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Resumo 

 
Desde a década de 1980, a prospecção petrolífera avança para regiões mais distantes 

da costa, chegando a águas profundas e ultraprofundas. A Bacia de Pelotas é a atual fronteira 

exploratória sul do país. Outras atividades, possuem potencial impactante, como o transporte, 

seja ele naval ou dutoviário. O objetivo deste trabalho é implementar a Carta de Sensibilidade 

Ambiental para a porção norte desta bacia, região catarinense, entre os municípios de Passo 

de Torres e Palhoça. A região de estudo recebeu influência de vários processos geológicos 

que deram origem a conformação atual. Os afloramentos rochosos da Serra do Mar, ao norte 

do Cabo de Santa Marta, em Laguna, conferem às praias aspectos de pequenas baías, em 

contradição com a região ao sul deste marco, onde as praias se caracterizam por serem 

expostas e retilíneas. Entre Laguna e Passo de Torres há importantes lagunas e paleolagunas e 

também importantes depósitos eólicos. De modo geral pode ser considerada uma área 

meteorologicamente calma, com regime de ventos marcadamente sazonal. A penetração do 

ramo costeiro da Corrente das Malvinas durante o inverno é um dos principais processos 

oceanográficos que influencia a dinâmica da região. Praias arenosas e costões rochosos são os 

principais ambientes costeiros e possuem grande quantidade de fauna e flora associada. Com 

a conclusão deste trabalho, o mapeamento da Bacia de Pelotas será finalizado. A confecção 

destas cartas engloba várias etapas: (i) pesquisa bibliográfica para levantamento de dados 

biológicos e socioeconômicos; (ii) digitalização da base cartográfica; (iii) saídas de campo 

para reconhecimento da região e coleta de amostras sedimentares. Todas estas informações se 

unem para formar o ISL – Índice de Sensibilidade Ambiental. Esta é a principal informação 

contida nas cartas. Organismos e recursos socioeconômicos são representados na forma de 

ícones. A região de estudo apresentou grande diversidade de ambientes distribuídos em forma 

de mosaico. Foram encontrados vários pontos com presença de ambientes altamente sensíveis, 

classificados nos índices 8 e 10, porém de maneira intermitente. As praias são dominadas por 

sedimentos enquadrados na categoria areia fina e bem selecionadas. Há presença de várias 

espécies consideradas ameaçadas em listas nacionais e internacionais e grande parte da APA 

da Baleia Franca. 

 

 

Palavras chave: Cartas SAO, Geoprocessamento, SIG, Santa Catarina, Brasil 



  

 

Abstract 

 

 

Since the 1980s, the oil exploration moves further from the coast, reaching deep and 

ultra deep waters. The Basin of Pelotas is the current exploratory south border of the country. 

Other activities impressive potential, such as transport, be it marine or pipeline. The objective 

of this work is to implement the Letter of Environmental Sensitivity (LES)to the northern 

portion of this basin, Santa Catarina region, between the municipalities of Passo de Torres to 

Palhoça. The region of study has been influenced by various geological processes that led to 

current conformation. The rocky outcrops of the Serra do Mar, north of Santa Marta Cape, in 

Laguna, give the beaches aspects of small bays, in contradiction with the region to the south 

of that landmark, to the beaches are characterized by being exposed and straight. Between 

Laguna and Passo de Torres there are significant lagoons and paleo lagoons and there are also 

significant wind deposits. In general can be considered a meteorological calm area, with 

strong seasonal winds scheme. The penetration of the coastal branch of the Falkland Current 

during the winter is a major oceanographic processes that influence the dynamics of the 

region. Rocky outcrops and sandy beaches are the main coastal environments and have large 

amounts of associated fauna and flora. LES is a project initiated by NOAA and applied today 

in various regions of the world. With the completion of this work, the mapping of the Basin of 

Pelotas will be finalized. The preparation of these letters includes several steps: (i) survey of 

literature search for biological and socioeconomic data, (ii) digitization of cartographic basis, 

and (iii) exits the field for recognition of the region and collect samples of sediments. All this 

information should unite to form the ESI - Environmental Sensitivity Index. This is the main 

information contained in the letters. Animals and socioeconomic resources are represented in 

the form of icons. The region of study showed great diversity of environments distributed in 

the form of a mosaic. Found multiple points of presence environments with highly sensitive, 

classified in levels 8 and 10, but so intermittent. The beaches are dominated by sediments 

category sand and well selected. There is presence of several species considered threatened on 

national and international lists and APA Right Whale. 

 
 
Key words: GIS, ESI, Santa Catarina, Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os oceanos constituem uma vasta fronteira fluida, dinâmica, multi estratificada 

e complexa, como nossa atmosfera, porém, muito mais desconhecida pelo homem. Algumas 

das decisões ambientais e econômicas mais importantes a respeito do aquecimento global, 

descoberta de novas fontes de energia, predição de variações climáticas, pesca sustentável e 

proteção da propriedade costeira dependem de conhecimento e entendimento deste 

ecossistema (Angulo et al., 1999). 

