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A flexibilização do monopólio para exploração de petróleo e gás natural, aliada à criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),em 
1997, impulsionou sobremaneira as atividades de exploração e produção na plataforma continental brasileira, aumentando significativamente o risco de acidentes ambien
tais provocados por derramamentos de óleo, os quais afetam outras atividades e usos no mar e em terra e demandam a tomada de decisões imediatas sobre prioridades de 
proteção. 

Com a aprovação da Lei n° 9.966 (Lei do Óleo), em 2000, foi atribuído ao órgão ambiental de meio ambiente a responsabilidade de identificar, localizar e definir os 
limites das áreas ecologicamente sensíveis à poluição por óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. 

Neste contexto, as Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo - Cartas SAO - subsidiam o planejamento de contingência nas escalas nacional, regional 
e local, servindo de subsídios para o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (Decreto 8.127/2013) , passando 
pelos Planos de Área e alcançando os Planos de Emergência Individuais de empreendimentos situados nas bacias petrolíferas mapeadas. As Cartas SAO devem atender a 
todos os níveis de acidentes: desde grandes vazamentos em áreas oceânicas remotas (escala estratégica), derrames de porte médio (escala tática/regional) e incidentes de 
magnitude local (escala operacional). 

Ações de resposta a acidentes dessa natureza, envolvem a proteção de diversos interesses: ambientais (presença de espécies raras, em extinção ou a importância 
ecológica de determinados habitats); sociais (áreas ocupadas por comunidades tradicionais e de pescadores, onde ainda vigoram arranjos produtivos locais e saberes tradi
cionais); econômicos (áreas de pesca, de cultivo de peixes ou de captação de água); recreacionais (áreas de turismo ou de pesca esportiva); entre outros - apresentando-se 
como um desafio complexo de ser enfrentado. 

O mapeamento das bacias marítimas brasileiras teve como marco a publicação das "Especificações e Normas Técnicas para Elaboração de Cartas de Sensibilidade Am
biental para Derramamentos de Óleo", em 2002. Desde então, o Ministério do Meio Ambiente(MMA) concentra esforços na cobertura das demais bacias brasileiras, estando 
concluídos os Atlas das Bacias de Ceará-Potiguar, Santos, Espírito Santo e Bacias do Sul da Bahia. 

Nos últimos anos a exploração e produção de petróleo vem se intensificando cada vez mais nas bacias já consolidadas ao longo pais, destacando-se a descoberta das 
Reserva do Pré Sal, em 2007, e o inicio da produção de tais reservatórios. Além disso, devido aos avanços nos campos da tecnologia de E&P e do conhecimento sobre os 
reservatórios contidos nas bacias brasileiras, aliado ao aumento da demanda, a atividade se expande para novas bacias que tradicionalmente não eram objeto de interesse 
por parte da indústria. 

Logo, é latente a necessidade da existência de instrumentos que possam servir de subsídios para o planejamento ambiental de médio e longo prazo frente à expansão 
da indústria, bem como para os processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos. 

Por fim, o Atlas, e sua base digital, tem como objetivo fornecer ao público interessado - instituições governamentais, sociedade civil, indústria, academia etc - in
formações oficiais que podem ser tomadas como ponto de partida para a elaboração de estudos e políticas públicas voltadas à proteção do ambiente, perpassando pela 
elaboração/operacionalização de planos de contingência, planejamento de ocupação da zona costeira, definição de áreas criticas de proteção e etc. 

Everton Frask Lucero 

Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 
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lntr,odução 

Desde a década de 1970 diversos países têm adotado planos de contingência, avaliação de risco e de vigilância marinha no combate à poluição por óleo. Inicialmente, 
esses planos eram baseados apenas em observações, coletas de dados in situe experimentos laboratoriais. Em 1976, foi criado um índice de sensibilidade à contaminação por 
óleo, através do qual os diferentes ecossistemas costeiros foram mapeados e hierarquizados em uma escala de sensibilidade relativa (Michel, Hayes e Brown, 1978; NOAA, 1997; 
Mie hei, 1998). A partir da década de 1990, o uso de imagens obtidas por sensores orbitais, aerotransportados e de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permitiu a padro
nização e operacionalização da geração de mapas de sensibilidade ambiental dos ambientes costeiros à poluição por óleo (Jensen et ai., 1990; Jensen et ai., 1993; EI-Raey et ai., 
1996; IPIECA, 1996; Carvalho, 2003; Carmona, Ghirardi e Tessler, 2006). As principais vantagens dessas ferramentas são: 

1) a extração de informações sobre a morfologia costeira e a identificação dos ecossistemas costeiros a partir da análise visual e/ou digital de imagens de sensoriamento 
remoto. Esse aspecto é fundamental quando se trata de áreas com fisiografia complexa; 

2) 

3) 

o armazenamento e organização dos dados em um Banco de Dados Geográficos (BDG), que permita a rápida identificação, recuperação e atualização dos dados; 

a integração das imagens com dados coletados in situ para a geração de mapas e simulações de cenários através de ferramentas de análise espacial. 

De acordo com a tendéncia mundial, a responsabilidade da elaboração de cartas de sensibilidade é dos órgãos governamentais. Tal requerimento está totalmenteinserido 
nos instrumentos que o Brasil dispõe para a gestão da sua zona costeira e marinha, destacando os procedimentos legais para definição de usos e ocupação da região, por meio 
do zoneamento. No Brasil, a Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, a Lei do Óleo, atribuiu ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) a responsabilidade na identificação, localização 
e definição dos limites das áreas ecologicamente sensíveis com relação à poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 
jurisdição nacional. As áreas ecologicamente sensíveis, por sua vez, são descritas no inciso IV do Art. 2º da referida Lei como "regiões de águas marítimas ou interiores, definidas 
por ato do Poder Público, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e preservação do meio 
ambiente''. Cabe, portanto, ao MMA a responsabilidade pela identificação e o aporte de diretrizes para o mapeamento dessas áreas, de forma a subsidiar a gestão e o controle 
das áreas costeiras e marinhas sensíveis a derramamentos de óleo, assim como a consolidação de planos de emergéncia e de contingência, e a implementação de resposta a 
esses incidentes. 

A partir dai, o MMA preparou as Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo na zona costeira e 
marinha, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), responsável direto pelo controle ambiental e pelo licenciamento 
das atividades da indústria do petróleo, e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador do setor petrolífero. 

Para a preparação destas especificações foram consultadas as normas internacionais editadas pela Organização Marítima Internacional (IMO) e pela National Oceanic 
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and Atmospheric Administration (NOAA), dos Estados Unidos. Foram consideradas também as experiências do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CENPES) da Petrobras, consolidadas no Manual Básico para Elaboração 
de Cartas de Sensibilidade no Sistema Petrobras. No decorrer do processo de adaptação da metodologia aos 
hábitats e feições costeiras brasileiras, foram ouvidos a Marinha do Brasil (autoridade marítima), a comunidade 
científica e representantes da indústria do petróleo. Esse processo culminou com a validação das Especificações 
e Normas Técnicas para a Elaboração das Cartas SAO em um workshop ocorrido no Rio de Janeiro, em dezembro 
de 2001, nas dependências do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), com a presença de representantes 
do MMA, IBAMA, ANP, Marinha do Brasil, órgãos estaduais de meio ambiente, setor petrolífero e Organizações 
Não-Governamentais (ONG). 

Em março de 2002, as especificações foram submetidas ã apreciação da Comissão Nacional de Carto
grafia (CONCAR), de acordo com a legislação em vigor, a fim de que as cartas SAO pudessem ser consideradas 
documentos cartogrãficos oficiais brasileiros, de uso obrigatório no planejamento de contingência, na avaliação 
geral de danos e na implementação de ações de resposta a incidentes de poluição por óleo na zona costeira e 
nas áreas marítimas sob jurisdição nacional. Isto resultou, em 2002, na preparação de um Plano Cartográfico 
para o Mapeamento de Sensibilidade Ambiental ao Óleo da zona costeira e marinha, tomando como unidade 
cartográfica as bacias marítimas. 

Em 2003 iniciou-se a confecção das primeiras cartas SAO, contendo os Índices de Sensibilidade do Litoral 
(ISL) para as bacias contíguas do Ceará e Potiguar. Para tanto, até a presente data foram confeccionadas: 

Bacia Cartas Estratégicas Cartas Táticas 1 Cartas Operacionais 

Ceará- Potiguar 1 8 10 
Santos 1 10 34 
Espírito Santo 1 3 8 

Sergipe-Alagoas e 
1 7 17 

Pernambuco Paraíba 
Sul da Bahia 1 6 32 

A experiência internacional demonstra que, além do seu uso no planejamento de contingência e na imple
mentação de ações de resposta a derramamentos de óleo, as cartas SAO podem ser utilizadas no planejamento 
ambiental da zona costeira e marinha. Isso é passivei devido à organização de dados referentes aos principais 
ambientes costeiros e às atividades humanas em um BDG. A tecnologia incorporada no BDG permite a consulta 
e a atualização das informações espaciais e não-espaciais com agilidade, além da geração de produtos carto
gráficos para fins específicos e de produtos para a internet. 

As cartas SAO auxiliam na redução e na mitigação dos impactos ambientais causados por vazamentos 
de óleo e orientam os esforços de contenção, limpeza e remoção do óleo, por meio da identificação da sensi
bilidade dos ecossistemas costeiros e marinhos, de seus recursos biológicos e das atividades socioeconõmicas 
que caracterizam a ocupação dos espaços e do uso dos recursos costeiros e marinhos nas áreas representadas. 

A seguir serão apresentadas as informações referentes ao mapeamento do ISL para a Bacia de Pelotas 
(BMPEL) (Figura 1), limitadas ao norte pelo município de Laguna (SC) e ao sul pelo municipio do Chui (RS) , na 

fronteira com o Uruguai. 

INTRODUÇÀO 
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Figura 1: 
Articulação das Cartas SAO da Bacia Marítima de Pelotas 
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Objetivos 

O objetivo geral das cartas SAO é fornecer, de maneira rápida e objetiva, as informações necessárias para o planejamento de contingência e das ações de resposta a in
cidentes de poluição por óleo. Isso é feito com base na identificação da sensibilidade dos ecossistemas costeiros e marinhos, de seus recursos biológicos e das atividades sacio 
económicas que caracterizam o uso e a ocupação das áreas representadas. O planejamento dessas ações auxilia na redução e na mitigação dos impactos ambientais causados 
por vazamentos de óleo e permite o correto direcionamento dos recursos disponíveis e a mobilização adequada das equipes de contenção e limpeza. 

1 J 

2) 

3) 

4) 

1 J 

2) 

3) 

4) 

Para alcançar o objetivo geral , foram estabelecidos os seguintes objetivos especificas: 

determinar os indices de Sensibilidade do Litoral (ISL) seguindo as especificações e as normas técnicas para a elaboração de cartas SAO; 

elaborar as cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo (SAO) nos níveis estratégico, tático e operacional; 

criar um Banco de Dados Geográficos (BDG) em um sistema de informações geográficas digital com as informações necessárias à elaboração das cartas SAO; 

elaborar um Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo para a Bacia Marítima de Pelotas (BMPEL). 

As cartas SAO da BMPEL foram organizadas em um Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo que apresenta as seguintes informações: 

descrição sucinta da metodologia empregada na determinação dos ISL e na confecção das cartas; 

caracterização dos ambientes costeiros e marinhos que ocorrem na bacia de Pelotas com ênfase na base temática utilizada nas cartas; 

descrição dos ISL identificados nas BMPEL e informações sobre comportamento esperado e a persistência do óleo derramado nos diferentes substratos; 

as cartas SAO em suas diferentes escalas ajustadas ao tamanho das folhas do atlas; 

5) as tabelas com os recursos biológicos existentes nas bacias e as informações disponiveis sobre a densidade ecológica/concentração, a sazonalidade, as fases especiais do 
ciclo biológico e informações sobre espécies protegidas por lei, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção. 
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Metodologia 

A sensibilidade da linha de costa classifica os segmentos do litoral em hábitats, de acordo com suas características geomorfológicas. tipo de substrato, regime hidrodinâ
mico, persistência natural do óleo e condições de limpeza e remoção. Com isso é passivei inferir padrões de comportamento do óleo derramado e de transporte de sedimentos. 
As cartas S/\0 devem incluir três tipos de informações principais: sensibilidade dos ecossistemas costeiros e marinhos, recursos biológicos, e atividades socioeconómicas. 

