava a vegetação 1, mas cada um dos
métodos optou em classificar relacionado a outra classe, em que o SVM classificou como
sedimentos 2 e o MVG como sedimentos 3, isso ocorreu pela imagem de coleta possuir
resquícios de sedimentos, assim cada classificador optou por designar, essa vegetação
para uma das classes de sedimentos que acreditou ser mais correta. Também, através da
saída de campo foi possível avaliar os resultados das classificações dos dois métodos,
sendo uma forma de observar, como estão dispostas em campo cada classe e
compreender a dificuldade que os classificadores encontram pela homogeneidade das
áreas. Analisando cada uma das matrizes erro percebemos que o método de
classificação Support Vector Machine obteve menos erros de omissão e comissão em seu
resultado, sendo assim sua matriz é mais acurada. Enquanto o método MVG apresentou
grande número de erros em sua matriz, que pode ser explicado que pela variância das
classes serem similares, o que confundiu o método ao definir sua função decisão pela
ponderação em relação às médias.
CONCLUSÃO
Na comparação entre os métodos de classificação Support Vector Machine (SVM) e
Máxima Verossimilhança Gaussianos (MVG) na área de dunas costeiras do Balneário
Cassino, ambos os métodos atingiram os resultados, sendo assim baseado neles é visível
que para escolher qual dos métodos é mais adequado para a área de dunas costeiras,
dependerá do objetivo do estudo. Visto que o classificador SVM obteve o melhor
resultado pela matriz erro, ele se torna uma escolha melhor quando o objetivo do estudo é
a realização da detecção de mudanças, pois sua classificação possui áreas mais
definidas para as classes possibilitando analisar as áreas de mudanças nas dunas. O
MVG não alcançou bons resultados na matriz, mas ainda é uma boa escolha quando o
objetivo do trabalho é a comparação da imagem classificada com a imagem original das
dunas, pois esse método é mais autêntico, sendo sua classificação mais semelhante com
a imagem original.
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.005 - VARIABILIDADE TOPOGRÁFICA DA ORLA EM BALNEÁRIOS DA COSTA
CENTRAL E SUL DO RIO GRANDE DO SUL
GUILHERME DA SILVA RODRIGUES, ULISSES ROCHA OLIVEIRA, MIGUEL DA GUIA
ALBUQUERQUE, JOSE ANTONIO FONSECA DE ANTIQUEIRA
Contato: GUILHERME DA SILVA RODRIGUES - GUILHERME.GSR8@GMAIL.COM
Palavras-chave: Orla Oceânica; Sistema Praia Duna; RTK-GPS.

INTRODUÇÃO
A orla oceânica é um complexo sistema de interações entre os elementos marinhos,
continentais e atmosféricos, sendo uma região de alta complexidade, sujeitos tanto aos
fatores morfodinâmicos naturais, quanto às ações antrópicas. Neste contexto, o Brasil
possui um Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, elaborado pelo Ministério
do Meio Ambiente, buscando promover a redução da vulnerabilidade costeira nacional,
relacionada às mudanças climáticas. Este trabalho teve como objetivo caracterizar,
através de perfis topográficos obtidos com um RTK-GPS, a morfologia da orla defrontante
aos principais balneários (localidades costeiras urbanizadas) da costa central e sul do Rio
Grande do Sul. A partir destes foram extraídos alguns valores numéricos. Estas
características podem ser úteis ao entendimento da vulnerabilidade costeira destes locais
às mudanças climáticas em curso.
METODOLOGIA
O planejamento dos locais de medição foi realizado no software Google Earth®. Foi
realizado levantamento de perfis transversais à linha de costa entre a face da praia e o
início das edificações, abrangendo o sistema praia duna (10 perfis no Mostardense, 9 no
Mar Grosso, 17 no Cassino e 8 na Barra do Chuí) numa única data em cada local. O
método utilizado foi o de posicionamento Relativo Cinemático em Tempo Real de
levantamento de dados pelo Sistema de Posicionamento por Satélites (RTK-GPS),
conforme Corseuil & Robaina (2003), possibilitando o levantamento topográfico por
coordenadas geodésicas com alta precisão. Foram utilizados marcos topográficos do
IBGE ou os instalados pela Universidade Federal do Rio Grande, utilizando o mesmo
método de instalação do IBGE, para posicionamento. Todos os pontos coletados foram
registrados no modo stop-and-go. Os dados coletados foram organizados em uma tabela
Excel com cada ponto adquirido e as suas respectivas coordenadas X, Y baseadas em
Sirgas 2000, zona 22 Sul, projetadas em UTM (Universal Transversa de Mercator) e
coordenadas de altitude Z. As correções dos dados do eixo Z foram feitas no sistema
MAPGEO15 do IBGE, onde, para calcular a ondulação geoidal, foi feita uma subtração do
valor obtido no RTK, buscando um valor mais realístico, tendo erro de alguns centímetros
entre as diferentes áreas. Apenas no Cassino o dado altimétrico sofreu correção
(TEIXEIRA, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados demonstraram variações topográficas entre os balneários e mesmo em
cada balneário analisado. No balneário Mostardense, ao norte (P1 e P2) a urbanização é
mais recuada em relação a linha de costa, possibilitando desenvolvimento ou preservação
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de um campo dunar mais largo, com maior número de cristas com 5 a 6 m de altura
máxima e corredores de deflação com 2,1 m de cota mínima. A partir do P3 em direção as
dunas frontais estão mais confinadas entre a praia e as edificações. No balneário Mar
Grosso podemos observar dunas relativamente paralelas a costa, com cristas em geral
acima dos 5 metros. O perfil que melhor representou isso foi o P1, com o sistema dunar
mais preservado. Os demais apresentam apenas uma duna frontal com vegetada na
retaguarda antes da área, que está mais próxima da praia. Os balneários Mostardense e
Mar Grosso apresentaram em média, uma altura máxima de dunas semelhante. No
entanto, há diferenças morfológicas provavelmente decorrente da distinta variação da
linha de costa atual. Enquanto que no balneário Mostardense as dunas vêm sendo
erodidas nos últimos anos, havendo transgressão eólica, no balneário Mar Grosso estas
vêm se mantendo mais estáveis (SIMÕES, 2017; LEAL et al., 2018). No balneário
Cassino o sistema praia duna foi o mais largo medido, chegando a mais de 400 m de
largura, com dunas chegando a 266 m de largura no segmento sul do balneário. No
entanto, é onde houve menor altura média dos perfis, cerca de 5,3 metros, a mais baixa
dentre as localidades. A praia é a com menor declividade juntamente com a do Mar
Grosso. No balneário da Barra do Chuí a morfologia dos perfis apresenta-se distinta,
tendo influência da antiga desembocadura do Arroio Chuí, o qual gerou escarpas na
barreira pleistocênica. As dunas estão em algumas partes migrando sobre a barreira
pleistocênica, tendo elevações de até 15 metros, o dobro da altura medida dos demais
balneários. É nele também que a altura mínima encontrada no campo de dunas é maior,
com 4,9 metros na média, muito próximos da altura máxima de dunas na média do
Cassino. A praia apresenta variação na largura ao longo da praia por influência da
desembocadura do arroio e de uma outra drenagem a norte. Cassino e Barra do Chuí
também vem apresentando comportamentos distintos de variação da costa, Cassino
relativamente estável enquanto na Barra do Chuí vem havendo mais erosão no perfil
praial.
CONCLUSÃO
O método utilizado para o estudo demonstrou-se eficiente para caracterizar a topografia
da orla defrontante aos balneários analisados. Nos balneários Cassino e Mar Grosso há
algumas características semelhantes, como uma praia levemente mais plana e dunas
mais largas e menores cotas altimétricas, provavelmente com alguma influência da
desembocadura da Lagoa dos Patos. O balneário Barra do Chuí por ser o único onde as
barreiras holocênicas e pleistocênicas estão em contado, é o que apresenta as maiores
cotas altimétricas, apresentando variação em curto espaço. Já o balneário Mostardense é
o que apresentou menor largura das dunas em boa parte da orla desse local,
provavelmente fruto da própria ocupação e da erosão costeira no local. Essa base de
perfis com RTK-GPS possibilitou, com boa precisão, caracterizar segmentos de orla
compostos por um sistema praia duna, podendo ser reocupada sempre que possível,
inferindo-se assim na variação temporal em cada perfil.
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Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
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INTRODUÇÃO
A costa oceânica do Estado do Rio Grande do Sul é conhecida pela relativa
homogeneidade de suas características geomorfológicas, com barreiras costeiras que
isolam corpos lagunares, praias alongadas de alta energia de onda, micromaré
astronômica e dunas frontais à costa. Há variações espaço-temporais entre segmentos da
barreira holocênica (DILLEMBURG et al., 2005), praias arenosas oceânicas apresentam
características morfossedimentares distintas (PEREIRA et al., 2010) e as dunas frontais
igualmente tem diferentes tamanhos e níveis de estabilidade (CALLIARI et al., 2005;
FITZPATRICK, 2017). A urbanização interage com o sistema praia duna. Este trabalho
visa apresentar considerações sobre o projeto “Variação espaço-temporal do sistema
duna praia junto a orla urbana dos balneários Mostardense, Mar Grosso, Cassino,
Hermenegildo e Barra do Chuí – RS”, desenvolvido entre 2015 e 2017.
METODOLOGIA
Para melhor compreender as áreas costeiras contempladas pelo projeto, foram realizados
diversos procedimentos metodológicos, tais como: revisão bibliográfica, obtenção de
fragmentos de imagens orbitais do software Google Earth®; medição topográfica em
campo usando RTK-GPS e levantamentos aerofotogramétricos a partir de uma Aeronave
Remotamente Pilotada (drone). A revisão bibliográfica foi realizada durante todo o período
do projeto. Em relação à utilização do software Google Earth e depois de sua versão
PRO®, este foi utilizado principalmente na primeira metade do projeto para planejamento
e análise geral da área de estudo, quanto para análise de parâmetros morfométricos.
Para isto, foram adquiridos recortes de imagens orbitais com altitude padronizada dos
balneários analisados, selecionando o segmento urbano defrontante ao mar, as dunas
frontais e a faixa de praia. Outra análise se deu a partir da utilização de receptor
geodésico (RTK-GPS), para obter perfis topográficos na fase inicial do projeto, sendo
relacionados às imagens Google Earth, quanto para aferir as fotografias aéreas de drone
na segunda metade do projeto. Por fim, a aquisição e utilização de um drone DJI®
Phantom 3 Professional possibilitou a coleta de dados inéditos de altíssima resolução
espacial em diversos trabalhos de campo, tanto de fotografias verticais, utilizando recortes
semelhantes da análise com imagens Google Earth, quanto fotografias oblíquas e vídeos.
As imagens verticais foram analisadas a partir da utilização de técnicas de
geoprocessamento, construindo mosaicos ortorretificados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Situadas regionalmente em uma costa oceânica sedimentar aberta, com cerca de 435 km
de extensão no sentido geral NE-SW, as principais localidades costeiras da costa central
e sul do RS apresentam aspectos distintos derivados de sua localização geográfica.
Pode-se subdividi-las em 3 grupos. Na costa central do Estado, onde Mostardense é a
principal localidade, sendo também composto pela Praia do Farol e por São Simão, ocorre
morfologia instável no que tange ao sistema praia duna. Dados de erosão costeira e/ou
soterramento eólico foram caracterizados nessas localidades (SIMÕES, 2015; LEAL et al.,
2018, SIMÕES, 2018). Os balneários do Mar Grosso, situado no Município de São José
do Norte, e o Cassino, no Município de Rio Grande, localizam-se próximos à
desembocadura da Lagoa dos Patos, logo, sofrem influência da mesma. Nestes locais a
erosão costeira vem sendo menor e o aporte sedimentar importante. Ambos apresentam
recentes planos de manejo de dunas bem-sucedidos. No entanto, são os que apresentam
menor elevação do terreno dentre os analisados, sujeitos a alagamentos e/ou inundações.
A ocorrência de depósitos de lama fluida, com influência humana, teve relevância nos
resultados morfométricos do balneário Cassino. No sul da área de estudo, em Santa
Vitória do Palmar, o balneário do Hermenegildo apresenta histórico de estudos
relacionados à erosão costeira (ESTEVES et al, 2000; ALBUQUERQUE et al., 2013). Os
resultados encontrados apontam para a continuação da erosão e do suprimento das
dunas junto a área urbana (OLIVEIRA et al., 2018). A Barra do Chuí encontra-se em
erosão. Falésias pleistocênicas vem sendo erodidas ao norte, local chamado Alvorada, e
a transgressão eólica, influenciada também por trilhas de veículos e retirada da vegetação
pioneira, migra sobre a barreira pleistocênica na área central deste balneário. Os dados
derivados das análises das variações das linhas de costa utilizando imagens do Google
Earth Pro® identificaram a variação do limite praia duna em um período de 10 anos, entre
o início dos anos 2000 e a segunda década deste século, onde os valores erosivos foram
menores nas localidades adjacentes a desembocadura da Lagoa dos Patos (LEAL et al.,
2018). Os dados obtidos pelo RTK-GPS mostram que nestas áreas as cotas altimetrias
foram menores e o sistema praia duna mais largo (RODRIGUES, 2017). As fotografias de
drone identificaram que as dunas nos balneários localizados próximos a desembocadura
foram menos erodidas por um dos maiores eventos de alta energia de onda das últimas
décadas (OLIVEIRA et al., 2017).
CONCLUSÃO
Os balneários da costa central e sul do RS estão inseridos em distintos segmentos de
costa, tendo características e problemas ambientais distintos no que tange ao sistema
praia duna. Os resultados apontam diferentes valores métricos e variação destes. Os
balneários Cassino e Mar Grosso, situados nas adjacências da desembocadura da Lagoa
dos Patos, têm relevo mais baixo, praias e dunas mais largas e sofrem menos erosão que
os balneários Hermenegildo, Barra do Chuí e Mostardense, onde a ação marinha vem
erodindo as terras emersas com frequência. Os dois primeiros desenvolvem mais dunas
embrionárias enquanto que nos demais as dunas frontais tendem a sofrer deslocamento
para retroterra. A ação das mudanças climáticas globais e da antropização pontual
nesses segmentos de costa atualmente são evidentes. O balneário Hermenegildo
apresenta a situação mais avançada relacionada a erosão e antropização da orla,
Mostardense e Barra do Chuí merecem atenção imediata relacionada a isso.
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.012 - VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA EM BALNEÁRIOS SITUADOS AO LONGO
DE UMA PROJEÇÃO COSTEIRA, LITORAL MÉDIO DO RIO GRANDE DO SUL
RODRIGO SILVA SIMÕES, ULISSES ROCHA OLIVEIRA
Contato: RODRIGO SILVA SIMÕES - RODRIGOSIMOES@FURG.BR
Palavras-chave: Erosão costeira, Linha de Costa, Soterramento de edificações

INTRODUÇÃO
A linha de costa é bastante dinâmica, portanto sensível tanto a mudanças naturais como a
influência antrópica no ambiente costeiro (MARTINS et al., 2004; MUEHE, 2004). Na zona
costeira do Rio Grande do Sul, marés meteorológicas impulsionadas por eventos de
tempestades são os principais agentes que alteram a linha de costa causando erosão
costeira (CALLIARI; TOLDO JR., 2016). Em alguns segmentos do Rio Grande do Sul a
areia transportada pelo vento, ocasionalmente invade áreas urbanizadas (VILLWOCK;
TOMAZELLI, 1995). O objetivo deste trabalho é analisar os processos de retração de
linha de costa e soterramento de edificações nos balneários São Simão, Mostardense e
Praia do Farol entre 2005 e 2018, a partir de imagens orbitais e fotografias aéreas obtidas
em campo a partir de um drone.
METODOLOGIA
Para realizar a análise da variação da linha de costa e do soterramento de edificações
nos balneários, foram utilizadas imagens orbitais extraídas do software Google Earth PRO
e fotografias aéreas verticais, coletadas em campo a partir de um drone. Foram utilizadas
imagens orbitais nas datas: 13/8/2005(Praia do Farol, Mostardense), 19/10/2005(São
Simão), 7/12/2014(Praia do Farol, Mostardense) e 2/6/2015(São Simão), buscando-se
intervalos de análise de aproximadamente uma década, 9,3 anos (Mostardense e Praia
do Farol) e 9,6 anos (São Simão) conforme a disponibilidade de imagens orbitais.
Fotografias aéreas verticais de drone, foram coletadas em 14/7/2018 nos três balneários
analisados. Foram construídos mosaicos ortorretificados no software Agisoft Photoscan.
Também foi realizado o processo de registro dos mosaicos e imagens orbitais, gerando
um RMS médio inferior a 0,08 m. A linha do limite superior da praia foi então vetorizada
no software livre QGIS, permitindo os cálculos de variação de linha de costa e taxa de
recuo médio a partir de uma adaptação do método do polígono de mudança proposto por
Smith; Crowley, (2012). Também foram vetorizadas as ocupações defrontantes ao mar
nos três balneários, e identificadas aquelas que foram removidas, soterradas por ação
eólica e aquelas muito próximas ao atual limite praia duna, ameaçadas por ação marinha
direta nos próximos anos. Adicionalmente também foram coletadas fotografias oblíquas
de drone, auxiliando na discussão e interpretação dos resultados obtidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em São Simão, entre 2005-2015 a variação de linha de costa apresentou progradação de
+9,87m, com taxa anual de +1,02m/a; entre 2015-2018 a linha de costa sofreu retração de
-4,14m, com taxa anual de -1,34m/a enquanto que no período total analisado, 2005-2018,
houve progradação da linha de costa de +5,72m, com taxa anual de +0,45m/a. Em
Mostardense, entre 2005-2014 houve retração da linha de costa de -21,41m, com taxa
anual de -2,29m/a; entre 2014-2018 também houve retração de -16,86m, com taxa anual
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de -4,70m/a. No período total analisado neste local, 2005-2018, o recuo da linha de costa
foi de -38,27m, com uma taxa anual de -2,96m/a. A Praia do Farol teve, entre 2005-2014,
retração da linha de costa de -9,37m, com taxa anual de -1,00m/a; Entre 2014-2018
também houve retração, com valor de -29,10m, uma taxa anual de significativos -8,12m/a.
Já considerando todo o período, 2005-2018, a retração da linha de costa ou base das
dunas foi de -38,47m, com uma taxa anual de -2,98m/a.
Diferenças encontradas nas taxas de variação podem estar relacionadas a um padrão
ondulatório, com áreas em erosão e acresção adjacentes discutido por Esteves (2006) e
considerado por Alves (2009) como “sandwaves”. Mostardense e Praia do Farol,
localizam-se ao sul do centro dessa “sandwave” (projeção), apresentando retração da
linha de costa, e São Simão está situado ao norte da mesma, onde predomina a
deposição. Corroborando com isto, São Simão apresentou progradação de linha de costa,
mesmo que entre 2015-2018 tenha apresentado uma leve retração, fruto muito
provavelmente de um evento extremo ocorrido em outubro de 2016, analisado por Oliveira
et al., (2017); Albuquerque et al., (2018) e Simões (2018). Neste balneário predomina a
ação eólica que remobiliza as dunas frontais rumo a retroterra e soterra diversas
ocupações. Embora este balneário tenha apresentado uma taxa de progradação de linha
de costa, as dunas frontais apresentam-se bastante fragmentadas, muitas vezes por ação
eólica potencializada por ações antrópicas como pisoteio e veículos sobre as mesmas,
deixando o balneário vulnerável a erosão costeira. Quando comparamos as taxas de
retração descritas por Albuquerque (2013) para o balneário Hermenegildo (1,68m/ano,
5,25m/ano e 6,29m/ano) por Tomazelli et al., (1998) e Barletta; Calliari (2002) para o Farol
da Conceição (2,5m/ano, 3,6m/ano respectivamente), as descritas acima, estas são
semelhantes as taxas apresentadas para Mostardense e Praia do Farol, corroborando
para inserir estes balneários como “hotspots” erosivos da costa do RS, pelo menos no
período atual.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos apontam para distintas variações do limite superior da praia, ou
base das dunas frontais, no período analisado. Em São Simão, ao norte de uma projeção
costeira com cerca de 40km de extensão, predominaram processos deposicionais, com
muita dinâmica eólica que fragmenta as dunas frontais e ameaça as ocupações de
soterramento, ou de eventos extremos futuros. Mostardense e Praia do Farol, localizados
na face sul dessa projeção, apresentaram taxas de retração de linha de costa
significativas em todos os intervalos analisados, valores semelhantes aos de conhecidos
“hotspots” erosivos da costa do RS (Hermenegildo, Farol da Conceição), podendo serem
caracterizados como "hotspots” erosivos no cenário atual. Isto implica em problemas
nessas duas áreas relacionados a erosão costeira, com transgressão eólica sobre
edificações em Mostardense e destruição de edificações na Praia do Farol por ação direta
das ondas, problemas que devem ser discutidos para proporcionar subsídios para a
gestão costeira.
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Palavras-chave: Depósito lamítico; Educação Ambiental; fenômeno natural; Dragagem

