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2º WORKSHOP 

MAPEAMENTO DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL  
AO ÓLEO DA BACIA MARÍTIMA  DE PELOTAS 



OBJETIVO DO TRABALHO  

Fazer ajustes metodológicos e adaptações das coletas de 
dados socioeconômicos e da organização das 
informações por meio deste pré-piloto na orla do 
município de São Lourenço do Sul-RS. 



METODOLOGIA APLICADA 

  
DADOS SECUNDÁRIOS 
 
Primeiramente foi feito buscas por informações através 
de livros, revistas, trabalhos acadêmicos, sites 
institucionais. 
 
Também foi feito o uso de software (Google Earth) para 
o mapeamento das estradas de acesso à costa. 
 
Depois disto as informações foram inseridas em uma 
tabela e levados a campo para a confirmação e  
obtenção de mais informações relevantes a contexto da 
Carta SAO.  
 
 
 
 
 





DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS  

ATIVIDADES 
SOCIOECNÔMICAS Nº RESPOSTAS Nº

HOTEIS/ CAMPINGS 12 ESTRADA DE ACESSO A COSTA 11
PRAIAS 3 ESTALEIROS 4
IATE CLUBE 1 PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 1
INSDÚSTRIA PESQUEIRA 2

CONCLUI-SE ENTÃO QUE SÃO LOURENÇO DO SUL 
PODE SER CARACTERIZADO POR...   
 
Possuir grande número de hotéis e pousadas 
distribuídos ao longo das suas praias e ter um número 
significativo de estaleiros que fazem pequenos reparos 
em embarcações e a fabricação de  barcos de pequeno 
a médio porte.  





 
DÚVIDA 
 
Limites de mapeamento, ou seja, o quanto deveria ser 
levantado os dados e informações a dentro da costa do  
litoral a cidade.    

DIFICULDADES 
 
Mobilidade, demarcação de pontos em áreas urbanas e 
por a abordagem  com a população. 

SUGESTÕES 
 
Padronização da abordagem e a elaboração de um 
cartão de visita, contendo o título do projeto e contato. 



OBRIGADO!!!! 
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