Uma fonte de energia muito procurada pela sociedade é o petróleo. De 1985 para os 

dias de hoje, tem ocorrido uma acelerada busca pelas riquezas petrolíferas situadas em águas 

profundas (superior a 600 metros de profundidade) e ultraprofundas (superior a 2000 metros 

de profundidade) dos taludes e sopés das margens continentais de determinadas regiões do 

planeta. Esta busca, motivada pelos contínuos aumentos de preços do petróleo impostos pelo 

mercado internacional, pelo decréscimo das reservas e produção dos países industrializados e 

economicamente emergentes e pela instabilidade política dos principais exploradores de 

petróleo, trouxe consigo um desenvolvimento tecnológico sem paralelo na indústria 

petrolífera (Milani et al., 2000). O Brasil é um dos líderes em exploração de águas profundas 

e ultraprofundas, devido à localização de reservas em nosso país e ao investimento em novas 

tecnologias (Petrobras, 2008). A Figura 1 mostra a evolução da produção e das reservas de 

petróleo, LGN, condensado e gás natural nos últimos anos. 

O limite sul de exploração em nosso país se localiza na Bacia de Santos, uma vez que 

petróleo e gás natural ainda não foram descobertos na Bacia de Pelotas (Petrobrás, 2008). As 

pesquisas na Bacia de Pelotas revelaram a existência de hidratos de gás (Bizzi, et al., 2003) 

sendo que não há tecnologia disponível à exploração comercial, devido aos custos desta 

operação. 
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Figura 1:Evolução da exploração de petróleo e outros hidrocarbonetos e reservas do Brasil. Fonte: 

Relatório Anual Petrobras 2007. 
 

Apesar de não haver exploração atualmente na Bacia de Pelotas, na maioria das vezes 

parte do óleo extraído em outras bacias precisa ser transportada dos locais de produção para 

os locais de processamento, o que implica em risco para as regiões que ficam na rota de 

transporte, tanto da matéria prima quanto dos produtos derivados. 

A Carta de Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Petróleo é um instrumento 

para a prevenção do impacto que um acidente pode causar ao ecossistema de uma região, e já 

foi implantado para o litoral gaúcho e Lagoa dos Patos através de outros trabalhos (Carvalho e 

Griep, 2005; Freire e Griep, 2006; Lacerda e Griep, 2006; Oliveira e Griep, 2006; Oliveira e 

Griep, 2004). Através de informações sobre fauna, flora, geomorfologia, sensibilidade, 

recursos socioeconômicos, entre outras é possível planejar as ações de resposta com eficiência 

e agilidade necessária. Com a conclusão deste trabalho terá fim o esforço de mapeamento de 

todo o litoral abrangido pela Bacia de Pelotas, no que diz respeito à classificação da costa 

quanto à sensibilidade ambiental a derramamentos de petróleo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi elaborar a Carta de Sensibilidade Ambiental (Cartas 

SAO) para os municípios catarinenses da região sul (Passo de Torres, Balneário Gaivota, 

Balneário Arroio do Silva, Araranguá, Içara, Jaguaruna), e centro-sul (Laguna, Imbituba, 

Garopaba, Paulo Lopes e parte do município de Palhoça). No município de Laguna incluiu-se 

também a Laguna do Santo Antônio. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Criação de um banco de dados ambientais baseado em informações já 

existentes (dados pretéritos), adicionadas às informações obtidas nas saídas de 

campo; 

 Fornecer subsídio para elaboração dos Planos de Contingência, indicando 

possíveis ações de resposta em casos de acidentes e possíveis recursos a serem 

utilizados na limpeza dos ambientes; 

 Indicação de lacunas do conhecimento para esta região, e sugestão de trabalhos 

futuros. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1. Localização Geográfica da Área de Estudo 

 

A área delimitada para este estudo compreende o litoral sul e centro sul catarinense, 

entre as latitudes de 29 19’30.44’’S e 27 50’42.11’’S e longitude de 49 42’42.11’’W e 48 

34’38.44’’W. Engloba os municípios acima citados (Figura 2), estendendo-se por 

aproximadamente 200 km.  

 

Limite sul da área de estudo

Limite norte da área de estudo

Limite sul da área de estudo

Limite norte da área de estudo

 
Figura 2: Localização geográfica da área de estudo. Detalhe da região delimitada entre Passo de Torres e 

a Enseada da Pinheira, no município de Palhoça. 
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3.2. Características Geológicas e Geomorfológicas 

 

A Bacia de Pelotas ocupa cerca de 200 000 Km2 na região costeira e marítima do Rio 

Grande do Sul e parte de Santa Catarina, dos quais 40 000 km2 em área emersa (Figura 3). Em 

sua porção em terra, inclui um pacote de rochas sedimentares siliciclásticas de idade terciária 

que alcança 1800 metros de espessura (Dias et al, 1994; Fontana, 1995, apud Milani et al., 

2000). O pacote sedimentar que preenche a bacia de Pelotas assenta diretamente sobre o 

embasamento cristalino ou sobre seqüências Paleozóicas equivalentes às da Bacia do Paraná 

(Milani et al., 2000).  

