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2. RESUMO 

A região do estuário da Lagoa dos Patos é caracterizada por uma intensa 

atividade portuária e industrial. Estas atividades envolvem o uso e transporte de 

grandes quantidades de petróleo e seus derivados, o que aumenta o risco da ocorrência 

de derrames de óleo nesta região. 

Dado este contexto torna-se necessário um amplo conhecimento da região, 

sendo necessário para isto coletar e organizar o maior numero de informações sobre a 

mesma. Para este fim a implementação de um sistema geográfico de informações 

torna-se uma ferramenta de importância vital pela capacidade de gerenciar, organizar e 

manejar estas informações.  
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3. INTRODUÇÃO 

A ocorrência cada vez mais freqüente de sinistros ambientais nas regiões 

costeiras do globo vem causando sérios problemas ambientais os quais trazem consigo 

conflitos sociais. Dentro dos sinistros ambientais os de mais acentuada magnitude são 

os derrames de óleo. 

As zonas costeiras têm características muito particulares que as tornam 

ambientes muito facilmente impactáveis. Dentro destas características destacam-se: 

• Fragilidade do ambiente 

• Alta densidade populacional 

• Ocorrência de áreas portuárias 

• Alta importância econômica 

A política ambiental vigente no país, cujas implicações na zona costeira 

estão materializadas em um amplo Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

fornece a base legal que disciplina os variados usos desta zona. 

A agenda ambiental portuária, elaborada pelo grupo de Integração do 

Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO) e aprovada pela CIRM prevê a adequação do 

setor portuário aos novos parâmetros ambientais vigentes no país, estabelecendo  

mecanismos que possibilitam o acompanhamento e cumprimento das normas de 

preservação ambiental em todos os portos públicos e terminais portuários privados. 

As cartas de sensibilidade ambiental para derramamento de óleo são um 

componente essencial e fonte de informação primária para o planejamento de 

contingência e avaliação de danos em caso de derramamento de óleo.(MMA, 2002). 
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Considerando o acima exposto determinou-se como objetivo desta 

monografia, integrante do trabalho do Programa de Formação de Recursos Humanos 

da Agencia Nacional do Petróleo, a elaboração de um Sistema Geográfico de 

Informações (SGI) para o estuário da Lagoa dos Patos. 

4. A ÁREA DE ESTUDO 

4.1. LOCALIZAÇAO 

O estuário da Lagoa dos Patos(Figura 1) tem uma área aproximada de 971 

km2 ocupando 10% da área total da Lagoa dos Patos(Seeliger, Odebrecht e Castello, 

1998). A abertura da sua desembocadura tem entre 300 e 500m de largura. 

Esta área corresponde a um retângulo determinado pelos seguintes vértices 

com as suas respectivas coordenadas: 

• Superior esquerdo: E 358000 e N 6532000 

• Inferior direito: E 468000 e N 6410000 

As coordenadas estão na projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) 

com elipsóide South American 1969, em conformidade com o padrão do Sistema 

Geográfico Brasileiro. 
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Figura 1- A área de estudo 
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4.2. CARACTERISTICAS AMBIENTAIS 

O estuário apresenta dois ambientes principais constituídos por: baias 

costeiras rasas e protegidas e o corpo de água central aberto e profundo do 

estuário(Bonilha e Asmus, 1994), mostrando-se como um ambiente de características 

múltiplas e facilmente impactáveis. 

4.3. ATIVIDADES PORTUARIAS 

O porto de Rio Grande localizado no estuário desempenha hoje quatro 

funções portuárias bem definidas: a comercial ou de trânsito, a industrial, a militar e a 

pesqueira (Domingues, 1995).Dentro destas atividades as que envolvem quantidades 

de petróleo para propiciar situações de derrame são a comercial ou de trânsito e a 

industrial. Nas atividades pesqueira e a militar o risco de derrame de óleo associa-se ao 

das atividades de transito por envolver o combustível armazenado nos tanques das 

embarcações usadas nestas atividades. 