Os recursos biológicos. nas cartas SAO, devem representar as plantas e animais sensíveis ao óleo, com informação em nível de espécie. As informações sobre esses recur
sos devem incluir as áreas onde ocorrem concentrações de espécies sensíveis ao óleo, como áreas de alimentação, reprodução, nidificação, berçários, e áreas de trânsito/rota de 
migração. As informações sobre recursos biológicos são apresentadas por estágios específicos do ciclo de vida das espécies, considerando sua sazonalidade. 

As cartas de sensibilidade também identificam os recursos socioeconõmicos que possam sofrer impactos causados por derramamentos de óleo ou pelas ações de resposta. 
Esses recursos incluem : áreas de recreio e de lazer no litoral, áreas de pesca e maricultura, áreas sob gerenciamento especial (unidades de conservação), pontos de captação de 
água e sítios históricos e culturais. Os acidentes envolvendo o derramamento de óleo são classificados em trés níveis, desde grandes vazamentos em áreas remotas (offshore), 
passando por derramamentos de porte médio há alguma distância das instalações da indústria (ao largo do litoral), até derramamentos localizados (em pontos especificas da 
costa). As cartas SAO atendem a todos os níveis de derramamentos de óleo, consolidados de acordo com um plano cartográfico que define as prioridades do mapeamento de 
sensibilidade (Figura 2) : 

1) cartas estratégicas (de abrangéncia regional/bacia marítima); 

2) cartas táticas (de escala intermediária/recobrindo todo o litoral da bacia); 

3) cartas operacionais ou de detalhe (locais de alto risco/sensibilidade) . 

As cartas 5/\0 constituem documentos operacionais para o planejamento de contingência e devem ser adequadas para o uso em ações de resposta a incidentes envol
vendo o derramamento de óleo. Por isso, não devem ser vistas como representações completas da geomorfologia costeira, dos recursos biológicos ou socioeconõmicos de um 
segmento costeiro. As cartas SAO devem ser documentos cartográficos precisos e completos e, ao mesmo tempo, compreensíveis e de fácil uso. Para o cumprimento desses 
requisitos é necessário : 

1) apresentar informações suficientes, mantendo a clareza cartográfica; 

11 
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Arranjo cartog ráfico para as cartas SAO, com a articulação das cartas estratégicas ao longo 
do lítoral brasileiro. Em destaque, a Bacia Marítima de Pelotas (PEL1 ). 

METODO LOGIA 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

não segmentar desnecessariamente a representação dos ambientes naturais por causa da escala. 
Por exemplo, uma baia ou estuário deve ser mostrado em uma única carta. sem ser dividido entre dois 
ou mais documentos cartográficos; 

utilizar símbolos padronizados para a representação dos ISL, dos recursos biológicos e das atividades 
socioeconômicas que podem ser afetadas por derramamentos de óleo para facilitar a sua compreensão 
por qualquer usuário; 

incluir uma escala gráfica, qualquer que seja a escala da carta SAO, mesmo que a carta venha a ser 
reproduzida, expandida ou reduzida em uma fotocopiadora; 

incluir um mapa de localização, para mostrar a relação entre a porção subárea representada e a região 
da bacia em que se encontra; 

apresentar dimensões adequadas, em especial as de nivel operacional, para serem utilizadas com facil 
dade no campo: a bordo de uma viatura, embarcação ou aeronave e em condições adversas de tempo; 

serem complementadas por tabelas de dados, que apresentem informações adicionais sobre a 
sensibilidade do litoral ao óleo, sobre os recursos biológicos e sobre as atividades socioeconômicas 
impossíveis de serem representadas de forma gráfica; 

disponibilizar seu conteúdo, bem como as tabelas que as complementam, em papel e em meio digital. 

3.1. A SENSIBILIDADE DA COSTA 

As cartas SAO operacionais e táticas classificam a linha de costa utilizando o indice de sensibilidade do 
litoral (ISL). Este índice classifica os diversos tipos de segmentos litorâneos em uma escala que varia de 1 a 10, 
sendo o índice tanto mais alto quanto maior a sensibilidade. A classificação da sensibilidade e baseada nos 
seguintes fatores: grau de exposição à energia de ondas e marés, declividade do litoral e tipo do substrato. Para 
a classificação da sensibilidade da costa é fundamental o entendimento das inter-relações entre os processos 
físicos, os tipos de substrato e a biota associada, assim como dos padrões previsíveis de comportamento do óleo, 
de transporte de sedimentos e impactos biológicos. 

O conhecimento das característicasgeomorfológicas da costa é fundamental para a determinação do tipo 
e densidade das comunidades biológicas presentes na área do impacto, da permanência do óleo derramado, 
assim como para a definição dos procedimentos de limpeza adequados. 

A Tabela 1 apresenta uma classificação dos tipos de costa de acordo com a sua sensibilidade relativa ao 
derramamento de óleo, utilizando um código de cores. A maioria dos hábitats costeiros é representada por uma 
linha, podendo haver mais de um tipo de substrato em contato com a água como, por exemplo, uma praia em 
frente a um enrocamento. Nesse caso as cores para cada substrato são mostradas, cuja sequência deve ser a 
mesma em que ocorrem os substratos no ambiente. Em áreas onde a zona intermarésé larga (tais como, planícies 
de maré) o estirâncio (área entre a linha de preamar e a linha de baixa-mar) é mostrado com a respectiva cor 

da classificação de sensibilidade. 

As áreas abrangidas por manguezais, pântanos costeiros e áreas úmidas são representadas por polígonos 
coloridos de acordo com a classificação correspondente a esses ecossistemas. 

TABELA 1 - Índices de Sensibilidade do Litoral com seus respectivos códigos de 
cores e tipos de substrato 

CÓDIGO 

COR ÍNDICE TIPOS DE COSTA 

R G 8 

- - Costôes rochosos lisos, de alta declividade, expostos 

ISL 1 119 38 105 - Falésias em rochas sedimentares, expostas 

- Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas 

CJ 
- Cestões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos 

ISL2 174 153 191 - Terraços ou sulbstratos de declividade média, expostos (terraço ou plata-
forma de abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado, etc.) 

- Praias dissipativas de areia média a fina, expostas 
- Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de 

- ressacas (restiingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas 
ISL3 o 151 212 tipo "long beach") 

- Escarpas e taludes íngremes (formações do grupo Barreiras e Tabu-
leiros Litorâneos), expostos 

- Campos de d1.;1nas expostas 

CJ 
- Praias de areia1 grossa 

ISL4 146 209 241 - Praias intermediárias de areia fina a média, expostas 
- Praias de areia1 fina a média, abrigadas 

- Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais 

CJ ISL 5 152 206 201 
- Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta 

de vegetação 
- Recifes arenític::os em franja 

- Praias de cascalho (seixos e calhaus) 
- Costa de detritos calcários 

- ISL6 o 149 32 
- Depósito de tálus 

- Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos 
- Plataforma ou1 terraço exumado recoberto por concreções lateríticas 

(disformes e porosas) 

CJ ISL 7 214 186 o - Planície de ma.ré arenosa exposta 
- Terraço de bai:<a-mar 

- Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada 

CJ ISLB 225 232 o - Escarpa/ encosta de rocha não lisa, abrigada 
- Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados 
- Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados 

- Planície de ma.ré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas cos-

CJ ISL9 248 163 o teiras não vegHtadas 
- Terraço de bai;rn-mar lamoso abrigado 
- Recifes arenític::os servindo de suporte para colônias de corais 

- Deltas e barras de rio vegetadas 

- - Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas 

ISL 10 214 o 24 - Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio 
salobro ou sal9ado, apicum 

- Marismas 

- Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários) 

No entanto, a geomorfologia não esgota a caracterização da sensibilidade ambiental ao óleo. É necessãrio 
considerar, ainda, os diversos usos desses ambientes, tanto pela biota terrestre e aquática, quanto pela atividade 
humana. Assim, a presença de recursos biológicos, em momentos diversos de seus ciclos de vida, e as atividades 
socioeconõmicas poderão potencializar a sensibilidade de segmentos específicos do litoral. 

3.2. RECURSOS BIOLÓGICOS SENSÍVEIS AO ÓLEO 

O objetivo do mapeamento dos recursos biológicos é o de identificar as áreas de maior concentração de 
espécies, as fases de seus ciclos de vida e as espécies protegidas, para subsidiar o planejamento e resposta aos 
acidentes e na determinação das prioridades de proteção. A distribuição dos recursos biológicos é representada 
usando um ícone associado a um ponto, linha ou polígono, indicando a distribuição espacial de uma espécie ou 
grupo funcional. Para fins de mapeamento, os recursos biológicos são organizados de acordo com os seguintes 
grupos principais, cada um identificado por uma cor própria, a saber: 

aves: verde; 

mamíferos (aquáticos e terrestres) : marrom; 

peixes: azul; 

invertebrados marinhos (moluscos, crustâceos e equinodermos): amarelo; 

répteis/anfíbios: vermelho; 

algas e plantas marinhas submersas: púrpura; 

recifes de corais, recifes algálicos e outros recifes orgânicos: laranja; 

outros grupos bentônicos: cinza; 

plãncton (ictio, zôo e fito) marinho: azul marinho; 

grupos de múltiplos recursos: preto. 

Nos quadros da Figura 3 são apresentados exemplos de ícones utilizados para representar os recursos 
biológicos nas cartas SAO. Os ícones representativos de recursos biológicos são, com poucas exceções, de uso 
padronizado no mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo. Entretanto, para possibilitar a leitura e inter
pretação correta das informações, sem necessidade de consulta a qualquer outro documento, cada carta SAO 
deverá conter uma legenda com o código de cores e o significado de todos os ícones nela representados para 
indicar os recursos biológicos. 

Cabe ressaltar que, para a Bacia de Pelotas, foram adicionados os seguintes icones ao grupo de inverte
brados, uma vez serem os mesmos de suma importância na região : Poliquetas, Cnidãrios e Poriferos. 

3.3. RECURSOS SOCIOECONÔMICOS 

As atividades socioeconõmicas que caracterizam a ocupação dos espaços e o uso dos recursos costeiros 
e marinhos, como o turismo, a pesca, a aquicultura e o extrativismo costeiro, são frequentemente sensíveis aos 
impactos por derramamentos de óleo. h. praias de intenso uso recreacional, marinas, áreas de proteção ambiental, 
sítios de mineração e sítios arqueológicos, por exemplo, são representados nas cartas de sensibilidade, sempre 
que localizados em áreas que possam ser afetadas por um derramamento de óleo. Os recursos socioeconômicos 
são agrupados da seguinte forma: 
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FIGURA 3 - Exemplos de ícones utilizados para representar os recursos biológicos nas cartas SAO 

• GRUPO MAMÍFEROS (aquáticos e terrestres) : cor marrom (RGB: 215/153/52) 

Distribuição espacial : 

Mamíferos aquáticos 

Grandes Pequenos Pinipedes: Pinípedes: 

cetáceos: cetáceos: focas, leões lobos 

baleias golfinhos, marinhos, marinhos 

botas elefantes 

marinhos 

• GRUPO PEIXES: cor azul {RGB: 0/159/230) 

Distribuição espacial : 

Peixes 

Pelágicos: teleósteos 

e elasmobrânquios 

Demersais: tele6steos 

e elasmobrânqu ios 

Sirênios: Mustelídeos: 

peixes-bois lontras, 

ariranhas, 

iraras 

Mamíferos terrestres 

Roedores: capivara, 

ratão do banhado, 

furão, quati, guaxinim 

• GRUPO INVERTEBRADOS (moluscos, crustáceos e equinodermes) : cor amarela (RGB: 180/165/40) 

Distribuição espacial : 

Invertebrados marinhos 

V * Bivalves: Gastrópodes: Cefalópodes: Cefa!ópodes: Crustáceos : Equinodermes: 

ostras. 