 
Figura 3: Bacias marginais e interiores brasileiras. Observar a localização no extremo sul da Bacia de 

Pelotas. Fonte: Brasil, 2004. 
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O limite sul da bacia é dado pela Zona de Fraturamento do Chuy, junto ao limite 

territorial com o Uruguai. Para norte, a Plataforma de Florianópolis e a dorsal de São Paulo 

constituem o limite entre as bacias de Pelotas e Santos. O registro de ocorrência evaporítica é 

conhecido apenas na porção norte, sobre a Plataforma de Florianópolis, onde ocorre uma 

delgada unidade de anidrita e carbonatos (Formação Ariri) com 50 metros de espessura 

(Figura 4). A ausência de evaporitos emprestou a Bacia de Pelotas um aspecto monótono, 

pouco deformado e em claro contraste com o resto da margem continental brasileira. Na 

porção sul desta bacia, ocorre um espesso pacote sedimentar Pós-pleistocênico, com até 6000 

metros de espessura, chamado Cone do Rio Grande (Fontana, 1989, apud Milani, et al., 

2000). O acúmulo rápido de sedimentos propiciou o soterramento de matéria orgânica e 

formação de gás biogênico, registrando notável ocorrência de hidratos de gás a profundidades 

entre 100 e 1000 metros na coluna sedimentar, em batimetria entre 1000 e 2500 metros 

(Fontana, 1989; Fontana e Mussumeci, 1994; Sad et al, 1997; Sad et al, 1998; apud Bizzi, et 

al., 2003). Naquela região são abundantes as estruturas relacionadas à movimentação 

gravitacional de argila mergulho abaixo (Fontana, 1989, apud Milani, et al., 2000). 

O desenvolvimento da Bacia de Pelotas pode ser dividido em três etapas ou fases 

principais de evolução tectônica. A megasseqüência pré-rift corresponde a sedimentos 

vulcânicos do Paleozóico e Mesozóico da Bacia do Paraná. Estes sedimentos são 

reconhecidos apenas na região de dobras sinclinais em Torres (RS). A megasseqüência sin-rift 

(Neocomiano – Barremiano) é caracterizado por falhamentos antitéticos que definem meio-

grábens na plataforma continental. Esta seqüência constitui-se de conglomerados com 

fragmentos de basalto (Formação Cassino). A megasseqüência transicional, que nas bacias ao 

norte do alinhamento de Florianópolis incluem evaporitos como halita é reconhecido para a 

região da Plataforma de Florianópolis, onde se constatou anidrita (Dias et al, 1994; Dias et al, 
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1994b; apud Bizzi, et al., 2003). A Figura 4 mostra a evolução tectônica e geológica da Bacia 

de Pelotas. 

A região costeira do estado de Santa Catarina recebeu influência de vários processos 

geológicos que deram origem a conformação atualmente encontrada. A região compreendida 

entre Barra Velha e Garopaba é caracterizada pela presença de rochas cristalinas Pré-

cambrianas interrompendo as planícies costeiras quaternárias. O trecho entre Garopaba e 

Torres é caracterizado por vastas planícies com extensas lagunas e paleolagunas. Esta também 

é uma área caracterizada por freqüentes e importantes depósitos eólicos que geram grandes 

dunas (Suguio, et al., 1986). A região que se estende entre o município de Garopaba e 

Laguna, até o Cabo de Santa Marta, também apresenta rochas cristalinas interrompendo a 

planície costeira, e dando às praias o formato de baías. 

A linha da costa sul brasileira apresenta-se como uma costa aberta, retilínea e arenosa, 

com promontórios rochosos em Torres e canais lagunares (Tramandaí, Peixe e Patos). O 

litoral entre Cabo de Santa Marta (SC) e Arroio Chuí se caracteriza por uma planície costeira 

com cerca de 750 km de comprimento, onde um sistema de barreiras arenosas múltiplas 

aprisiona um gigantesco sistema lagunar (Laguna dos Patos e Mirim) e uma série de outros 

corpos d’água isolados ou interligados com o mar por canais estreitos e rasos. Pântanos 

salgados e grandes campos de dunas ocorrem sobre a barreira arenosa (Villock, 1987). 

A plataforma continental torna-se mais estreita e íngreme na região do Cabo de Santa 

Marta. Este tem sido adotado como uma fronteira geográfica natural entre o litoral sul e 

sudeste do país (Silveira, 1964, Villwock, 1987, apud Giannini, 2002), seja na sua influência 

na distribuição das fácies ou nos padrões dinâmicos de ação de ondas e correntes induzidas. 

Ao sul do cabo, os costões rochosos tornam-se raros (Angulo, et al., 1999). 
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Figura 4: Evolução da Bacia de Pelotas no tempo geológico, mostrando os períodos e estruturas 

relevantes. 
 