INTRODUÇÃO
A ocorrência do depósito lamítico na praia do Cassino (Rio Grande/RS) recebeu
significativa atenção em 1998, quando tal sedimento instalou-se ao longo de 2 Km na
linha de costa. A lama, ou barro, foi logo associado a uma ressaca marítima, da mesma
forma que uma segunda versão passou a ligar tal sedimento às operações de dragagem
do Porto do Rio Grande. Resultado dos primeiros dados coletados junto à tese em
andamento no campo da Educação Ambiental, o presente trabalho visa apresentar duas
discussões que envolvem a ocorrência de lama: a ambientalização do fenômeno junto à
planície costeira do RS; a relação comparativa entre as questões naturais e as práticas
antrópicas no contexto das suas incidências.
METODOLOGIA
Essa é uma pesquisa quali-quantitativa, e está baseada nas premissas teóricometodológicas do educador ambiental interpretativo, o qual busca compreender os
sentidos do ambiental ao evidenciar os horizontes histórico-culturais que configuram as
relações com o meio ambiente em uma determinada comunidade humana em um tempo
específico (CARVALHO, 2002). Os dados foram tabulados primeiro a partir de pesquisa
realizada junto aos periódicos locais entre os anos de 1901 e 1998, já que esses
introduzem o tema junto à comunidade e reflete uma forma de apropriação histórica do
fenômeno - sendo essa problematizada por uma postura hermenêutica. Em um segundo
momento foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema, bem como levantamento
dos processos de dragagem realizados pelo Porto do Rio Grande nos anos de incidência
do sedimento na orla. Com tais materiais é realizada a construção de um quadro
comparativo entre os periódicos, dados científicos e dragagens, derivando desse modelo
o primeiro esboço sobre as relações entre fenômenos naturais e culturais que envolvem a
incidência de lama na praia do Cassino. Operando segundo a metodologia do educador
ambiental interprete, os resultados serão analisados a partir da construção de nexos
interpretativos que projetam os diferentes sentidos do ambiental envolvidos, e apresentam
novas possibilidades de abordagem a essa situação que envolve o ecossistema costeiro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esse são os primeiros resultados referentes a uma pesquisa realizada junto ao Programa
de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande
(PPGEA/FURG), a qual acompanha os fenômenos lamíticos em um período que vai de
1901, ano do primeiro registro de incidência na costa, até outubro de 2016, último registro
de significativa ocorrência de lama na praia do Cassino. Nesse momento foram tabulados,
portanto, o conjunto de registros entre o ano de 1901 e 1998, em uma trajetória que já
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torna possível perceber o desenvolvimento de um nexo interpretativo que aponta para
duas características: 1) o processo de ambientalização 2) o surgimento de um novo
argumento para a ocorrência da lama. No primeiro caso, através dos jornais foi possível
encontrar o momento em que o tema foi ambientalizado, transformando-se numa questão
ambiental (PORTO, 2012) não só a partir da mobilização popular em busca de
compreensão e solução por parte do poder público, mas também pela judicialização do
fenômeno ao ocorrer o acionamento da promotoria de defesa comunitária no ano de 1998
no que diz respeito ao barro na praia. Verificou-se também duas questões correlatas
ligadas à proteção do ecossistema costeiro nesse mesmo ano, o manejo de dunas da
praia do Cassino, e o vazamento de óleo do navio Bahamas no Porto do Rio Grande. O
impacto causado pelos mais de 2 km de barro na costa, então, passou a ser uma inflexão
socioambiental, quando da intersecção com outros elementos que dariam visibilidade aos
temas costeiros. Da mesma forma, o debate passou a se estabelecer nos termos de um
entendimento científico, na busca de soluções e na responsabilidade. Se antes a
interpretação desses eventos estava alicerçada em uma perspectiva científica que
categorizava como “natural” tal fenômeno, agora uma segunda versão passava a ser
criada e essa se ligaria diretamente à atividade de dragagem portuária, sendo essa a
responsável pelos sedimentos que alcançavam a praia – sugestão que já havia sido feita
na década de 1970, porém não ganhou repercussão para além de duas notícias,
confirmando a ambientalização do tema apenas em 1998. Ao tabelar comparativamente
as incidências da lama com os processos de dragagem e variações climáticas desse
período, chega-se a um resultado parcial de incongruência entre todos os elementos
naturais e culturais envolvidos, o que passará a ser problematizado no decorrer da
pesquisa em curso.
CONCLUSÃO
Ao trazer o tema da lama na praia do Cassino para o campo da Educação Ambiental, o
presente trabalho visa apresentar possíveis aportes interpretativos em investigações
costeiras, da mesma forma que contribuir, especificamente, para o caso em questão.
Mesmo que nesse momento ainda se encontre parcial o arrolamento dos dados, já é
possível perceber uma série de orientações que o tema percorreu em sua historicidade
enquanto fenômeno costeiro, formulando, assim, os sentidos do ambiental que estão em
jogo desde o momento em que foi ambientalizado dentro da comunidade. Por fim, da
atribuição natural até a ação antrópica, os debates sobre a lama convergem tanto a um
repertório científico que merece ser revisado e problematizado à luz de suas próprias
mudanças e divergências de posicionamentos, como a uma abordagem que vise
contribuir ao gerenciamento de uma questão histórica que não pode mais ser omitida
dentro desse território.
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Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.016 - PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA SOCIOAMBIENTAL NA ZONA COSTEIRA
GAÚCHA: O CASO DO MOVIMENTO ?FORA CELULOSE?
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
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Palavras-chave: Resistência; Celulose; História Ambiental; Zona Costeira

INTRODUÇÃO
O presente trabalho evidencia as práticas de resistência e de educação ambiental
desenvolvidas pelo movimento “Fora Celulose” ocorridas na zona costeira gaúcha, em
específico na cidade de Rio Grande, no final dos anos 1980. De forma muito articulada, o
grupo em questão obteve êxito em combater a instalação de uma fábrica de celulose nas
margens da Laguna dos Patos. Fica evidente, desta forma, a importância tanto desse
fenômeno quanto de seu estudo científico.
Utilizando os fundamentos teóricos do campo da História Ambiental e o conceito de
Racionalidade Ambiental desenvolvido por Enrique Leff (2001), este resumo objetiva
apresentar as principais ações de conscientização deste movimento e propor como tais
medidas podem fornecer pistas para a construção de uma nova racionalidade que fuja da
lógica economicista.
METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa, inicialmente, recorreu-se aos arquivos do periódico Jornal
Agora, a partir do qual foi levantada a documentação referente a dois anos,
aproximadamente. Após um processo de saturação de dados, catalogou-se as matérias e
notícias consideradas relevantes aos objetivos da pesquisa. Para trabalhar com esta fonte
foi utilizada a perspectiva de Zicman:
(…) a imprensa age sempre no campo político-ideológico e, portanto, toda
pesquisa realizada a partir da análise de jornais e periódicos deve
necessariamente traçar as principais características dos órgãos de Imprensa
consultados.” (ZICMAN 1985, p. 90).
A segunda etapa da investigação consistiu na realização de uma série de três entrevistas
com pessoas identificadas nos jornais como atores determinantes para todos os
desdobramentos do “Fora Celulose”. As entrevistas foram de caráter aberto e seguiram as
determinações propostas por Haguette:
Em termos gerais poder-se-ia dizer que tudo que é “ORAL”, gravado e preservado pode
ser considerado história oral. Neste sentido, os discursos, as conversas telefônicas, as
conferências ou qualquer outro tipo de comunicação humana que pode ser gravada,
transcrita e preservada como fonte primária para o uso da comunidade científica estaria
dentro do rótulo de história oral. (HAGUETTE, 1995, p. 92).
A última etapa da pesquisa consistiu em um processo de análise de conteúdo que tinha
por finalidade auxiliar a discussão da pesquisa assim como sistematizar os dados obtidos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa apresenta os dados obtidos através das fontes primárias operadas pelo
pesquisador. Foram levantadas e apresentadas aqui as quatro ações mais citadas nos
documentos utilizados. Sendo elas: 1- Palestras de caráter elucidativo; 2- panfletagem em
zonas estratégicas; 3- participação em assembleias de caráter variado; 4- pressão sobre
os poderes legislativo e executivo.
As informações alcançadas por pesquisa em jornais, foram comparadas com as obtidas
através das entrevistas para que, assim, pudessem ter sua autenticidade verificada. Desta
forma, pode-se evidenciar com certa segurança, que as ações empregadas pelos ativistas
foram construídas de forma estratégica e bem fundamentada, utilizando-se de artigos
acadêmicos para referenciar todos seus argumentos.
As ações foram efetivas, pois atingiram diversas camadas estratégicas da sociedade, tais
como veranistas, comerciantes, associações de moradores de bairros, políticos e
principalmente pescadores, sendo estes os mais atingidos pelos impactos da fábrica.
Essa inserção fez com que a sociedade civil riograndina compreendesse quais seriam os
ônus de um projeto como aquele e, por fim, essa mesma sociedade se posicionou
contrariamente à implantação do empreendimento.
Leff (2001) realiza uma distinção entre a Racionalidade Econômica ou Positivista e a
Racionalidade Ambiental. Segundo o autor, a primeira é caracterizada por mercantilizar os
recursos naturais e compreende-se que tal logística foi utilizada na proposição de
instalação da fábrica de celulose. Por outro lado, a Racionalidade Ambiental é pautada
em uma gestão holística e preocupada com os limites ecossistêmicos. Contudo, esta
racionalidade ainda está em construção atualmente.
Uma vez que o “Fora Celulose” foi capaz de evitar a instauração do grande complexo de
celulose, através de argumentações e ações que superaram o discurso econômico,
entende-se que fenômeno revela pistas, que nos levam à construção dessa nova
racionalidade proposta por Leff (2001). Esta última compreende que a problemática
ambiental deve ser uma preocupação de todos os cidadãos, independentemente de
eventuais interesses econômicos ou políticos.
Aponta-se os processos democráticos e a participação popular como imprescindíveis para
a construção da referida Racionalidade Ambiental proposta por Leff (2001), que
estabeleceria um novo paradigma na relação entre seres humanos e natureza.
Exemplifica-se, no caso em tela, que as atitudes democráticas exercidas pelo Prefeito da
Cidade e pelo Governador do Estado da época em acatarem a vontade popular, geraram
êxito em barrar o empreendimento em questão. Não obstante o consentimento do Poder
Executivo Estadual tenha ocorrido em virtude de pressões políticas do Poder Executivo
Municipal, constatou-se a soberania da vontade do povo.
CONCLUSÃO
Conclui-se que os dados levantados fornecem fortes evidências de que a população
organizada é capaz de gerir a região costeira de uma forma não prejudicial ao
ecossistema e aos seres que nele habitam. Os ativistas puderam compreender o
funcionamento do lugar onde estavam inseridos e propuseram a forma correta de
administrar esse ambiente extremamente sensível.
Cabe ressaltar que diversas empresas de papel celulose seguem demonstrando interesse
em instalar fábricas na região. Provavelmente, outras tentativas voltarão a acontecer e as
estratégias do “Fora Celulose” podem, mais uma vez, ser efetivas e frear esses projetos.
Propõe-se aqui que, este estudo, apesar de carecer de mais aprofundamento, é passível
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de generalização e pode oferecer estratégias de resistência para as zonas costeiras tanto
brasileiras quanto portuguesas.
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INTRODUÇÃO
Aplicação de modelos que respondem a variações no nível do mar e balanço sedimentar
requer delimitação de células costeiras baseadas em homogeneidade morfodinâmica,
marcada pela ausência de fortes variações no transporte e características morfológicas. A
metodologia baseada nos conceitos de tratos costeiros (COWELL et al., 2003) pode ser
posta em prática através de rotinas no programa ArcGIS® para agregar dados
topográficos e batimétricos (DALEY, 2005), gerando um perfil transversal representativo
do setor, sob o qual simula-se a resposta costeira aos impactos das mudanças climáticas.
Objetiva-se gerar três perfis representativos de subcélulas diferenciadas no trecho
Torres/Tramandaí-RS, esperando-se que, mesmo em um setor de barreira regressiva,
sub-regiões com diferenças morfológicas sutis possam apresentar comportamentos
distintos, tendo implicações no desenvolvimento de medidas adaptativas para esta região
densamente urbanizada.
METODOLOGIA
Os dados de topografia foram obtidos a partir de levantamentos LIDAR (Light Detection
And Ranging) (julho de 2010), e os dados batimétricos foram extraídos das cartas da
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) para a região de Torres até Tramandaí, RS.
Além disso, dados de clima de ondas (2006-2016), intermitentes, foram obtidos do projeto
Rede Ondas disponíveis online, para a mesma região, a fim de determinar as
profundidades de fechamento (limite para trocas sedimentares entre costa e antepraia).
Para topografia utilizou-se um Modelo Digital do Terreno (MDT), com dados previamente
tratados (VIANNA & CALLIARI, 2015). Os dados de topografia e batimetria foram
inseridos no programa ArcGis®. O procedimento inicial incluiu a definição de limites da
célula costeira baseado no seu comportamento regressivo em longo prazo (~6Ka)
(DILLENBURG et al., 2000; MARTINHO et al., 2009). Estes estão relacionados aos
balanços de sedimentos e à escala de mudança/processos morfológicos, com foco no
nível de interesse nos processos hierárquicos descritos por Cowell et al., (2003). Nesse
contexto, foram delimitadas três subcélulas de aproximadamente 15 km x 15 km cada
uma, para análise. Estas subcélulas foram criadas usando a extensão Arc-Editor.
Posteriormente, foram gerados perfis transversais representativos para cada uma das três
subcélulas, através de ferramentas de agregação do programa ArcGis®, e construído um
substrato para cada uma delas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se que a declividade da antepraia no perfil central do embaiamento é menor em
relação aos perfis das extremidades da área de estudo. O dado obtido corrobora com
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resultados em trabalhos pretéritos, como de Dillenburg et al., (2006), que encontrou taxas
variáveis de progradação da barreira para esta região, provavelmente produzidas pela
redução no suprimento sedimentar e/ou pelo aumento progressivo do espaço de
acomodação na plataforma interna. Devido a um maior espaço de acomodação, as
extremidades progradaram menos nos últimos 6 ka, onde observa-se uma barreira mais
estreita em fotografia aérea nas porções laterais da área de estudo e barreira mais larga
no centro (máx. em Curumim). Nesta localidade, baseado em dados de campo e
fotografias aéreas foram identificados campos de dunas transgressivas na superfície da
barreira, na forma de cordões de dunas costeiras relativamente grandes. De forma similar,
Dillenburg et al., (2017) demonstraram que para a região do Cassino, também um setor
de barreira regressiva, a progradação não ocorreu uniformemente, devido a mudanças no
balanço sedimentar produzido por alterações ambientais. A progradação nesta região se
deu em taxas variáveis, pois iniciou em aproximadamente 5 ka no norte, 6 ka no centro e
6,7 ka no sul. É importante considerar que mudanças sutis na declividade da
antepraia/plataforma interna, na ordem de alguns minutos, podem resultar em uma
mudança importante na energia das ondas, podendo alterar condições da acreção à
erosão e vice-versa (DILLENBURG et al., 2000). Estas diferenças de declividade e de
energia de ondas produzem diferentes taxas de translação da barreira em situações de
subida do nível do mar (ROY et al., 1994). Nesse contexto, assim como no passado, em
situação de estabilidade do nível do mar, é muito provável que no futuro, perante a
elevação do nível do mar, cada uma das sub-regiões da área de estudo também se
comporte de forma diferenciada em função da variação da declividade do perfil
batimétrico, bem como, em função da altura das dunas.
CONCLUSÃO
A tipologia evolutiva das barreiras no RS ocorreu em função das variações da declividade
do substrato e da relação com o aporte sedimentar. Características geológicas herdadas
regionalmente, como a declividade do substrato influenciou a resposta costeira em
condição de estabilidade do nível do mar. Deste modo, a partir da determinação da
influência que pequenas variações na declividade da antepraia tem na resposta costeira
durante a subida do nível do mar, a produção de mapas de risco mais detalhados poderá
ser feita corroborando para o desenvolvimento de estratégias de adaptação mais
adequadas. Nesse contexto, o ArcGIS® provou ser uma ferramenta extremamente útil em
uma etapa essencial na preparação de dados para simulações de modelos, pois geram os
substratos iniciais, necessários como um dos parâmetros de entrada no modelo que
simula respostas costeiras a mudanças climáticas.
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INTRODUÇÃO
Diante dos descasos atuais, o antropocentrismo vem gerando diversos efeitos
desagradáveis e insustentáveis para o restabelecimento do meio ambiente. As zonas
costeiras são territórios altamente dinâmicos, bem como, apresentam uma gama
diversidade de espécies marinhas, terrestres e aéreas que prestam serviços, como, fonte
de alimento, moradia e reprodução. À vista disso, o Rio Pacoti, localizado no estado do
Ceará, Brasil, possui uma Área de Proteção Ambiental - APA em sua desembocadura que
foi decretada por ser uma Unidade de Conservação - UC de categoria Uso Sustentável,
localizada na divisa dos municípios de Fortaleza e Aquiraz, abrangendo uma área de
2.914,93 hectares, com o objetivo de proteger e reestruturar o ecossistema manguezal
local. Apesar de sua grande influência ecossistêmica o manguezal vem sofrendo uma
degradabilidade antrópica.
METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos desenvolvidos nesse trabalho foram: revisão
bibliográfica e o método cartográfico denominado sobreposição de cartas. A técnica é
uma aplicação nas áreas de geotecnologias, no qual possibilita a interpretação de
imagens por meio de Sistema de Informação Geográfica - SIG. Os mapas foram
confeccionados pelo Software ArcGIS 10.4, no laboratório de informática da Universidade
de Fortaleza - UNIFOR. Foi extraída uma imagem de satélite da área de estudo pelo
Google Earth Pro em janeiro de 2018. Posteriormente, essa imagem foi devidamente
georreferenciada no datum SIRGAS 2000 e o sistema de coordenadas definido foi UTM
Zona 24M, em que trabalham com unidade espacial em metros, com escala fixa de
trabalho de 1/10.000. Após o georreferenciamento, a imagem foi vetorizada e criado um
banco de dados para as feições identificadas na imagem (vias, faixa de praia, vegetação,
quadras, dunas, oceano, banco de areia e Área de Preservação Permanente).
Subsequente, à luz da Lei nº 12.727/2012, foi realizado o distanciamento que a legislação
obriga perante aos cursos d'água natural: perene e intermitente. Para o aprofundamento
dos cenários antigos e atual, realizou-se pesquisas bibliográficas em livros, sítios
eletrônicos, relatórios técnicos, matérias de jornais e artigos científicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados coletados pelo Software, foi possível determinar a quantidade e a
porcentagem de áreas ocupadas dentro da Área de Preservação Permanente - APP do
Rio Pacoti. O total do território da APP encontrado foi de 1.312.189,79 m², dos quais,
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928.284,30 m² (70,74%) de vegetação; 1.016,26 m² (0,08%) de vias/estradas; 217.960,64
m² (16,61%) de dunas móveis e fixas, e 162.963,63 m² (12,42%) de ocupação urbana.
Posteriormente, foi realizado uma averiguação das áreas de ocupação urbana que
estariam no entorno a APP e concluído que grande parcela dos 162.963,63 m² é referente
ao Clube da Colônia de Férias dos Empregados da Coelce - COFECO, fundada no ano
de 1976. No mês de janeiro de 2018, o clube foi autuado pela Agência de Fiscalização de
Fortaleza - AGEFIS por danos ambientais, referente a degradação do mangue por
construção/alteração promovida em solo no edificável. Uma pequena parcela é de
habitação mal alocada, que fica nas áreas adjacentes do manguezal. Outros tipos de
impactos ambientais levantados foram as indústrias de salina que, atualmente, não estão
em funcionamento, entretanto, deixaram vários rastros de desmatamento em áreas
protegidas. Apesar das legislações ambientais serem bastante rigorosas, muitos
pescadores da comunidade utilizam armadilhas para caça de animais terrestres e
marinhos ilegalmente, proporcionando uma redução da biodiversidade. Fatores
relacionados ao corpo hídrico preocupam os moradores e turistas. A deposição de
resíduos sólidos inadequada e a falta de saneamento do bairro vêm proporcionando a má
qualidade da água no estuário, ocasionando doenças para os banhistas e, o mais
importante, prejudicando de diversas formas a biodiversidade local.
CONCLUSÃO
Diante dos dados apresentados, foi possível constatar que os impactos antrópicos
gerados estão ocasionando efeitos adversos ao ambiente estuarino do Rio Pacoti. É
fundamental que hajam uma ampla fiscalização ambiental nas proximidades da área de
proteção, com a finalidade de inibir danos lesivos ao meio ambiente, bem como, realizar
investigações ambientais baseadas em ações preventivas e repressivas. Uma prática
fundamental para a reestabilização local é a compensação ambiental da COFECO, a fim
de contrabalancear os danos causados por sua implantação. Adotar práticas de educação
ambiental é uma forma de construir, em conjunto com a população e os turistas, valores
sociais, conhecimentos, habilidades, ações e competências voltados para a conservação
do meio ambiente, fundamentada à uma maior qualidade de vida e sua sustentabilidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.022 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS PARA A GESTÃO
COSTEIRA DOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES DE E&P
DA BACIA DE SANTOS
CLAUDIO GONÇALVES EGLER, PATRICIA APARECIDA BEZERRA
Contato: CLAUDIO GONÇALVES EGLER - CLAUDIO.EGLER@GEOECONOMICA.COM.BR
Palavras-chave: monitoramento, petróleo, gás natural

INTRODUÇÃO
O trabalho descreve as fases da elaboração de Sistema de Informações Socioambientais
destinado a mensurar as principais transformações socioeconômicas na área de
influência dos empreendimentos de Exploração e Produção (E&P) de petróleo e gás
natural da Bacia de Santos. Responde à demanda do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por um instrumento de suporte às
atividades de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras que venham a ser
implantadas na Zona Costeira. Sua execução na fase atual foi contratada à empresa
Geoeconomica Estudos e Pesquisas em Sustentabilidade pela Petróleo Brasileiro SA
(Petrobras), como forma de compensação ambiental.
METODOLOGIA
O Sistema foi desenvolvido como projeto piloto para os municípios de Itajaí e Navegantes,
no estado de Santa Catarina; Itanhaém, Santos, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba
e Ubatuba, no estado de São Paulo; e Paraty, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Niterói,
Maricá e Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro.
Para a realização do trabalho, realizou-se um estudo aprofundado das principais
tendências da economia do petróleo e gás natural, destacando o avanço das atividades
de E&P offshore em águas profundas e ultra profundas em escala global e no Brasil.
Mostrou-se que o deslocamento da fronteira energética para águas ultra profundas não é
uma especificidade brasileira e vem ocorrendo no Golfo do México, na África Ocidental,
principalmente em Angola, e na Bacia de Santos, no Brasil, formando um “Triângulo de
Ouro” global.
Foi realizada uma análise detalhada dos municípios do projeto piloto, ressaltando seu
posicionamento na Zona Costeira e situando-os nos Setores Costeiros das respectivas
unidades federativas, de modo a integrá-los nas estruturas de gestão costeira, tais como
os Zoneamentos Ecológico-econômicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Adotou-se como Marco Ordenador para o Sistema de Indicadores, o modelo metodológico
Força Motriz - Pressão - Estado - Impacto – Resposta (FPEIR), utilizado pela Agência
Europeia do Ambiente (EEA). Este modelo estabelece um vínculo lógico entre os seus
componentes já que as Forças Motrizes, nomeadamente a atividade produtiva, a dinâmica
demográfica, o sistema econômico e social de um país, os grandes fluxos de transportes
e deslocamentos humanos e os demais processos urbanos de caráter estrutural,
produzem Pressões no ambiente, tais como deposição de resíduos que vão afetar o
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Estado do Ambiente, que por sua vez poderá originar Impactos na saúde humana e nos
ecossistemas, levando a que a sociedade emita Resposta através de medidas políticas,
tais como normas legais, taxas e produção de informação, as quais podem ser
direcionadas a qualquer compartimento do sistema.
A estrutura temática do Sistema de Indicadores está constituída de nove temas assim
definidos: 1) Uso dos Recursos Marinhos, 2) Emprego e Progresso técnico, 3)
Potencialidade Econômica Local, 4) Economia e Desenvolvimento regional, 5)
Infraestrutura Econômica e Logística, 6) Finanças e Gastos públicos, 7) Infraestrutura
Urbana e de Serviços Públicos, 8) Vulnerabilidade Social e 9) Qualidade de Vida.
Em sua configuração atual, o Sistema de Indicadores Socioambientais compreende 250
variáveis e 95 indicadores com distintas abrangências territoriais e periodicidades
temporais, em sua forma padrão permite a geração de tabelas para os 14 municípios
pilotos já listados e o Setores Costeiros da Bacia de Santos, segundo atualização
realizada pelas entidades de gestão costeira estaduais.
A base de dados estatísticos e cartográficos está armazenada em ambiente Web,
utilizando software livre e foi utilizado o programa Metabase que permite a visualização do
Sistema Piloto de Indicadores através de um conjunto de Painéis ou ‘Dashboards’,
formados por tabelas, gráficos e mapas, o que permite ao analista formular suas próprias
consultas e obter respostas que subsidiem a tomada de decisão.
CONCLUSÃO
A disponibilidade de informações sistematizadas e acessíveis é fundamental como
suporte à gestão sustentável e integrada da zona costeira. O presente Sistema de
Indicadores Socioambientais constitui um instrumento importante a disposição,
inicialmente, dos técnicos do IBAMA, mas que posteriormente poderá ter seu acesso
difundido para os demais gestores públicos da Zona Costeira da Bacia de Santos.
Deve-se ressaltar que, devido a configuração da base de dados e da forma de
estruturação das consultas, o Sistema permite a permanente atualização e a futura
participação das instituições públicas e das organizações sociais na elaboração das
questões e nos painéis de visualização de modo a manter a atualidade e a utilidade do
Sistema de Indicadores.
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.025 - CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO EM RIO GRANDE: UMA HERANÇA DO
PERÍODO COLONIAL NO SUL DO BRASIL?
GUILHERME CASTRO DA ROSA QUINTANA, VINICIUS DIONYSIO ALVES, NICOLAI
MIRLEAN
Contato: GUILHERME CASTRO DA ROSA QUINTANA - GCASTRODAROSA@GMAIL.COM
Palavras-chave: Mercúrio; Contaminação; Período Colonial; Sul do Brasil

