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Objetivo Geral 

  Analisar o papel da composição granulométrica 
dos sedimentos praiais na definição do ISL da Lagoa 
dos Patos. 

 



Objetivos Específicos 

 Acompanhar e participar da equipe do Projeto Cartas de 
Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo – 
Cartas SAO – Bacia de Pelotas, coletando as amostras de 
cada segmento; 

 Obter a estrutura e a cobertura sedimentar presente, 
relacionar a granulometria com o 
comportamento/penetração do óleo e comparar os 
resultados com o ISL (Índice de Sensibilidade do 
Litoral); 

 Descrever e analisar criticamente os principais 
resultados obtidos, organizando-os de forma a criar uma 
litoteca. 
 



Metodologia 

No campo:  
 Amostrar de acordo com os seguintes critérios: 
1- praias arenosas; 
2- sedimentos de locais que marquem a mudança de 

um segmento (mesmo que seja com mesmo ISL). 
 

 



Metodologia 

No laboratório: 
 Processamento das amostras; 
 Separação dos finos e grosseiros; 
 Separação granulométrica dos grosseiros e, caso, 

tenham finos, pipetagem. 
 

Depois de tudo realizado: 
 Análise crítica dos resultados e uma interpretação 

comparando com o ISL; 
 Criação da litoteca. 

 



Resultados Esperados 

  As análises granulométricas já realizadas no 
campo de Itapuã apresentaram resultados distintos 
daqueles descritos diretamente em campo, sendo 
grande parte das amostras polimodais. 

 
  Discussão do papel da granulometria em relação 

à determinação do ISL: essa relação não é tão direta 
assim, já que o ISL só considera aspectos 
geomorfológicos. 



Plano Piloto Itapuã: Praia da 
Pedreira  

Uma rápida 
olhada indica 
que a classe 

modal 
predominante é 

areia média. 



Embora 
tenhamos 

grânulo, areia 
muito grossa e 

grossa.  

Também, em 
algumas, 

predomina areia 
fina. 



OBRIGADA! 
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