A linha de costa possui saliências e tômbolos, que são formas semi-triangulares, que 

se projetam para o mar como promontórios. O termo tômbolo é aplicado quando esta projeção 

une a costa a uma ilha ou obstáculo (Van Rijn, 1998, apud Klein, et al., 2002). Estas 
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estruturas naturais e artificiais são responsáveis por modificar as ondas, através da difração e 

refração (Klein, et al., 2002). O embasamento cristalino é responsável pela ocorrência de 

pequenas ilhas e afloramentos rochosos ao longo da costa, produzindo distintas formas de 

saliências e tômbolos. Nesta região, estas formações são assimétricas, com o lado mais 

côncavo voltado para o norte e o lado mais reto, para o sul (Klein, et al., 2002). 

O complexo lagunar centro sul catarinense, entre Garopaba e Jaguaruna reúne 

singularidades geomorfológicas, sedimentológicas e arqueológicas. Do ponto de vista 

geomorfológico, apresenta-se como uma área de mudança nas características da costa. A 

região de Garopaba-Imbituba, no seu extremo norte foi indicada por Martim et al. (1988b, 

apud Giannini, 2002) como o início da zona fisiográfica das lagunas no sul do Brasil, que se 

estende e ganha sua máxima expressão na Laguna dos Patos e Mirim (RS).  

Do ponto de vista sedimentológico destaca-se a presença da desembocadura do rio 

Tubarão, como o maior exemplo de delta lagunar ativo na costa brasileira. O delta encaixa-se 

como uma das peças de um complexo mosaico de processos eólicos, lagunares e marinhos 

interdependentes. Esta situação confere a estes depósitos quaternários da área uma 

diversidade fasciológica maior que a costa paranaense e sul paulista, comparável com a do 

Rio Grande do Sul, da qual se difere, porém, pelo contexto de costa mais recortada pelo 

embasamento cristalino Proterozóico. Uma conseqüência deste último aspecto é o maior 

desenvolvimento de dunas e paleodunas sobre elevações do embasamento (Giannini, 2002). 

Do ponto de vista arqueológico, a região do complexo lagunar centro-sul catarinense é 

singular pela quantidade e dimensão relativamente grandes de sambaquis. Sua distribuição 

geográfica apresenta controle pela distribuição das lagunas (Giannini, 2002). 
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3.3. Regime de Ventos 

 

Toda a costa leste brasileira, com relação à meteorologia global, pode ser considerada 

como uma área calma, governada pelo anticiclone do Atlântico Sul, de caráter quase 

permanente e semi-estacionário, não sendo afetada pelas violentas tempestades tropicais 

(Tchernia, 1980, apud Coli e Garcia, 2000). Na região sul do Brasil, o sistema de circulação 

atmosférica dominante é aquele associado a Sistemas Frontais (Figura 5), os quais provêm das 

latitudes médias e são parte intrínseca de ondas atmosféricas de larga escala. Estes atuam no 

sentido de diminuir o gradiente térmico entre o Equador e os Pólos, o que fazem pela injeção 

de ar polar nas latitudes mais baixas, enquanto o ar tropical desloca-se para as latitudes mais 

altas (Nobre, 1996, apud Coli e Garcia, 2000). 

Na plataforma continental sul brasileira o regime de ventos é marcadamente sazonal 

(Lima, et al., 1996), e a alternância entre Sistemas de Altas Pressões Tropicais e Polares 

(Anticiclones) (Figura 5) determinam um regime de vento para a costa sul do Brasil, com a 

predominância de ventos do quadrante NE nos meses de primavera e verão, e dos ventos de 

W-SW nos meses de inverno (Tomazelli, 1993, apud Coli, 2000). 

Análises de ventos efetuadas por (Tomazelli, 1990) caracterizam a região como de alta 

energia e de baixa variabilidade direcional. Este autor observou que, embora ocorra uma 

predominância de ventos de NE na maior parte do ano, os ventos de W-SW-S seriam os de 

maior intensidade associados à passagem de tempestades. Lima Jr (1992, apud Coli, 2000), 

descrevendo a atuação dos ventos de acordo com a estação do ano, concluiu que os ventos de 

nordeste durante o verão são bastante estáveis soprando por longos períodos de tempo, 

embora sua intensidade seja moderada. Com a entrada do outono este padrão muda 

significativamente passando a soprar os fortes ventos de sul e sudeste. Estes ventos bastante 
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fortes e variáveis predominam por todo o inverno e no início da primavera recomeça o 

sistema de ventos de nordeste. 

 
Figura 5: Sistema de circulação de ventos na região sul do país. (A) Situação de dominância do Anticiclone 

Semi-permanente do Atlântico, característico pela dominância dos ventos de Nordeste; (B) Passagem de 
um sistema frontal e mudança do padrão de circulação dos ventos. Fonte: (Möller Jr., 1996) 

 
 

A freqüência média mensal dos sistemas frontais que se formam na costa sul brasileira 

e seguem em direção às menores latitudes, segundo Homsi (1978, apud Coli e Mata, 1996), é 

maior no inverno, com cinco frentes por mês com duração de três dias, decrescendo para duas 

durante o verão com uma média de duração de cinco dias. As maiores incidências de 

ciclogênese situaram-se durante o inverno, seguido do outono, primavera e verão (Gan, 1992, 

apud Coli e Mata, 1996). 