Dentro das atividades comerciais podemos destacar o “bunkering”, que é o 

abastecimento de embarcações com combustível do tipo “BUNKER” por parte da 

Petrobrás S. A no seu terminal petroleiro. A quantidade de “BUNKER” exportada pelo 

Terminal de Rio Grande alcançou no ano de 2001 a cifra de 291.386,209 toneladas, 

abastecendo a frota de longo curso, cabotagem e lacustre. Encontra-se em estudo a 

implementação de operações de bunkering em alto mar, esta atividade poderá alcançar 

um total de 55 navios por mês, com dois navios carregados de “BUNKER” navegando 

ao longo da costa, desde Paranaguá até Montevidéu.  No caso de abastecimento 

somente na área de espera frente a Rio Grande, o número de navios poderá chegar a 12 
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mensais.Toda a área em torno das operações do Terminal de Rio Grande e a futura 

atividade de abastecimento em alto-mar encontram-se situadas no interior do estuário e 

na plataforma continental adjacente(Demore, 2001). 

No que diz respeito às atividades de trânsito observa-se uma média de 

1,500,000 de toneladas de produtos químicos sendo transportados por ano. Deste 

volume total temos uma boa porcentagem representada por hidrocarbonetos como óleo 

diesel, petróleo e propano.O volume total no ano de 1998 alcançou a cifra de 

1.531.725,520 toneladas. Há ainda um trafego de embarcações que gera risco de 

derrame por parte do óleo armazenado nos seus tanques. 

A atividade industrial principal envolvendo o uso de hidrocarbonetos 

relaciona-se à empresa IPIRANGA S. A, a qual tem instalada na cidade de Rio grande 

uma refinaria de óleo.A refinaria tem uma capacidade de refino de 12.500 barris por 

dia, com capacidade de estocagem dos seus principais produtos e matérias primas 

conforme mostrado a seguir: 

• Petróleo: 90.000 m3 

• Produtos intermediários: 23.000 m3 

• Produtos acabados: 51.000 m3 

O recebimento das matérias primas da refinaria, o óleo cru e o diesel, ocorre 

no terminal petroleiro da Petrobrás S.A e são transferidas pelos dutos de Petróleo e 

Diesel respectivamente, ambos com uma extensão de 3,9 km.O duto de Petróleo tem 

16” de diâmetro e uma vazão média de descarga de petróleo de 800m3/h.O de diesel 

tem 10” de diâmetro. 
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4.4. RECURSOS EM RISCO DURANTE OS DERRAMES DE ÓLEO 

Durante os derrames de óleo os recursos costeiros de relevância a serem 

protegidos são: 

1) Biológicos 

2) Conservação e uso múltiplo 

3) Geomorfológicos 

4.4.1. BIOLÓGICOS 

Os derrames de hidrocarbonetos podem afetar indivíduos de diversas 

espécies tanto da flora como da fauna. Dependendo da espécie e seus ciclos vitais os 

derrames podem atuar de formas diferentes sobre estas populações. Em geral estas 

comunidades biológicas podem ser afetadas de duas formas principais: 

• Diretamente: por sufocação, afetando os animais mediante a lesão das 

suas superfícies corporais ou por exposição tóxica mediante ingestão, 

absorção e inalação. As plantas podem morrer pelo contato direto ou 

absorção pelas raízes. 

• Indiretamente: Pela perda de habitats ou fontes de alimentos, 

impactando as áreas de refugio, cria, desova, alimentação, etc. 

4.4.2. CONSERVAÇÃO E USO MÚLTIPLO 

As regiões costeiras e ribeirinhas são muito utilizadas para assentamento 

populacional, turismo, extração de recursos etc, sendo, freqüentemente sensíveis aos 

impactos do óleo derramado. Os recursos de uso humano podem ser classificados em: 
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• Urbanização e infra-estrutura: estruturas artificiais e melhoramentos 

que podem ser afetados direta ou indiretamente pelo óleo derramado; estruturas que 

podem ajudar na aplicação de planos de ação, como estradas de acesso. 