INTRODUÇÃO
Gripp (2012) revelou a contaminação de solos superficiais por mercúrio (Hg) na cidade de
Rio Grande, no extremo sul do Brasil. Outros estudos mostraram que essa contaminação
atinge camadas profundas do solo, que poderiam entrar em contato com as águas
subterrâneas. Suspeita-se que os resíduos carroting, oriundo da produção de feltro no
período colonial, sejam a fonte inicial desta contaminação (FRAGOMENI et al. 2010).
Tanto a lixiviação dos solos da cidade quanto as águas do lençol freático podem funcionar
como fonte de Hg para o estuário da Lagoa dos Patos, um ecossistema próximo à cidade.
Acreditamos que estudando os solos, as águas subterrâneas e os sedimentos estuarinos
poderíamos investigar as fontes e o histórico da contaminação por Hg na região.
METODOLOGIA
Foram coletados oito testemunhos de solo na área urbana de Rio Grande e um ponto
controle a 20 Km da cidade. Em cada um destes pontos foi amostrada a água
subterrânea. Um testemunho de sedimentos estuarinos foi coletado próximo ao antigo
local de despejo de esgoto da cidade, onde não ocorreram atividades de dragagem ou
remobilização dos sedimentos. Os solos foram subamostrados em intervalos de 10 cm e
os sedimentos em intervalos de 2 (primeiros 20cm da coluna sedimentar) e de 4 cm para
o restante do testemunho. Tanto os solos quanto os sedimentos foram peneirados em
malha de 63 µm.
Para digestão de solos e de sedimentos foi usado o método EPA 7471 (USEPA 1998)
para Hg e o método EPA 3050B (USEPA 1996) para Cobre (Cu) e chumbo (Pb) em
sedimentos. As leituras foram realizadas por vapor a frio em aparelho GBC AAS. O Urânio
(U) foi determinado nos sedimentos através de espectrometria de massa por plasma
indutivamente acoplado com aparelho ICP MS X300.
O Hg dissolvido total (HgD) foi determinado por método USEPA (2002), para as leituras
foi utilizado aparelho Tekran® 2600. Carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono
inorgânico dissolvido (CID) também foram determinados com aparelho TOC-L
Shimadzu®, além de íons principais dissolvidos: cloreto (Cl -), sulfato (SO42-), cálcio (Ca2+)
e sódio (Na+) através de cromatografia iônica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição do Hg nos solos urbanos não foi uniforme, isso ocorreu por conta da grande
quantidade de aterros urbanos feitos em Rio Grande. Estes aterros foram construídos
com materiais de diferentes procedências, incluindo rejeitos de sarjetas, entulho, lama,
lixo e solos naturais. A diferente proporção destes matérias nos pontos amostrais ficou
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evidente nos perfis de Hg, onde não foi possível encontrar qualquer característica
geoquímica peculiar, assim como também não foi possível encontrar evidências sobre a
origem ou o início da contaminação por Hg na região. Contudo concentrações
extremamente elevadas de Hg foram reveladas em camadas de mais de um metro de
profundidade (superiores a 12 mg kg-1, limite previsto na resolução 420 do CONAMA para
solos agrícolas).
As águas subterrâneas da área urbana apresentaram concentrações de Hg mais de dez
vezes superiores à encontrada na estação controle (19 ng L -1). Foi revelado que o HgD
está relacionado à presença de SO42-, Ca2+ e CID nos sedimentos através de análise
componentes principais. Tal relação sugere que o HgD é oriundo da lenta dissolução de
fragmentos de rebocos e tijolos presentes nos entulhos utilizados nos aterros urbanos.
Através do testemunho de sedimentos estuarinos foi possível realizar um estudo sobre o
histórico da contaminação por Hg na região. O mercúrio apresentou as menores
concentrações (média de 9.4 µg kg-1) na camada mais profunda do perfil (124–81 cm),
este resultado corrobora com o background para sedimentos costeiros brasileiros
(MARINS et al., 2004). No segmento 81–31 cm a média se elevou para aproximadamente
40 µg kg-1, indicando a existência de uma fonte antiga de Hg para o estuário. A partir dos
31 cm ocorre um aumento abrupto das concentrações culminando em 668 µg kg -1 no
segmento 6-4 cm esse aumento ocorreu em função do descarte centralizado de esgoto no
ponto amostral entre 1920 e 2004. Na camada superficial (0-4 cm) ocorre a diminuição
das concentrações para 445 µg kg-1 em função do desligamento do emissário de esgoto.
As concentrações de Cu e Pb só aumentaram no segmento 31- 6 cm, indicando que a
atividade poluidora antiga era restrita ao Hg. O U funcionou como marcador de uma
atividade industrial recente, a das industrias de fertilizantes (Schnug and Lottermoser
2013). Suas concentrações médias no segmento 124-19 cm foram de 0.9 mg kg-1,
aumentando dez vezes no segmento 19–7 cm, refletindo o período de maior atividade das
indústrias de fertilizantes na região (1972-1990).
CONCLUSÃO
Tanto os solos superficiais e profundos de Rio Grande quanto as águas subterrâneas
estão contaminados por Hg e constituem uma fonte do mesmo para o estuário da Lagoa
dos Patos. Através da análise da distribuição dos metais Hg, Cu e Pb nos sedimentos
estuarinos foi possível inferir que o processo de contaminação por Hg ocorreu de maneira
mais intensa e prematura na região em relação ao Cu e o Pb que geralmente são
largamente utilizados em centros urbanos. O U também funcionou como um indicador
temporal, atestando o período de funcionamento de indústrias de fertilizantes na região.
Os resultados obtidos nos permitiram concluir que a contaminação por Hg nos sedimentos
estuarinos ocorreu durante o período colonial do sul do Brasil. A causa mais provável
dessa contaminação é a utilização da técnica carroting para a produção de feltro a partir
da pelagem de animais nativos como capivaras e ratões do banhado.
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.032 - CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DE ONDAS E AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
A EVENTOS EXTREMOS DAS PRAIAS DA ARMAÇÃO E INGLESES, ILHA DE SANTA
CATARINA
KARINE BASTOS LEAL, CHARLINE DALINGHAUS, ANA PAULA DA SILVA, JARBAS
BONETTI FILHO
Contato: KARINE BASTOS LEAL - KARINEBLEAL@GMAIL.COM
Palavras-chave: Clima de ondas; SMC-Brasil; Sobreelevação do nível do mar; Eventos extremos

INTRODUÇÃO
Os processos de erosão na zona costeira estão comumente relacionados a eventos
extremos de curta duração de sobreelevação do nível do mar. Isto decorre da ocorrência
de marés astronômicas e meteorológicas positivas associadas às ondas de tempestade
provenientes de intensas formações ciclônicas próximas à costa. Agravando estes
processos, construções na zona costeira alteram o balanço sedimentar local. Tendo-se
isso em conta, o trabalho tem como objetivo descrever as condições do clima de ondas
que tornam a praia dos Ingleses e da Armação, a norte e a sul da Ilha de Santa Catarina,
respectivamente, susceptíveis a eventos extremos, a exemplo dos eventos ocorridos no
mês de maio dos anos de 2010 e 2017.
METODOLOGIA
Para atender o objetivo utilizou-se o software SMC-Brasil (Sistema de Modelagem
Costeira), o qual possui uma série de dados horária de 60 anos (1948 - 2008), do clima de
ondas regional obtido a partir de reanálise. Primeiramente, foram escolhidos dois pontos
DOW (Downscaled Ocean Waves), correspondentes a boias virtuais onde está inserida a
série de dados, com profundidades em torno de 19,5 m para as praias dos Ingleses e
Armação. Para estes pontos obteve-se descritores do clima de ondas local considerados
representativos. Foram extraídos gráficos de rosa direcional de altura de ondas (Hs)
(direção predominante de incidência de ondas) e histograma de altura de ondas
(frequência de ocorrência x Hs). A partir desta etapa, buscou-se na bibliografia existente,
bem como através de informações complementares disponíveis na Internet, estudos
sobre os dois eventos de sobreelevação do nível do mar que ocorreram na Ilha de Santa
Catarina nos meses de maio de 2010 e maio de 2017. Tais registros foram comparados
com os dados obtidos através do SMC-Brasil, buscando-se verificar se há comportamento
diferenciado entre as praias frente à ação de eventos extremos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A praia dos Ingleses, orientada para SE-NW, está exposta as ondulações de E (48%) e
SE (38%), e protegida das ondulações do quadrante S por um promontório rochoso. Por
sua vez, a praia da Armação, orientada para S-N, está exposta as ondas de E-SE (70%) a
E (20%). A análise do clima de ondas indica, para estes quadrantes principais, alturas de
onda significativas médias (Hs50%) entre 1 e 1,5 m em ambas as praias. Em condições
extremas, estas ondulações de E-SE podem alcançar até 2,6 m na praia dos Ingleses, e
até 2,9 m na praia da Armação, acarretando a retração da linha de costa bem como
danos às construções, quando somadas a marés positivas, assim como ocorreu nos
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eventos de 2010 e de 2017. Entre os dias 5 e 30 de maio de 2010 (VANZ & RODRIGUES,
2012) incidiram ondas com direção E, com maré astronômica variando entre 0,1 e 1,4 m,
de acordo com a DHN. Neste período, segundo Vanz & Rodrigues (2012), ocorreram
cerca de 6 ciclones extratropicais, provocando mais de 15 dias com predomínio de ventos
S-SE, os quais localmente empilham água contra a costa e, consequentemente,
aumentam o nível do mar (maré meteorológica positiva). Este evento afetou tanto a praia
dos Ingleses como da praia da Armação. O evento de 2017 ocorreu nos dias 22, 25 e 30
de maio de 2017, com maré entre 0,1 e 1,2 m (DHN) e ondulações persistentes do
quadrante SE, alcançando alturas máximas de 3,7 m próximas à região costeira. Neste
evento, a praia dos Ingleses, ainda não regenerada dos eventos dos últimos anos, foi
novamente afetada. Por outro lado, a enseada da Armação apresentou um foco erosivo
intenso desviado a norte, na região do Morro das Pedras, em relação aos eventos de
2010 que atingiram o setor sul da enseada. De acordo com Furtado (2018), o evento de
2017 pode ser associado à formação de um sistema frontal estacionário no litoral de
Santa Catarina. Nesta condição, o setor norte da praia da Armação-Morro das Pedras
esteve exposto à persistência do evento gerando intensas ondulações de SE levando a
elevado grau de erosão nesta região, mas permanecendo o setor sul em uma zona de
sombra à estas ondulações.
CONCLUSÃO
Ambas as praias estão sujeitas a ondulações do quadrante E-SE, entretanto, a praia dos
Ingleses apresenta maior equilíbrio entre os setores direcionais, e pode sofrer com
processos erosivos de ambas as direções. A praia da Armação-Morro das Pedras com
sua extensa linha de costa, por outro lado, está sujeita a elevados processos erosivos no
setor sul devido a ação de ondas de tempestade do quadrante E, e no setor norte por
eventos de SE. Os resultados apontam que a persistência e posição dos eventos de
tempestade de E-SE são responsáveis pelos processos de retração da linha de costa das
praias dos Ingleses e da Armação, além de resultar em danos para as construções
antrópicas estabelecidas nas respectivas orlas.
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.040 - SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA MORFODINÂMICA DE UMA EMBOCADURA,
FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL
CAROLINE COSTA FERREIRA, SANDRA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PAULO MANUEL CRUZ
ALVES DA SILVA, SORAIA RAQUEL MENDES ROMÃO, PAULO RENATO ENES BAGANHA
BAPTISTA, TIAGO ANDRÉ MARTINS DE AZEVEDO ABREU
Contato: CAROLINE COSTA FERREIRA - CAROLINEFERREIRA@UA.PT
Palavras-chave: modelo Delft3D; Costa oeste portuguesa; estuário do Mondego; transporte sedimentar

INTRODUÇÃO
O Porto da Figueira da Foz situado na foz do rio Mondego, encontra-se no limite de dois
setores costeiros com características morfológicas distintas: a norte da foz do Mondego
existe uma praia semi-encastrada e a sul uma praia contínua em areia. O acesso
marítimo às instalações portuárias realiza-se através de uma embocadura delimitada por
dois molhes. A navegação na embocadura é dificultada pela presença de uma barra
submersa, que dificulta o acesso às instalações, sendo efetuadas dragagens frequentes
pelas autoridades portuárias. Esta comunicação apresenta o estudo da evolução
morfodinâmica de uma dragagem efetuada a norte da embocadura com o modelo
Delft3D.
METODOLOGIA
A aplicação do modelo Delft3D (Deltares 2010, 2011) à embocadura do rio Mondego
contemplou os módulos de hidrodinâmica (Delft3D-FLOW), de propagação de onda
(Delft3D-WAVE) e de morfodinâmica (Delft3D-MOR e SED). Para a componente
hidrodinâmica, foi criada uma malha numérica não estruturada circunscrita à região
costeira e que tem maior resolução junto à embocadura (25 m). É também nesta malha
que é resolvida a componente morfodinâmica do modelo. Na componente das ondas para
além da grelha numérica não estruturada referida acima, foram feitas duas malhas
computacionais regulares aninhadas com resoluções de 500m e de 1 km. Nesta ultima
são impostas as condições de fronteira da agitação marítima ao largo (BERTIN et al.,
2013).
A presente configuração do modelo foi aplicada e validada tomando como caso de estudo
a evolução de uma dragagem com um volume dragado de 150 000 m 3 efetuada a norte
da embocadura em 16 de novembro de 2016 e que foi monitorizada com levantamentos
batimétricos insitu até 19 de dezembro de 2016. O período de simulação considerado foi
entre 21 de novembro a 21 de dezembro de 2016, que cobriu dois eventos de
tempestade, com o Power Storm Index (PSI) (DOLAN and DAVIES, 1994) de 600 e
893m2h. A resposta do modelo a diferentes formulações de transporte de sedimentos
implementadas no modelo é discutida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos levantamentos batimétricos evidenciou acreção na secção norte da área
dragada e ligeira erosão na região a sul. Os resultados numéricos revelaram que as
formulações de Soulsby-Van Rijn (SvR) e de Van Rijn (vR) implementadas no modelo são
as que geraram soluções estáveis e mais realistas. Foi efetuado um estudo de
224