 

3.4. Hidrodinâmica 

 

Um dos principais processos oceanográficos que influenciam na dinâmica da 

plataforma nas regiões costeiras e oceânicas sul-sudeste do Brasil, durante o período de 
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inverno, é a penetração das águas de origem Subantártica transportadas para o norte por uma 

ramificação costeira da Corrente das Malvinas (CM). Estas águas de baixa salinidade dividem 

a dinâmica da região com as águas quentes e salinas de origem tropical transportadas pela 

Corrente do Brasil (CB). Somadas nestas duas águas, podemos ainda encontrar a contribuição 

de águas de origem continental provenientes da Lagoa dos Patos e do próprio estuário do Rio 

da Prata(Silva Jr, et al., 1996). 

A Figura 6 mostra a CB fluindo para sudoeste com temperaturas variando em torno de 

23,4◦ C em 20◦ S e 20◦ C em 32◦ S. Nesta imagem podemos observar sobre a plataforma 

continental a penetração de uma água fria (14,5◦ C – tons azuis escuros na imagem) vinda 

desde o sul do Brasil, até atingir seu máximo valor (19,8◦ C) próximo ao sul da Baía de 

Guanabara (Silva Jr, et al., 1996). 

 
Figura 6: Imagem AVHRR de 20/03/1993. Fonte: Silva Jr. et al., 1996. 
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Acentuados gradientes térmicos entre 30◦ S e 25◦ S também podem ser percebidos na 

Figura 6, originados na interface entre a água fria oriunda do sul, aprisionada entre a costa e 

as águas quentes da CB. Nesta parte da imagem é vista uma série de instabilidades no fluxo 

médio da CB, representados na forma de meandramentos e principalmente vórtices (Silva Jr, 

et al., 1996). 

Singel and Asp (2007) analisaram a deriva costeira para a região de estudo, 

subdividindo-a em quatro segmentos, SI, SII, SIII, SIV.  A Figura 7 deixa clara a redução da 

intensidade da deriva litorânea entre SI e SIII, e uma leve inversão em SIII como 

conseqüência da orientação da linha de costa. Um indicador geomorfológico claro da 

predominância da deriva litoral do sul para o norte em SI e SII é o inlet do Rio Araranguá, 

que se dirige para o norte, ao longo de uma extensa barreira arenosa. SIV com orientação 

similar a SI, apresenta forte deriva litorânea na direção norte. Este segmento é influenciado 

pela presença de esporões rochosos, que podem reduzir a capacidade de transporte de 

sedimento; todavia, os esporões são relativamente pequenos, por isso é esperado que parte 

deste sedimento transportado consiga passar por estes obstáculos. 

Analisando o histórico da deriva ao longo da costa, percebeu-se que esta é 

relativamente influenciada durante o ano pelas estações. A máxima deriva costeira (Figura 8) 

foi encontrada no outono, quando o transporte em direção ao norte ocorre em todos os 

segmentos da costa.  Isto é conseqüência da dominância das ondas provenientes do quadrante 

sul. Condições de onda de primavera, com dominância de ondas provenientes do leste geram 

transporte para o sul nos segmentos SIII e um transporte virtual no segmento SII. Devido a 

sua orientação, os segmentos SI e SIV não são muito influenciados pelas ondas de leste. 

Durante o verão, as ondas chegam à costa do sul e leste, resultando na redução do potencial de 

deriva costeira dos segmentos SI, SII e SIII.  Nos meses de inverno a direção de incidência e 

energia das ondas exibe um padrão disperso, com as maiores ondas provenientes do sul e do 
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quadrante leste, e as ondas de leste se tornam mais freqüentes que nas demais estações (Siegle 

e Asp, 2007).  

 
Figura 7: Deriva litorânea potencial ao longo da porção sul da costa de Santa Catarina, considerando 

ondas estatísticas por um ano (incluindo refração de ondas). Fonte: (Siegle e Asp, 2007). 
 

Ao longo de todo o ano, como uma tendência geral, pode-se notar que as maiores 

ondas estão presentes no inverno, principalmente em junho, contrastando com o mês de 

fevereiro, no verão, quando as ondas são menores. Os menores gradientes de altura de ondas 

são encontrados no verão (dezembro, janeiro e fevereiro) e no início da primavera (setembro) 

sendo que os maiores foram encontrados no inverno (junho, julho e agosto). Na região abaixo 

dos 33S, há uma permanência dos núcleos de maiores alturas de onda que aumentam 
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espacialmente e se intensificam no outono, atingindo seu máximo no inverno, quando também 

se deslocam para a porção mais oceânica (Coli e Matta, 1994).  

 

 
Figura 8: Deriva potencial ao longo da porção sul da costa de Santa Catarina considerando as estatísticas 

de ondas para cada estação (incluindo a refração de onda). Fonte: (Siegle e Asp, 2007). 
 