• Recreação e lazer: São as áreas de uso intenso, com indicação de suas 

atividades específicas como praias, áreas de mergulho, marinas, hotéis, residências de 

veraneio etc. 

• Exploração de recursos naturais: São as fontes de extração 

importantes, como áreas de pesca comercial, de subsistência ou de lazer; aqüicultura; 

sítios de mineração etc. 

• Culturais e arqueológicos: São todos os sítios de caráter cultural e 

arqueológico existentes na área. 

• Áreas de proteção: São os parques nacionais ou internacionais, áreas de 

proteção da fauna e flora ou de conservação ambiental. 

4.4.3. GEOMORFOLÓGICO 

A linha de costa é o resultado da dinâmica costeira, que recebe aportes 

fluviais, marinhos e continentais dominados pela ação dos ventos, correntes, ondas, 

marés, chuvas e temperatura.  

O tipo de substrato, tamanho do grão, declividade, grau de exposição e 

mobilidade dos sedimentos têm efeito fundamental no tempo de permanência e grau de 

impacto ao óleo derramado. Além disso, a geomorfologia é um fator que exerce 

influência direta sobre o tipo e a densidade das comunidades biológicas, sendo, 

portanto, uma informação imprescindível para a elaboração de mapas de sensibilidade. 
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4.4.4. INFORMAÇÕES PARA RESPOSTA A DERRAMES 

As informações básicas para a resposta a derrames são as que referem aos 

principais recursos em risco que são como anteriormente mencionados os biológicos, 

conservação e uso múltiplo e geomorfológicos. Estes são os itens básicos dos mapas 

de sensibilidade ambiental que também incluem dados como localização do depósito 

de equipamentos, localização de barreiras para contenção de óleo, locais de 

lançamento de barcos, áreas de uso restrito para dispersantes, locais de armazenagem e 

informações sobre locais de acesso. 

Hoje em dia estas informações são as necessárias para planos de ação 

básicos. Porem se quisermos aplicar planos de ação que envolvam condições extremas 

ou de múltiplos eventos e ou com forçantes naturais que interfiram no 

desenvolvimento do processo precisamos de mais dados e informações. A necessidade 

de dados é associada ao uso de modelos computacionais de derrame de óleo, dispersão 

de manchas, circulação do corpo hídrico impactado, etc. O uso destas ferramentas tem 

se tornado quase que obrigatórias dadas as mudanças ocorridas na legislação ambiental 

que cada vez mais exige precisão e respostas no que diz respeito aos eventos 

ocorridos. 

Os mapas de sensibilidade ambiental, criados pela National Oceanic & 

Atmospheric Administration (NOAA) dos Estados Unidos da América, são versões 

simplificadas das matrizes de impacto ambiental, simplificadas em função de uma lei 

ambiental flexível vigente nos EUA.No Brasil, um país com uma lei de meio ambiente 

enquadrada como uma das mais rígidas do mundo e com uma cobrança cada vez maior 
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da opinião publica de medidas e punições para eventos de derrame de óleo têm se a 

necessidade de medidas de prevenção e ação muito mais apuradas do que as atuais. 

Estes sistemas devem incorporar, além dos dados já levantados para os 

mapas de sensibilidade ambiental , dados de parâmetros físicos, químicos, 

meteorológicos, geoquímicos e geológicos. Estes dados são importantes para modelos 

matemáticos de parâmetros físicos e químicos, modelos de derrames de óleo e 

comparar variação de parâmetros geoambientais com seus pretéritos. 
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5. METODOLOGIA 

O diagrama a seguir (figura 2) mostra a metodologia a ser aplicada para a 

implantação do sistema geográfico de informações ambientais, do estuário da Lagoa 

dos Patos. Os detalhes de cada passo serão apresentados no decorrer do texto. 
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Figura 2 - Diagrama de implantação 
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6. SISTEMAS GEOGRÁFICOS DE INFORMAÇÃO (SGI) 

Muito antes da invenção do primeiro computador o homem estava 

empenhado em conseguir e utilizar muitas informações sobre o meio-ambiente. 