mexilhões, 

sururus e 

vieiras 

caracóis lulas polvos camarões estrela-do-mar, 

Poliquetas Cnidários Poríferos 

• GRUPO RÉPTEIS / Anfíbios : cor vermelha (RGB: 216/0/67) 

Distribuição espacial : o/fJfdf/k'ffá,, 'ffffM 
Répteis 

Quelônios: 

tartarugas 

METODO LOGIA 

Crocodilianos: Offdeos: 

jacarés serpentes e 

outros répteis 

Anfíbios 

Anuros: 

sapos, 

rãs e 

pererecas 

ouriço. ofiúro 

M 
Crustáceos: 

caranguejos 

e siris 

Crustáceos: 

lagostas 
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• GRUPO AVES: cor verde (RGB: 136/185/0) 

Distribuição espacial: 

Aves marinhas costeiras 

Atobás, fragatas, pelicanos, gaivotas, trinta-réis: nidificam 

em ilhas ou na costa e pescam em âreas litorâneas 

Aves marinhas pelágicas 

Albatroz, pomba-do-cabo, 

andorinha do mar. petrel: vivem 

em alto-mar e nidificam em ilhas 

oceânicas, só ocasionalmente vindo 

às regiões litorâneas 

Aves aquáticas continentais 

Patos, 
marrecos 

Mergulhões, 
biguás 

Aves limícolas 

Pingüins 

Garças, flamingos, 
colhereiros: 
pernaltas 

Maçaricos, batuíra, quero-quero: são na maioria aves 

pernaltas praianas, marinhas ou continentais, 

que vivem em áreas alagadas e buscam 

alimentação em lamas e águas rasas, muitas 

são migratórias 

Aves de rapina 

Gavião, falcão, águia pescadora: 
são aves predadoras do topo da 
cadeia alimentar 

Aves terrestres 

Passeriformes : 
mariquita, sabiá-da
praia. joão-de-barro 

Sítios de nidificação 

...... ~ 
:•: :•: ' .. .. 

Não passeriformes: 
pomba, beija-flor. anu , 
alma-degato 

• GRUPO ALGAS E PLANTAS AQUÁTICAS: 
cor púrpura (RGB: 168/0/102) 
Distribuição espacial : 

Bancos de algas e plan
tas aquáticas 

• GRUPO RECIFES: 
cor laranja (RGB: 255/184/0) 

Distribuição espacial: 

Recifes de coral , recifes areníticos submersos 
servindo de suporte para colônias de corais, 
recifes algâlicos, outros recifes orgânicos 
e estruturas rochosas calcárias submersas 

• GRUPO PLÂNCTON (ictio, zôo, fito): 
cor azul marinho (RGB: 10/155/245) 

Distribuição espacial : 

Plâncton: áreas de elevada densidade 
planctônica e alta concentração de biomassa 

• SIMBOLOGIA APLICADA A TODOS 
OS GRUPOS: 
deve-se utilizar a representação abaixo, na 
cor do grupo de interesse. 

Áreas de reprodução 

Áreas de berçários 

. '.'. . . ' 
••••• 1 ·~•.• 

Áreas de alimentação / sítios de pouso 

•• • • • • • • 1 

• • • •• . 

áreas de intenso uso recreacional e locais de acesso a linha de costa - praias de alto uso recreacional, 
locais de pesca esportiva, áreas de mergulho, esportes náuticos, camping, áreas de veraneio, empreendi
mentos de tu rismo e lazer; 

áreas sob gerenciamento especial - unidades ele conservação (unidades de proteção integral e de uso 
sustentável), de âmbito federal, estadual e municipal, reservas particulares do patrimônio natural, áreas 
não edificantes, áreas militares; 

locais de cultivo e extração de recursos naturais - ãreasde aquicultura, pesca artesanal ou industrial e 
pontos de desembarque de pescado, sítios de mineração, salinas, outras prãticasextrativas, portos, 
complexos industriais costeiros e pontos de captação d'ãgua; 

sítios arqueológicos, históricos e culturais - sítios arqueológicos ou históricos localizados na zona inter
maré, tais como sambaquis, ou muito próximo:sa costa, em locais de passagem para a operação de lim
peza, áreas tombadas, reservas indigenas, remanescentes de quilombos ou comunidades tradicionais. 

Para possibilitar a leitura e a interpretação correta da carta SAO, esta deve apresentar uma legenda com 
o significado de todos os ícones representativos de atividades socioeconômicas nela contidos. 

Na Figura 4 são apresentados alguns ícones utilizados na representação dos recursos socioeconómicos 
sensíveis a incidentes envolvendo o derramamento de óleo. 

Além dos ícones previstos na metodologia, para a Bacia de Pelotas foram adicionados os seguintes íco
nes, uma vez que sua representação é crucial no contexto da região: Acampamento de Pescadores, Entidade 
Representativa da Pesca (Associação de Pescadores, Colônias de Pescadores), Silvicultura, Agricultura, Criação 
de Animais, Igreja, Assistência Médica, Energia Eólica1, Atracadouro com Posto de Abastecimento, Associação de 
Moradores, Concentração de pescadores artesanais ,e Escola. 

As cartas SAO de uma bacia sedimentar marítima são organizadas em um Atlas de Sensibilidade Ambiental 
ao Óleo da bacia, composto por: 

carta SAO estratégica da bacia marítima; 

cartas SAO de nível tático de todo o litoral da bacia; 

cartas SAO de nível operacional dos locais de alto risco e/ou sensibilidade existentes na bacia. 

São também incluidas informações adicionais. impossíveis de serem representadas na forma grãfica: 

hábitats costeiros ocorrentes na bacia, com os seus respectivos ISLs, descrição, fotografias ilustrativas 
e informações sobre o possível comportamento e persistência do óleo derramado, bem como sobre as 
técnicas de resposta (contenção e limpeza/remoção) recomendadas; 

recursos biológicos sensíveis ao óleo existentes na bacia, com dados sobre densidade ecológica/concen
tração, sazonalidade, fases especiais do ciclo biológico e informações sobre espécies protegidas por lei, 
raras, ameaçadas ou em perigo de extinção; 

atividades socioeconõmicas com dados compl:ementares, como os referentes ao transporte de cargas 
marítimas; 

dados que possam facilitar o acesso as áreas impactadas, para operações de resposta a incidentes de 
poluição por óleo. 

FIGURA 4 - Exemplos de ícones utilizados na representação dos recursos socioeconômicos e atividades 

sensíveis ao derramamento de óleo, organizados por grupos de atividade e/ou uso 

• RECREAÇÃO 

Praias Casas 
residenciais 
/ veraneio 

Marina / late 
Clube 

Rampa para Camping Hotel/ Resort Ferry-boat Área de 
mergulho embarcações 

• ÁREAS SOB GESTÃO ESPECIAL 

@ 
Unidade de 
conservação 
terrestre 

Unidade de 
conservação 
marítima 

• TRANSPORTE 

® ® 
Aeroporto Heliporto / 

Instalações 
navais 

,§ 
Estrada de 

Outras 
instalações 
mil itares 

@ 
Rampa para 

Fortalezas / Fortes 
históricos 

@ 
Lançamento 

@ 
Portos e 

Heliponto acesso â costa barcos de barcos â água atracadouros 

• RESPOSTA 

Q) ~ 0 @ 
Refinaria Terminal Depósito de equipamentos / ârea Atracadouro com Posto de 

de petróleo de petróleo de concentração dos equipamentos Abastecimento 

• USO / EXTRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

Pesca 
artesanal 

Pesca Pesca Aqüicultura Captação Mineração Salina Indústria 
recreativa industrial 

© 
Terminal de 
desembarque 
de pescado 

• CULTURAL 

© 
Local histórico 

Complexo 
industrial com 
uso / estoque 
de derivados 
de petróleo 

Complexo 
índustrial sem 
uso/estoque de 
derivados 
de petróleo 

Sítio arqueológico 

d'água 

Centrais de 
geração 
de energia 
convencional / 
terme!étrica 

@ 
Instalações 
nucleares 

pesqueira 

Captação 
d'água de 
centrais 
nucleares 

Silvicu!tura 

Reserva indígena/comunidade 
tradicional, remanescente de quilombo 

Concentração de 
pescadores artesanais 
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Caracterização dos ambientes 
se síveis ao óleo 

A bacia sedimentar de Pelotas (BMPEL) tem seu limite norte nas imediações do cabo de Santa Marta (28º 27'5), quando então se inicia a bacia de Santos. Seu limite sul se 

estende até o arroio Chui, na fronteira com o Uruguai. 

A BMPEL possui área aproximada de 210.000 km 2 abrangendo toda a costa gaúcha e a porção sul do litoral de Santa Catarina. Neste Atlas. a extensão total de linha de 
costa mapeada foi de aproximadamente 2.500 quilômetros, considerando todas as reentrâncias, tanto do ambiente oceânico quanto lagunar. 

Em termos de representação espacial, (Figura 5), os substratos de ISL 3, principalmente praias de areia fina, intermediárias à dissipativas. expostas, constituem quase a 
metade do litoral da BMPEL (480/o), seguidos dos ambientes com sensibilidade máxima, como marismas. barras de rios. banhados, etc., (ISL 10) com percentual de 300/o. Praias 
com ISL 4 apresentaram a ocorréncia de 130/o, principalmente devido às praias lacustres do sistema Patos-Guaiba. Os demais ISL apresentaram baixos percentuais de ocorrência 
(o que não diminui sua relevância) e nenhum segmento foi mapeado com ISL 7. 

A '" B ~ 00 '" e '" •• "' •• 
"' "' "' ., . , "' 

"' 
"' "" ' .. . , 

"" "" 
m 

"" .. 
"' 

. ,, 
"' "'' 
" '" 

Total mar,eado no >i1t ema Pato,/Guaiba 

IOla l mapeado"' lieha de rnsta oce!oica 

Tota l mapeado na BMPEL 

FIGURA 5 
Frequência de ocorréncia dos ISL na BMPEL O gráfico A indica o percentual de segmentos mapeados em toda a BMPEL. Já os gráficos B e C, representam o mapeamento da linha 
de costa oceânica e do sistema Patos-Guaíba, respectivamente. 
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Do ponto de vista geológico-geomorfológico, a seção superior da Bacia de Pe lotas pode ser dividida em : 

Planície Costeira e Plataforma Continental (Correa et ai, 1996). 

A Plataforma Continental do Rio Grande do Sul e sul-catarinense é rasa e de baixa declividade. Corres
ponde à parte proximal, emersa, da Bacia de Pelotas. uma bacia marginal aberta, desenvolvida no extremo sul 
da margem continental brasileira como consequência dos processos de abertura e expansão do Atlântico Sul 
(Tomazelli et ai 2000). 

Essa plataforma continental alcança uma largura média de cerca de 150 km e é coberta, princ ipalmente, 
por sedimentos clêisticos terrígenos com algumas concentrações de cascalho biodetritico. A plataforma interna 
é, na sua maior parte, coberta por areias terrígenas de composição e textura muito semelhante aos sedimentos 
praiais adjacentes (Figura 6), (Martins et ai., 1967, Urien et ai. 1980, Correa et ai. 1996). 

FIGURA 6 

AREIA FINA 

A~tAMÉDIA 

AREtA GROSSA 

• A REtA lAMOSA 

- ~~ 
• CASCALHO 

• CASCA!..HO U.MOSO 

CONCHAS 

• A LGAS CA LCÁRtAS 

• RECIFE 

Visão geral do mapa faciológico da BMPEL, gerado por Dias et ai. (2004) e adaptado de Pinho (2015). 

O litoral gaúcho, bem como o sul catarinense, possuem fisiografia particular, dada sua evolução a partir 
de eventos de variação do nível do mar no Quaternário durante períodos interglaciais (processos transgressivos) 
e períodos Glaciais (processos regressivos) . Tal evolução geológica ocorreu a partir de uma margem continental 
que exibiu calma tectônica e acumulação de espessos pacotes em bacias sedimentares como a de Pelotas (To
mazelli e Villwock, 2000). 