As direções médias de ondas são bem variáveis durante o ano. As ondas provenientes 

de nordeste, leste, sudoeste e oeste se apresentam com grande variabilidade de ocorrência, 

enquanto as demais variam pouco. Durante o verão, as ondas de nordeste (25%) predominam 

acentuadamente sobre as demais, seguidas das de leste (17%), sul (15%), norte e sudeste. As 

ondas do setor oeste (SW, W, NW) foram às menos observadas. No outono ocorre um 

acréscimo nas freqüências do setor oeste, simultaneamente com um decréscimo do setor leste. 
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As ondas de norte e sul sofrem mudanças nos percentuais de ocorrência, mas não modificam 

seu padrão geral. No fim do outono e início do inverno (maio-junho), as ondas de sudoeste e 

oeste atingem seu máximo de ocorrência. Nesta fase as provenientes de leste e sudeste 

possuem suas mínimas ocorrências durante o ano. À medida que se caminha para o fim do 

inverno, as ondas de nordeste voltam a predominar (20%), seguida pelas de sul (16%), norte e 

sudoeste. Na primavera, as de leste sofrem um relevante acréscimo (de 12 a 17%) enquanto as 

provenientes de norte decrescem de 12 para 9%. As demais oscilam em torno da média, 

porém mantém um padrão aproximadamente constante, com a dominância de nordeste (22%), 

sul (16%), sudeste e sudoeste. As ondas de oeste e noroeste possuem pequenos valores (Coli e 

Matta, 1994). 

 

3.5. Aspectos Biológicos 

 

A abundância do plâncton e a produção primária na área de estudo são controladas, em 

parte, pela intrusão da Água Central do Atlântico Sul – ACAS, vórtices ciclônicos de 

mesoescala, ressurgências de quebra de plataforma e ondas internas, que se combinadas de 

maneira positiva levam a um máximo de produção primária e a um acúmulo de biomassa 

fitoplanctônica nos níveis inferiores da zona eufótica. Estes máximos subsuperficiais de 

clorofila podem se estender a até 50 metros de profundidade. No estremo sul, em alguns 

casos, a drenagem da pluma doce oriunda do Rio da Prata e, em menor escala da Lagoa dos 

Patos, fertiliza uma grande área da plataforma com nutrientes novos, provocando uma elevada 

produtividade, tanto no inverno como no verão (Brasil, 2006). 

A densidade do picoplâncton autotrófico, formado por cianobactérias e algas 

eucariontes representa mais de 50% da clorofila-a nas águas oceânicas, com máximos de 108 

cel/l (Brasil, 2006).  
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O nanoplâncton, essencialmente fitoflagelados, é sempre dominante (94% do total de 

organismos), seguido pelo microplâncton. Diatomáceas e dinoflageladas autotróficas, as áreas 

costeiras e de plataforma, principalmente no verão e na primavera (>106 cel/l), seguidos de 

dinoflageladas e cocolitoforídeos, compõem a maior parte dos organismos (Odebrecht e 

Castelo, 2000) 

As bactérias heterotróficas não só representam uma grande porcentagem da biomassa 

planctônica, como também constituem o maior reservatório de carbono biogênico dos 

oceanos. Cerca de metade da produção primária dos mares é processada pelas bactérias 

(Brasil, 2006). 

Os máximos de densidade e biomassa mesozooplanctônicos (entre 1x103 3 3x103 

ind/m3) mostram-se geralmente circunscritos a áreas internas da plataforma, com menos de 

100 metros de profundidade, ao largo de sistemas estuarinos ou onde as intrusões de ACAS 

são mais intensas. A diversidade de espécies aumenta em direção ao mar aberto. Os 

copépodos representam o grupo mais diversificado, sendo comumente registradas entre 100 e 

200 espécies sobre a plataforma continental. Outros grupos como os cladóceros, quetognatos, 

taliáceos, e apendiculárias são também abundantes na costa sul (Brasil, 2006). 

A composição taxonômica, abundancia e freqüência do ictioplâncton da região sudeste 

sul apresenta grandes variações espaciais e sazonais. De maneira geral, o ictioplâncton tende a 

ser mais rico na região costeira e no período de verão (Katsuragawa et al, no prelo apud 

Brasil, 2006). 

Larvas de Engraulidae e Clupeide, especialmente Engraulis anchoita, Sardinella 

brasiliensis e Harengula jaguana, predominam nas regiões costeiras neríticas e rasas até a 

isóbata de 100 metros, onde chegam a representar 60% das larvas coletadas. Outros grupos 

importantes na área são Paralichthydae, Carangidae, e Scombridae (Brasil, 2006). 