Hoje, numa época em que informação adquire cada vez mais importância, onde se 

observa uma passagem rápida de uma sociedade industrial para a sociedade 

informática, o coletar e analisar de dados especiais conseguiu uma nova dimensão. 

Como o grande número de informações não pode mais ser processado por 

ninguém (mesmo em setores específicos), desde os primórdios da tecnologia 

computacional o desejo de um sistema de informações com base em centros de 

processamento de dados sempre foi uma grande preocupação. Isso também 

conduziu a preparação de sistemas de informações apoiados em computadores 

com referência espacial coordenada denominados SGI. Junto à disponibilidade dos 

SOFTWARES necessários nos últimos anos, a explosão de potência (capacidade) 

e redução de custos no âmbito dos equipamentos aceleraram sobremaneira o 

desenvolvimento dos SGI. 

Desta forma um SGI constitui  um conjunto de ferramentas para coleta, 

armazenamento, recuperação, transformação e exibição de dados espaciais do 

mundo real para um conjunto particular de propósitos.Este é basicamente 

constituído por: 

• Hardware. 

• Software. 
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• Recursos humanos (peopleware) 

• Bases de dados. 

• Métodos e procedimentos. 

6.1. HARDWARE 

Corresponde à parte material, aos componentes físicos do sistema, 

simplificando, os computadores. 

 

6.2. SOFTWARE 

Burrough (apud Juchem, 1984) considera cinco módulos de software 

como sendo subsistemas de um sistema de informações geográficas: 

• entrada e verificação de dados; 

• armazenamento de dados e gerenciamento da base de dados; 

• saída e apresentação de dados; 

• transformação de dados; 

• interação com o usuário.  

Hoje em dia estas funções são englobadas nos “pacotes” dos softwares 

de sistemas geográficos de informação. 

6.3. RECURSOS HUMANOS (PEOPLEWARE) 

Burrough (op. cit), por sua vez, no tocante aos sistemas geográficos de 

informação considera que dependendo do país e da organização, a disponibilidade 
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de pessoal capacitado no mercado de trabalho pode variar enormemente. Assim 

sendo, aquele autor classifica o “staff” em função do nível de habilidade em alto e 

baixo, sem com isso desejar subestimar o segundo grupo. Os elementos do grupo 

de baixo nível de habilidade não necessitam saber como o sistema de informações 

geográficas funciona, pois basta que mantenham-no funcionando, alimentem os 

bancos de dados e assegurem que o resultado se tornará disponível. É o caso de 

digitadores, operadores, digitalizadores, etc...  

Quanto ao pessoal de alto nível, há quatro classes: 

• Gerencial  (para manter o sistema funcionando e para interação 

harmoniosa com o restante da organização), 

• Técnico (inclui cartógrafos, programadores, equipe de 

desenvolvimento), 

• Científico (equipe de pesquisa) 

• A classe de contato com os demais segmentos e usuários.  

É de consenso que a equipe técnica deve ser inter, multi e trans -

disciplinar, composta por membros cujas relações devem seguir uma hierarquia 

organizacional, sendo atribuídas a cada um deles suas funções e responsabilidades. 