Tal quadro configurou uma planície costeira ampla, extensa e de baixas altitudes. A fisiografia continua 
desta costa exibe apenas seis saídas significativas para o mar: a) Barra do Rio Camacho, no município de Laguna, 
SC; b) RioAraranguá (SC); c) Rio Mampituba, na divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; 
d) Laguna de Tramandai, responsável por boa parte da drenagem do Litoral Norte do RS; e) Barra de Rio Grande, 
na desembocadura da Laguna dos Patos, no Litoral Sul do RS; e f) Arroio Chuí no limite Sul da bacia, fronteira 
com o Uruguai. 

A figura 7 (Pinho, 2015) ilustra a configuração de relevo emerso e submerso da Bacia de Pelotas. 

CARACTERIZAÇÃO DOS AMBIENTES SENSÍVEIS AO ÓLEO 
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Modelo digital de terreno da Bacia de Pelotas, abrangendo a Plataforma Continental e Planície Costeira (Pinho, 
2015). 

4.1 - ASPECTOS GERAIS DE CLIMA E OCEANOGRAFIA NA BACIA DE PELOTAS 

A Bacia de Pelotas apresenta um clima rnesotérmico brando, super-úmido e sem estação seca. Classificado 
dentro da Zona Subtropical Sul, a região está sob o controle básico de massas de ar marítimas de origem tro
pical e polar. O cl ima da região sofre uma influência fundamental de dois centros de alta pressão: o Anticiclone 
Semipermanente do Atlântico Sul e o Anticiclone Móvel Polar (Nirner, 1977). 

O regime de ventos de alta energia, típico da região, é de natureza bimodal. O vento dominante, prove
niente das bordas do Anticiclone do Atlântico Sul, incide de NE e torna-se mais ativo nos meses de primavera 
e verão. O vento secundário, associado à atividade do Anticiclone Móvel Polar, incide de W-SWe torna-se mais 
importante nos meses de outono e inverno (Tomazelli, 1993). 

A temperatura média anual oscila entre 16 e 20ºC. A média do mês mais quente fica entre 22 e 26ºC e 
a média do mês mais frio entre 10 e 15ºC. A precipitação pluviométrica anual varia entre 1.000 e 1.500mm e o 
número de geadas por ano varia desde uma, na porção setentrional da Bacia, até mais de 15 em Santa Vitória 
do Palmar, próximo ao Chuí. 

A reg ião pode ser classificada corno urna costa de micro maré, uma vez que a maré astronômica não 
ultrapassa os 50 cm. Dessa forma, as correntes de marés podem ser consideradas inexpressivas no que se refere 
ao seu papel de agente hidrodinâmico. As grandes correntes oceânicas do Atlântico Sul (Corrente do Brasil e 
Corrente das Malvinas) agem muito afastadas da costa, não afetando diretamente na sedimentação costeira . 
O mesmo não ocorre com as correntes litorâneas geradas pela incidência oblíqua de ondas, as quais tem papel 
fundamental no transporte sedimentar bidirecional existente na costa (Nicolodi et ai. 2003, Toldo et ai. 2006 e 
Motta et ai 2015). 

Um dos fatores mais importantes na evolução costeira são eventos de ondas de alta energia associados às 
tempestades e marés meteorológicas, resultantes de eventos atmosféricos extremos, corno por exemplo, ciclones 
extratropicais. Na porção sul da costa brasileira esses eventos podem causar maré meteorológica de até 1,5 
metros acima do nível médio do mar (Almeida et ai., 1997, Calliari et ai., 1998 e Saraiva et ai., 2003), contribu indo 
significativamente nas drásticas mudanças morfo-sedimentares que se evidenciam nos perfis praia is (Calliari et 
ai., 1996; Tozzi, 1999, Siegle e Calliari, 2008). 

Além das marés meteorológicas associadas a ondas de tempestades, outros eventos extremos de alta 
energia também podem afetar significativamente a ,·egião costeira da Bacia de Pelotas (Call iari et ai. 2010). Um 
exemplo foi a ocorrência de um raro ciclone extra tropical (Furacão Catarina), que se formou no Atlântico Sul e 
moveu-se para oeste causando grandes perdas humanas e materiais no litoral norte do Rio Grande do Sul e sul 
de Santa Catarina (Silva et ai., 2004). 

4.2 - O LITORAL OCEÂNICO E O LITORAL LAGUNAR 

Uma das principais características do litoral da bacia de Pelotas é o conjunto de lagoas e lagunas existen
tes, com destaque ao denominado "rosário de lagoas" do Litoral norte do RS (figura 8), bem corno ao sistema 
Patos-Guaiba, Lagoa Mi rim e Lagoa Mangueira, todas elas situadas na Planície Costeira do RS. Tal característica 
é devida à gênese dessa região, que é relacionada a um sistema laguna-barreira com quatro estágios evoluti
vos bem marcados pelos períodos glaciais e interglaciais do Quaternário (Villwock, 1984; Villwock et ai., 1986; 
Vi llwock e Tomazelli, 1995; Tomazelli e Villwock, 2000). 

Esta planície costeira se desenvolveu durante o Quaternário através do retrabalhamento dos depósitos 
de leques aluviais acumulados na parte mais interna da planície, junto às terras adjacentes. Estes depósitos 
foram retrabalhados durante os vários ciclos transgressivos-regressivos glacio eustáticos do Quaternário, 
levando à geração de pelo menos quatro sistemas deposicionais do tipo laguna-barreira, denominados, do 
mais antigo ao mais moderno, de sistemas 1, 11, Ili e IV (Villwock et ai., 1986), sendo que os sistemas 1, li e Ili 
são de idade pleistocênica, enquanto o sistema IV é de idade holocênica tardia (figura 9). 

FIGURA 8 
Rosário de lagoas do litoral norte do 
RS. Vista de cima do Morro da Borús
sia, Osório. 

FIGURA 10 
Campo de dunas transgressivo, Mostardas, RS. 
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FIGURA 9 
Mapa geológico simplificado da 
Planície Costeira do Rio Grande do 
Sul. Secção geológica esquemática 
transversal na latitude aproximada 
de Porto Alegre. As barre iras são 
correlacionadas com os últimos pi
cos da curva isotópica de 
oxigênio (Modificado de Tomazelli et 
ai., 2000). 

4.2.1- Litoral Oceânico: do Cabo de Santa Marta (SC) ao Chui (RS) 

A linha de costa do Rio Grande do Sul estende-se por cerca de 615 km, desde a desembocadura do Rio 
Mampituba, ao norte, até a foz do Arroio Chuí, ao sul, mantendo uma orientação média de N 32° E. Na porção sul 
de Santa Catarina a extensão da linha de costa é de aproximadamente 150 quilômetros. A largura da planície é 
variável, sendo menor no setor norte, entre Torres e Tramandaí, onde, devido à proximidade da escarpa da Serra 
Geral, alcança uma largura entre 10 e 15 km. Para o sul, a planície torna-se bem mais ampla, alcançando uma 
largura máxima em torno de 100 km . 

Este litoral pode ser classificado como dominado por ondas (Tomazelli e Villwock, 1992; Calliari et ai, 
1998), provindas predominantemente de Sudeste e com regimes de micro maré. De acordo com Motta (1969), 
a ondulação ('Swel/') e as vagas (''.5ea1 incidentes que entram em águas intermediárias são respect ivamente 
de sudeste e leste-nordeste. A altura significativa de onda é de 1,5 m com períodos de 9 segundos, entretanto, 
ondas bem maiores acompanham as tempestades e as alturas em águas profundas do quadrante Sul ultrapassam 
frequentemente os 3,5 m durante os meses de inverno. A altura de onda máxima é de 7 metros e possui período 
de retorno de 30 anos. 

Uma das feições mais proeminentes dessa região são os campos de dunas, que origina lmente recobriam 
quase toda a planície coste ira. A urbanização acentuada experimentada desde a década de 1960 reduziu consi
deravelmente a dimensão destes cordões, principalmente no Litoral Norte do RS (Nicolodi et ai 1999; Tomazelli 
et al 2008). O litoral sul de SC ainda apresenta sistemas de dunas preservados, onde se destaca a região de 
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Jaguaruna (Figura 14). Cabe destaque o papel das dunas frontais, que protegem a costa da inundação marinha 
e embate das ondas altas, atuando como um reservatório para suprir areia para a praia durante as tempesta
des (Martins. 1967; Martins e Corrêa, 1996; Siegle 1996; Gruber et al 2003; Nicolodi et al 2003 ; Calliari et al 
2005;Toldo et a( 2006). 

As praias do litoral oceânico apresentam grande continuidade lateral e semelhança fisiográfica, dada à 
pequena incidência de promontórios rochosos e desembocaduras lagunares. São basicamente praias de areia 
fina e estágio morfodinàmico dissipativo e intermediário (Calliari e Klein, 1993; Toldo et ai. 1993; Sieg le, 1996; 
Wescenfelder et al 1997; Barletta e Calliari, 2000; Nicolodi, et al 2002; Toldo et al 2007; Marques e Nicolodi 
2014).Algumas variações granulométricas são encontradas na Praia dos Concheiros (areias polimodais e estágio 
morfodinâmico eventualmente reflectivo), Praia do Cassino (areia muito fina e lentes de lama), Farol da Conceição 
(presença de sedimentos grossos e terraços lagunares expostos- Figura 11) e Capão da Canoa (presença de areia 
média). 

FIGURA 11 
Terraços lagunares expostos em área de acentuada erosão costeira. Farol da Conceição (RS). 

Em termos de sensibilidade a óleo, as praias do sul de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul apresentam 
grande homogeneidade, sendo classificadas quase em sua totalidade como ISL 3. As exceções são os pro
montórios rochosos do Cabo de Santa Marta (SC) e de Torres (RS), (Figura 13) bem como as desembocaduras 
fixadas por obras de engenharia, como na desembocadura do Rio Mampituba, na Laguna de Tramandaí, Rio 
Grande e Chuí (Figura 12). Significativa variação granulométrica é encontrada na região dos Concheiros, 40 
quilômetros ao norte do Chui, onde em função da presença de areia de tamanho média a grossa (de origem 
biogénica e terrigena), o ISL foi mapeado como ISL 4. 
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FIGURA 12 
Barra do Arroio Chui, divisa com o Uruguai, 
fixada por enrocamentos. 

FIGURA 13 
Promontórios rochosos em Torres, RS. 

FIGURA 14 
Praia de Jaguaruna, com o promontório rochoso (e farol) de Santa Marta (SC) ao fundo. 

4.2.2 - Litoral Lagunar: o sistema Patos-Guaiba 

A Lagoa dos Patos é um dos elementos fisiográficos mais marcantes na planície costeira do Rio Grande 
do Sul. Consiste em uma laguna de captação da rede de drenagem da bacia do sudeste do RS, tendo como 
principal tributário o complexo Guaiba, situado ao norte do corpo lagunar. A área total da bacia de drenagem 
alcança 180.000 km2, cujas águas escoam para o oceano Atlântico através do canal de acesso em Rio Grande. 

Toldo Jr. (1994) descreve a Lagoa dos Patos como um corpo d'água costeiro extenso (10000 km2), raso 
(profundidade média de 6 m) e com largura variando entre 10 e 60 km. O comprimento total chega a 240 
km, sendo que possui aproximadamente 180 km entre os pontais de ltapuã e da Feitoria, correspondendo 
ao sistema lagunar, e aproximadamente 60 km de comprimento entre o pontal da Feitoria e o canal de Rio 
Grande, correspondendo ao sistema estuarino. 

Os sedimentos ao longo do lado oeste da laquna são pobremente selecionados com tamanhos entre 
areia fina e cascalho, enquanto que na margem leste da Lagoa dos Patos apresentam tamanho dominante
mente fino e muito bem selecionado (Martins et al 1989) - (Figura 15). 

A ação do vento (local e remota) é o principal! fator de controle da circulação na região . A ação remota 
do vento causa elevação ou abaixamento no nível da costa, enquanto o efeito local causa desníveis entre as 
extremidades da lagoa, os quais favorecem a descarga fluvial ou a introdução de águas oceânicas. Ventos de 
NE contribuem para a descarga da lagoa, enquanto ventos do quadrante sul, principalmente SW, produzem 
efeito contrário, promovendo a entrada de água salgada (Castelao e Mõller Jr. 2006). 