 

30  

Nas regiões neríticas profundas e oceânicas observa-se o predomínio de Myctophidae 

e Sternoptychidae, que corresponde à cerva de 47% de total de larvas. Durante o inverno, a 

família Myctophidae é a mais abundante (média de 40,02 larvas/m3). Larvas de peixes 

tipicamente oceânicos, como Chiasmodontidae, Macroutidae e Malamphaidae ocorrem com 

relativa abundância. Observa-se maior diversidade nesta área (60 grupos taxonômicos) em 

relação à costeira e a de plataforma até 100 metros, nas quais foram identificados 40 e 49 

grupos, respectivamente. (Katsuragawa e Matsuura, 1998; Katduragawa et al, em preparação 

apud Brasil, 2006). 

À exceção da plataforma continental do Rio Grande do Sul, onde são pouco 

abundantes, as larvas de Serranidae (garoupas, badejos, chernes) e de Ophidiidae (congro-

rosa) são relativamente comuns em toda a plataforma continental (Itagaki, 1999; Katsuragawa 

e Matsuura, 1998 apud Brasil, 2006). 

Na área mais costeira predominam as larvas de espécies relacionadas ao estuário, 

como Lycengraulis grossidens, Brevoortia pectinata e vários Scienidae. Conforme a 

profundidade aumenta, 35 metros, são observadas espécies associadas à zona de plataforma 

interna, como Trichiurus lepturus e Prionotus puctatus, bem como espécies costeiras – 

Epinephelus sp., Bregmacerotidae e Bleniidae. Nas proximidades da isóbata de 100 metros, as 

larvas mais abundantes são as de Bregmacerotidae, Engraulis anchoita, Urophycis mystaceus 

e Scombridae. Finalmente, nas águas mais oceânicas, predominam os ovos de Maurolicus 

muelleri, e larvas de Myctophidae (Kasuragawa et al, no prelo apud Brasil, 2006). 

O Programa REVIZEE, com o objetivo de investigar e avaliar a biodiversidade e o 

potencial sustentável dos macrozoobentos, analisou uma série de amostras coletadas entre 

1997 e 1998, entre as isóbatas de 60 a 808 metros. Nestas análises foram identificadas 1035 

espécies, sendo que 55 ainda não haviam sido citadas para o Brasil ou para o Atlântico Sul.  
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Os principais grupos, considerando-se a freqüência e a abundância foram esponjas, 

cnidários, sipunculídeos, moluscos bivalves, poliquetas, crustáceos decápodes, ofiuróidos, 

briozoários e braquiópodes (Figura 9). O talude revelou uma riqueza de espécies maior que a 

estima. A maior diversidade de espécies foi registrada para moluscos, seguidos dos 

poliquetas. 

 
Figura 9: Distribuição dos organismos bentônicos na região oceânica sul e sudeste do Brasil. Fonte: 

(Brasil, 2006) 
 

Em se tratando da fauna nectônica da área, este programa evidenciou o 

desconhecimento da fauna de peixes (teleósteos e elasmobrânquios) abaixo da isóbata de 200 

metros. Várias novas ocorrências foram citadas e algumas novas espécies estão sendo 

descritas, principalmente de peixes de hábitos demersais. As prospecções evidenciaram a 

presença de 36 espécies de cefalópodes, agrupadas em 6 gêneros, além de permitir a 

identificação de áreas de desova de Illex argentinus, em diferentes épocas do ano. No que se 

refere à presença de cetáceos na região sudeste-sul brasileira foram obtidos 83 registros, 

sendo 19 em áreas costeiras e 64 em áreas oceânicas. Nove espécies foram confirmadas, 

sendo: Balaenoptera bonaerensis, B. acutorostrata, Megaptera novaengliae, Orcinus orca, 
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Physeter macrocephalus, Stenella clymene, S. frontalis, S. longirostris, Tursiops truncatus. 

Outros exemplares foram registrados mas não puderam ser identificados. É reconhecida a 

incidência de mortalidade acidental de botos e toninhas e, em menor escala, de baleias, por 

interação com petrechos de pesca, em especial com redes de emalhar (Brasil, 2006). 

No litoral catarinense situa-se uma importante área de conservação da Baleia Franca. 

Sediado no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, na Praia de Itapirubá, 

Imbituba, SC, o Projeto é mantido pela IWC/BRASIL em parceria com a PETROBRAS e 

desenvolve uma gama de atividades voltadas para a pesquisa e a conservação a longo prazo 

das baleias francas.  As atividades desenvolvidas abrangem pesquisa e monitoramento, 

através de foto identificação,formação de políticas públicas, educação ambiental e 

conscientização da população, resgatando a cultura e história das populações locais 

(www.baleiafranca.org.br). 

A situação da baleia franca, no tocante ao seu estado de conservação, parece estar 

estabilizada; a espécie continua seriamente ameaçada, em função do pequeníssimo 

contingente populacional existente a nível mundial (em torno de 7000 animais) (Palazzo Jr., et 

al., 1999). A proteção integral contra a caça atualmente assegurada nas áreas de reprodução 

do Oceano Atlântico Sul parece estar surtindo efeito na recuperação populacional desta 

espécie. Na Península Valdés, onde cerca de 1200 indivíduos já foram foto identificados 

estima-se que a população esteja crescendo a uma taxa de 7,6% ao ano, o que é consistente 

com a estimativa realizada na África do Sul (Palazzo Jr., et al., 1999).  