A equipe pode ser estruturada segundo tais funções em grupos de: aquisição, 

conversão, manutenção, controle de qualidade; gerenciamento do sistema físico; 

gerenciamento dos bancos de dados; pesquisa e desenvolvimento; treinamento e 

reciclagem de pessoal; além dos usuários internos e externos à organização. Em se 

tratando de sistemas geográficos de informação, é indicado ter dentre seus 
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técnicos, especialistas em: informática, análise de sistemas, algumas modalidades 

de Engenharia (ex: Cartográfica, Eletrônica, Elétrica, de Processo, de Produto), 

Geografia, Planejamento, etc... Cabe à equipe técnica a responsabilidade pelo bom 

andamento das atividades e pela própria reflexão crítica dos rumos que o projeto 

do SGI toma com o transcorrer do tempo, daí ser fundamental a organização 

investir na constante atualização e aperfeiçoamento do peopleware, além da 

preocupação em renovar o hardware, em sofisticar o software e dar manutenção às 

bases de dados.  

6.4. BASES DE DADOS 

As bases de dados físicas são compostas por arquivos onde os dados são 

armazenados; quando às bases de dados são associados programas de 

gerenciamento, os quais permitem executar rotinas de manutenção e controle, o 

que resulta são os bancos de dados. Os sistemas de bancos de dados surgiram no 

início dos anos '60 e têm sido submetidos a profundas mudanças em seus 

conceitos e tecnologias. Basicamente, os sistemas de bancos de dados são 

concebidos para gerenciar grandes quantidades de informação; o gerenciamento 

dos dados envolve tanto a definição de estruturas para armazenamento como a 

provisão de mecanismos para manipulação. Estes sistemas devem proporcionar a 

segurança das informações armazenadas no banco de dados, mesmo em casos de 

queda de energia no sistema ou de tentativa de acessos desautorizados. Se os 
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dados forem compartilhados por diversos usuários, o sistema precisa impedir 

possível resultados anômalos.  

Para Korth e Silberschatz (apud Juchem, 1984), um sistema gerenciador 

de banco de dados (Data Base Management System, DBMS) consiste numa 

coleção de dados inter-relacionados e numa coleção de programas que acessam 

esses dados. Os dados contêm as informações concernentes a uma empresa 

particular. O principal objetivo de uma DBMS é proporcionar um ambiente que 

seja conve niente e eficiente na recuperação e na inserção de informações no banco 

de dados.  

6.5. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

A fim de que se consiga um maior desempenho do sistema de 

informações geográficas, é necessário definir métodos e procedimentos de entrada, 

processamento e saída de dados, de tal forma que: 

• Os dados inseridos na base de dados atendam aos padrões 

previamente estabelecidos, 

• Que seja evitada a redundância de informações, que o uso dos 

equipamentos seja otimizado, 

• Que a segurança seja garantida, que os trabalhos apresentem 

organização interna e, principalmente, 

• Que os produtos de informação decorrentes do processo sejam 

condizentes com as necessidades de informação dos usuários. 
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7. O SGI DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS 

O SGI do estuário da Lagoa dos Patos tem como fontes de dados as 

seguintes áreas do conhecimento: 

• Sócio-Economia 

• Oceanografia Geológica 

o Sedimentologia 

o Geomorfologia 

o Geoquímica 

• Hidroquímica 

• Oceanografia Física 

• Meteorologia 

Até o momento apenas os dados de Oceanografia Geológica, 

Oceanografia Física, meteorologia e hidroquímica encontram-se 

compilados, sendo que os dados de hidroquímica apresentam problemas na 

sua estrutura organizacional. 

A definição destas áreas do conhecimento como fontes de dados 

deve-se aos parâmetros ambientais por elas representados e sua importância 

como dados de resposta a derrames. 

Uma vez compiladas, as informações, devem adquirir um formato 

para serem inseridas no banco de dados, que então passa a ser gerenciado 

pelo SGI.No caso do SGI do estuário da Lagoa dos Patos o software 
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adotado foi o ARCGIS.O sistema de informações geográficas interage com 

dois tipos básicos de usuários: 

• Usuário com privilégio de entrada-saida de dados 

• Usuário apenas com privilégio de consulta e operações 

predefinidas 

7.1. USÚARIOS COM PRIVELÉGIOS DE ENTRADA-SAIDA DE 

DADOS 

Este usuário tem acesso de escrita e leitura de informações no banco de 

dados via o SGI e ou diretamente no banco de dados.Pode realizar operações sobre 

os dados ou com os mesmos ou ainda inserir novos dados.A figura 3 mostra a tela 

do software ARCGIS(Esri, 1969-2002) numa seção de trabalho de um usuário 

deste tipo. 