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

sensibilidade relativamente aos parâmetros αbs e αbn e à distribuição granulométrica dos
sedimentos. Verificou-se que um aumento no valor de αbs resulta em uma diminuição da
erosão e um aumento das taxas de acreção de sedimentos dentro da área dragada. Por
outro lado, o aumento no valor de αbn levou a um aumento da erosão e a uma redução
da acreção. Na zona da embocadura, o aumento do valor dos parâmetros contribuiu
sempre para a diminuição da acumulação de sedimentos. A partir deste estudo obtiveramse valores ótimos de αbs e αbn (αbs = 25 e αbn = 0,5), que conduzem a resultados
próximas às observações.
A consideração de uma distribuição granulométrica variável (d50 = 0,35 - 0,65 mm),
conduz a um melhor ajuste entre as predições e observações para ambas as formulações
de transporte (SvR e vR). As taxas de erosão dentro da zona dragada e embocadura
foram reduzidas.
A qualidade das simulações numéricas de morfodinâmica foi avaliada através do critério
de Brier Skill Score (BSS) (SUTHERLAND et al., 2004) para uma área que inclui a
dragagem e a embocadura. O melhor resultado, considerando os padrões observados e o
valor de BSS, é obtido com a equação de transporte de sedimentos SvR, αbs = 25 e αbn
= 0,5 e distribuição granulométrica variável, embora esta solução conduza a valores
elevados de erosão na embocadura. A formulação de vR também conduz a bons
resultados, superando a anterior em relação aos resultados obtidos para a embocadura.
CONCLUSÃO
A calibração do módulo Delft3D-MOR considerou o efeito de diferentes equações de
transporte de sedimentos, bem como de valores de parâmetros sedimentares e
distribuição de tamanho de grão do sedimento de modo a garantir simulações mais
realistas. Os resultados desta pesquisa constituem uma base para o estudo de diferentes
cenários de dragagem mais adequados para este local. A presente configuração do
modelo assegura as condições ideais para prever os impactos da dragagem nesta zona
costeira, contribuindo sem dúvida para a manutenção sustentável a longo prazo da
entrada da foz do estuário do Mondego e dessa forma para a Gestão Costeira Integrada.
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INTRODUÇÃO
O crescente uso das áreas costeiras para fins econômicos é responsável pelo aumento
da poluição por hidrocarbonetos no meio marinho. Consequentemente, ocorrem os
acidentes na extração, transporte e armazenamento dos combustíveis, fato que ocasiona
intensa degradação ambiental. Devido dificuldades de tratamento de áreas contaminadas,
os impactos ambientais decorrentes destes acidentes afetam direta e indiretamente a
qualidade de vida das populações inseridas nestas regiões (DUPUIS & UCAN-MARIN,
2015). Assim, este trabalho tem como contribuição a simulação de eventos de derrame de
óleo com diferentes condições ambientais realizadas pelo modelo hidrodinâmico
tridimensional Telemac-3D e o modelo ECOS (Easy Coupling Oil System). Portanto, serão
identificadas as principais contribuintes oceanográficas e meteorológicas que determinam
o movimento do óleo, assim como as áreas de maior suscetibilidade à contaminação por
acidentes.
METODOLOGIA
Inicialmente foi feita a construção da malha computacional com elementos triangulares e
que representam o ambiente em questão. Nesta malha foram definidos os limites das
bordas estuarina, costeira e oceânica, que constituem a extensão da Lagoa dos Patos e a
zona costeira adjacente. A variação no tamanho dos triângulos do domínio é de 11.000 m
na zona oceânica a 30 m no ponto de lançamento do vazamento do óleo. Desta forma, a
malha possui um total de 93.050 nós.
Na análise dos processos hidrodinâmicos foi utilizado o modelo Telemac-3D. O modelo
utiliza a técnica de elementos finitos, juntamente com os níveis verticais sigma para
resolver as equações de Navier-Stokes, considerando a aproximação de Boussinesq para
a resolução das equações de conservação da quantidade de movimento e massa.
Por último, para descrever os processos associados a dinâmica do óleo no meio marinho
utilizou-se o modelo ECOS. Este modelo considera o óleo como partículas discretas
usando a aproximação Lagrangeana para descrever a variação das propriedades de
advecção, espalhamento e turbulência. O deslocamento é avaliado considerando uma
mancha de óleo não-homogênea e as propriedades do intemperismo são calculadas
usando condições homogêneas, conforme em Marques et al.(2017). A posição final das
partículas é dependente de quatro fatores diferentes: velocidade de corrente, velocidade
do vento, efeito do espalhamento e difusão turbulenta.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados ao todo 60 cenários, porém foram escolhidos somente 2 para
discussão deste trabalho. O cenário 1 apresenta-se sob condições de enchente e a
atuação do vento neste cenário se dá do quadrante Sul com intensidade média é de 1,70
ms−1 e direção que inicia de Sudeste e se altera para Leste. Neste caso observou-se que
a condição de enchente auxilia as correntes no deslocamento das partículas de óleo para
dentro do estuário, seguindo o canal de navegação até as 10 h. Após esse período, as
correntes diminuem sua intensidade e os ventos de leste controlam o deslocamento para
o lado oeste do estuário.
As partículas de óleo se dispersam por uma grande área, chegando a encosta do Super
Porto (R1), a Ilha de Terraplena (R8) e o Porto Novo (R9) em 10 h. Com a mudança na
direção do vento para Leste o óleo chega ao Saco da Mangueira (R10) em 15 h e a Ilha
dos Marinheiros e Ilha da Pólvora (R11) após 19 h. Os locais que possuem maiores ISL,
ou seja, mais vulneráveis, são o R10, uma porção do R8 e o R11.
O cenário 2 também apresentam-se sobre condição de enchente, considerando ventos
predominantemente incidentes no quadrante Sul (Sudoeste), onde as partículas de óleo
avançam em direção ao interior do estuário, seguindo a velocidade das correntes no canal
de acesso à Lagoa dos Patos.
Após 5 h de simulação, ocorre uma separação da mancha de óleo, onde as primeiras
partículas chegam na região de São José do Norte (R7), no Porto Novo (R9) e na Ilha de
Terraplena (R8). Esse direcionamento bifurcado das partículas de óleo é devido a
interação das características morfológicas e hidrodinâmicas do canal de acesso à Lagoa
dos Patos. Com o decorrer do tempo, o óleo continua se deslocando para dentro do
estuário, atingindo as demais regiões. Neste cenário a velocidade média do vento é de
2,4 m s-1, enquanto a velocidade da corrente em alguns pontos pode chegar a 0,3 m s−1.
Ao final das 24 h, analisando o destino das partículas de acordo com o ISL da região
(NICOLODI, 2016), pôde-se observar a Ilha do Terrapleno (R8), com ISL 6 e ISL 10, o
Porto Novo (R9), com ISL 1, e a região de São José do Norte, com ISL 1, ISL 2 e ISL 4.
CONCLUSÃO
Pode-se indicar como principais conclusões dos estudos com os vazamentos de óleo no
ponto do terminal da Transpetro:
• A tendência de deslocamento das partículas de óleo ocorre devido a combinação dos
efeitos dos ventos e da descarga dos afluentes da Lagoa dos Patos;
• A ação dos ventos é a principal contribuinte para as partículas de óleo chegarem nas
encostas da região estuarina, pois o vento assume diversas direções, enquanto as
correntes tem dominância no sentido longitudinal do canal de acesso à Lagoa dos Patos;
• Para os cenários, os diferentes regimes de enchentes, vazantes e direções e
intensidades de ventos podem gerar distintas interações nos efeitos sobre as trajetórias
das partículas de óleo podendo tanto intensificar ou retardar a velocidade de
deslocamento.
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INTRODUÇÃO
O IPCC indicou uma elevação de até 2° C na temperatura do planeta e com isso maior
variabilidade da precipitação. Rio Grande – RS é uma cidade costeira que sofre impactos
significativos da variação da intensidade das precipitações, tanto chuvas excessivas
quanto secas intensas e prolongadas.
Assim a variabilidade das precipitações e a recorrência dos eventos extremos de
precipitação, faz necessário a investigação de métodos que busquem diminuir a
vulnerabilidade e aumentar a resiliência ambiental.
Objetivo é analisar a variabilidade (1915 a 2016) da precipitação em Rio Grande e
compreender os processos climáticos em escala sinótica que ocasionam eventos
extremos de precipitação.
METODOLOGIA
A Série Histórica da Precipitação da cidade do Rio Grande abrange o período de 1915 a
2016. Os dados foram disponibilizados pelo Instituto de Oceanografia da FURG, a partir
da Estação Meteorológica Rio Grande/INMET que está localizada na FURG, coordenadas
32°04’43’’S e 52°10’03’’W, a 2m de altitude.
A Estação Convencional é operada pelo Laboratório de Metereologia da FURG a partir de
1989, atualmente esta em operação a Estação Automática, operada pelo Departamento
de Geociências da FURG em convênio com o Oitavo Distrito de Metereologia do INMET.
Os totais mensais da precipitação foram agrupados em total anual e média mensal. O
total anual é o somatório da precipitação de todos os meses para cada ano, de janeiro a
dezembro. As médias mensais são as médias de todos os janeiros, fevereiros até
dezembro. Para calcular a anomalia da precipitação foi subtraída a média mensal de cada
amostra a fim de eliminar o ciclo anual.
Foram utilizados os índices de variabilidade climática: Índice Oceânico Nino, Oscilação
Decadal do Pacífico, Oscilação Antártica e Fluxo Solar, os quais serão relacionados com
a série de anomalia. Para identificar se existe correlação entre os índices e variabilidade
climática e a anomalia da precipitação, foi utilizada a análise de dependência por
regressão linear.
Foi utilizada a transformada Wavelet, para identificar os ciclos temporais da variabilidade
climática da precipitação do período 1915 a 2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A série temporal da precipitação em Rio Grande, do período entre 1915 a 2016, registrou
chuvas mensais com variação de 0 a 550 mm, com uma média mensal entorno dos 100
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milímetros, indicando uma distribuição sazonal das chuvas ao longo das estações, porém
podem ocorrer variações acima e abaixo da média mensal.
Na observação do total anual da precipitação, foi evidenciado um acumulo de
aproximadamente 1200 milímetros de chuvas no ano e identificou se períodos com
precipitações excessivas de até 2000 mm, bem como anos com volume abaixo de 750
mm. A média mensal de precipitação fica em torno de 100 milímetros, com destaque para
o mês de setembro, com precipitações acima de 120 mm e dezembro com precipitações
abaixo de 80 mm.
A anomalia da precipitação evidencia uma variabilidade da precipitação em diferentes
escalas temporais, bem como é possível avaliar que a cidade do Rio Grande vem
sofrendo com um ciclo recorrente de variações da intensidade das chuvas, destacando
períodos com anomalias positivas acima de 400 mm e períodos anomalias negativas
abaixo de 100 mm.
Discutisse a influência dos fatores remotos e locais na formação das anomalias, sendo
que alguns eventos de precipitações acima ou abaixo da média são decorrentes do El
Niño e La Niña, mas o ENSO não explica todos os casos anômalos da série.
Na análise de dependência por regressão linear, foi identificada uma pequena correlação
entre o índice de variabilidade climática ION e PDO e não apresentou correlação com
índice de Oscilação Antártica e Fluxo Solar
A Transformada Wavelet auxiliou na observação e identificação dos índices de
variabilidade climática. A análise dos ciclos temporais da precipitação evidenciou que a
menor freqüência da variabilidade ocorre entre 6 e 12 meses. O ciclo com janelas 4 a 7
anos, as ondas apresentam uma potência espectral média, indicando uma influência de El
Niños e La Niñas. E por fim a observação de 8 e 9 anos, na qual as ondas apresentam
maior potência espectral, subentendendo que a partir dos anos 70 as modificações no
clima passam a serem mais recorrentes nessa região com maior influência de fenômenos
de El Niños moderados e fortes.
Na análise de dependência por regressão linear, foi identificada uma pequena correlação
entre o índice de variabilidade climática ION e PDO e não apresentou correlação com
índice de Oscilação Antártica e Fluxo Solar.
CONCLUSÃO
A evolução do conhecimento científico sobre a variabilidade da precipitação em Rio
Grande no período de 1915 a 2016, pode contribuir para as adaptações das cidades
costeiras frente aos eventos extremos de precipitação. Tais adaptações podem permitir
mitigar os impactos ambientais e sociais, levando em consideração os ciclos temporais da
variabilidade climática da precipitação.
A identificação de padrões espacial e temporal da precipitação pode ser usado como
subsídio pelo tomador de decisão na gestão dos ambientes costeiros. Visto que é
possível antecipar medidas mitigadoras em relação à ocorrência de chuvas excessivas ou
secas intensas e prolongadas, para auxiliar as populações costeiras frente aos eventos
extremos de precipitação.
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INTRODUÇÃO
As zonas costeiras encontram-se entre os ambientes mais dinâmicos do planeta. Por
estar diretamente ligada ao mar, a região acaba por sofrer um intenso desgaste e
modificação na sua morfologia. A pesquisa tem como área de estudo a praia do Icaraí,
situada no estado do Ceará. Como o local possui um grande déficit sedimentar causado
pelos barramentos no Rio Ceará, ressacas marítimas e construções civis, sua morfologia
costeira sofreu intenso impacto nos últimos anos. O principal objetivo dessa pesquisa é
utilizar técnicas de detecção de mudança para caracterizar variações ocorridas na linha
de costa da praia. A aplicação das técnicas de geoprocessamento visa demonstrar a
importância do conhecimento do comportamento da linha de costa em mesoescala para
um melhor monitoramento e gestão da zona costeira.
METODOLOGIA
A metodologia do presente estudo foi realizada em quatro etapas: a aquisição das
imagens através dos softwares AutoGR e Google Earth Pro, pré-processamento das
imagens, realizando o registro e corregistro das imagens, vetorização manual da linha de
costa em cada imagem e a aplicação do método do polígono de mudança proposto por
Smith e Cromley (2012) para caracterização das variações e o cálculo da variação das
linhas de costa. O intervalo amostral foi atribuído para os anos de 2004, 2011 e 2018, e a
escala de trabalho foi de 1:800. A partir das linhas vetorizadas, de uma linha base de
referência e de duas linhas de fechamento, posicionadas nos extremos da área estudada,
foi possível gerar polígonos no formato de arquivos vetoriais, posteriormente
transformados em arquivos matriciais. O processamento dos dados foi realizado no
software ENVI através da ferramenta Compute Difference Map, que classifica as
mudanças em change (+) para áreas progredidas e change (-) para áreas em
retrogradação. Dessa forma, pode-se obter a variação da linha de costa em um período
dividindo o valor do saldo pelo perímetro da linha de costa mais antiga.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da pesquisa geraram variações médias da linha de costa entre os
intervalos estudados, resultando: retrogradação média de 2,68 metros/ano da linha de
costa entre os anos de 2004 e 2011; retrogradação média de 18,12 metros entre os anos
de 2011 e 2012; progradação média de 2,66 metros entre os anos de 2012 e 2013;
retrogradação média de 6,07 metros entre os anos de 2013 e 2014; retrogradação média
de 6,41 metros entre os anos de 2014 e 2015; retrogradação média de 18,12 metros entre
os anos de 2015 e 2016; retrogradação média de 0,79 metros entre os anos de 2016 e
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2017; e progradação média de 4,2 metros entre os anos de 2017 e 2018. Por fim, pode-se
calcular a variação total da linha de costa entre o período de 2004 e 2018, resultando em
uma taxa de aproximadamente 50,42 metros de retrogradação total. Através da
observação dos processos erosivos que contribuem para a degradação da zona costeira
da praia do Icaraí, os gestores municipais, no ano de 2010, tomaram como ação
emergencial a construção de um dissipador de energia das marés (bag wall). Entretanto a
estrutura sofreu diversos danos causados pelas marés, o que acaba por expor a
população e a região a um agravamento dos processos erosivos e uma maior
suscetibilidade da praia a inundações.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos apresentaram uma grande mobilidade na posição da linha de costa
nos últimos 14 anos. As perdas relacionadas aos sedimentos, segundo Paula e Neto
(2017), têm sido associadas aos crescentes eventos de ressacas das marés, que
aumentam o nível vertical da d’água, permitindo o espraio máximo das ondas na frente
marinha urbana do Icaraí. Portanto, é importante para uma gestão costeira integrada se
ter conhecimento do comportamento da linha de costa em mesoescala, para que não seja
necessário tomar medidas emergenciais, tais como a construção de obras de engenharia,
para evitar a degradação da zona costeira. Dessa forma, esse estudo tem grande
relevância para a interdisciplinaridade das zonas costeiras no tocante do planejamento de
infraestruturas adequadas em conjunto com os gestores municipais, e a população para a
tomada de decisões.
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1.2.054 - MONITORAMENTO DO NÍVEL DO MAR COM GPS/GNSS
REFLETOMÉTRICOS DE BAIXO CUSTO
MANUELLA ANAÍS RODRIGUES FAGUNDES, FELIPE GEREMIA NIEVINSKI
Contato: MANUELLA ANAÍS RODRIGUES FAGUNDES - MANUELLAFAGUNDES@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: GPS; GNSS; nível do mar; marégrafo; geodesia

INTRODUÇÃO
Monitorar o nível do mar é fundamental, devido às mudanças climáticas observadas ao
longo dos anos. Em alto-mar, o controle costuma ser feito de forma ampla com satélites
altímetros, já na região costeira são utilizados marégrafos pontualmente. O controle ao
longo da costa brasileira é um desafio especial, devido à sua extensão. Infelizmente as
estações de monitoramento do nível do mar ainda são poucas.
Reportamos aqui o desenvolvimento de um sensor terrestre para altimetria a curta
distância, baseado na técnica de Refletometria com Sistema de Posicionamento Global
(GPS-R) e com outros Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS-R). Trata-se
de uma forma de sensoriamento remoto passivo que explora reflexões fortuitas na
superfície do mar das ondas de rádio transmitidas por satélites GPS/GNSS.
METODOLOGIA
Objetivamos com isso facilitar os registros a longo prazo, contribuindo para a estratégia
nacional de adaptação às mudanças climáticas.
Demonstrações anteriores realizadas por vários grupos mundialmente utilizaram antenas
e receptores geodésicos, de alto custo. Recentemente, desenvolvemos um equipamento
alternativo, mais acessível e sem perda de qualidade. Pretendemos ampliar a pesquisa e
o monitoramento do nível médio dos mares através da prática da ciência aberta e cidadã.
Utilizamos componentes eletrônicos de baixo custo, baseado em hardware aberto e livre
(Arduino). Na fabricação do protótipo incluímos dispositivos capazes de gravar os dados
em cartão de memória, alimentar energeticamente através de painéis solares e suportar
mecanicamente a antena.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os cálculos referentes ao sistema eletro-eletrônico comprovam que o mesmo apresenta
baixo consumo, e que na ausência de luz solar a bateria resistiria, no mínimo, um dia e
meio.
Atualmente o sistema de software grava os dados brutos no cartão SD, sempre no
mesmo arquivo, com identificação pré-determinado no código fonte.
Estamos desenvolvendo a funcionalidade de gravar os dados usando nomes de arquivo
baseados na data/hora. Futuramente, evoluiremos o sistema quanto ao uso da porta
serial USB para listar os arquivos no cartão SD e exibir seu conteúdo texto, gravar os
dados brutos com identificação do hardware de cada estação, exibir estado em visor
gráfico e eventualmente telemetria dos dados sem fio para a nuvem.
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Parte do desafio atual consiste em estudar uma estrutura fixa para a antena, que torne
possível a fixação da mesma próxima aos corpos d’água.
O receptor foi testado em quatro campanhas de validação com marégrafos convencionais
(radar, ultrassom e boia/contrapeso): em Porto Alegre, em Imbituba e em Tramandaí.
Como resultados preliminares desse projeto em andamento, apresentaremos o correto
funcionamento e a gravação dos dados em cartão de memória.
Avaliaremos o desempenho do dispositivo e verificaremos se os resultados fornecidos
estão condizentes com as técnicas tradicionais de medição do nível do mar.
CONCLUSÃO
A alteração da situação problema se torna evidente quando falamos na criação de um
protótipo de baixo custo capaz de fornecer informações precisas, que no presente
momento são obtidos apenas com equipamentos custosos de posse de centros privados
de pesquisa avançados, ONGs, órgãos governamentais ou até intergovernamentais.
O dispositivo apresenta uma perspectiva para o monitoramento do nível do mar que
facilitará a aquisição de dados pontuais ao longo de toda a costa e será capaz de diminuir
lacunas observacionais. Possibilitará uma modelagem mais densa espacialmente, que
poderá embasar pesquisas aplicadas a impactos de mudanças climáticas e contribuir para
investimentos em planos de ação. A nova tecnologia possibilitará monitorar mudanças
regionais no nível do mar, assim como acompanhar em tempo real os riscos de ressacas.
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1.2.058 - A ENCHENTE DE 1941 EM RIO GRANDE
LUIZ HENRIQUE TORRES
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INTRODUÇÃO
A maior inundação já registrada no Rio Grande do Sul provocou danos materiais de
grande monta, em várias localidades, no mês de maio de 1941. O impacto sócioeconômico e no cotidiano da população da cidade do Rio Grande ficou registrado em
documentação consistente que foi analisada. Enfatizar a relação entre a cidade do Rio
Grande e as águas que a cercam; investigar a relação das intempéries com o cotidiano
dos moradores é um campo que se abre para os estudos históricos em nível local. Neste
campo emerge discussões para questionar as áreas de risco para o crescimento urbano
junto a Lagoa dos Patos, o alagamento das ilhas e a migração para a cidade, as
mudanças climáticas e seu impacto na economia local etc
METODOLOGIA
Foi realizado o levantamento de fontes documentais (relatórios da Prefeitura Municipal do
Rio Grande, relatórios da Câmara dos Vereadores), jornais local e regional, revista
regional, acervo fotográfico e publicações científicas referentes ao fenômeno El Niño
(artigos e livros), artigos e livros publicados sobre a enchente de 1941 em Porto Alegre.
Também foi realizada a leitura de estudos teóricos sobre a história do medo no ocidente,
a teoria do cotidiano e a cotidianidade, a Nova História Cultural francesa e os conceitos de
práticas e representações como contribuição para os estudos da história local e para a
micro-história. Os dados levantados foram sistematizados e interpretados construindo
uma narrativa fundamentada em fontes históricas que possibilitou dimensionar o impacto
da enchente de 1941 em Rio Grande.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados coletados possibilitaram identificar o nível diário da Lagoa dos Patos e o avanço
das águas na área urbana e rural. Os pontos críticos para alagamentos e as áreas
vulneráveis foram transpostos para um mapa e o período aproximado em que a lâmina de
água permaneceu foi calculado. A população da área urbana quadruplicou desde 1941 e
muitas áreas de risco que hoje apresenta grande adensamento populacional eram
anecúmenos no período da grande enchente. Atualmente, um fenômeno semelhante
atingiria mais de 30% da população da cidade (mais de 60.000 mil pessoas). Em maio de
1941 foram recolhidas aos abrigos de emergência 3.905 pessoas. Um número ignorado
recolheu-se a casa de parentes e amigos, mas pela ampla região abrangida pela
inundação pode ter sido considerável. As perdas materiais em nível das residências,
destruição de maquinários, estoques, matérias-primas e estruturas físicas das empresas
foi muito elevada. O período de desativação das atividades acarretou em grandes
prejuízos pela não produção e até perda de mercados. Trabalhadores sazonais sem
trabalhar não tinham renda, pois o pagamento era por serviço prestado. Assim como os
prejuízos aos agricultores, à maioria ligados ao cultivo da cebola, quase sempre foi total
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nas áreas abrangidas pela enchente. O número daqueles que abandonaram as atividades
agrícolas nas ilhas é desconhecido, mas certamente foi relevante, pelos grandes
prejuízos sofridos nas chácaras, ampliando o êxodo rural em curso desde as primeiras
décadas do século 20. Na Torotama, onde moravam 1.500 pessoas, uma lâmina de até 1
metro de água permaneceu por 34 dias, provocando o abandono temporário da localidade
e a morte de 2.000 cabeças de gado. Na Ilha dos Marinheiros, onde viviam 2.400 pessoas
em 300 chácaras, o chamado pela imprensa de “celeiro do Rio Grande”, os prejuízos com
a enchente fizeram com que muitos moradores abandonassem a Ilha. Os prejuízos nas
ilhas, com o plantio da cebola, vinhedos e hortifrutigranjeiros foi total. Os pescadores
também tiveram grandes perdas de redes, barcos e utensílios, além da inviabilidade ou
redução do pescado nas semanas seguintes a enchente.
CONCLUSÃO
Um fenômeno extremo como a grande enchente de 1941 teve conseqüências sócioeconômicas consideráveis. Os danos materiais foram de grande monta e as atividades
industriais, cuja manutenção era essencial para o sustento de numeroso operariado da
cidade, sofreu perdas consideráveis com a destruição dos trapiches e alagamentos das
fábricas. O Porto Velho e o Porto Novo tiveram suas atividades suspensas com prejuízo
para as exportações e importações. A ritualização da vida cotidiana foi rompida e a cidade
teve de construir estratégias de resistência frente ao afloramento das seculares histórias
do medo. O mapeamento do avanço das águas e seus efeitos/persistência em 1941
exigem, no presente, um olhar rigoroso voltado à gestão costeira destas áreas de risco
para minimizar futuras ocorrências em tempos de mudança climática ou de fenômeno El
Niño.
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INTRODUÇÃO
Variações do nível médio dos mares podem ocorrer devido ao desequilíbrio do balanço de
neve superficial do sistema da Criosfera, trazendo consequências para todas as regiões
costeiras do planeta.
Este trabalho visa uma maior compreensão sobre a dinâmica superficial de acumulação e
ablação de neve na geleira Union localizada na Antártica ocidental, uma região instável
capaz de contribuir para um aumento do nível médio dos mares de mais de 3 metros.
Utilizou-se métodos estatísticos qualitativos e quantitativos para avaliar a relação desta
dinâmica com variáveis meteorológicas locais medidas por uma estação automática
(AWS) nos anos 2014, 2015 e 2016.
Os resultados aqui obtidos ajudarão a predizer cenários futuros do balanço de massa
local possibilitando estimar-se, com maior precisão, as variações do nível médio dos
mares.
METODOLOGIA
O presente trabalho utilizou dados que foram coletados pela AWS e enviados para um link
na internet onde puderam, ser baixados. Os dados, ainda brutos, foram importados para o
programa Excel® para serem organizados e para que fosse feita uma primeira vistoria a
fim de se reconhecer a distribuição dos dados e localizar períodos em que ocorreram
manutenção da AWS. Estes parâmetros foram em seguida importados para o software
Matlab® onde foram tratados com a finalidade de obter-se uma série temporal o mais
completa possível, sem problemas de repetição e falhas na série, assim como, possíveis
erros de operação dos sensores.
Com os dados prontos, foram feitos cálculos de médias diárias, anuais e sazonais,
tabelas e gráficos com valores máximos, mínimos e médios, para descrever o
comportamento individual dessas variáveis de forma qualitativa. Para analisar
quantitativamente foram realizados testes de Regressão Linear Simples (RLS) para
verificar a relação direta entre as variáveis e o acúmulo e ablação de neve e teste de
Decomposição de Valores Singulares (SVD) para verificar a relação do conjunto das
variáveis (correlacionadas) com o acúmulo e ablação.
Por fim, foi analisado através do gráfico geral da profundidade da neve, eventos de
grande magnitude e como as variáveis meteorológicas se comportam durante esses
eventos encontrados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises realizadas neste trabalho mostraram que as variáveis meteorológicas não
exibem relação direta com o acúmulo e ablação da neve. Nenhuma sozinha é
responsável por realizar qualquer um desses processos. Porém, inter-relacionadas há
uma certa influência da ação dessas variáveis no processo de acúmulo e ablação de neve
no local, sendo que no geral a velocidade do vento é uma das variáveis mais influentes
tendo seu valor percentual de correlação com o acúmulo e ablação de neve mais elevado
quando comparado com as demais variáveis, atingindo taxas de mais de 30% de
relevância em relação as outras variáveis
Quando considera-se um processo específico (apenas acúmulo ou apenas ablação) a
radiação solar é a variável que explica aproximadamente 25% desses processos, e
quando considera-se o balanço líquido entre acúmulo e ablação, a umidade relativa do ar
explica cerca de 32% do processo.
Em relação a dinâmica local, verificou-se uma tendência favorável aos processos de
acúmulo e ablação durante o outono e identificou-se a ação dos ventos catabáticos como
importante agente intrínseco a esses processos.
A análise final do trabalho que abordou os eventos de acúmulo e ablação que mostraramse fora do padrão, ou seja, que atingiram valores diários acima de 12 cm, indicou apenas
quatro grandes eventos durante os três anos de estudo. Os eventos encontrados foram
apenas processos de acúmulo de neve, não havendo nenhum evento em que a ablação
foi superior ao limiar estabelecido. Nenhum padrão sazonal foi encontrado, ocorrendo os
eventos em diferentes estações do ano.
Para cada evento observou-se comportamento diferente entre as variáveis, verificando-se
por exemplo que em um evento a intensidade do vento aumentou em relação aos dias
anteriores e a direção mudou de quadrante o que poderia ser a causa para a ocorrência
do evento extremo, mas em outro momento o que se verificou foi a diminuição da
umidade relativa e o aumento dos valores de radiação solar, não sendo possível
determinar quais são os critérios para a formação de evento extremo, mas enfatizando a
importância de inter-relação entre as variáveis e mostrando que são diversos os cenários
que podem culminar em resultados extremos como esses.
Os resultados obtidos indicam a região como uma área de acumulação tendo no fim dos
três anos um saldo de acúmulo de aproximadamente 1.34 metros.
CONCLUSÃO
Apesar de estar inserida em uma área de grande instabilidade, a geleira Union apresenta
um balanço de massa próximo ao equilíbrio, com taxas de acúmulo e ablação de neve
muito próximas sendo o acúmulo ligeiramente mais alto. Este acúmulo é maior na estação
de outono e é favorecido pela ação dos ventos catabáticos.
Esta área acumulativa, conta com um comportamento bem diversificado das variáveis
meteorológicas atuantes localmente, não nos permitindo determinar uma, ou um grupo de
variáveis específicas geradoras deste processo de acúmulo, mas que através da interrelação destas variáveis destaca-se a relevância de algumas, como por exemplo a
velocidade e direção do vento, a umidade relativa do ar e radiação solar. Sendo portanto
essas as variáveis de maior interesse para a implementação de modelos e pesquisas
sobre a contribuição desta região para a variação do nível médio dos mares.