Na lagoa o crescimento e propagação da energia de onda são limitados pela baixa profundidade das 

. '· •••• 
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FIGURA 15 
Granulometria típica da margem oeste (a) e da margem leste (b) da Lagoa dos Patos. 

águas e pelas características incomuns do fetch (pista de vento) da lagoa, onde os pontais arenosos influen
ciam na limitação do crescimento da onda. Em condições de ventos fortes (velocidade superior a 14 m/s) a 
altura significativa das ondas ultrapassa 1 me o período pode ser superior a 4 s (Toldo et al 2006b). Dados 
medidos por ondógrafo instalado nas proximidades de São Lourenço do Sul no ano de 2015 indicaram a 
indecência de ondas com até 1,8 metros no interior da Lagoa dos Patos1

. 

As ondas que atingem o litoral da Lagoa dos Patos se diferenciam em relação a suas duas margens. A 
margem ocidental sofre o impacto das ondas geradas pelos ventos de NE, com média das alturas significati
vas entre 0,5 e 0,7 me períodos entre 2,7 e 3,3 s. No lado oriental da laguna os ventos prevalecentes são de 
WNW e WSW, durante o inverno e outono, produzindo as ondas mais altas e de maior período (Baitelli et al 
2007). Tal situação contribui para a característica erosiva da margem oriental da Lagoa dos patos (figura 16). 

Uma das regiões mais sensíveis da Lagoa dos Patos é sua porção estuarina, pois além de toda a com pie-

FIGURA 16 
Litoral oriental da Lagoa dos Patos. Raízes de árvores e terraços pleistocênicos expostos indicam processos 
erosivos predominantes em quase toda margem oeste da lagoa. 

Ondógrafo vinculado à REDE ONDAS:: www.redeondas.fu rg.br 
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xidade hidrodinâmica (Martins et ai. 1989) e do ecossistema adaptado à salinidade, nessa região localizam-se 
as cidades de Rio Grande e São José do Norte, as quais compõem o Polo Naval do extremo sul do pais, com 
a construção de plataformas de petróleo e demais estruturas relacionadas à indústria petrolífera (figura 17). 

/ 

FIGURA 17 
Construção da Plataforma PSB no estaleiro Rio Grande, estuário da Lagoa dos Patos. 

A montante da Lagoa dos Patos encontra-se o complexo lagunar do Guaíba, onde se localiza a região 
metropolitana de Porto Alegre e o Polo Petroquímica de Triunfo, destino de boa parte do petróleo desembar
cado na monoboia de Tramandai, bem como dos derivados transportados pela hidrovia Rio Grande - Porto 
Alegre. Esta região apresenta características geológicas e de dinâmica costeira particulares no que tange a 
circulação de água e ressuspensão de sedimentos (Almeida et ai. 1990; Toldo 1994, Nicolodi et ai, 2013), o 
que, associado ao contexto socioeconómico, torna-a extremamente frágil perante um acidente com óleo e 
derivados. 

O Guaiba possui 496 km2 de superfície espalhados por 50 km de extensão, 19 km de largura máxima 
e 4 m acima do nível do mar. A profundidade média é de 2 m, atingindo o máximo próximo a Ilha do Junco, 
em ltapuã com 31 m. Outra característica da morfologia do Guaíba é a existência de um estreito canal de 
navegação com profundidades entre 4 e 8 m. Sedimentos de terras altas são transportados para o Guai
ba, principalmente através dos rios Jacuí, Sinos, Taquari e Gravataí. O regime fluvial dos tributários perde 
competência como agente transportador ao ingressar na ampla bacia deposicional do Guaiba, sendo que os 
sedimentos mais grosseiros são ali retidos, dando origem ao delta do Jacuí, enquanto os sedimentos finos 
ingressam no Guaíba como plumas de material em suspensão (Cunha, 1971; Almeida et ai. 1990; Nicolodi et 
ai. 2013) - (Figura 18). 
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Mapa hipsobatimétrico do Guaíba, RS (Nicolodi e lrgang, 1997). Nesta representação 
utilizou-se a denominação de Lago, conforme o Atlas Ambiental de Porto Alegre, (Me
negat et a/ 1998). 

A complexidade hidrodinâmica deste corpo d'água remete a uma indefinição sobre a classificação do 
Guaíba como rio ou lago, gerando uma duplicidade de nomenclaturas nos mapas existentes na região (Spal
ding, 1961; Oliveira, 1979; Menegat (1997), Andrade Neto et al 2012; Pereira et al2013). 

Seu regime hidrodinâmico é complexo tanto na época das cheias como na época de estiagem. As 
relações de causa e efeito dos diversos fatores que intervêm no escoamento do Guaíba, em especial, a forte 
infiuência da ação dos ventos, mostram que o lago não é só um canal de extensão dos seus tributários, mas 
um tipo de reservatório, intimamente ligado à Lagoa dos Patos (Nicolodi et al 2013). A vazão média anual 
dos rios afluentes é de 1.483 m3/s e o tempo de residência é de dez dias (Toldo e Almeida, 2009). 

As variação de níveis (relacionadas ao escoamento e represamento ou inversão do fluxo) é a principal 
força para a geração de correntes no Guaíba. As oscilações diárias no nível são causadas pelas variações na 
velocidade do vento e apresentam características relativamente regulares, sendo que em períodos normais, 
ventos de aproximadamente 7m/s podem produzir oscilações superiores a 50 cm (Nicolodi, 2013). As ondas 
acompanham os padrões de direção e intensidade d:o vento, atingindo os valores máximos aproximadamente 
entre 1 e 2 horas após os picos de velocidade dos mesmos. 

Do ponto de vista da sensibilidade ao óleo, a região do complexo Patos-Guaíba apresenta grande va
riabilidade em termos de comportamento e limpeza do óleo, tendo seus índices mapeados em quase todos 
ISL existentes. Tal fator se dá devido à ampla variedade de tipos de litoral, principalmente no que se refere à 
geologia local, granulometria das praias (Bachi et al2000), vegetação e ocupação humana. 

O fator nível d'água é preponderante na elaboração de ações de resposta a acidentes com óleo. A eleva
ção do nível da Lagoa dos Patos e Guaíba transfere a ação da energia das ondas para ambientes adjacentes às 
margens litorâneas, aumentando significativamente o potencial para dispersão do óleo sobre a costa (figura 
19) 

FIGURA 19 
Efeito de maré meteorológica sobre a margem lagunar vegetada (A) e sobre praias lagunares (B e C). Ação po
tencial para dispersão do óleo sobre a costa da Lagoa dos Patos (A e B) e Guaíba (C). 

4.3 - RECURSOS BIOLÓGICOS 

4.3.1 - Biornas 

As Zonas Costeiras são ambientes de transição ecológica (ecótonos), com papel fundamental na conexão 
entre os ecossistemas terrestres e marinhos, com extrema importância para a sustentação da vida marinha 
(MMA, 2007). A concentração de nutrientes e outras condições ambientais adequadas, aliadas a condições 
de abrigo e suporte à reprodução e à alimentação iinicial de grande parte das espécies oceânicas. fazem das 
Zonas Costeiras, focos de atenção à conservação da biodiversidade (MMA 2010). 

A Bacia de Pelotas é recoberta por dois biornas: Mata Atlântica e Pampas (Campos Sulinos). O Biorna 
Mata Atlântica é contemplado por um conjunto de formações florestais nativas e ecossistemas associados. 

Trata-se de um dos Biornas com maiores valores de biodiversidade do planeta, devido ao conjunto de fitofi
sionomias que o formam e propiciam a diversificação das condições ambientais, para a evolução da fauna. 

Menciona-se a vegetação de restinga, que recobre boa parte dos depósitos eólicos da região, repre
sentados principalmente por dunas e campos arenosos. De modo geral, as Restingas apresentam espécies 
arbóreas provenientes de outros ecossistemas, que colonizaram estes ambientes em razão da variedade das 
condições físicas que ali ocorrem (Rambo 1954; Araújo e Lacerda 1987; Freire 1990 apudScherer 2005). Nestas 
formações há significativa diminuição da diversidade especifica no sentido norte-sul, fato que termina por 
influenciar sensivelmente o aspecto fisionômico. Esta diferenciação na flora começa a ocorrer na altura do 
paralelo 30°, que pode ser considerado uma fronteira mais avançada de ocorrência da vegetação tipicamente 
tropical na costa oriental da América do Sul (Waechter 1985). 

FIGURA 20 
Vegetação de restinga. Araranguá, SC. 

O Biorna Pampa ocupa 630/o da área do Rio Grande do Sul, sendo um conjunto de ambientes de li
tologias e solos diferentes recobertos por fitofisionomias campestres. As paisagens campestres do Biorna 
Pampa são naturalmente invadidas por árvores da floresta Estacionai Decidual e Ornbrófila Densa, no norte 
e leste, característica do processo de substitu ição natural das estepes por formações florestais, em função da 
mudança climática no atual período interglacial (MMA, 2007). No caso da Planície Costeira, destacam-se as 
formações pioneiras arbustivo-herbáceas, sobrepostas a depósitos de sedimentos fluviais e marinhos, típicas 
de complexo deposicional Laguna-Barreira. 

Os estuários e desembocaduras fluviais apresentam significativa relevância, uma vez que funcionam 
como áreas de berçário à fauna. São habitats rasos (alguns vegetados), com marismas, manguezais e fun
dos submersos cobertos por macroalgas ou gramíneas. Os estuários e desembocaduras fluviais de Laguna e 
Araranguá (SC) - (Figura 20), encontram-se sob intensa pressão antrópica. No Rio Grande do Sul, o entorno 
das três cidades recebe contaminação por efluentes domésticos e industriais. Outro problema que afeta os 
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estuários é a sobrepesca a que estão submetidos esses ecossistemas. Em Araranguá observam-se também, 
problemáticas recorrentes da poluição de toda a região carbonífera do sul do estado de Santa Catarina, que 
atinge toda a Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá (Duarte e Alexandre, 2010). 

4.3.2 - Plâncton 

A comunidade planctônica da Bacia de Pelotas concentra a sua maior biomassa em regiões costeiras e 
estuarinas, sendo o fitoplâncton composto principalmente por diatomáceas e dinoflagelados. Acumulações 
de diatomáceas, com concentrações de clorofila até 1.647 mg m3, formam manchas visíveis e características 
na zona de arrebentação de praias intermediárias e dissipavas do Rio Grande do Sul. Esta biomassa fito
planctônica tem sido considerada a principal fonte de matéria orgânica nestes ambientes e está composta 
principalmente pela espécie Asterionellopsis glacial/is (Talbot et ai. 1990; Odebrecht e Abreu, 1995; Odebrecht 
e Garcia, 1998). Outros gêneros, no entanto, são frequentemente encontrados tais como Chaetoceros, Cos
cinodiscus, Rhizoso!enia e Nitzschia, e os dinoflage!ados Ceratium, Dinophysis, Prorocentrum, Scrippsiella, 
Nocti!uca, Oxytoxum (Kremer e Rosa 1983; Ciotti 1990). 

O zooplàncton está representado por copépodos, cladóceros, ostrácodes, misideos, eufasiáceos, larvas 
de decápodos e de cirripédios, cnidários, ctenóforos apendiculários e quetognatos. Como em outros locais, 
os copépodos constituem o grupo mais abundante (até 2.000 org. m3) nas águas neríticas e oceânicas do 
Sul do Brasil, sendo as espécies Acartia tonsa, Pseudodiaptomus richardi e Temora turbinata as principais 
na composição. Em ambientes limnicos predominam o copépodo Notodiaptomus incompositus (Montú et 
ai. 1998), além de copépodos Cyc!opo1da e cladóceros. Já nos estuários ocorre uma alternância frequente da 
comunidade zooplanctónica dependendo das condições hidrológicas correntes. Em condições mixohalinas, 
organismos marinhos e de água doce coexistem, sendo o copépodo A. tonsa a espécie predominante (Montú 
1980; Montú et al 1997; Kaminski 2009). Nestes ambientes, apesar da expressiva representação dos copépodos 
na comunidade, outros componentes zooplanctónicos, como cladóceros, náuplios de cirripédios e larvas de 
decápodes podem sazonalmente superar a sua abundância (Muxagata et al 2012). 