 

Figura 3 - Captura da tela do software ARCGIS 
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7.2. USÚARIOS APENAS COM PRIVILÉGIO DE CONSULTA E 

OPERAÇÕES PREDEFINID AS 

Este usuário tem apenas acesso à visualização dos dados por meio de 

operações predefinidas e podem acessar o banco de dados via o SGI ou via 

Internet por meio do pacote de SGI especifico para este tipo de comunicação  

ARCIMS(Esri, 1969-2002). A figura 4 mostra a tela do software ARCIMS numa 

seção de trabalho de um usuário deste tipo via Internet. 

 

Figura 4 - Captura da tela do software ARCIMS 
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8. CONCEITOS DE FORMATAÇÃO DE DADOS PARA O BANCO DE 

DADOS 

Como fora antes mencionado, os dados devem ser formatados antes de 

serem integrados ao banco de dados. Cabe então definir alguns conceitos básicos 

sobre os dados e suas representações. 

Durante o levantamento de dados ambientais temos basicamente dois 

tipos de coleta: as estações e as amostras. 

8.1. ESTAÇÕES 

São locais pré-definidos por estudo e ou necessidades específicas, 

ocorrendo neles amostragens sucessivas. A sua posição no espaço é fixa, variando 

apenas os parâmetros temporais e os parâmetros nela coletados. 

8.2. AMOSTRAS 

São locais escolhidos aleatoriamente para ser realizada uma coleta de 

parâmetros não tendo compromisso com coletas futuras. 
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8.3. TABELAS 

As tabelas são os arquivos digitais ou em papel compostos por linhas e 

colunas. As linhas em termos de banco de dados são chamadas de registros e as 

colunas de campos.Na pratica os registros são as entidades sobre as quais temos 

dados que são colocados nos campos.Como exemplo temos a tabela da figura 5. 

 

Figura 5 - Tabela Exemplo 

No universo os altos graus de complexidade organizacional são resultado 

do somatório e interação de inúmeros sistemas simples, sendo a complexidade 

inevitável.Nos bancos de dados os sistemas são representados pelas tabelas 
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podendo ocorrer relacionamentos que vão tornando complexo o sistema assim 

como no universo.Devido a isto, a regra número um na estruturação  de um banco 

de dados é o planejamento, a fim de  se obter estruturas o mais simples possível e 

evitar ao máximo os relacionamentos (tabelas que tem valores apartir de dados de 

outras tabelas, por exemplo).Os relacionamentos envolvem operações e consultas 

que demandam consumo de recursos computacionais e tempo de resposta às 

consultas.Às vezes utilizam-se relacionamentos para não repetir dados muito 

grandes numa tabela, como forma de economizar capacidade de armazenamento ; 

porem, em situações nas quais repetem-se valores numa tabela e estes tem 

pequeno tamanho de armazenamento, é melhor repeti-los ao invés de criar uma 

tabela relacionada com estes valores, economizando tempo e diminuindo a 

complexidade.  

Para exemplificar essa situação, a figura 6 mostra um exemplo onde os 

dados de hidroquímica apresentam relações desnecessárias  as quais poderiam ser 

resumidas em uma única tabela. 
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Figura 6 - Relacionamentos em tabelas 
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Se analisarmos o registro da tabela única da figura 6 observa-se uma 

tabela com tamanho de armazenamento maior com uma simplificação da estrutura 

do banco de dados( 2 tabelas a menos) o que reflete na velocidade de pesquisas e 

operações com o banco de dados.  