241

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAMBER, J.L.; RIVA, R.E.M.; VERMEERSEN, B.L.A.; LEBROCQ, A.M. 2009.
Reassessment of the Potential Sea-Level Rise from a Collapse of the West Antarctic Ice
Sheet. Science, 324: 901-903, doi: 10.1126/science.1169335.
BARRY, R.; GAN, T.Y. 2011. The global cryosphere: past, present and future. Cambridge
University Press, Reino Unido, 458p.
BENTLEY, C.R. 2004. Introduction and background. Pp. 459-489. In: Mass balance of the
criosphere observations and modelling of contemporary and future changes. Reino Unido,
Cambridge University Press, 2004. 644p.
FRETWELL, P.; PRITCHARD, H.D.; VAUGHAN, D.G.; BAMBER, J.L.; BARRAND, N.E.;
BELL, R.; BIANCHI, C.; BINGHAM, R.G.; BLANKENSHIP, D.D.; CASASSA, G.;
CATANIA, G.; CALLENS, D.; CONWAY, H.; COOK, A.J.; CORR, H.F.J.; DAMASKE, D.;
DAMM, V.; FERRACCIOLI, F.; FORSBERG, R.; FUJITA, S.; GIM, Y.; GOGINENI, P.;
GRIGGS, J.A.; HINDMARSH, R.C.A.; HOLMLUND, P.; HOLT, J.W.; JACOBEL, R.W.;
JENKINS, A.; JOKAT, W.; JORDAN, T.; KING, E.C.; KOHLER, J.; KRABIL, W.; RIGERKUSK, M.; LANGLEY, K.A.; LEITCHENKOV, G.; LEUSCHEN, C.; LUYENDYK, B.P.;
MATSUOKA, K.; MOUGINOT, J.; NITSCHE, F.O.; NOGI, Y.; NOST, O.A.; POPOV, S.V.;
RIGNOT, E.; RIPPIN, D.M.; RIVERA, A.; ROBERTS, J.; ROSS, N.; SIEGERT, M.J.;
SMITH, A.M.; STEINHAGE, D.; STUDINGER, M.; SUN, B.; TINTO, B.K.; WELCH, B.C.;
WILSON, D.; YOUNG, D.A.; XIANGBIN, C.; ZIRIZZOTTI, A. 2013. Bedmap2: improved ice
bed, surface and thickness datasets for Antarctica. The Cryosphere, 7: 375-393,
doi:10.5194/tc-7-375-2013.
FONTES FINANCIADORAS
Este trabalho contou com o fundamental apoio e colaboração do Laboratório da Criosfera
(LaCrio) e do Instuto de Oceanografia (IO) da Universidade Federal do Rio Grande
(FURG). Teve o incentivo a pesquisa no exterior através de bolsa de estudo de um ano e
meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por
meio do programa Ciencias Sem Fronteiras (CsF) e bolsa de estudo de 6 meses do
programa alemão Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika (BAYLAT),
possibilitando o desenvolvimento de parte deste trabalho na Universidade FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) na Alemanha.

242

VIII Encontro da Rede BRASPOR - 2018
Rio Grande (RS), 19 a 22 de Setembro de 2018

Oral
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.064 - RECONSTRUÇÃO GEOMORFOMÉTRICA DO CAMPO DE DUNAS
FRONTAIS DO BALNEÁRIO CASSINO (BRASIL) E MODELAGEM HIDROLÓGICA
APLICADA A CENÁRIOS DE INUNDAÇÃO COSTEIRA
DEIVID CRISTIAN LEAL ALVES, JAIR WESCHENFELDER,
ALBUQUERQUE, JEAN MARCEL DE ALMEIDA ESPINOZA
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Contato: DEIVID CRISTIAN LEAL ALVES - DCLEALALVES@GMAIL.COM
Palavras-chave: Geomorfologia; bathtub; VANT; GNSS

INTRODUÇÃO
Os cordões de dunas frontais são sistemas morfo-sedimentares constituídos por uma
sucessão de cristas e cavas. São feições que minimizam os efeitos episódicos da
sobrelevação do nível do mar local, agindo como anteparo topográfico, especialmente em
áreas costeiras baixas. Além das componentes meteoceanográficas que cotidianamente
atingem o sistema praia-duna, a elevação do nível do mar associada às mudanças
climáticas também se apresenta como uma significativa preocupação à gestão costeira.
Nesse sentido, destacamos que a modelagem através de superfícies digitais evoluiu junto
com as ferramentas de coleta e tratamento de dados geomorfométricos, auxiliando
iniciativas de curto e médio prazo que buscam avaliar os efeitos das inundações
costeiras. Este trabalho apresenta os resultados parciais da reconstrução
geomorfométrica e modelagem hidrológica aplicada às dunas do Balneário Cassino,
Brasil.
METODOLOGIA
Para a reconstrução geomorfométrica do campo de dunas e área urbana adjacente, foram
utilizados dois Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs) do tipo multirrotor: AibotX6 e
Phantom_4PRO. O primeiro VANT foi empregado na reconstrução tridimensional do
sistema praia-duna e vias próximas, enquanto o segundo nas áreas edificadas. Foram
observadas as seguintes configurações nos planos de voo: altura de 100m; sobreposição
frontal de 80% e lateral de 50%. Após a fase de geotagging, o tratamento das imagens foi
efetuado através do software PhotoScan (triangulação; dense cloud; construção do
Modelo Digital de Elevação - MDE; e ortomosaico). No processamento, foram inseridos
pontos de controle, obtidos por receptor geodésico Leica GS15, materializados por alvos
fixados ao solo. Tais dados tiveram como base um marco planialtimétrico de apoio e os
valores elipsoidais (h) foram ajustados através do modelo de ondulação geoidal MAPGEO
(IBGE, 2015), obtendo-se altitudes com significado físico (H) essenciais para a
modelagem hidrológica. Após os ajustes verticais, a dense cloud foi classificada tendo em
vista a eliminação de barreiras ao fluxo (correção da hidro-conectividade) e outliers
referentes a zona de espraiamento. A modelagem hidrológica foi executada no software
ArcGIS utilizando a abordagem bathtub (YUNUS et al., 2016) na forma de três regras de
deslocamento: one-way; four-way; e eight-way. As projeções tiveram como base o
relatório do IPCC, com cotas referentes ao mínimo e máximo do cenário RCP8.5 (20812100).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aerolevantamento resultou em mais de 2.500 fotos de visada vertical. Como foram
utilizados dois sensores de imageamento (câmeras digitais Nikon Coolpix A e DJI
PH4PRO), a geometria de cada bloco foi processada separadamente. O fluxo de trabalho
para a reconstrução geomorfométrica da área de estudo foi executado no software
Photoscan, cobrindo uma área de aproximadamente 3,5km², resultando em uma dense
cloud composta por mais de 3 milhões de pontos. Para o ajuste do modelo
aerofotogramétrico, foram utilizados 62 pontos de controle coletados em modo estáticorápido sobre alvos em solo (PDOP<4). O erro quadrático médio (RMS) para modelo pósajuste foi inferior a 3cm. Para o produto final, foi mantida a qualidade de menor
resolução/pixel, resultando em um MDE nativo de 10cm. Para fins de ensaio
metodológico, o MDE foi reamostrado para a resolução espacial de 1m², o que minimizou
o custo computacional da etapa seguinte. A partir dos dados geomorfométricos, a
modelagem hidrológica foi aplicada através da abordagem bathtub modificada (NOAA,
2011). Foram aplicadas três regras de deslocamentos para um recorte espacial (subset)
de 176.589m² a partir de cotas de inundação baseadas nas projeções propostas pelo
IPCC RCP8.5 (IPCC, 2013): 0,45m e 0,82m acima da referência vertical. Devido a
ausência de uma série maregráfica para a praia do Cassino, as projeções de
sobrelevação tiveram como referência vertical um “zero” arbitrário, estipulado a partir do
valor vertical médio da escarpa praial referente ao dia da coleta das imagens
(sazonalidade inverno-primavera). O primeiro cenário foi executado sem deslocamento
(one-way) onde a inundação é fruto apenas da intersecção entre as referências (MDE vs
nível d’água projetado). As projeções de inundação obtidas através deste modelo
apresentam áreas superestimadas, mesmo para o menor dos cenários, visto que não
assumem relação conectiva entre as áreas baixas. Os modelos do tipo four-way e eightway, com quatro e oito possíveis caminhos de deslocamento, respectivamente,
apresentaram resultados próximos, com forte impacto mesmo para a projeção de 0,45m,
visto a pequena elevação e declividade da área de estudo. Como esperado, a
conectividade pela regra eight-way estimou ~2.000m² a mais de área inundada, pois
utilizou pequenos canais de drenagem que a regra de quatro direções tende a ignorar
(subestimativa). Por sua vez, para ambas regras de deslocamento, a projeção de 0,82m
inundou área significativa do recorte (70%), ultrapassando em alguns pontos a distância
de 700m em direção ao continente.
CONCLUSÃO
A avaliação da inundação costeira por meio da modelagem de superfície tem se mostrado
uma ferramenta adequada e prática, visto que utiliza técnicas topológicas e
computacionais já consolidadas em softwares SIG. O método esbarra principalmente na
dificuldade em se obter dados prévios (inputs) geomorfométricos e referências verticais na
escala e resolução apropriados. Para tanto, o aerolevantamento através de VANTs têm se
apresentado como alternativa promissora devido ao baixo custo (financeiro e
operacional), desde que acompanhado de rigoroso controle de solo com equipamentos de
altíssima precisão, como os receptores geodésicos. A abordagem hidrológica bathtub
apresentou resultados que corroboram com as características típicas já indicadas em
publicações recentes, como a superestimativa da regra zero-way e a necessidade de
correção da hidro-conectividade do MDE. Destacamos que o seccionamento do campo de
dunas através de canais costeiros (sangradouros) e vias de acesso, são as principais
pontos suscetíveis a sobrelevação, inclusive nas projeções mais otimistas.
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1.2.066 - GOVERNANÇA, GESTÃO COSTEIRA E EROSÃO NO LITORAL DO
NORDESTE DO BRASIL: UM PANORAMA DO PROJETO ORLA
DAVIS PEREIRA DE PAULA, EDUARDO LACERDA BARROS, FRANCISCO RODRIGO
CUNHA DE SOUSA, JOÃO ALVEIRINHO DIAS
Contato: DAVIS PEREIRA DE PAULA - DAVISPP@GMAIL.COM
Palavras-chave: Zona costeira; capacidade de governança; planejamento costeiro; orla marítima

INTRODUÇÃO
A governança é um sistema de gestão corporativa aplicada ao setor público e privado,
baseado em práticas e princípios que são convertidos em estratégias para lidar com
diversos assuntos, incluindo a gestão da erosão costeira (O’HAGAN & BALLINGER,
2009; MULDER, 2011). A gestão pública da orla no Brasil é função legal do Estado, em
que estratégias são determinadas legalmente, como é o caso da Lei n°. 7.661/1988, que
instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC I), enquanto que o Decreto
n° 5.300/2004 estabelece regras e critérios para ocupação e gestão da zona costeira
brasileira, descentralizando a gestão da orla para os municípios. Logo, este estudo tem
por objetivo fornecer um panorama do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima
(Projeto Orla) no Nordeste brasileiro.
METODOLOGIA
Quanto aos objetivos desta pesquisa, trata-se de um estudo exploratório que visa verificar
a aplicação do Projeto Orla nos municípios do Nordeste brasileiro. No intuito de
pormenorizar a compreensão, a magnitude e a abrangência do projeto, foi instituído um
estudo de caso, tendo os municípios costeiros do Estado do Ceará como objetos da
pesquisa. De acordo com o entendimento de Gil (2008), trata-se de uma pesquisa
documental, em que foram avaliados os relatórios executivos disponíveis na biblioteca
virtual do Projeto Orla no âmbito do Ministério do Meio Ambiente – MMA.
Complementarmente, também foram pesquisados, quando existentes, os relatórios
municipais de criação do Orla. Quando na falta de informações virtuais de órgãos ou
secretárias de governo, adotou-se o método de pesquisa em hemerotecas virtuais de
jornais e de Webjornais, utilizando como palavras-chave projeto orla, gestão da orla,
erosão costeira e gestão costeira. As informações colhidas através deste método de
pesquisa foram inseridas em um banco de dados em ambiente do Sistema de
Informações Geográfica - SIG, para análise espacial estatística por meio de mapas e
gráficos. Por fim, o estudo de caso foi desenvolvido a partir da aplicação de uma Survey
eletrônica do tipo questionário, pois buscou-se identificar situações e opiniões ao longo do
tempo. A população alvo da pesquisa foram as secretarias de meio ambiente dos
municípios costeiros do Ceará.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A zona costeira da região Nordeste do Brasil é formada por nove Estados, que totalizam
aproximadamente 45% da extensão do litoral brasileiro. Trata-se de um território com
múltiplos usos (e.g. turismo, indústria e portos) e com diversos problemas costeiros,
dentre eles, a erosão proeminente em alguns trechos do litoral (e.g. Icaraí-CE, Ponta
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Negra-RN, Paulista-PE, Ilhéus-BA, João Pessoa-PB). A Região Nordeste possui 56% de
todos os municípios litorâneos do Brasil, sendo composta por 153 municípios, dos quais
apenas 18% possuem o Plano de Gestão Integrada para Orla Marítima–PGI. Em média,
apenas 28% dos municípios litorâneos do Nordeste possuem PGI homologado, valor que
pode ser considerado baixo, em virtude da sua importância para a gestão da orla. A
situação mais grave é do Estado do Maranhão, que não possui nenhum município com o
PGI homologado até 2018. Em contrapartida, o Estado de Pernambuco possui 10
municípios com PGI homologado, representando quase 72% de todos os seus municípios
litorâneos. Tratando-se das capitais nordestinas, apenas Aracaju-SE (2002), João
Pessoa-PB (2004) e Fortaleza-CE (em 2006) possuem PGI’s homologados. Esta última
foi a primeira cidade no Brasil a iniciar e finalizar a revisão do seu PGI (2017-2018),
visando atualização do Plano Diretor Urbano da cidade para 2019. Nesse meio tempo, o
município de Fortaleza requereu junto à Secretaria de Patrimônio da União-SPU, a gestão
urbana do seu litoral durante os próximos 20 anos, tendo sido deferido em janeiro de
2018. Já no âmbito do Projeto Orla e do projeto de desenvolvimento turístico do
município, a Prefeitura de Fortaleza irá iniciar, em 2018, as obras de requalificação
urbana da orla turística, envolvendo um novo calçadão para a Avenida Beira-Mar, a nova
feira de artesanato, a reestruturação paisagística e urbana da própria avenida, a engorda
do aterro da Praia de Iracema e a construção de um novo aterro na Avenida Beira-Mar.
Os investimentos em infraestrutura urbana em Fortaleza visam, sobretudo, beneficiar o
segmento do turismo na capital, que corresponde a 25% do PIB de Fortaleza. O projeto
de requalificação da orla de Fortaleza, orçado em 600 milhões de reais, também visa
atenuar os efeitos paisagísticos da erosão costeira, recuperando áreas degradadas e
diminuindo a vulnerabilidade social. Contudo, a integração entre os municípios não foi
desenvolvida, havendo conflitos de gestão com os municípios vizinhos. Outros municípios
também têm realizado algum investimento no ordenamento territorial das suas orlas por
meio de obras de proteção costeira (Icapuí-CE e Paulista-PE).
CONCLUSÃO
O Projeto Orla como instrumento de gestão e ordenamento territorial não tem sido
amplamente utilizado no Nordeste, denotando, por vezes, uma falta de interesse por parte
do Poder Público Municipal ou até mesmo por falta de conhecimento técnico. Como no
restante do Brasil, a gestão pública da orla tem sido ineficiente ou até mesmo
negligenciada pelo Estado, como pode ser observado por meio da morosidade na
implantação do Projeto Orla na maioria dos casos observados no Nordeste brasileiro.
Com relação aos PGI’s, foi observado um baixo percentual de adesão dos municípios
litorâneos, à exceção dos municípios do Estado de Pernambuco e Paraíba.
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INTRODUÇÃO
Como todos os estados da costa brasileira, a Bahia necessita de avaliações integradas da
sua exposição a ação de perigos costeiros, e em particular da caracterização da
vulnerabilidade local aos desastres associados. Embora a exposição a um perigo possa
ser a mesma entre diferentes grupos sociais, a repercussão dos seus impactos é
determinada de acordo com a capacidade de cada grupo em lidar com os efeitos desses
perigos. Desse modo, pesquisas sobre vulnerabilidade costeira requerem a compreensão
de como a estrutura socioeconômica induz diferentes níveis de impacto ao longo de
setores costeiros (CUTTER, 2006). Este artigo visa contribuir para o conhecimento da
variabilidade da vulnerabilidade social na Costa do Cacau, sul da Bahia, podendo servir
de subsídio para a preparação dos efeitos de desastres naturais.
METODOLOGIA
Os dados utilizados para a elaboração do índice de vulnerabilidade social foram extraídos
do Censo de 2010, fornecido pelo IBGE para os setores censitários. Para quantificar a
vulnerabilidade social aos perigos costeiros foi adotado o índice de vulnerabilidade
costeira (IVC) originalmente proposto por Gornitz e Kanciruk (1989). As variáveis
utilizadas foram baseadas em estudos desenvolvidos por diferentes autores (CUTTER et
al., 2003; BORUFF, 2005) e em conformidade aos dados disponíveis para a área. O dado
referente à renda corresponde à razão entre o valor médio do rendimento mensal e o
salário mínimo do ano no CENSO 2010. Segundo Cutter (2013) a renda é um importante
indicador, pois populações mais pobres são as mais afetadas por perigos naturais e por
isso tem maior dificuldade em se recuperar de tais eventos. A variável “idade” foi obtida
pela soma da quantidade de crianças (até 10 anos) e idosos (> 60 anos). A população
residente equivale ao número de moradores em domicílios particulares e coletivos por
setor censitário. Já a variável desenvolvimento urbano e rural corresponde a ausência de
coleta de lixo e infraestrutura sanitária. Para a análise das variáveis socioeconômicas
foram utilizados como base os limites costeiros, tendo as variáveis sido espacializadas e
classificadas em níveis de vulnerabilidade (muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto) e
integradas por meio de técnicas de geoprocessamento em ambiente (SIG).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Costa do Cacau, localizada no sul da Bahia, possui cerca de 180 quilômetros, sendo
composta por seis municípios (Ilhéus, Uruçuca, Canavieiras, Una, Itacaré e Belmonte). De
acordo com IBGE (2010) 9% da população do estado da Bahia reside em municípios
costeiros da subdivisão Costa do Cacau, o que corresponde a aproximadamente 310 mil
pessoas expostas diretamente a perigos costeiros.
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Para os municípios inseridos na Costa do Cacau o mais vulnerável socialmente é Ilhéus,
pois a área ocupada situada próxima à linha de costa é expressiva. Além disso, o grande
número de residências sem infraestrutura básica de saneamento e ocupações irregulares
em áreas de manguezais contribuem para essa condição. Segundo IDHM (2010) 23% da
população não possui domicílios com banheiro nem água encanada. O segundo
município mais vulnerável, em concordância com as variáveis socioeconômicas é
Canavieiras, em consequência de ter uma economia baseada apenas no turismo, 64% da
população do município é vulnerável à pobreza (IDHM, 2010). Entretanto, somente o
norte da cidade possui vulnerabilidade social alta a perigos costeiros; mais ao sul, onde
estão localizados os grandes resorts internacionais, a vulnerabilidade social é baixa, o
que contrapõe a realidade local. Itacaré, apesar de ter aproximadamente 42% de
domicílios sem banheiro e água encanada (IDHM, 2010), nas áreas próximas a linha de
costa, em virtude da beleza paisagistica, possui vulnerabilidade social baixa. Isso ocorre
devido à grande especulação imobiliária para o turismo. Desta forma, quanto maior a
renda de um setor maior a capacidade deste em reverter uma situação de dano
(SERAFIM & BONETTI, 2017).
Os municipios de Una, Uruçuca e Belmonte, foram classificados pelo índice como baixa
vulnerabilidade social, em consequência da pequena taxa de ocupação da zona costeira e
dos centros urbanos mais afastados da linha de costa. As atividades econômicas dessas
cidades estão ligadas a agricultura e não ao turismo, o que torna seu setor litorâneo
baixamente ocupado.
CONCLUSÃO
A identificação dos setores da linha de costa mais vulneráveis aos perigos costeiros é
essencial no planejamento urbano a longo prazo. Neste sentido, a análise das
características econômicas e sociais locais são fundamentais. Diferenças sociais
significativas existem entre as áreas, especialmente aquelas que têm no turismo a
principal fonte econômica. Outro fator é a presença de áreas urbanas de alta densidade
próximas à linha de costa, o que torna esses locais particularmente vulneráveis.
O próximo passo desta pesquisa será adicionar variáveis físicas ao índice a fim de
identificar os setores naturalmente mais susceptíveis à ação de perigos costeiros. Os
resultados da comparação de descritores sociais e físicos deverá gerar subsídios para
que gestores municipais e estaduais tomem decisões embasadas no reconhecimento dos
aspectos que contribuem para aumentar a vulnerabilidade das populações mais expostas.
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1.2.069 - USO DO MÉTODO DO POLÍGONO DE MUDANÇA PARA ANÁLISE DE
CARACTERIZAÇÃO DA LINHA DE COSTA DA PENÍNSULA DO MUNICÍPIO DE RIO
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Palavras-chave: Linha de Costa; Polígono de Mudança; Geotecnologias