4.3.3 - Ambientes Bentônicos Costeiros (flora e fauna) 

Os ambientes costeiros do Extremo Sul do Brasil disponibilizam diversos tipos de habitats para a coloni
zação da flora e fauna bentónica, destacando-se as extensas praias arenosas, os estuários e lagoas costeiras, 
além de substratos rochosos naturais e estruturas de origem antrópica. 

Costões Rochosos 

A região de Torres (Norte do RS) marca o limite sul de ocorrência dos costões rochosos do Brasil. Os 

próximos costões naturais situam-se 800 km ao sul, no Uruguai. A região ainda apresenta substratos artifi
ciais de localização esparsa, como as plataformas de pesca nas praias de Atlântida, Tramandai e Cidreira, os 
Molhes da Barra de lmbé-Tramandai, e da Barra de Rio Grande, este com maiores proporções. 

Oitenta e seis espécies de macroalgas marinhas são registradas para a região de Torres e Tramandaí, com 
uma maior riqueza de algas vermelhas (rodófitas) dos géneros Porphyra, Pyropia, Ceramium e Po!ysiphonia. 
Dentre estas, as algas calcárias articuladas (Jam"a sp., Corallina officinalis e Arthrocard1"a variabilis) apresen

tam maior resistência a distúrbios físicos e biológicos. e a maior abundância é a de algas verdes (clorófitas) 
principalmente dos géneros Uiva e C/adophora (Steigleder, 2015). 

Dentre a fauna séssil de costões rochosos e substratos artificiais. destacam-se densos bancos dos 
mexilhões Perna perna e Brach1dontes sp. (Figura 21) . As ostras Crassostrea rhizophorae e Ostrea equestris 
são muito comuns em zonas infralitorais rasas. Ocupando as faixas do mesolitoral ocorrem os gastrópodes 
Lott1"a subrugosa e Stramonita haemastoma, e as cracas Chthama!us bisinuatus e Amphibalanus improvisus 
predominam em densidade, sendo esta última espécie observada como dominante nos substratos duros 
artificiais (Capitoli, 1997; Agostini, 2011). A macrofauna sedentária de substratos duros é dominada pelo 
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isópoda Lig1"a exotica, o poliqueta Aflita succinea, e antípodas do gênero Caprella, geralmente associados às 
macroalgas Bang1"a atropurpurea, Grate!oup1"a cuneifolia e Bryoc!ad1"a thyssigera. 

FIGURA 21 
Espécies da macrofauna incrustante encontrados no Navio Altair (ver Figura 22), Praia do Cassino: exemplares 
de mexilhões Perna perna e Brachidontes sp., cracas da espécie Chthama!us bisinuatus e gastrópodes da es
pécie Siphonan"a !essom: FIGURA 22 

Destroços do navio Altair, naufrágio ocorrido em 1976. Praia do Cassino, RS. 

• • ••• 
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Praias arenosas 

Ao longo da contínua faixa de areia do litoral da BMPEL podem ser observados sangradouros, forman
do canais intermitentes ou permanentes de drenagem pluvial (Figueiredo e Calliari, 2005) e alguns canais 
maiores que geram descontinuidades como as desembocaduras do Rio Mampituba, do complexo lagunar 
Tramandaí-Armazém, da Lagoa do Peixe e da Lagoa dos Patos. 

Na zona praial, de varrido das ondas, destacam-se aglomerações densas dos bivalves Amari!ladesma 
mactro1des (marisco branco), Donax han!eyanus (moçambique) e os crustáceos Emerita brasi!iensis (tatuira) e 
Excirolana arma ta (Figura 23). Os poliquetas Thoracophe!ia furcifera e Spio gaucha se distribuem no mesolitoral 
médio e superior, áreas influenciadas pelas variações de maré (Neves et a/,, 2007). O caranguejo-fantasma 
Ocypode quadrata (Figura 24) é um dos típicos habitantes do supralitoral de praias arenosas, principalmente 
em locais com menores níveis de impacto antrópico (pela ocupação de orlas, presença de banhistas, trânsito 
de veículos), sendo assim caracterizado como um ótimo indicador da influência humana (Neves e Bemvenuti, 
2006). 

FIGURA 24 
Caranguejo fantasma Ocypode quadrata. 
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FIGURA 23 
Excirolana armata. 
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Entre Araranguá (32° 21'S) e o Arroio Chuí (33° 52'5), dunas costeiras se estendem em direção ao 
continente por cerca de 1 até 3 km. A fisiografia e cobertura vegetal das dunas costeiras representam, entre 
outros, a integração de processos que ocorrem em ambientes adjacentes, tanto marinho, quanto terrestre. 
Um dos principais processos que afetam as dunas costeiras é a alteração no nível do lençol freático, regida 
por padrões anuais de precipitação em regiões adjacentes. A elevação do nível do lençol freático estabiliza o 
substrato arenoso e favorece o desenvolvimento de uma cobertura vegetal mais densa, enquanto um baixo 
nível facilita a movimentação de areia e pode levar em poucos anos à redução ou eliminação da cobertura 
vegetal. O trecho da Barra do Rio Grande até as proximidades do Farol Verga (33° OO'S) apresentava, até a 
década de 1980, um cordão de até 6 m de altura, formado pela resposta positiva da gramínea Panicum race
mosum à abundante deposição eólica de areia da praia pelos ventos de NE. Do Farol Verga até o Chui, o aporte 
de areia da praia para as dunas é menor, e os cordões e a vegetação das dunas frontais são substituídas por 
pequenas dunas assimétricas vegetadas, principalmente, por moitas de Spartina ci!iata (Seeliger, 1997). 

A extensa faixa de praia arenosa do litoral do RS apresenta algumas heterogeneidades quanto aos 
aspectos sedimentares e morfodinâmicos, influenciando na composição e densidade da macrofauna bentô
nica. Regiões com características dissipativas como na Praia do Cassino (com menores amplitudes de onda 
e sedimentos finos) são propicias ao desenvolvimento de um maior número de espécies e de elevadas densi
dades das espécies predominantes (Pereira et a/,, 2010). Nestas situações, o corrupto Sergio mirim encontra 
condições adequadas para a construção e manutenção de galerias profundas e complexas, onde espécies 
simbiontes como o pequeno caranguejo Austinixa patagoniensis também são encontradas, (Pezzuto, 1993). 

Por outro lado, em uma faixa de praia com aproximadamente 30 km com condições intermediárias a 
reflectivas - a Praia dos Concheiros (Figura 26) - a ausência do corrupto e a diminuição das densidades das 

espécies macrozoobentônicas sugerem um importante fator estressante imposto pelas características granu
lométricas do substrato, composto por sedimentos grossos e biodetríticos (fragmentos de conchas) (Minasi, 

FIGURA 25 
Neohe!ice granula ta. 

2013). As cúspides praiais também podem determinar diferentes padrões de distribuição do zoobentos: os 
bivalves Amari!ladesma mactro1des e Donax han!eyanus tendem a ocorrer em densas concentrações nas 
baias, enquanto elevadas densidades de Emerita brasiliensis e Excirolana arma ta podem ocorrer associadas 
às cúspides (Pinotti, 2014). 

Estuários e Lagunas Costeiras 

Com expressivos aportes continentais de água doce, as desembocaduras do Rio Mampituba, da laguna 
Tramandai-Armazém, da Lagoa do Peixe, da Lagoa dos Patos e do Arroio Chuí condicionam a ocorrência de 
ambientes com características estuarinas, formando habitats distintos para fauna e flora . 

Os maiores sistemas estuarinos do extremo sul do Brasil - o complexo lagunar Tramandaí-Armazém e 
a Lagoa dos Patos (esta última a maior laguna estrangulada do mundo)-favorecem a formação de extensos 
planos lamosos, fundos vegetados submersos, mari:smas e áreas de canal profundo. Esta heterogeneidade de 
subambientes é responsável pelo aumento da diversidade de flora e fauna em sistemas estuarinos, regiões 
tipicamente estressantes devido à variabilidade espaço-temporal das propriedades físico-químicas da água 
(principalmente a salinidade). 

FIGURA 26 
Praia dos Concheiros, RS. 

• • ••• 
Os habitats de marismas (Figura 27), que se desenvolvem no entremarés, ocupam as margens estuarinas 

da região. Recobertos por vegetação do tipo herbácea, este sistemas possuem uma alta capacidade de fixar 
e sequestrar carbono. Uma grande parte da matéria orgânica é exportada na forma de detrito, para águas 
adjacentes sustentando importantes recursos pesqueiros. A importância estrutural das marismas vai além 
do oferecimento de hábitats; os sistemas são importantes agentes geomorfológicos formadores da costa, 
promovem a redução da hidrodinâmica, deposição e trapeamento do sedimento e da erosão costeira (Costa, 
1997). 

O estuário da Lagoa dos Patos tem cerca de 70 km das margens e ilhas recobertos por marismas ir
regularmente alagadas, constituindo 930/o das marismas da costa gaúcha. Ocorrem cerca de 60 espécies de 
plantas vasculares, sendo as principais plantas colonizadoras das marismas baixas as gramas rizomatozas 
Spartina a!terniflora e Spartina densif!ora, além das Cyperaceae Scirpus maritimus e Scirpus o!neyi (Costa, 
1997). 

Os invertebrados mais característicos das marismas altas são os anfípodes P!atorchestia platensis, 
que ocorrem em elevadas densidades sob os detritos vegetais acumulados. O tanaidáceo Monoka//iapseudes 
schubartitambém ocorre associado à S a!ternif!ora nos estuários da Lagoa dos Patos e da Lagoa do Peixe, 

não sendo registrado no estuário Tramandai-Armazém devido à maior presença de sedimentos arenosos e 
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menores percentuais de silte e argila. Amplamente distribuídos nas marismas da América do Sul, elevadas 
densidades dos caranguejos Neohelice granula ta (Figura 25) e Uca uruguayensis são responsáveis pela bio
turbação do sedimento areno-lamoso e aerização dos substratos pela construção de suas tocas e galerias 

nas regiões estuarinas (Bemvenuti, 1997). 

Adjacentes às marismas e estendendo-se por amplas áreas rasas, os planos lamosos ocupam aproxi
madamente 170 km2 no estuário da Lagoa dos Patos. Nestes planos são encontradas elevadas densidades de 
espécies infaunais (que ocupam o interior do substrato areno-lamoso) como Monokal/iapseudes schubarti e 
os poliquetas Heteromastus simllis, Nephtys f!uviatllis e L..aeonereis cu!ved O bivalve Tage!us plebeius ocorre 

em profundidades de até 0,5 m no interior do sedimento e é comum nos estuários Tramandai-Armazém, Lagoa 
dos Patos e Lagoa do Peixe, sendo um importante recurso alimentar às aves costeiras, por estar disponível 
nas camadas mais superficiais do sedimento. Os invertebrados mais abundantes na superfície do substrato 
são o gastrópode Heleobia australis e o bivalve Erodona mactro1des (Colling et ai. 2010; Bemvenuti e Colling, 

FIGURA 27 
Marismas no estuário da Lagoa dos Patos. Ao fundo, a cidade de Rio Grande, RS. 
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2010). 
As áreas rasas do estuário da Lagoa dos Patos fornecem condições propicias ao estabelecimento de 

pradarias de plantas submersas, formadas por fanerógamas enraizadas e macroalgas bentônicas. As faneró
gamas são dominadas pela espécie estuarina Ruppia marítima. Espécies oligohalinas (Zaniche//ia pa!ustris) 
e limnicas (Myriophy!!um brasiliense, Potamogeton striatus, Ceratophyl!um demersum) dominam durante 

longos períodos de água doce ou em regiões ao norte do estuário. A distribuição das pradarias de faneróga
mas no estuário é dependente do gradiente salino, do tipo de sedimento e da exposição à ação das ondas. A 
presença dos fundos vegetados aumenta a complexidade estrutural dos hábitats rasos, com reflexos diretos 
nas comunidades animais, residentes temporários ou permanentes no estuário (Copertino e Seeliger, 2010). 
Maiores abundâncias da fauna bentônica ocorrem dentro dos fundos vegetados, como Heleobia australis, os 
anfipodes Melita mangrov,; Ampithoe sp. e o isópode Uromunna peterseni (Colling, 2011 ). A grande diversi

dade de presas e a menor hidrodinâmica destas áreas promovem um habitat ideal para o desenvolvimento 
de crustáceos, muitos de elevada importância para as pescarias como o camarão-rosa (Farfantepenaeus 
pau!ensis) e o siri-azul (Cal!inectes sapidus) . 