 

9. A FORMATAÇÃO DOS DAD OS DO BANCO DE DADOS DO SGI DA 

LAGOA DOS PATOS 

Apresenta-se a seguir a formatação proposta, o tipo de arquivo e 

considerações sobre os dados de cada uma das áreas do conhecimento envolvidas 

e cujos dados foram inseridos, estas são: 

• Oceanografia Geológica 

o Sedimentologia 

• Oceanografia Física 

• Dados da base cartográfica 

o Imagens de satélite 

o Vetores de estradas e caminhos 

o Mosaicos aerofotográficos 

o Mapas temáticos 
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9.1. DADOS DE OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA – 

SEDIMENTOLOGIA 

As informações da sedimentologia de fundo do estuário foram obtidas 

através de um levantamento de dados pretéritos, a partir do qual foi montado um 

banco de dados sedimentológicos para o estuário. Estes dados provêm de projetos 

desenvolvidos pelos laboratórios da FURG desde 1975. O maior número de dados 

foi obtido pelo Projeto Lagoa dos Patos, de onde foram obtidas informações sobre 

cerca de 327 amostras . Os parâmetros de cada amostra são listados no anexo 1. 

Os dados de sedimentologia foram formatados numa tabela única com os 

nomes dos campos respeitando os padrões “ISO” de formatação não constando 

caracteres acentuados nem sendo maiores que oito dígitos. 

9.2. OCEANOGRAFIA FÍSICA 

Foram utilizados dados de 12 cruzeiros realizados entre 19/05/76 e 

04/04/77, abrangendo quase um ano e todas as estações climáticas.Os dados estão 

organizados em tabelas por cruzeiro, cada tabela tem os parâmetros mostrados no 

anexo 2. Os nomes dos campos nas tabelas respeitam os padrões “ISO” de 

formatação não constando caracteres acentuados nem sendo maiores que oito 

dígitos. 
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9.3. DADOS DA BASE CARTOGRÁFICA 

Os dados da base cartográfica assim como os dados das diferentes áreas 

do conhecimento também são expansíveis, ou seja, podem e devem ser 

acrescentadas mais informações. 

9.3.1. IMAGENS DE SATÉLITE 

As imagens de satélite atreladas ao SGI são: 

Imagem do satélite LANDSAT 7, órbita 221, cena 82 composta das 

seguintes bandas: 

• 6 bandas multiespectrais; 

• 2 bandas termais, com ganhos diferentes; 

• 1 banda pancromática. 

9.3.2. VETORES DE ESTRADAS E CAMINHOS 

As estradas e caminhos abrangendo a área de estudo foram digitalizados 

apartir de cartas do exercito. Estes arquivos vetoriais em formato DXF foram 

importados para o banco de dados pelo ARCGIS por meio de rotinas próprias. 

9.3.3. MOSAICOS AEROFOTOGRAFICOS 

Foram confeccionados mosaicos aerofotográficos digitais a partir de 

aerofotos digitais (de 3000 colunas por 2000 linhas) obtidas com o sistema ADAR 

1000. As fotos foram obtidas em levantamentos a 7500 pés de altura nos espectros 

visível e infravermelho. 
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9.3.4. MAPAS TEMÁTICOS 

Foram incluídos no SGI mapas temáticos gerados externamente ao SGI e 

outros feitos pelo SGI apartir de operações com os dados no banco de dados.Os 

seguintes mapas temáticos constam no banco de dados. 

• Geologia continental 

• Vegetação continental 

• Mapas de parâmetros sedimentológicos 

• Mapas de parâmetros físicos por cruzeiro 

9.3.4.1. GEOLOGIA CONTINENTAL 

O mapa de geologia continental (Anexo 3) foi elaborado por Tagliani 

2002 e convertido à representaç ão vetorial. 

9.3.4.2. VEGETAÇÃO CONTINENTAL 

O mapa de geologia continental (Anexo 3) foi elaborado por Tagliani 

2002 e convertido à representação vetorial. 