INTRODUÇÃO
Vista como áreas peculiares, as zonas costeiras se caracterizam principalmente pela
dinâmica socioeconômica e o pelos seus elementos naturais, tendo em vista tais
características, a ocupação costeira aumentou de maneira expressiva e sem os devidos
cuidados, tornando essas regiões suscetíveis ao processo erosivo. O presente estudo
visa caracterizar as localidades que mais sofrem com os processos de retrogradação e
progradação na linha de costa do município de Rio Grande-RS, localizado no sul do
Brasil, entre a Lagoa dos Patos e Oceano Atlântico, no período de 2004 a 2016, a partir
dos dados de deslocamento das margens do entorno da cidade com o auxilio das
ferramentas de geoprocessamento.
METODOLOGIA
Para caracterização do comportamento da linha de Costa da orla do município de Rio
Grande foi utilizado o método do polígono de mudança, no qual baseia-se na utilização de
duas linhas de Costa distintas e vetorizadas, buscando extrair a diferença, utilizando
imagens do sensor Geoeye, com resolução espacial de 1 metro, dos anos de 2004 e
2016. Para o processo de geoprocessamento e o registro do banco de dados, foram
adquiridos em campo pontos de controle com o auxílio de um GNSS de dupla frequência.
Após a etapa de processamento foi feita a vetorização manual da península do município,
e posteriormente a conversão desses vetores em polígonos. A partir dos polígonos
rasters, utilizando o software ArcGis foi criado uma série de polígonos simples. Utilizando
o software ENVI foi possível fazer a subtração dos polígonos a fim de demonstrar as
áreas que sofreram com o processo de progradação e retrogradação ocorrida neste
período. Para gerar o mapa resultado do percentual das áreas mais atingidas pelos
processos de progradação e retrogradação, primeiramente foi necessário fazer um
somatório da área total (m2) do polígono resultado do período de 2004 a 2016, depois
acrescentou-se junto a tabela de atributos do arquivo com extensão “.DBF
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em termos de saldo final do processo de deposição e retrogradação na península de Rio
Grande, um comparativo foi feito entre os anos de 2004 a 2016 mostra que no intervalo
amostral analisado o processo de progradação apresentou uma taxa de 0,18 m/ano. Em
termos de retrogradação, para o intervalo de 12 anos, a porção da orla onde apresentou o
maior percentual de recuo está ao norte da cidade, nas regiões próximas à Rua
Comendador Henrique Pancada (0,16 m/ano). Segundo Antiqueira & Calliari (2005) a
porção norte do município em termos sedimentológicos apresenta uma faciologia
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composta por um misto de areia, silte e argila, já a nordeste e a leste ocorre o predomínio
de uma argila síltica. Sondagens feitas no estudo conduzido por Souza-Vieira & Hartmann
(2008) destacam que a região da península da cidade do Rio Grande apresentam
sedimentos arenosos, indicando uma gradação entre areias finas e muito finas. Na porção
Sul do município, foi evidenciado as maiores taxas de progradação, esse aumento pode
ser fundamentado pelo fato da localidade encontrar-se em uma região abrigada, então a
população sente-se segura para aterrar e fazer construções irregulares, essa
configuração expõe a orla do Rio Grande a variações abruptas da hidrodinâmica.
CONCLUSÃO
Estudos relacionados à dinâmica e processos de sedimentação nas margens da Lagoa
dos Patos são limitados, um entendimento das mudanças ocorridas na orla da cidade de
Rio Grande, buscando compreender os fatores que colaboram para o processo de
progradação e retrogradação, são de grande importância no sentido de auxiliar os órgãos
gestores no provimento de informações da localidade estudada. Os resultados
apresentados demonstram a importância da caracterização em escala local da
vulnerabilidade da orla da península da cidade de Rio Grande a retrogradação, além de
se lê um indicativo para as avaliações das áreas com maior potencial de construções
irregulares na cidade. A compreensão desse tipo de informação em escala temporal pode
contribuir com subsídios relevantes para o planejamento e ocupação da orla em
horizontes temporais próximos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANTIQUEIRA, J.A.F.; CALLIARI, L.J. Características sedimentares da desembocadura da
Laguna dos Patos. Gravel, n.3, 2005, p. 39-46.
SOUZA-VIEIRA, S.R.; HARTMANN, C. Modificação marginal das ilhas estuarinas usando
ferramentas de aerofotogrametria, sedimentologia e batimetria. Revista Brasileira de
Cartografia, n. 60, v. 04, p. 307-318, 2008.
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.070 - CARCINICULTURA NOS MUNICÍPIOS DE ARACATI E FORTIM:
CRESCIMENTO ENTRE 1999 E 2018
SAMUEL GAMEIRO, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, GIULIANA ANDRÉIA SFREDO, ALAN
PEREIRA DA SILVA FALCÃO MENDES, JOSÉ NUNES DE AQUINO, FABIANE MACHADO
FURLAN, GRAZIELI RODIGHERI
Contato: SAMUEL GAMEIRO - SAMUEL.GAMEIRO@UFRGS.BR
Palavras-chave: Baixo Jaguaribe; NDWI; Análise Temporal; Carcinicultura

INTRODUÇÃO
No Brasil, o estado do Rio Grande Norte foi o pioneiro na atividade de carcinicultura, com
a realização de pesquisas no início da década de 70 (SANTOS, 2006). No início dos anos
1990 a carcinicultura começa a ser cultivada no Ceará e tornou-se uma das principais
atividades do Estado, principalmente na região do Baixo Vale do Rio Jaguaribe. O
município de Aracati dentre os municípios da região passa a ser o ponto nodal (CORRÊA,
2001) de todo o circuito espacial da produção da carcinicultura e vem crescendo de forma
acelerada e descontrolada, sendo necessário o seu planejamento. Assim, objetivou-se
quantificar o aumento da carcinicultura no município de Aracati entre 1999 e 2018, para
auxilio no controle e proteção das zonas costeiras e ribeirinhas da região.
METODOLOGIA
Foram utilizadas duas imagens de satélite, sendo uma do ano de 1999, Landsat 5, sensor
TM e outra de 2018, Landsat 8, sensor OLI. As imagens foram georreferenciadas e
passaram por correção radiométrica baseada no método da subtração de pixel escuro.
Para a melhorar distinção dos tanques de carcinicultura, foi utilizado o índice de diferença
normalizada da água (NDWI) que permite maximizar a reflectância típica da água
utilizando o comprimento de onda do verde, minimizar a baixa reflectância dos corpos de
água e realçar o contraste entre a água e a cobertura vegetal no infravermelho próximo
(MCFEETRS, 1996).
O NDWI é obtido através das bandas do verde (V) e do infravermelho médio (IVP): NDWI
= (V – IVP) / (V + IVP). O valor de NDWI varia de -1 para 1. McFeeters (1996) definiu zero
como o limiar. Isto é, o tipo de cobertura é “água” se NDWI ≥ 0 e “não água” se NDWI ≤ 0
(BRUBASCHER & GUASSELLI, 2013).
Após obtenção do NDWI, foi feita a vetorização de todos os tanques visíveis no município
de Aracati nos anos de 1999 e 2018, tendo suas áreas calculadas e por fim gerando
mapas temáticos e gráficos revelando o forte incremento da atividade de carcinicultura na
região estudada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ano de 1999 a carcinicultura avançava timidamente nos municípios de Fortim e
Aracati. Foram detectados 20 (vinte) tanques de criação de camarão, 2 (dois) deles em
Fortim, na região próxima a linha de costa, ocupando cerca de 20 hectares cada. Os
demais se localizavam entre a região urbana de Aracati e os campos de dunas que
separavam esse centro urbano da região costeira e de praias como a de Canoa
Quebrada. Os tanques de Aracati possuíam um tamanho médio de 23 hectares cada,
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sendo os maiores com 35 e os menores com 17, somando um total de 253 hectares no
ano de 1999. Somados aos tanques de Fortim, os dois municípios tinham um total de 293
hectares de tanques de criação de camarão.
O avanço dessa atividade se torna nitidamente marcante ao visualizarmos o mapa
temático ou analisarmos os cálculos de áreas do ano de 2018. No município de Fortim as
áreas ocupadas com tanques e fazendas produtoras de camarão ultrapassam os 100
hectares, ressaltando que sempre localizados em regiões muito próximas a zona costeira,
mais próximas do que as encontradas no município de Aracati.
Em Aracati o avanço é ainda mais notável, com a presença de grandes fazendas de
produção com mais de 300 hectares cada uma, ocupando agora não só a região entre
dunas e centro urbano, mas também toda a margem do Rio Jaguaribe, substituindo mata
ciliar, regiões de mata nativa (caatinga) e áreas que se tratavam de agriculturas de
subsistência. O município ganhou, nesses 19 anos, mais de 3.500 hectares de
carcinicultura e atualmente soma por volta de 3.700 hectares com a atividade.
Somados, os municípios obtêm-se o valor de aproximadamente 3.960 hectares
dominados pela carcinicultura, ocupando os mais variados lugares e possuindo diversos
tamanhos, desde grandes fazendas produtoras até os pequenos e médios produtores,
além dos tanques irregulares.
CONCLUSÃO
É notável o aumento da atividade da carcinicultura nos municípios do Baixo Jaguaribe, no
Estado do Ceará. Apesar da região deter um grande potencial natural para o
desenvolvimento desta atividade, a carcinicultura possui um alto potencial poluidor para o
meio ambiente, devendo ser realizada de forma controlada e sob monitoramento e
fiscalização dos órgãos competentes. A atividade de carcinicultura clandestina e sem
fiscalização tem provocado um grande desequilíbrio ambiental na região, que enfrenta um
agravamento da destruição da cobertura vegetal nativa, substituídas pelos tanques de
carcinicultura. Além disso, o crescimento descontrolado da carcinicultura na região pode
causar um desequilíbrio, também, nos ecossistemas da linha de costa, que sofrem com o
aumento das taxas de erosão e sedimentação. A carcinicultura, quando realizada sem
controle e monitoramento, em locais inadequados, afeta o desenvolvimento
socioeconômico das regiões costeiras do Ceará, devido ao impacto ambiental negativo
causado na paisagem natural explorada pelas atividades turísticas.
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1.2.072 - ESTUDO DA DINÂMICA DE OSCILAÇÃO DO NÍVEL DA LAGOA DOS PATOS
NAS MARGENS DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
BENTO ALMEIDA GONZAGA, TATIANA DE ALMEIDA ESPINOZA, JEAN MARCEL DE
ALMEIDA ESPINOZA, DEIVID CRISTIAN LEAL ALVES, MIGUEL DA GUIA ALBUQUERQUE,
LUIS PEDRO MELO DE ALMEIDA
Contato: BENTO ALMEIDA GONZAGA - PROFBENTOAG@GMAIL.COM
Palavras-chave: Nível da Lagoa dos Patos; gestão da inundação; análise de forçantes meteorológicas para
dinâmica fluvial

INTRODUÇÃO
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2013), cerca de 60% dos eventos
naturais danosos que atingiram o Brasil entre 1948 e 2006 estiveram relacionados às
inundações fluviais e/ou avanços do mar. Dessa forma, compreender a dinâmica de
elevação da Lagoa dos Patos, entorno do município do Rio Grande e, as forçantes
meteorológicas que mais contribuem para essa condição de elevação do nível fluvial, é
estratégico para que a gestão municipal possa direcionar suas ações para prevenir ou
mitigar as consequências desse tipo de desastre nas populações adjacentes. Partindo
desse pressuposto, o presente estudo visa caracterizar a dinâmica da oscilação de nível
da Lagoa dos Patos, bem como as consequências dessa oscilação para a comunidade
local.
METODOLOGIA
Neste trabalho, utilizou-se da fonte de dados Hidroweb, que é uma ferramenta integrante
do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e oferece o
acesso ao banco de dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN). Nesse sítio,
baixou-se os dados de níveis fluviométricos da estação maregráfica nº 87980000,
localizada no Clube Regatas, no município do Rio Grande. Os dados disponibilizados
contemplavam o período de outubro de 1984 à outubro de 2017.
Em complemento aos dados de níveis fluviométricos, foram adquiridos, para o mesmo
período, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), os dados de
precipitação local e da bacia, pressão reduzida ao nível do mar (SLP), coordenadas
meridional (U) e zonal (V) do vento local - essas foram utilizadas para obter direção e
intensidade dos ventos na região do município. Para calcular a precipitação na bacia,
utilizou-se de um shape, adquirido do site da FEPAM para junto ao software ArcGis® e
ENVI®, extrair os valores de precipitação ao longo da bacia hidrográfica. Os dados foram
organizados em uma única planilha, no software Excel®, e posteriormente, foi realizado
um teste de Decomposição de Valores Singulares (SVD), cujo objetivo foi a identificação
contribuição individual das forçantes meteorológicas na elevação do nível da lagoa em
torno do município do Rio Grande.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme Cunha (2009), dentre os parâmetros que mais influenciam na dinâmica local
estuarina, estão os ventos. De forma geral os ventos de quadrante Nordeste (NE)
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favorecem o regime de vazante. Enquanto os ventos de quadrante Sudoeste (SW) e
Sudeste (SE), contribuem para o regime de enchente.
Para o período analisado, observa-se que a intensidade e direção do vento são
predominantes para a dinâmica de elevação do nível médio da Lagoa dos Patos em torno
do município do Rio Grande. Com a análise SVD feita, observou-se que a intensidade do
vento tem 67,67% de importância para essa dinâmica de elevação, enquanto a direção
contribui com 23,23%, se considerados apenas parâmetros meteorológicos locais.
Nota-se, também, que para dias com ventos de quadrante sul, o nível médio do corpo
hídrico, mantém-se superior aos níveis médios de dias com ventos registrados em outros
quadrantes (cerca de 48,46 cm). Já em dias com ventos em outros quadrantes, o nível
médio manteve-se em 7,74 cm.
A influência da precipitação ao longo da bacia, como já era esperado, não influencia
imediatamente os níveis em torno do município do Rio Grande. Nesse cenário, a
importância da intensidade do vento passou para 59,7% e a direção do vento passou para
19,6%.
Considerando a influência dos níveis de chuva ao longo da bacia hidrográfica, nota-se
que a pressão reduzida ao nível do mar, ganha mais importância, passando de 5,49%
para 19,2%, o que evidencia, para o represamento a elevação do nível no mar no canal
de desembocadura.
Em ambos os cenários, as forçantes meteorológicas que mais influenciam na elevação do
nível da lagoa em torno do município estão a intensidade e direção do vento. Isso ocorre,
por conta do represamento do canal de desembocadura das águas estuarinas, que de
acordo com sua geomorfologia pode ser classificada como do tipo estuário de planície
costeira ou como estuário de barreira. A região é um longo e estreito canal de conexão
com o mar, sofrendo consequências da interação com o mesmo, tais como, o
represamento. Sendo, portanto, dependente do regime de ventos locais.
CONCLUSÃO
É possível compreender que para o município do Rio Grande, as consequências
provenientes de eventos hidrometeorológicos, tais como, inundações, são altamente
dependentes do regime de ventos locais. Isso ocorre em virtude da geomorfologia do
canal de desembocadura das águas estuarinas, sendo agravado por condicionantes
meteorológicas que favorecem um cenário de represamento deste canal, aumentando o
nível médio da lagoa em torno das áreas urbanas do município.
Ventos de quadrante sul produzem cenários com níveis hídricos maiores em relação a
ventos de outros quadrantes. Os níveis de chuva ao longo da bacia hidrográfica não
influenciam imediatamente o regime de elevação do nível da lagoa em torno dessas
áreas. Porém, estes demonstram que a vazão desses volumes depende da interação
entre o mar e as águas estuarinas. Nesse sentido, o monitoramento do regime de ventos
e a SLP são ferramentas importantes para mitigar os efeitos do aumento do nível dessas
águas.
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1.2.074 - ESTIMATIVA DA BIOMASSA QUEIMADA EM INCÊNDIO NA ILHA DA
MADEIRA, EM PORTUGAL
BRENO MELLO PEREIRA, JEAN MARCEL DE ALMEIDA ESPINOZA
Contato: BRENO MELLO PEREIRA - BRENOMELLO178@GMAIL.COM
Palavras-chave: Queimadas; Ilha da Madeira; sensoriamento remoto; detecção de incêndios florestais;
relatório de ocorrência de incêndios; classificação de imagens; Landsat

INTRODUÇÃO
As queimadas são um fator de perturbação dos ecossistemas, ocasionado tanto por
fenômeno natural ou humano, como ferramenta de manejo dos recursos naturais
(TOMZHINSKI, 2011). Em escala regional, as queimadas causam poluição atmosférica
com prejuízos à saúde, a aviação e transportes, além de danos ao ecossistema. Em
termos locais causam danos a fauna e flora, solo, água, e em muitos casos mortes,
acidentes e perda de propriedades. Mediante o uso do Sensoriamento remoto e de
sistemas de classificação supervisionada é possível obter dados de uso e cobertura da
terra para quantificar as mudanças ocorridas por esse fenômeno. Nesse contexto, este
trabalho buscou analisar de forma quantitativa uma grande queimada ocorrida na Ilha da
Madeira (Portugal), no dia 9 de Agosto de 2016.
METODOLOGIA
Para a execução deste trabalho foram utilizadas duas imagens obtidas junto a U.S.
Geological
Survey
através
da
plataforma
Earth
Explorer
(http://www.earthexplorer.usgs.gov). As duas imagens foram capturadas pelo sensor OLILandsat 8, a primeira do dia 07 de Agosto de 2016 e a segunda dia 11 de Agosto de 20,
as duas com projeção cartográfica UTM, datum de referência WGS-84 e elipsóide de
referência WGS-84, zona 22 e orientação norte. Foi necessária a utilização do software
Google Earth Pro para a criação de um arquivo vetorial shapefile para a área de estudo.
As etapas de pré-processamento e processamento das imagens foram realizadas no
software QGIS 2.18.14, sendo que as etapas de pré-processamento foram executadas no
complemento Semi- Authomatic Classification Plug-in, instalado no próprio software. Para
obter valores das queimadas na imagem de 11 de Agosto, para cada pixel da imagem, foi
feito o cálculo do NDBR (NDBR= OLI banda 7 – OLI banda 5/ OLI banda 7+ OLI banda 5).
No software Multispesc foi realizada a etapa de treinamento e definição de classes e,
posteriormente, a partir da reflectância de cada alvo foi estabelecido os nomes e valores
de cada classe.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que a Ilha da madeira era formada por 37400,31 ha (50,74%) de
vegetação arbustiva e 36699,69 ha (49,26%) de vegetação arbórea. Após a queimada,
pode-se constatar que houve uma perda de 2895,2 ha (3,9%) de vegetação em geral,
sendo que de forma expressiva, a vegetação mais afetada foi à arbórea, perdendo
2849,81 ha, ocupando 45,68% da Ilha da Madeira, enquanto na vegetação arbustiva foi
queimada apenas 45,39 ha, que passou à ocupar 49,58 % da ilha. Acredita-se que esta
série de incêndios pode ter ocorrido por dois fatores principais: 1) Eles tiveram início no
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dia 8 de agosto de 2016, primeiramente como incêndios florestais e, posteriormente,
evoluindo e ameaçando a área urbana, principalmente na cidade do Funchal; 2) Em 9 de
agosto, o avanço dos incêndios obrigou o governo da Região Autónoma da Madeira a
ativar o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil, tendo estado operacional até 11
de agosto. Essas condições meteorológicas adversas, que se registaram na região da Ilha
da Madeira durante o início dos incêndios, agilizaram a propagação das chamas e
dificultaram o trabalho de extinção das mesmas, por parte das forças de proteção civil e
de alguns populares. Esse conjunto de fatores corroborou para que aproximadamente
2895 ha de área vegetada fossem perdidos.
CONCLUSÃO
A utilização de imagens Landsat 8 se mostrou satisfatória para quantificação dos focos de
incêndio na Ilha da Madeira em Portugal. Essa ferramenta possibilitou a detecção e
quantificação da biomassa queimada neste grande incêndio. A partir da análise dos
resultados, é possível concluir que houve uma grande diminuição da cobertura vegetal,
onde áreas mais afetadas foram as com vegetação arbórea, que foram substituídas por
grandes áreas queimadas. O resultado alcançado revelou o que se realmente esperava,
mas com dados quantitativos, e revelou também grandes danos econômicos, ambientais
e sociais na Ilha da madeira, principalmente pela destruição do Centro Histórico de
Funchal.
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Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.077 - IMPLICAÇÕES DO AUMENTO DO NÍVEL DO MAR PARA A ORLA NORTE
DE PORTO SEGURO-BA E OS DESAFIOS PARA GESTÃO
GERSON FERNANDINO, IRACEMA REIMÃO SILVA
Contato: GERSON FERNANDINO - GERSON.FERNANDINO@YAHOO.COM.BR
Palavras-chave: erosão costeira; SMC-Brasil; mudanças climáticas; gestão costeira