Os estuários da costa gaúcha apresentam estreitas conexões com o mar e - exceto a Lagoa do Peixe 
cuja ligação é criada por intervenção antrópica - possuem desembocaduras fixas por Molhes. Comparados 
aos demais sub-ambientes estuarinos, estes canais apresentam maior profundidade e intensa hidrodinâmica 
associada à pluviosidade e ventos. No canal do estuário da Lagoa dos Patos (com 20 km de extensão e até 
18 m de profundidade), a hidrodinâmica e dinâmica sedimentar caracterizam um ambiente estressante onde 
predomina He!eobia australis. Também são encontrados invertebrados estuarino-residentes (os poliquetas 
Heteromastus similis, Nephtys f!uviatilis), e com elevadas salinidades os poliquetas marinhos Hemipodia 
ca!iforniensis, Kinbergonuphis difficilis e Sigambra grubii (Pinotti et al, 2011). 

Em virtude de sua grande dimensão (aproximadamente 300 km de comprimento por 60 km de largura 
média), a Lagoa dos Patos apresenta sub-ambientes influenciados por gradientes de salinidade. Ao norte da 
região estuarina são encontrados dois setores: uma região pré-límnica com características oligohalinas e 
uma região limnica (próxima ao Guaiba), nunca influenciada pela salinidade. Nestas áreas predominam os 
bivalves Erodona mactro1des, Corbicu/a f!uminea, Corbicula f!uminalise Corbicula largilliert1; além do poliqueta 

Nephtys fluviatilis; as elevadas densidades de Heleobia australissão substituídas por populações de Heleobia 
parchapeie Heleobia davisi(Bemvenuti e Netto, 1998). 

Desde 1999, ano em que foi registrada a primeira ocorrência do bivalve invasor Limnoperna fortunei 
(mexilhão dourado) no Rio Grande do Sul, é cada vez mais comum sua presença em elevadas densidades nos 
ambientes lagunares com predominância de condições limnicas. Em virtude de fortes regimes de vazão por 
prolongados períodos, sua distribuição ao sul da Lagoa dos Patos se amplia até o baixo estuário, porém estas 
populações não são persistentes devidos às variações de salinidade (Capítoli et al, 2008). 

4.3.4 AVIFAUNA 

Numa combinação dos biornas Pampa e Mata Atlântica, a Bacia de Pelotas comporta diversos ambien
tes propícios para a alimentação, descanso e reprodução de avifauna, destacando-se a Reserva Ecológica do 
Taim como um dos principais berçários de aves das Américas (Belton, 2000; Bencke, 2001 e Naka e Rodrigues, 
2000). 

Devido a esses fatores e ao encontro da corrente das Malvinas com a corrente do Brasil, a Bacia de Pelotas 
é considerada um dos lugares de maior diversidade do planeta (Bencke, 2001 e Sick, 1997), pois apresenta cerca 
de 600 espécies de aves nativas, migrantes ou errantes, que podem ser marinhas, continentais ou limícolas. 
Sabe-se que deste número, 30 são exclusivas do Brasil, quatro da Mata Atlântica e cinco endêmicas do Brasil 
e Mata Atlântica simultaneamente. Contando com a marreca-de-cabeça-preta (Heteronetta atricapilla) que 

ocorre em outros países, mas no Brasil, é exclusiva nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o 
arredio (Cranio!euca pyrrhophia) que ocorre em países da América Latina e Europa, mas no Brasil, endêmico 

no RS. 
Cada espécie presente em um dado hábitat possui um papel único e de extrema importância ecológica, 

pois as aves atuam no controle da população de invertebrados, na polinização das plantas, na dispersão de 
sementes e, ainda, em ambientes costeiros, principalmente nos estuarinos, ocupando diversos nichos ecoló
gicos (BIODIVERSIDADE BRASILEIRA, 2002) 

No sentido norte-sul, a costa da referida Bacia é composta por planícies, dunas e terras alagadas com 
vegetação baixa, contando com a coruja-buraqueira (Athene cunicularia), o quero-quero (Vane!!u schl!ensis) 
e o chi mango (Phalcoboenus chimango) como representantes da avifauna nativa, e a batuira-de-coleira 
(Charadrius collaris) (figura 30) como migrante. 

Dentre as diversas espécies que habitam a BMPEL alguns se destacam, seja por sua abundância ou 
por sazonalidade de ocorrência : piru-piru (Haematorus palliatus) (figura 28), savacu (Nycticorax nycticorax) 
garça branca (Egretta thu!a), carcará (Carcará plancus), savacu (Nycticorax) (Figura 29), Gaivota de capuz 
(Larus macu!ipennis), Gaivota de manto negro (L..arus dominicanus), trinta réis (Sterna superei/lares), biguá 
(Pha/acrocorax brasilianus) (Figura 31), pinguim de Magalhães, (Spheniscus mage!lancius), entre outras. 

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe oferece refúgio para flamingos, cisne-de-pescoço-preto (Cygnus 

FIGURA 30 
Batuíra-de-coleira (Charadrius co!laris) . 

FIGURA 29 
Savacu (Nycticorax nycticorax) . 

. ,~ •••• 

FIGURA 28 
Piru-piru (Haematorus palliatus) . 
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FIGURA 31 
Biguás (Pha/acrocorax brasi!ianus) na Laguna de Tramandaí, RS. 

melancoryphus) e o maçarico-de-papo-vermelho (Ca/idris canutus) (Belton, 2000), avaliado como em perigo 

de extinção na lista estadual de espécies ameaçadas e que realiza uma migração de mais de 10.000km, pa
rando nessa Lagoa para se alimentar e continuar sua rota. 

As florestas remanescentes ao norte de Osório fornecem um ambiente peculiar para várias aves, tais 

como o turu-turu (Neocrex erytrops), o maçarico-de-costas-brancas (Limnodromus griseus) e o bicudinho

-do-brejo (Stymphalornis acutirostris), sendo o Ultimo endêmico do Brasil. 

No estuário da Lagoa dos Patos, a vegetação submersa é fonte de alimento para aves aquáticas 
(Coscoroba coscoroba, Fu/ica spp.), sendo que centenas de indivíduos do cisne-de-pescoço-preto (Cygnus 
melanocoryphus), ave endêmica e ameaçada do sul da América do Sul, são avistadas pastando sobre as pra

darias durante o verão. 
Devido principalmente à agricultura, desmatamento e caça ilegal, várias espécies que habitavam Santa 

Catarina e o Rio Grande do Sul, agora são consideradas extintas (Naka e Rodrigues, 2000), como o topetinho
-vermelho (Lophornis magnifcus), o falcão-de-peito-vermelho (Falco deiro!eucus) e a arara-azul-pequena 
(Anodorhynchus glaucus) . As aves marinhas vêm sofrendo declínio populacional acentuado devido à pesca 

realizada de forma imprudente e pelo lixo que consomem. Os representantes da família Tinamidae vêm so
frendo grande mortandade devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos nas culturas de milho e soja. 

4.3.5 lctiofauna 

Dentre os grupos de organismos que habitam os ambientes aquáticos, os peixes representam mais que 
a metade das espécies de vertebrados catalogados no mundo. Atualmente, estão registrados cerca de 25 mil 
espécies, sendo que, pelo menos, 9.966 espécies ocupam águas doces permanentemente (Nelson, 1994). 

De modo geral os ecossistemas aquáticos estão sob constante degradação ambiental de origem an
trópica, sendo as principais ameaças a sobrepesca, o despejo de lixo e poluentes orgãnicos e inorgânicos, o 
assoreamento de bacias costeiras, a destruição de ecossistemas lacustres e costeiros, bem como acidentes 
que envolvem o derramamento de petróleo (Rosa e Menezes, 1996). Essas intervenções negativas podem 
levar a perda definitiva de diversas espécies de peixes. 

No Brasil, o número de espécies é aproximadamente 2.587 de água doce e 1.298 descritas para o 
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ambiente marinho. Na região da BMPEL ocorrem em torno de 580 espécies de peixes, considerando espé
cies continentais e marinhas. Dentre as espécies marinhas da Região Sul do Brasil, destacam-se como mais 
comumente encontradas: pampo (Trachinotus marginatus), papa-terra (Menticirrhus !itoralis)-(Figura 32), 

tainha (Mugi! liza), anchova (Pomatomus sa!tatrix), bagre-marinho (Gemdens barbus), corvina (Micropogonias 
furnien), entre outras. Sete espécies encontram-se criticamente em perigo: tubarão bico-doce (Ga/eorhinus 
ga!eus), raia viola (Rhinobatos horke/Ji) - (Figura 34), mero (Epinephe/us itajara), cherne (Epinephe/us nigri
tus), cação malhado (Muste!us fasciatus), peixe-serra (Pristis pectinata) e alba cora azul ( Thunnus maccoyil). 
Pelo menos quatro espécies estão em perigo: a garoupa (Epinephe/us marginatus), os cações-anjo (Squatina 
guggenheim e Squatina ocu!ta)-(Figura 35) e o cação martelo (Sphyrna !ewim). Todas essas e ainda o cação
-malhado (Muste!us fàsc,atus)-(Figura 33) - eram amplamente capturadas na zona costeira e plataforma 

interna da BMPEL, sendo frequente em arrastões nos anos de 1970/80 (Vooren e Klippel, 2005). Hoje estas 
espécies são consideradas vulneráveis ou em perigo de extinção e raramente são capturadas. 

Relevante porção desta Planície Costeira é a região da Laguna de Tramandai, a qual apresenta elevada 
diversidade biológica considerando sua pequena extensão, com cerca de 100 espécies de peixes de água doce 
conhecidas e algumas ainda por descrever. O número de espécies observado na bacia corresponde a cerca de 
um quarto das espécies de peixes de água doce encontradas em todo o estado do Rio Grande do Sul (Mala
barba 2013). Esta elevada riqueza de espécies em uma área geográfica tão reduzida pode ser relacionada a 
diversidade de ambientes disponíveis bem como à origem histórica distinta de seus componentes. Estes se 
dividem em duas sub-regiões principais, cada uma delas com uma composição de ictiofauna característica 
(Malabarba e lsaia, 1992). 

A Lagoa dos Patos cumpre crucial função nos primeiros estágios de vida de muitas espécies de peixes 
limnicos, estuarinos e marinho-costeiros. Sua porção estuarina é uma região de ampla variedade de hábitats, 
os quais propiciam suprimentos abundantes de alimento e proteção contra predadores, tornando o estuário 
um ambiente próprio para o desenvolvimento de ovos e larvas (Sinque e Muelbert, 1998). 

Releva-se a grande diversidade de presas (invertebrados bentônicos) e a menor hidrodinâmica em seus 

fundos vegetados, os quais promovem um habitat ideal para o desenvolvimento de peixes, com destaque para 
a tainha (Mugi! liza). Maior diversidade de peixes é observada dentro de pradarias de fanerógamas, principal-

FIGURA 32 
Papa Terra (Menticirrhus litoralis) 

FIGURA 33 
Cação Malhado (Mustelus fasciatus) 

mente devido ao aumento na riqueza de espécies estuarinas temporárias, como peixes de água doce. Algumas 
espécies de peixes (Syngnathus folletti; Jenynsia fine ata, Genypterus brasiliensis) predam dentro das pradarias 
pequenos crustáceos da coluna d 'água, outros (M liza) se alimentam de algas e pi fitas. Também se destacam 

os peixes-rei (Odontesthes sp), espécies registradas no sistema da Laguna dos Patos, sendo potencialmente 
endêmicas dessa região (Garcia e Vieira 1997). 