 

9.3.4.3. MAPAS DE PARÂMETROS SEDIMENTOLÓGICOS 

Foram gerados pelo ARGIS mapas dos parâmetros sedimentológicos a 

seguir apartir das amostras de sedimentologia. Estes mapas encontram-se no anexo 

3. 

• Porcentagem de Cascalho 
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• Porcentagem de Areia 

• Porcentagem de Silte 

• Porcentagem de Argila 

• Porcentagem de Finos (silte + argila) 
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10. CONCLUSÕES 

A implantação do SGI do estuário da Lagoa dos Patos é um passo 

importante para a consulta e geração de conhecimento na região especialmente no 

que diz respeito aos grupos de pesquisa da Fundação Universidade do Rio Grande. 

Isto por que dará a oportunidade de disponibilizar à comunidade cientifica  25 

anos de pesquisa na região feitos pela instituição . Uma pesquisa multidisciplinar 

que poderá a partir de agora por estar toda num mesmo lugar evidenciar ainda 

mais as suas inter-relações oferecendo um leque novo de estudo a respeito delas. 

O SGI do estuário da lagoa dos patos oferecerá suporte não apenas a 

planos de contingência de derrames de óleo, mas também a planos de contingência 

de qualquer outro sinistro ambiental.Servirá também como ferramenta base de 

planejamento para futuras obras, ações e atividades realizadas no estuário. 

Fica como sugestão para nossa região não futuros trabalhos, mas sim o 

somatório de esforços para dar continuidade ao crescimento e melhoramento do 

SGI do estuário da Lagoa dos Patos, afinal “a união faz a força”. 
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12. ANEXO 1 
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Os parâmetros de cada amostra são: 

Informações Gerais 

• Número 

• Navio 

• Cruzeiro 

• Estação 

• Amostra 

• Data 

Posicionamento espacial 

• Coordenada UTM Leste 

• Coordenada UTM Norte 

• Profundidade 

Parâmetros Sedimentológicos 

• Matéria Orgânica 

• Carbonato de Cálcio 

• phi -2 

• phi -1,5 

• phi -1 

• phi -0,5 

• phi 0 

• phi 0,5 
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• phi 1 

• phi 1,5 

• phi 2 

• phi 2,5 

• phi 3 

• phi 3,5 

• phi 4 

• phi 5 

• phi 6 

• phi 7 

• phi 8 

• phi 9 

• phi 10 

• phi 11 

• phi 12 

• Soma (100%) 

• Classificação Shepard 

• Média 

• Classificação pela media 

• Mediana  

• Seleção 
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• Classificação pela seleção 

• Assimetria 

• Classificação pela assimetria 

• Curtose 

• Classificação pela curtose 

• Porcentagem de Cascalho 

• Porcentagem de Areia 

• Porcentagem de Silte 

• Porcentagem de Argila 

• Porcentagem de Finos (silte + argila) 

• Phi-03 

• Phi-05 

• Phi-10 

• Phi-15 

• Phi-16 

• Phi-20 

• Phi-25 

• Phi-30 

• Phi-35 

• Phi-45 

• Phi-50 
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• Phi-55 

• Phi-65 

• Phi-70 

• Phi-75 

• Phi-80 

• Phi-84 

• Phi-85 

• Phi-90 

• Phi-95 

• Phi-97 
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13. ANEXO 2 
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Os dados estão organizados em tabelas por cruzeiro, cada tabela tem 

dados de: 

Informações Gerais 

• Número da Estação  

• Cruzeiro 

Posicionamento espacial 

• Coordenada UTM Leste 

• Coordenada UTM Norte 

Parâmetros físicos 

• Temperatura 

• Salinidade  

• Oxigênio dissolvido  
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14. ANEXO 3 – MAPAS 
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Mapa de distribuição de areia 
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Mapa de distribuição de argila 
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Mapa de distribuição de cascalho 
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Mapa de distribuição de finos 
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Mapa de distribuição de silte 

 