INTRODUÇÃO
Uma das principais ameaças dos efeitos das mudanças climáticas sobre a população e
ecossistemas costeiros é o aumento do nível médio do mar (ANMM). O município de
Porto Seguro, Bahia, altamente populoso e com densa urbanização em diversos trechos
de sua porção costeira, já sofre impactos diretos do avanço do mar. Focos de intensa
erosão podem ser observados ao longo de toda sua orla, em especial em sua orla norte.
Assim, o presente trabalho teve como objetivo discutir os possíveis efeitos do ANMM
projetados pelo SMC-Brasil para o trecho norte da orla do município de Porto Seguro,
inferindo suas possíveis consequências e ações de mitigação e enfrentamento baseado
em exemplos da literatura.
METODOLOGIA
Dados de projeção para variação do nível médio do mar (NMM) para os anos-horizonte de
2070 e 2100 foram obtidos através do conjunto de ferramentas computacional SMC-Brasil
foi utilizado. Ele possui, integrado em sua base de dados, resultados de reanálise de
dados de 60 anos (1948-2008), projeções regionais e formulações para cálculo de
variação do nível do mar e seus efeitos propostos por diversos autores, permitindo a
projeção futura de nível do mar para pontos de interesse que contenham armazenados
essas informações de reanálises, os chamados pontos DOW (Downscaled Ocean
Waves). Na interface do SMC-Brasil, um ponto DOW (coordenadas: x = 565225 m, y =
8177387 m; UTM WGS 1984, Zona 24 L), foi escolhido em águas profundas (z = 1560 m)
adjacentes à área de interesse. O processamento da informação contida nesse ponto
gerou uma tabela contendo os valores para os anos horizontes escolhidos. Os cenários
utilizados para tais projeções foram os cenários de emissão de carbono, ou vias de
concentrações representativas (Representative Concentration Pathways, em inglês), RCP
4.5 e RCP 8.5, tanto regionais quantos globais, elaborados pelo Painel
Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados indicaram que até o final do século, o NMM para a região de Porto Seguro
poderá subir mais de 0,5 m no cenário mais conservador, e ultrapassar os 0,7 m sob o
cenário mais pessimista, valores muito similares em relação ao padrão geral global para
ambos os cenários em ambos anos-horizonte. Como o município já apresenta focos de
intensa erosão sob as condições climáticas-oceanográficas atuais, esse aumento
projetado até 2100 pode representar sérios danos para o mesmo. Do ponto de vista
socioeconômico, os danos na BR-367, atualmente já comprometida em função da erosão,
poderiam ser ainda maiores. Além disso, os complexos recreativos ao longo da orla
teriam sua integridade física ameaçada pelo avanço do mar sobre as estruturas. Isso
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representaria grande prejuízo econômico para seus proprietários e, indiretamente, uma
possível perda de receita para o município, pois as praias e barracas se tornariam menos
atrativas para o turista por não apresentarem faixa de areia durante a preamar e pelas
estruturas abandonadas no pós-praia, como já observado nas proximidades da cúspide
de Ponta Grande. No que diz respeito a implicações ambientais, parte do ecossistema de
restinga encontrado no local pode ser comprometido em função de sua remoção direta
(erosão) ou pela alteração das características físico-químicas do local onde estão
inseridos em função do avanço do mar. O mesmo poderia acontecer com as manchas de
manguezal presentes na região, enquanto recifes de coral poderiam ter sua capacidade
de atenuação de ondas reduzida. De posse dessas informações, estratégias de gestão
baseadas em ecossistemas devem ser elaboradas e aplicadas a fim de mitigar os
impactos já existentes e os possíveis impactos futuros gerados pelo ANMM. No que tange
os complexos recreativos, uma estratégia adaptativa de acomodação ou recuo para a
zona costeira poderia ser empregada. Além disso, um trabalho de recuperação de
vegetação deveria ser realizado no local onde as barracas existiram, de modo a garantir,
no futuro, que a presença de vegetação e o estoque sedimentar do pós-praia proteja a
população adjacente dos efeitos erosivos de eventos mais energéticos. No caso da BR367, estratégias de enfrentamento ou recuo para a zona costeira poderiam ser
empregadas. Complementarmente, os enrocamentos presentes no local deveriam ser
removidos para permitir que a praia se recupere naturalmente. Outras estratégias
poderiam ser empregadas, como o engordamento de praia ou o uso de bagwalls.
CONCLUSÃO
As implicações do ANMM representam grande desafio para gestão costeira do município.
Sua população, infraestrutura e ecossistemas costeiros poderão enfrentar importantes
mudanças nos próximos anos, requerendo estratégias de adaptação e enfrentamento.
Apesar de existirem exemplos de sucesso, as medidas sugeridas acima não são simples
de serem implementadas. Muitas delas, em função de impasses legais e dos diversos
conflitos existentes entre os atores envolvidos, dificilmente seriam aceitas em um cenário
político-social-ambiental real. Assim, recomenda-se fortemente a preservação dos trechos
de praia ainda não ocupados e a não-realização de intervenções futuras na linha de costa
(sem estudo prévio), principalmente por estruturas rígidas que possam interromper o
trânsito de sedimentos e levar à criação de novos focos erosivos. Análises de impactos
futuros na linha de costa devem ser conduzidas afim de munir o poder público e demais
atores das informações necessárias para enfrentar os desafios futuros impostos pelas
mudanças climáticas.
FONTES FINANCIADORAS
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Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.078 - SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À GESTÃO DO RISCO COSTEIRO
A INUNDAÇÃO
LUIS PEDRO MELO DE ALMEIDA
Contato: LUIS PEDRO ALMEIDA - LPALMEIDA@FURG.BR
Palavras-chave: sensoriamento remoto; inundação costeira

INTRODUÇÃO
Projeções probabilisticas globais de nível do mar indicam que o risco costeiro a inundação
vai intensificar durante o presente século (VITOUSEK et al., 2017; VOUSDOUKAS et al.,
2018). Determinar e mapear o risco costeiro a inundação é, neste contexto, fundamental e
urgente, para que adequadas medidas de prevenção e mitigação sejam antecipadas. Na
atualidade existe uma variedade de metodologias de sensoriamento remoto terrestre
(e.g., vídeo ou lidar) e espacial (e.g., imagem e altimetria por satélite) que possibilitam a
obtenção de informação crucial (e.g., nível do mar local, relevo topográfico costeiro, tipo
de ocupação do solo) para a determinação do risco a inundação. No presente trabalho
são apresentados alguns exemplos da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto
como suporte á gestão do risco de inundação costeira.
METODOLOGIA
No primeiro caso de estudo é demonstrado como a combinação de observações obtidas
por lidar terrestre (nível de espraio e topografia de praia), altimetria por satélite (anomalias
do nível do mar) e dados de reanalises (informação de onda em águas profundas),
possibilitam reconstruir 23 anos de nível do mar local (1993-2015), numa zona costeira no
Sudeste do Vietnam (Nha Trang). Com esta informação foi possível determinar qual a
importância das diferentes contribuições para a ocorrência de inundação e qual a relação
com os forçadores climáticos (e.g., subida do nivel médio do mar, El Ñino e PDO). No
segundo caso de estudo são apresentadas duas metodologias distintas para a obtenção
de topografia 3D de praia com diferente cobertura espacial: 1) vídeo-lidar para a escala
local (área de cobertura: 1x1 Km com resolução espacial de 1 m); e 2) utilização de
imagens de satélite estereoscópicas para topografia 3D a escala regional (área de
cobertura: 40 x 20 Km; resolução espacial de 1 m). Para validação destas metodologias
foram feitas comparações entre as topografias obtidas por sensoriamento remoto e
medições in-situ por RTK-GPS.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da reconstrução do nível do mar local em Nha Trang foi possível identificar que a
ação conjunta do nível de espraio, induzido por ondas, e maré astronômica contribuem
para 43% do total de ocorrências de eventos de inundação identificadas entre 1993-2015.
Através da decomposição das anomalias do nível do mar, medidos por altimetria, foi
possível identificar que a forte tendência positiva (explicada em grande parte pela subida
do nível médio do mar global) afeta 17 % dos eventos de inundação identificados. Este
resultado comprava projeções recentes apresentadas por Vitosek et al. 2017 que prevê
um significativo aumento do número de eventos de inundações provocado pela subida do
nível médio do mar global. A informação topográfica dos ambientes costeiros é
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fundamental para adequado mapeamento de risco a inundação. Através da combinação
entre lidar-vídeo foi possível mapear uma área de aproximadamente 1 x 1 Km, com uma
resolução superior a 1 m e com uma precisão vertical de 12 cm (Andriolo, Almeida e
Almar, 2018). Com esta metodologia é possível capturar complexas morfologias costeiras,
tais como cúspides praiais (beach cusps). Apesar da sua alta resolução e precisão, sua
área de cobertura é limitada ao ângulo de visão do vídeo, e por esse motivo esta
metodologia apenas resolve questões locais. Para o mapeamento topográfico á escala
regional (vários Km de litoral), uma nova metodologia foi testada, usando imagens
estereoscópicas de alta resolução (0.5 m pixel) obtidas pelo satélite Pleiades
(Airbus/CNES). O modelo digital de terreno produzido (área de estudo: litoral Sudoeste da
França) foi comparado com perfis de praia medidos com RTK-GPS, durante a aquisição
das imagens. Através das comparações entre as diferentes metodologias foi possível
identificar que o satélite Pleiades tem a capacidade de obter topografia de praia e duna, a
nível regional (40 Km de litoral), com precisão vertical de aproximadamente 25 cm
(ALMEIDA et al. preparação).
CONCLUSÃO
Neste trabalho foi demonstrado que a combinação de métodos de sensoriamento remoto
terrestre (vídeo ou lidar) com altimetria por satélite possibilita a caracterização dos
diferentes elementos que compõem o nível do mar local durante eventos de inundação e
sua relação com forçadores climáticos. Duas metodologias para obtenção da topografia
3D de alta resolução em zonas costeiras foram apresentadas. Enquanto que a
combinação vídeo-lidar permite a obtenção de modelos de superfície locais (1x1 Km) com
10 cm de precisão, imagens estereoscópicas de satélite permitem uma maior cobertura
espacial (40 Km de litoral) com pequeno deterioramento da precisão (25 cm). Estas
metodologias possuem elevada portabilidade e podem ser aplicadas em qualquer região
costeira do planeta. O objetivo a curto-médio prazo é aplicar estas metodologias no litoral
do Rio Grande (RS), e desta forma oferecer ferramentas e informação crucial para a
melhor gestão do risco a inundação nesta região do Brasil.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, L.P.; ALVES, B.; BERTHIER, E.; BAPTISTA, P.B.; ALMAR, R.; BERGSMA, E.;
GAREL, E. (em preparação) High resolution 3D beach topography from satellite stereo
imagery. (será submetido no Jornal Coastal Engineering).
ANDRIOLO, U.; ALMEIDA, L.P.; ALMAR, R. 2018. Coupling terrestrial LiDAR and video
imagery to perform 3D intertidal beach topography. Coastal Engineering, 140, 232-239p.
VITOUSEK, S.; BARNARD, P.L.; FLETCHER, C.H.; FRAZER, N.; ERIKSON, L.;
STORLAZZI, C.D. 2017. Doubling of coastal flooding frequency within decades due to
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1.2.084 - EVENTOS METEO-OCEANOGRÁFICOS EXTREMOS E RISCOS DE
INUNDAÇÃO NO LITORAL SUL DO BRASIL
NATAN ZAMBRONI MAIA, LAURO JÚLIO CALLIARI, JOAO LUIZ NICOLODI
Contato: NATAN ZAMBRONI MAIA - NATANZAMBRONI@GMAIL.COM
Palavras-chave: Ciclones; vento; onda; modelo digital de terreno

INTRODUÇÃO
A ação conjunta das forçantes maré, vento, pressão e ondulação pode induzir o aumento
do nível do mar e impactar bruscamente setores costeiros expostos. A costa sul brasileira
está sujeita a frequentes passagens de frentes frias, que são por vezes associadas a
intensos ciclones que produzem vários efeitos, tais como ondas de tempestade, ventos
fortes, marés meteorológicas, erosão e inundação costeira. Neste sentido, o objetivo
deste trabalho é analisar cenários relacionados à vulnerabilidade e riscos de inundação
induzidos por eventos meteo-oceanográficos extremos no Balneário Hermenegildo, litoral
extremo sul brasileiro, uma vez que a ocupação litorânea ordenada representa um dos
grandes desafios para a gestão ambiental do Brasil.
METODOLOGIA
Para o presente trabalho foi desenvolvido um modelo analítico de cálculo de elevação do
nível do mar durante a ocorrência das tempestades mais extremas entre os anos de 1997
e 2008, assim como identificada a contribuição individual das forçantes onda, vento,
pressão e maré astronômica na elevação do nível do mar durante a ocorrência dos
eventos meteo-oceanográficos extremos. Para tal, foram utilizadas saídas do modelo
global Wave Watch III do NCEP/NOAA além de dados oriundos do Projeto Reanálise R-1
do NCEP/NCAR e também da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do
Brasil. Através da elaboração de um Modelo Digital do Terreno (MDT) com um GPS
geodésico (RTK) para o Balneário Hermenegildo, foi possível identificar as áreas mais
vulneráveis à inundação pela sobreposição deste aos níveis de elevação do mar
calculados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os distintos eventos apresentaram comportamentos atmosféricos e hidrodinâmicos
diversos, o que, por sua vez, geraram diferentes valores de elevação do nível do mar. Em
média o vento foi responsável pela indução das elevações dos níveis em 43%, seguido da
ondulação por 35%, da maré astronômica por 15% e finalmente pela pressão,
responsável por 7%. Durante a ocorrência das tempestades as elevações de nível
variaram entre 2 e 5m. Estes valores extremos apresentaram relação direta com o
comportamento do vento, onde o menor valor de elevação do nível do mar, 2m, foi
registrado sob a menor velocidade do vento, 6.1m/s. Analogamente, o maior valor de
elevação do nível, 5m, foi registrado sob a maior velocidade do vento, 14.9m/s. Para
todos os eventos analisados o vento foi proveniente de SW, que para o litoral do Rio
Grande do Sul, em função da orientação NE-SW de sua costa, propicia o empilhamento
de água na mesma como resultado do efeito de Coriollis, onde a principal forçante que
promove as oscilações positivas do nível do mar são as componentes
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longitudinais/meridionais à costa do stress do vento. O balneário Hermenegildo
apresentou diferentes graus de vulnerabilidade frente às inundações, uma vez que esta
suscetibilidade se relaciona diretamente com os níveis de elevação gerados e também
com as características urbanísticas e morfológicas do local. O balneário possui
aproximadamente 3km de largura paralelamente à praia, e cerca de 0,7km de
comprimento de área urbanizada. A topografia da área indica cotas de até 10m acima do
nível médio do mar localizadas na parte não urbanizada do balneário, sendo que existem
ainda cerca de 150 imóveis construídos à beira-mar. Estes imóveis foram construídos
sobre o cordão dunar, e hoje estão situados na escarpa e no pós-praia. O único trecho
preservado de cordão dunar presente no MDT encontra-se fora da área urbanizada do
balneário. A análise da posição da linha de costa mostra que a urbanização fixou a
posição da mesma impedindo que haja uma resposta natural do ambiente diante às ações
do mar. Nos setores costeiros onde não há significativa ou nenhuma urbanização a linha
de costa regrediu, respondendo assim aos avanços do mar e se adaptando as novas
condições morfodinâmicas reinantes. Pela sobreposição das cotas de inundação ao MDT
foi constatado que os imóveis localizados sobre as escarpas e construídos sobre o cordão
dunar frontal, assim como as zonas adjacentes aos sangradouros, são aqueles mais
vulneráveis às inundações.
CONCLUSÃO
O modelo analítico desenvolvido para o cálculo da elevação do nível do mar durante a
ocorrência de tempestades apresenta resultados satisfatórios, podendo ser utilizado para
a reconstituição e previsão do aumento do nível do mar na costa induzido pela passagem
de ciclones. Quando presente e preservado, o cordão dunar mostra-se bastante eficiente
atuando como estrutura natural de proteção costeira. Mesmo diante de um valor de
subida de nível muito elevado (5m), o cordão dunar mantém seu papel de barreira natural
de proteção frente aos avanços do mar. Além das casas construídas sobre o cordão
dunar e nas escarpas, as zonas adjacentes aos sangradouros podem ser consideradas
com elevada vulnerabilidade às inundações já que possuem baixas cotas altimétricas,
além da intrusão da água do mar represar e transbordar a drenagem continental e pluvial.
Neste sentido, os resultados encontrados contribuem como subsídio a planos de gestão
para a área costeira em questão.
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INTRODUÇÃO
As organizações possuem recursos de resposta à emergência limitada aos cenários de
acidentes e não conseguem ter a capacidade técnica para abrangência num evento de
maior porte. As diferentes características que integram um cenário de acidente torna-se
um processo decisório complexo, fazendo com que haja a necessidade de
gerenciamento. Devido aos inúmeros casos evidenciados de situações de emergência, o
despreparo técnico e material, somado a má administração dos recursos, geram um
aumento de perdas ambientais, sociais e econômicas associadas ao evento.
Portanto, observa-se que os planos e programas pré-existentes na gestão de risco de
derramamento de óleo, devem ser melhores analisados e discutidos para uma
contribuição significativa nas ações e melhoria contínua do sistema.
METODOLOGIA
A realização desta pesquisa se fundamenta em três procedimentos, o primeiro trata da
sistematização da vivência (pesquisa empírica) como trabalhador técnico especializado
em segurança na área de abastecimento e transbordo de óleos e combustíveis na área
portuária. A experiência possibilitou compreender o funcionamento destes serviços e, tal
compreensão, levou as inquietantes dúvidas e questionamentos que embasam essa
pesquisa.
O segundo procedimento fundamental se caracteriza por um estudo teórico sobre o
sistema portuário e sua relação com o uso sustentável por meio de uma revisão
bibliográfica que busca entender a organização institucional e as bases legais e
normativas que buscam o gerenciamento dos riscos ambientais e sociais. Para a
realização deste procedimento se buscou sistematizar os resultados e sínteses a partir da
elaboração das respostas as questões de pesquisa e dessa forma construir uma narrativa
que permita apontar algumas resposta e que garanta as condições para o terceiro
procedimento.
O terceiro procedimento busca trazer a contribuição dos atores técnicos que executam os
procedimentos, ou seja, os gerentes e técnicos de segurança que tem responsabilidade
de gerenciar os riscos e relatar os resultados operacionais exigidos nos procedimentos
legais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os derivados de petróleo estão entre as principais fontes de poluição industrial dos
portos. O Sistema Estuarino do Porto do Rio Grande representa um dos mais importantes
exemplos de portos industriais em ambientes costeiros, a região abriga um complexo
petroquímico que desenvolve as atividades de refino, armazenagem e transbordo de
derivados de petróleo, situado às margens da Laguna dos Patos e do Saco da Mangueira
(uma área de relevância ecológica). Juntamente com esses empreendimentos, possui
uma rede de oleodutos e um intenso fluxo de navios pela região que podem configurar
nas principais fontes de possíveis eventos com derramamentos de óleo.
Na região portuária ocorrem diversas atividades paralelas e interligadas ao porto que
contribuem para o movimento diário de muitas embarcações (de pequeno a grande porte)
como as de atividades pesqueiras, as de transporte aquaviário, de diversas atividades
náuticas de turismo e lazer, de dragagem para aprofundamento e manutenção do canal.
Todas estas atividades também constituem fontes potenciais de poluição por óleo, seja
nas operações de abastecimento, nas de limpeza e descarte de óleo residual, ou ainda
em eventuais acidentes de navegação (POFFO, 2007). Esta periculosidade na região
pode ser aumentada ainda mais com os novos projetos para expansão da área portuária
previstos pelo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ do Porto do Rio Grande.
Para criar um paralelo e conseguir mesurar a necessidade do gerenciamento do risco de
derramamento de óleo no complexo portuário do Porto do Rio Grande, se está
participando das reuniões do Conselho de Gestão Ambiental, com o intuito de agregar e
absorver conhecimentos.
Portanto a missão é proteger as comunidades, o meio ambiente e a economia do meio a
qual o Porto do Rio Grande está inserido. Propondo prevenções das ações e
apresentando as boas práticas utilizadas nacionalmente e mundialmente, na qual ajudará
a prevenir derrames protegendo a zona costeira. As contribuições poderão fazer parte de
um guia, para desenvolver políticas, práticas seguras e eficaz no transbordo de produtos
oleosos.
Com isso poderá fazer parte de uma série de prevenções (programas), visando a
segurança da zona costeira. Alcançando os objetivos deste projeto.
CONCLUSÃO
Portanto o projeto irá garantir melhores ações e interlocuções entre os responsáveis pela
atuação direta nas atividades de transbordo de óleo, promovendo uma resposta célere
minimizando as possíveis consequências ao meio ambiente, social e econômico.
Ao mesmo tempo em que o projeto torne-se um guia de boas práticas, totalmente
adaptado a realidade do Porto do Rio Grande, este poderá ser utilizado nos demais portos
Brasileiros, mas não se poderá deixar de lado as características locais, normas e
legislações que farão uma articulação capaz de prevenir e proteger a zona costeira.
Por fim, o estudo está fazendo parte do corpo de construção do Plano de Área do Porto
do Rio Grande, como apoio técnico. Onde estão sendo discutidos os reais
comprometimentos dos terminais portuários para com a gestão de derrame de óleo.
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.094 - A RELAÇÃO ENTRE O PORTO DE TUBARÃO E A CIDADE DE VITÓRIA,
ESPÍRITO SANTO: A URGENTE NECESSIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL
PORTUÁRIA
RAFAEL KUSTER GONÇALVES, ICARO ARONOVICH DA CUNHA
Contato: RAFAEL KUSTER GONÇALVES - RK.OCEANO@GMAIL.COM
Palavras-chave: gestão ambiental portuária; GAP; baía do Espírito Santo; APA Baía das Tartarugas;
conservação ambiental

INTRODUÇÃO
A relação porto-cidade se dá em razão de atividades industriais, comerciais, de
transportes e da proximidade espacial entre o porto e a cidade. A dificuldade de
integração territorial entre estas entidades sempre foi uma questão problemática,
conflituosa e datam de bem antes da globalização da economia. A consequência direta
desta desintegração resulta em impasses políticos-institucionais, única esfera de decisão
que poderia reaproximar os laços da gestão pública da cidade e do porto (LLOVERA,
1999; CRUZ & ORNELAS, 2014).
O objetivo deste trabalho é elucidar brevemente como se dá a relação conflituosa
porto−cidade em Vitória, desde a gênese do porto e da cidade até os dias atuais,
principalmente sob a ótica ambiental.
METODOLOGIA
Esta pesquisa adota uma metodologia qualitativa a partir da utilização de fontes primária,
a saber, constituída por legislação municipal e, secundárias, constituídas por artigos
científicos referentes ao tema da relação porto-cidade, bem como tocantes às áreas
marinhas protegidas, com ênfase na recentemente criada Área de Proteção Ambiental
(APA) Municipal Baía das Tartarugas, no município de Vitória, capital do Espírito Santo.
A metodologia consistiu em leituras, análises críticas e compilações de informações que
possibilitassem uma melhor compreensão de como se dá a relação entre estas duas
entidades, com foco nos desafios do estabelecimento do desenvolvimento sustentável
envolvendo estes usos que, na prática, não conversam entre si, porém, relacionam-se
intrinsicamente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inaugurado em 1966, o Porto de Tubarão, operado pela segunda maior mineradora do
mundo e a maior empresa privada da América Latina, Vale S.A., localiza-se no município
de Vitória/ES, mais precisamente na Ponta de Tubarão, e faz parte do Complexo
Portuário de Tubarão, em conjunto com outros dois grupos de atividades: Ferrovia,
responsável pela Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) que parte desde as minas até o
complexo portuário e Pelotização, que concentra unidades de tratamento de minério de
ferro e formação de pelotas (ROBLES, et. al., 2013).
De 2001 a 2016, a Vale possuía, pelo menos, 19 multas não pagas. Aplicadas pelos
municípios de Vitória, da Serra e pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (IEMA), estas são relacionadas a descumprimento de condicionantes ambientais,
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lançamento de efluentes nas lagoas naturais do Complexo de Tubarão, emissões
atmosféricas, intensa emissão de material particulado oriunda de pilhas de minério dos
pátios de armazenagem, vazão visível na descarga de gases de chaminé, não apresentar
resultados de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, remoção de parte
dos equipamentos de controle com comprometimento da eficiência do sistema e não
cumprimento do prazo referente a condicionantes que tratam dos efluentes líquidos
lançados no mar de Praia Mole fora dos padrões (CHAGAS, 2016).
Através do Decreto Municipal Nº 17.342 foi criada pela prefeitura de Vitória a Área de
Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, uma Unidade de Conservação (UC)
costeira-marinha que abriga boa parte da Baía do Espírito Santo. De uma maneira geral,
a criação da APA objetiva promover o ordenamento das atividades e a resolução de
conflitos entre os diversos usos situados no interior da Baía do Espírito Santo, com vistas
a melhorar e recuperar a qualidade ambiental local (PMV, 2018).
A APA em questão, dessa forma, tem o potencial de tornar-se importante ferramenta
administrativa para redesenhar o padrão de conflito na área brevemente caracterizada
nesse trabalho. São aspectos estratégicos nessa direção uma composição do Conselho
Gestor de forma a incorporar os atores chave, bem como o estabelecimento de um
relacionamento baseado no diálogo, gerando condições para que os diversos grupos de
usuários possam vir a entender as características técnicas das outras atividades, suas
demandas, e assim construir a visão sobre um uso compartilhado dos recursos comuns
que permita não apenas a continuidade e progresso da própria atividade econômica, mas
também a sobrevivência e desenvolvimento das atividades alheias.
CONCLUSÃO
Dado o histórico de conflitos sociais e ambientais que permeiam as atividades do Porto de
Tubarão, desde sua construção até os dias atuais, visto, ainda, a criação APA Baía das
Tartarugas na região adjacente ao complexo portuário, torna-se imperativo a implantação
do sistema de Gestão Ambiental Portuária, de modo que a regulamentação ambiental
deixe de ser vista como uma barreira ao desenvolvimento e passe a ser tratada como um
fator que impulsiona a competitividade da empresa e garanta a manutenção do equilíbrio
ecológico local. A APA pode apresentar-se como uma oportunidade para o Porto, o que
se coaduna com padrões mais avançados de governança dos negócios.
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Painel
Vulnerabilidade e Riscos Futuros na Zona Costeira Brasileira e Portuguesa
1.2.100 - DETECÇÃO DE MUDANÇAS NA COBERTURA DE DUNAS NO BALNEÁRIO
ATLÂNTICO SUL, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS
LAUREN FARIAS CRUZ, JEAN MARCEL DE ALMEIDA ESPINOZA
Contato: LAUREN FARIAS CRUZ - LAURENFCRUZ@GMAIL.COM
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Dunas; Detecção de mudança