As espécies de peixes que frequentam o estu~1rio da Lagoa dos Patos podem ser divididas em diferentes 

FIGURA 34 
Raia Viola (Rhinobatos horkelii) 

• +li • • • • 

grupos, com base no tipo e na relação do ciclo de vida com o ambiente estuarino. São elas: Estuarino
-residentes, que tem seu todo o ciclo de vida no estuário (peixes-rei Odonthestes argentinensis e Atherinel!a 
brasi!iensis, barrigudinho Jenyns,a mu!t1dentata, Blenniidae e Gobiidae, Ramnogaster arcuata, Gemdens 
gemdens e o linguado-zebra Catathyndium garmam); Marinhas estuarino-dependentes, que desovam no 

mar e utilizam obrigatoriamente o ambiente estuarino, como criadouro para as larvas e juvenis (linguado 
Paralichthys orbignyanus, miragaia ?agonias cromise corvina Micropogonias furnien; tainha Mugi! liza); 
Marinhas estuarino-oportunistas, que desovam no mar e utilizam facultativamente ou oportunamente o 
ambiente estuarino como criadouro de larvas. podendo permanecer, sob condições favoráveis, no estuário o 
ano todo (pescadinha-real Macrodon atricauda, papa-terra Menticirrhus americanus, maria-luíza Paralon
churus brasi!iensis, pescada-olhuda, Cynoscion guatucupa, entre outras); Marinhas visitantes ocasionais, 
como as representantes das familias tropicais Carangidae, Serramdae, Pomacentndae, Gerreidaee BalistJdae 
(Fisher et ai 2011). 

Mais de 150 espécies de peixes de 56 familias encontram abrigo, alimentação ou condições de cresci-

FIGURA 35 
Cação Anjo (Squatina guggenheim) 

menta no estuário da Lagoa dos Patos. Entretanto, poucas espécies dominam em número ou peso ou ocorrem 
durante o ano todo. Altos valores de abundância são encontrados para as poucas espécies estuarino-residentes. 
As espécies marinhas se destacam por apresentar a maioria das espécies, com picos de abundância relacionados 
com intrusões de águas salinas no estuário. Durante eventos de alta pluviosidade, a forte vazante carrega 
espécies de água doce para regiões estuarinas, o que também limita a presença de peixes marinhos na lagoa. 
(Vieira et ai., 1998; Garcia et ai, 2003) . 

No lago Guaíba ocorrem cerca de 60 espécies de peixes residentes permanentes. Dessas, cerca de 10 

possuem valor econômico suficiente para serem comercializadas no mercado de Porto Alegre e adjacências. 
As mais comuns são: branca, peixe-cachorro ou tambicu (0/igosarcus jenynsi,; 0/igosarcus robustus), pintado 
(Pimelodus pintado), jundiá (Rhamdia que!en), grurnatã (Prochi!odus !ineatus), piava (Leporinus obtusidens), 
traíra (Hoplias malabaricus) e voga (Schizodon jacuiensis). 
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4.3. 7 Mamíferos 

O fato de a Bacia de Pelotas possuir uma porção continental e uma porção marinha fez com que sua 
mastofauna fosse listada e descrita separadamente, como Mamíferos Continentais e Mamíferos Marinhos. 
A listagem dos mamíferos continentais para as cartas operacionais, táticas e estratégica foram obtidas com 
recortes do shapefi/edisponibilizado pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza acrónimo 

em português - 2014). Embora mamíferos marinhos possuam diferentes padrões temporais e espaciais de 
ocorrência na área, elas foram inclusas de forma homogénea para as cartas com abrangéncia marinha, uma 
vez que dados de encalhe também foram utilizados. 

Mamíferos Continentais 

Mata Atlântica e Campos Sulinos juntos apresentam 264 espécies de mamíferos, número que revela 
aproximadamente 550/o das espécies com ocorrência no Brasil, 60 formas endêmicas. 250 espécies estão 
presentes na Mata Atlântica, sendo 55 endêmicas e 35 ameaçadas. Nos Campos Sulinos são registradas 102 
espécies, 5 endêmicas desse biorna e 13 ameaçadas. A fragmentação da Mata Atlântica e dos Campos Sulinos 
tem produzido graves consequências para as espécies de mamíferos, em particular aquelas de maior porte, 
verificando-se o desaparecimento de algumas espécies em certas localidades. Esses fatores conjugados con
tribuem para que 38 espécies de mamíferos desses biornas estejam atualmente relacionadas na lista oficial 
de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 
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FIGURA 40 

Tuco-tuco (aenomys flamarioni ) em campo de dunas. 
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Na ârea emersa dentro dos limites da Carta Estratégica da Bacia de Pelotas foi encontrado um total de 
134 espécies de mamíferos, pertencentes a 28 familias. A familia mais rica da Bacia de Pelotas é a Cricetidae, 
com 25 espécies, compondo a ordem Rodentia. Em segundo e terceiro lugar temos familias pertencentes a 
ordem Chiroptera, com 18 espécies de Phyllostomidae e 14 de Vespertilionidae, respectivamente. Os Didel
phimorphia ocuparam o quarto lugar, com 13 espécies da família Didelphidae. Dentre as outras familias 10 
se mostraram monoespecíficas enquanto as demais apresentaram até dez espécies. 

As Cartas Tâticas 10 a 13 possuem maior riqueza especifica de mamíferos terrestres, correspondentes 
ao Litoral Sul de Santa Catarina, Litoral Norte do Rio Grande do Sul e Região do Lago Guaíba, com predomínio 
do Biama Mata Atlântica e número de espécies entre 93 e 111. Entre as Cartas Operacionais, foram mais ricas 
as de número 103 a 107 com 91, 87, 87, 84 e 81 espécies respectivamente. Situam-se também na Região 
do Lago Guaíba, onde afloramentos rochosos e outros elementos da geodiversidade fornecem substrato e 
condições para a fixação de grande riqueza de espécies. 

Nos Campos Sulinos destaca-se o Parque Nacional da Lagoa do Peixe e a Estação Ecológica do Taim, 
composta por dunas, lagunas e campos arenosos, onde ocorre o roedor endêmico do Rio Grande do Sul, 
aenomys flamariom; conhecido como tuco-tuco-das-dunas (Figura 40). Dentre a biota emersa da Bacia de 
Pelo tas, destacamos as espécies ameaçadas: Wilfredomys oenax, que compõem a Lista Vermelha das Espécies 
Ameaçadas da IUCN enquadrada como em perigo (EN); Chironectes minimus, a cuica-d'água enquadra-se 
como vulnerâvel (VU) na Lista do Rio Grande do Sul da Fundação Zoo Botânica, Diphyl!a ecaudata na Lista de 
SC como EN e mais cinco espécies de Didelphimorpha (gambás: Chironectes minimus, Lutreolina crassicaudata 
e Metachirus nudicaudatus) e Chiroptera (morcegos: Molossopstemminckli"e Nyctinomops macrotis) (FATMA, 
SD; FZB, 2013; IUCN, 2014). 

Mamíferos Marinhos 

Configura um grupo de animais adaptados à vida no ambiente marinho, entre eles estão as baleias, gol
finhos, botos, focas, leões e lobos-marinhos. O grupo dos mamíferos marinhos da Carta SAO Bacia de Pelo tas 
inclui animais da ordem Cetacea, pertencente às subordens Mysticeti e Odontoceti, e da ordem Carnívora, da 
subordem Pennipedia. 

Atualmente, existem registros confirmados de 88 espécies de cetâceos no mundo e, dos 43 de cetâceos 
presentes em águas brasileiras, 42 ocorrem na área de abrangência da Carta SAO, evidenciando a relevância 
do local para este grupo. Cinco espécies de cetáceos são consideradas ameaçadas (EN, VU) e 20 ainda não 
tem seu status avaliado devido à falta de informações (DO) na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da 
IUCN (MMA, 2003, MMA, 2014). Localmente os cetáceos sofrem as mesmas pressões que em outras partes 
do mundo: competição por recursos pesqueiros, doenças e degradação de habitat (Van Bressem et ai., 2007, 
Zappeset ai., 2011 ). Além disso, um fator especialmente preocupante são as capturas acidentais de pequenos 
cetáceos pela pesca de emalhe, responsâveis por significativas taxas de mortalidade (Fruet et ai., 2010). Na 
Bacia de Pelotas, as três espécies destacadas abaixo inspiram preocupações no que se refere à conservação: 

• Baleia-franca (Eubalaena australis) - classificada como vulnerável nas Listas de SC e RS e, como em
perigo nacionalmente, embora esteja em recuperação populacional pós-caça. Tem seu limite de distribuição
na margem oeste do Atlântico Sul, no banco de Abrolhos. embora ocorra em maior concentração na costa de
Santa Catarina, nas estações mais frias, quando utiliza a ârea para descanso e cuidados parentais. A espécie
tem hábitos costeiros e por isso estâ submetida à significativa pressão antrópica.

• Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) - existem registros da espécie na plataforma continental
(Ott et ai., 2013), mas pouco se sabe sobre a ecologia destes indivíduos. A espécie é frequentemente avistada
próxima à zona de arrebentação, existindo fidelidade de sítio ao menos em quatro estuários dentro da Bacia
de Pelo tas: o complexo lagunar próximo à cidade de Laguna (Simões-Lopes e Fabian, 1999, Daura-Jorge et ai.,

2013), o Rio Mampituba, o Rio Tramandaí e a Lagoa dos Patos. Na desembocadura destes estuários, pescado
res artesanais e o golfinho-nariz-de-garrafa pescam em cooperação, sendo esta associação observada mais

FIGURA 41 

Interação entre pescadores e o Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) 
no canal da Laguna de Tramandaí, RS. 

FIGURA 42 

Toninha ou Franciscana (Pontoporia blainvi!le1) capturada acidentalmente. 

frequentemente durante a temporada de maior ocorrência das tainhas (Simões-Lopes, 1991). Atualmente é 
classificado como VU na lista de espécies ameaçadas do RS e, apesar de incertezas taxonómicas, hâ indícios 
da existência de uma segunda espécie no sul do Brasil (Figura 41). 

• Toninha ou Franciscana (Pontoporia blainvi!le1) - um pequeno cetáceo essencialmente costeiro e en
dêmico do Atlântico Sul Ocidental. A espécie tem seu status de conservação definido como VU na Lista da
IUCN, EN na lista nacional, criticamente em perigo (CR) na listagem do RS (RIO GRANDE DO SUL, 2014) e VU
em SC. Utiliza áreas que se sobrepõem a importantes áreas de pesca e por isso, grande parte da mortalidade
dos indivíduos se dâ quando são acidentalmente capturados por artefatos da pesca de ema lhe (Figura 42).

São descritas 36 espécies de pinípedes ao redor do globo, das quais, sete ocorrem em âguas brasileiras e 
dentre estas espécies todas ocorrem na Zona Marinha da Carta SAO da Bacia de Pelotas. Somente duas espé
cies são mais comuns, o leão-marinho (Otaria flavescen.s) e o lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis), 
que utilizam o molhe leste da foz da Lagoa dos Patos e a Ilha dos Lobos, em Torres, no litoral do Rio Grande 
Sul como área de descanso, ambas definidas como Unidades de Conservação - Refúgio da Vida Silvestre. As 
outras cinco espécies aparecem na costa brasileira ocasionalmente, considerados animais desgarrados de 
suas áreas de concentração, como frutos de movimentos errâticos (Oliveira, 2013) -(Figuras 43 e 44). 

FIGURA 43 

Lobo-marinho (Arctocephalus 
australis). 
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O conteúdo deste Atlas está gravado em formato pdf no DVD que acompanha as cartas impressas nos
formatos AO e A 1.
Os dados primários, secundários e os dados gerados a partir do processamento das informações no ArcGIS
(®ESRI), incluindo as cartas SAO, podem ser disponibilizados a partir de consulta à Secretaria de Segurança
Química do Ministério do Meio Ambiente.
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