INTRODUÇÃO
Dunas têm como papel principal criar uma barreira entre cunha salina e lençol freático,
evitando o contato da água salgada do mar com a água doce do lençol freático, podendo
ainda criar uma barreira de contenção a possíveis eventos de maré meteorológica. Por
isso, além de compor um ecossistema de biodiversidade frágil, áreas de dunas são
consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) pela resolução CONAMA/MMA
nº303 (20 de março de 2002), Art. 3º, XI. Assim, ocupações urbanas efetuadas sobre área
de dunas são problemas críticos, gerando impacto direto nesse ambiente. Visando
quantificar a cobertura de dunas e o processo de ocupação urbana ocorrido na região do
Atlântico Sul, no balneário Cassino, Rio Grande - RS utilizou-se o sensoriamento remoto e
técnicas de detecção de mudança.
METODOLOGIA
Para a execução deste trabalho foram utilizadas duas imagens orbitais obtidas junto a
U.S. Geological Survey (USGS). As imagens utilizadas foram adquiridas pelos sensores
TM (Thematic Mapper) do satélite LANDSAT 5 (09/05/1995) e pelos sensores OLI
(Operational Land Imager) e TIRS (Thermal Infrared Sensor) do satélite LANDSAT 8
(13/11/2017). Essas imagens foram selecionadas levando em consideração suas
resoluções espectral e espacial, disponibilidade gratuita e pelo fato de representar uma
série temporal de 22 anos. A partir do software Google Earth-Pro® foi criado um arquivo
vetorial da área de estudo (Balneário Atlântico Sul, Rio Grande/RS, Brasil). Todas as
etapas de pré-processamento e processamento das imagens foram realizadas no
software QGIS 2.18.14, enquanto as etapas de pré-processamento foram executadas
com a ferramenta Semi-Authomatic Classification Plug-in, instalado no próprio software.
Sequencialmente, foi aplicado o cálculo do índice físico NDSI (Normalized Difference
Snow Index), aplicado em cada uma das imagens. Cada uma dessas imagens foi
classificada com a aplicação de um limiar (Threshold) de 0,24, o que resultou em uma
imagem binária de duna/não-duna. Essas imagens de duna/não-duna produzidas foram
subtraídas, produzindo uma imagem de diferença com intervalo de pixels com valores
entre +1 e -1. Nessa imagem diferença, valores positivos indicam aumento na cobertura
de dunas, valores negativos indicam redução e os valores nulos determinam áreas que
não sofreram mudanças no período.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como primeiro resultado, para o período de 1995 e 2017 foi produzido um arquivo vetorial
em formato shapefile, e também as imagens orbitais pré-processadas. Foi feito o recorte
da área de estudo a partir do arquivo shapefile, e após foram produzidas imagens NDSI
de ambas as imagens, onde foi desenvolvida uma imagem-subtração, referentes às datas
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analisadas. Assim, com as imagens NDSI e uma imagem de mudança foi confeccionado
um mapa de dunas para cada data (por aplicação de limiar) e um mapa da mudança
dessa cobertura de dunas para o período (entre 1995 e 2017). A partir dessas
informações, foi observado um ganho de 10 ha sobre o campo de dunas para um período
de 22 anos, enquanto que foram perdidos mais de 30 ha sobre esse mesmo campo,
resultando em um saldo médio negativo de 20 ha (área de perda do campo de dunas). A
área estudada tem como características um campo de dunas progradante, com ventos
locais, em geral, de baixa intensidade e direções predominantemente de sudoeste e
noroeste (MARTINHO, 2008). Para a utilização de técnicas na área específica de dunas
como as imagens produzidas, é importante utilizar o índice físico como forma de
identificar mais facilmente o alvo de estudo, sendo que esses utilizam da banda espectral
de maior e de menor resposta do alvo. Os testes para cálculo do NDSI com limiar
específico compreendido entre -1 e +1 (limiar padrão) não se mostraram satisfatórios.
Para o limiar compreendido entre 0,45 até 0,7, a resposta do NDSI para a área de estudo
se mostrou mais satisfatória. Após a aplicação do NDSI e do limiar, tornou-se mais fácil
identificar áreas onde há cobertura de dunas, sabendo assim sua área.
CONCLUSÃO
Os resultados demonstram a possibilidade da utilização dessas técnicas como ferramenta
de acompanhamento e fiscalização das áreas de dunas. Foi possível detectar e
quantificar as mudanças de dunas na área de estudo, como desejado. A análise dos
resultados demonstrou que houve uma diminuição dessa cobertura, um resultado
contrário ao que era naturalmente esperado, visto que este tem perfil progradante. Esse
resultado pode ser atribuído a degradação da área causada pela ocupação urbana.
Levando em consideração as bandas espectrais necessárias para os cálculos do índice
físico, a abrangência de um longo período de tempo utilizando imagens da data pretérita
de 1195, e o oferecimento sem custo de aquisição, foram escolhidos sensores da série
Landsat, porém causou certa limitação em relação à resolução espacial, visto que
normalmente as imagens de maior resolução espacial possuem custo de aquisição.
Sugere-se a utilização de imagens com melhor resolução espacial em trabalhos futuros.
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1.2.101 - ESTUDO DAS TAXAS DE EROSÃO NA ILHA DO TERRAPLENO,RIO
GRANDE, ENTRE OS ANOS DE 2004 A 2018 UTILIZANDO O CHANGE POLYGON
METHOD
CHRISTIAN GARCIA SERRPA, JOSE ANTÔNIO SCOTTI FONTOURA, LUIZA ANTIQUEIRA
DA SILVA NETA, WILLIAN MENDES GONÇALVES
Contato: LUIZA ANTIQUEIRA DA SILVA NETA - LUIZA.ANETA@GMAIL.COM
Palavras-chave: Eorsão; Ilha Terrapleno; Change Polygon Approach; Método do Polígono de Mudança

INTRODUÇÃO
A ilha do Terrapleno de Leste é uma ilha artificial que se localiza próxima à
desembocadura da Lagoa dos Patos. Foi formada na década de 20 a partir de rejeito de
dragagem do canal de navegação existente em área adjacente e possui grande
importância pública, tendo em vista que hoje ficam situadas nesta ilha três organizações
militares da Marinha do Brasil. A ilha vem apresentando sinais de erosão na sua parte
nordeste e também no lado leste. Nesse contexto é proposto quantificar a taxa de erosão
ou acresção dessas áreas utilizando o Método do Polígono de Mudança (Change Polygon
Approach). A quantificação dessas variáveis proporciona conhecimento fundamental para
a gestão costeira da ilha, e para o desenvolvimento e instalação de mecanismos de
contenção da erosão.
METODOLOGIA
A estimativa das áreas de acresção ou erosão foi feita através do Método do Polígono de
Mudança (SMITH & CROMLEY, 2012), que se utiliza de polígonos formados a partir de
uma linha de base e a vetorização da linha de costa em cada data. A comparação entre
áreas permite determinar áreas de erosão e acresção em uma área específica.
Utilizando o software AutoCAD®, foram vetorizadas linhas de costa de imagens satelitais
da ilha, oriundas do programa Google Earth Pro, do período compreendido entre 2004 e
2018. As cenas de cada data foram registradas a partir de uma imagem do satélite
GeoEye, previamente georreferenciada, do ano de 2009. Os pontos de controle do
terreno são comuns em todas as imagens, de modo a maximizar a acurácia na
comparação entre as áreas. Uma linha de base paralela à costa foi convencionalmente
definida, assim como duas linhas de corte perpendiculares a esta, as quais foram
componentes de todos os polígonos medidos. As imagens registradas foram importadas
no programa AutoCAD®, e todas as vetorizações e o cálculo das áreas dos polígonos
foram feitos nesse programa, devido à afinidade ao sistema e à disponibilidade do
programa nos laboratórios da Escola de Engenharia. A partir da medição das áreas de
cada polígono, e tendo conhecimento do tempo entre imagens, é possível estimar taxas
de erosão e acresção em cada área estudada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No presente trabalho, limitou-se o estudo a dois setores, de maior relevância econômica
para a Marinha do Brasil, o setor 1, a noroeste da ilha, localizado entre as coordenadas
de latitude 32° 1'51.83"S e longitude 52° 4'26.44"O; e latitude 32° 1'47.93"S e 52°
4'26.39"O, a qual compreende uma área próxima a uma instalação predial. O setor 2, a
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leste da ilha, localizado entre as coordenadas de latitude 32° 2'3.23"S e longitude 52°
4'13.35"O e latitude 32° 2'11.00"S e longitude 52° 4'13.44"O, tal área que compreende um
parque de antenas.
Observou-se que entre os dias de 12 de janeiro de 2004 a 2 de junho de 2005, no setor 1,
houve uma acresção de 1,37m²/m.ano. O setor 2, para o mesmo período apresentou uma
acresção de 2,0537m²/m.ano.
Entre o período de 2 de junho de 2005 a 28 de outubro de 2014 observou-se, que para o
setor 1, houve uma erosão de 3,4337m²/m.ano, enquanto que o setor 2 apresenta uma
erosão de 3,7837m²/m.ano, no período que compreende 2 de junho de 2005 a 18 de
junho de 2015, no período entre 28 de outubro de 2014 a 18 de junho de 2015, o setor 1
apresentou uma acresção de 7,7837m²/m.ano.
No período de 18 de junho de 2015 a 8 de fevereiro de 2018, o setor 1 apresentou uma
erosão de 53,1437m²/m.ano.
No setor 2, o período entre 20 de novembro de 2015 a 11 de junho de 2015, apresentou
uma erosão equivalente a 2,7237m²/m.ano, e no período entre 11 de junho de 2015 a 8
de fevereiro de 2018 uma acresção 0,4337m²/m.ano.
A maior fonte de imprecisão nas taxas calculadas a partir da metodologia previamente
descrita é gerada pela flutuação pontual do nível de água na área de estudo, diretamente
relacionado às condições meteorológicas e hidrológicas às quais o estuário esteve
submetido no momento do registro de cada cena pelo satélite. Para minimizar a influência
da flutuação de nível, os resultados obtidos serão refinados a partir de dados de ventos e
de nível da lagoa, obtidos respectivamente junto ao Centro Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC) e à Agencia Nacional de Águas (ANA).
CONCLUSÃO
A Ilha do Terrapleno, devido a sua origem artificial, apresenta grande vulnerabilidade à
erosão, um dos motivos de boa parte de seu perímetro ter sido protegida por
enrocamento. Diante dos resultados obtidos, é possível observar que ambos os setores
apresentaram um balanço erosão/acresção cíclico ao longo dos anos, porém com uma
resultante no sentido da erosão. Esse comportamento cíclico pode estar relacionado à
variação de nível do estuário, conforme citado anteriormente. Os resultados estão sendo
refinados a partir de dados de nível do estuário no momento da aquisição de cada
imagem. Outro acréscimo para a compreensão da morfodinâmica da Ilha do Terrapleno
Leste se dá a partir da determinação da direção predominante do vento em cada período,
diretamente relacionada à gênese e à propagação das ondas vagas na área de estudo,
que pode auxiliar na identificação de pontos com maior e menor tendência erosiva da ilha.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SMITH, M.J.; CROMLEY,R.G. Measuring Historical Coastal Change using GIS and the
Change Polygon Approach,2012.
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1.2.108 - EVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS LAMÍTICOS DA ANTE-PRAIA DO CASSINO,
NO PERÍODO ENTRE FEVEREIRO/2016 A MAIO/2018
CAROLINA DE OLIVEIRA LEMPEK DE-ZOTTI, VALÉRIO COSTA MACHADO JUNIOR, LAURO
JÚLIO CALLIARI
Contato: VALÉRIO COSTA MACHADO JUNIOR - LELOCASSINEIRO@HOTMAIL.COM
Palavras-chave: Lama fluida; dupla frequência; monitoramento de praia; geoprocessamento

INTRODUÇÃO
A praia do Cassino sofre esporadicamente com deposições de lama desde o ano de
1972. Assim, surgem mudanças ambientais e socioeconômicas pois a presença da lama
fluida (LF) entre a zona de surf e o pós-praia causa riscos costeiros e afeta negativamente
o turismo, a beleza cênica, a pesca, a prática de esportes náuticos, o fluxo de veículos na
praia, além do impacto ecológico à comunidades bentônicas. A LF situada na zona de surf
ocasiona alterações na morfodinâmica praial, gerando a ausência da zona de
arrebentação pois amortece a energia de onda em até 90%. Torna-se assim, de suma
importância monitorar a evolução temporal dos depósitos lamíticos da ante-praia do
Cassino utilizando dados de fevereiro de 2016, abril e maio de 2018.
METODOLOGIA
Métodos geofísicos acústicos são utilizados para o mapeamento e monitoramento da
variação espacial e de espessura de depósitos de LF. Estudos anteriores na praia do
Cassino mapearam de forma eficiente os depósitos de lama em seus diferentes níveis de
consolidação. A estrutura vertical da camada sedimentar é caracterizada por duas
interfaces marcadas com gradientes de impedância acústica. A primeira interface é
caracterizada pela água do mar e a LF, identificada pela frequência de 200 kHz. A
segunda interface pela LF e fundos mistos de maior densidade, identificada pela
frequência de 50 kHz. A LF é registrada por um padrão de eco duplo com limites
diferenciados no registro do ecobatímetro. Foram realizadas duas campanhas para
coletas de dados na praia do Cassino nos meses de abril e maio de 2018, utilizando o
ecobatímetro Lowrance HDS Gen 2 nas frequências de 50 e 200 kHz. Os dados foram
tratados com o filtro de “passa baixa” Mylanczos para reduzir os efeitos dos ruídos
provocados pela ondulação. A diferença entre as profundidades obtidas com ambas as
frequências da ecossonda, determinou a espessura de LF, interpolando-os para a
totalidade da área. Através de ferramentas de geoprocessamento foi calculado o volume
de LF. Estes dados foram comparados com dados pretéritos da área, coletados por
Colleoni (2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um volume de 14 milhões de m³ de LF foram medidos na ante-praia do Cassino em
fevereiro de 2016 por Colleoni (2016). A expressão visual deste depósito era observada
desde 2014 e prolongava-se através da zona de arrebentação até o pós-praia por uma
extensão de 5km. A malha inicial estabelecida por Colleoni (2016) compreendeu uma
superfície de 27 milhões m² entre as isobatimétricas de 1 e 9m. Os resultados mostraram
espessuras máximas de 2,13m de LF, com dois depocentros. Entre as profundidades de 3
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e 6m ficou evidenciado a presença de um banco lamoso linear prolongando-se para o sul,
o qual ocupava praticamente toda extensão da área urbanizada da praia. Em direção ao
mar e a norte desta área, entre as profundidades de 6,5 a 7,5m estava definida outra
deposição, cuja espessura máxima atingia aproximadamente 1,5m. O volume estimado
para este levantamento foi recalculado, encontrando um valor de 15 milhões m³ de lama
LF. Os monitoramentos de 2018 seguiram uma malha amostral semelhante ao
levantamento pretérito, compreendido entre as isobatimétricas de 1 a 11m. A superfície
monitorada em abril foi de 65 milhões m². No mês de abril de 2018 a espessura máxima
encontrada foi 0,67m, com duas zonas deposicionais. A mais próxima à costa estava
situada ao norte da área e possuía três áreas de deposições pontuais, se estendendo
longitudinalmente dos 3 a 6m de profundidade. Com direção sul, entre as profundidades
de 7,5 a 9m, era encontrado um banco lamoso alongado. Para esta data o volume
calculado foi de 2 milhões de m³. Em maio de 2018 a superfície monitorada foi de 67
milhões m² e a espessura máxima de LF encontrada foi de 0,95m. Apenas um depocentro
foi identificado, entre 6,75 e 8m de profundidade com direção sul. O volume calculado foi
de 1 milhão m³. A diminuição progressiva do volume sedimentar nos depósitos associado
a uma zona de surf bem desenvolvida, típica de praias dissipativas, corroboram os
resultados obtidos. Uma costa dominada por ondas com recorrentes tempestades de alta
energia propicia o retrabalhamento do volume sedimentar existente pela zona de surf com
posterior transporte offshore. Este sedimento também pode ter sido recoberto por
laminações de areia, resultado da deriva litorânea bidirecional. Observa-se o
comportamento deposicional em forma de manchas e a remoção do depósito do prisma
praial.
CONCLUSÃO
A presença dos depósitos lamíticos modifica o ambiente praial atenuando a energia de
onda na ante-praia, efeito visível desde 2014 por toda parte urbanizada do Balneário. Em
fevereiro de 2016 o monitoramento apontou um volume de 15 milhões m³. Nos
monitoramentos posteriores em 2018 houve uma queda drástica no volume encontrado
na ante-praia do Cassino. Esta diminuição é devida a frequente ocorrência de
tempestades de alta energia no local, retrabalhando o sedimento presente tanto na
porção aérea como na região submersa da praia. Evidências visuais como a observação
do desenvolvimento da zona de arrebentação são importantes para corroborar a evolução
dos depósitos. A intercalação de camadas de areia e lama torna o depósito lamítico não
disponível para ressuspensão em eventos de alta energia. Desconstrói-se a ideia de um
bolsão de lama permanente e migratório na ante-praia do Cassino, apontando a falta de
material disponível para sua manutenção.
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COLLEONI, A. 2016. Mapeamento do Bolsão de Lama na Praia do Cassino, RS, Brasil.
Monografia de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de
Oceanografia. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. 35p.
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102
40
40
35
51, 76
92
19, 99

LUIS PARENTE MAIA

10, 17

RACHEL ALINE HIDALGO MUNHOZ

13

LUIS PEDRO MELO DE ALMEIDA

72, 78

RAFAEL KUSTER GONÇALVES

94

LUIZ ANTONIO ARAUJO GONÇALVES

52, 53

RAFAEL PEREIRA MACIEL

59

RENAN GONÇALVES PINHEIRO
GUERRA

91

LUIZ HENRIQUE TORRES
LUIZA ANTIQUEIRA DA SILVA NETA

58
101
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Autor

Códigos de Trabalho

Autor

Códigos de Trabalho

RICARDO CARDOSO GUIMARÃES

19

THAIS FERREIRA DA CONCEIÇAO

69

RICARDO FRANÇA SANTOS

15

THAÍSA BELOTI TROMBETTA

19

RODRIGO CHAVES MORAGA

91

THALITA FAGUNDES LEAL

RODRIGO SILVA SIMÕES
SALETTE AMARAL DE FIGUEIREDO

6, 12
18

SAMANTA DA COSTA CRISTIANO

55, 92, 105

SAMUEL GAMEIRO

70, 85, 102

SANDRA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

40

SERGIO RICARDO DA SILVEIRA
BARROS
SILVIA DIAS PEREIRA

15

SIMONE EMIKO SATO

4
2, 3, 29

36, 43

THALITA FONSECA RODRIGUES

28

THIAGO RODRIGUES GOMES

86

TIAGO ANDRÉ MARTINS DE AZEVEDO
ABREU
TIAGO BORGES RIBEIRO GANDRA
ULISSES AZEITEIRO
ULISSES ROCHA OLIVEIRA
VALÉRIO COSTA MACHADO JUNIOR
VANESSA CRISTINA MELO RANDIG

9, 40
68
65
5, 6, 12, 69
108
107

SOFIA ROYER MORAES

31

VANESSA OLIVEIRA LIBERATO

SORAIA RAQUEL MENDES ROMÃO

40

VILMAR LEANDRO DIAS FERREIRA

35

SUNG CHEN LIN

55

VINICIUS DIONYSIO ALVES

25

VINICIUS RAMOS PUCCINELLI

80

VIRGINIA CELIA CAVALCANTE DE
HOLANDA
VITOR ALBERTO DE SOUZA

53

SUZANA ZEHETMEYER TREICHEL

104

TAMIRES DA ROSA SILVA

45

TAMIRIS DA SILVA ALVES

31

TATIANA DE ALMEIDA ESPINOZA
TATIANA SILVA DA SILVA
TATIANE OLIVEIRA DELAMARE
TAYANE FIORELLI MOREIRA
TELMO R. CUNHA

72, 93
11
3
49
9

284

WILIAM CORREA MARQUES

8, 21

88
19, 34, 36, 43, 99

WILLIAN LEOPOLDINO NUNES

55

WILLIAN MENDES GONÇALVES

101

YANA FRIEDRICH GERMANI

18