 

3.5.1. Costões Rochosos 

 

Os habitats costeiros bentônicos estão entre os ambientes marinhos mais produtivos do 

planeta. Dentre os ecossistemas presentes na região entre - marés e habitats da zona costeira, 
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os costões rochosos são considerados um dos mais importantes por conter uma alta riqueza de 

espécies de grande importância ecológica e econômica, tais como mexilhões, ostras, 

crustáceos e uma variedade de peixes. Por receber grande quantidade de nutrientes 

provenientes dos sistemas terrestres, estes ecossistemas apresentam uma grande biomassa e 

produção primária de microfitobentos e de macroalgas. Como conseqüência, os costões 

rochosos são locais de alimentação, crescimento e reprodução de um grande número de 

espécies. A grande variedade de organismos e o fácil acesso tornaram os costões um dos mais 

populares e bem estudados ecossistemas marinhos. A grande diversidade de espécies 

presentes nos costões rochosos faz com que, neste ambiente, ocorram fortes interações 

biológicas, como conseqüência da limitação de substrato ao longo de um gradiente existente 

entre o habitat terrestre e o marinho (Coutinho, 2000) 

A distribuição dos organismos bentônicos nos costões rochosos ao longo da costa 

brasileira é o resultado de uma interação complexa entre fatores históricos e biogeográficos, e 

as características das massas de água, particularmente das correntes do Brasil e das Malvinas, 

dos afloramentos localizados da Água Central do Atlântico Sul (ACAS), da disponibilidade 

de substrato consolidado, presença de cursos de água doce de maior porte e de interações 

biológicas (Coutinho, 2000) 

Com base na presença de costões rochosos e de seus respectivos organismos 

bentônicos, pode-se dividir a zona costeira em três áreas principais, sendo que a área de 

estudo está inserida parcialmente no trecho entre o norte do estado da Bahia e sul da ilha de 

Santa Catarina, caracterizado por abundância de substratos rochosos, tanto na borda 

continental, recortada por inúmeras baías e enseadas, com praias pequenas separadas por 

esporões rochosos, como também numerosas ilhas e ilhotas que ocorrem na região. A parte 

situada ao sul da área de estudo enquadra-se na divisão caracterizada por extensas praias 
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arenosas e raros afloramentos cristalinos no continente e em ilhas, que se estendem até o Chuí 

(RS) (Coutinho, 2000). 

 

3.5.2. Praias Arenosas 

 

Apesar da aparente pobreza das comunidades biológicas, as praias arenosas 

apresentam uma fauna de invertebrados residentes e que são altamente adaptados às 

condições adversas predominantes na faixa entre marés (McLachlan, 1983, apud 

Blankensteyn, 2006). 

As praias arenosas oceânicas apresentam-se como sistemas transicionais altamente 

dinâmicos e sensíveis, que constantemente ajustam-se a flutuações dos níveis de energia 

locais e sofrem retrabalhamento por processos eólicos, biológicos e hidráulicos (Hoefel e 

Calliari, 1995). 

No tocante aos organismos que habitam as praias, podem-se considerar as praias 

arenosas como dois ecossistemas: um marinho, que abrange a zona de arrebentação e entre - 

marés, ocupado por uma biota marinha e controlado principalmente pela energia das ondas e 

um terrestre, habitado por plantas e animais terrestres, fortemente influenciados pela energia 

eólica e pela salinidade (Brow e McLachla, 1990 apud Barros Jr e Rosso, 1997). 

No litoral catarinense há erosão das praias devido aos efeitos naturais como ressacas e 

também às notáveis atividades antropogênicas (Gianuca, 1997, apud Blankensteyn, 2006). 

 

3.6. Pesca 

 
A pesca artesanal, na região sudeste-sul, é relativamente pouco importante em termos 

percentuais, contribuindo com apenas 15% da produção regional. Não obstante, envolve um 

grande contingente de pescadores, e uma variedade e petrechos e espécies-alvo (Brasil, 2006). 



 

35  

Em São Paulo, Santa Catarina e Paraná predominam o arrasto de fundo que tem como 

espécies-alvo o camarão-sete-barbas, e juvenis e pré-adultos do camarão rosa. São 

importantes também as pescarias com rede de espera para captura de pescadas, corvinas e 

linguados; as pescarias com rede de emalhar (“fundeio” e “feiticeira”); e de emalhe de cerco 

(“laceio”), cuja espécie alvo é a tainha (Lima & Chaves, 2005; Miranda et al., no prelo; 

Valentini & Pezzuto, no prelo, apud Brasil, 2006). 

No período de 1986 a 2002, os desembarques da pesca demersal apresentaram 

tendências decrescentes no Rio Grande do Sul e em São Paulo; crescente em Santa Catarina; e 

estável no Rio de Janeiro. Três modalidades de pesca de arrasto são utilizadas para a 

explotação dos recursos pesqueiros demersais: (i) arrasto de popa (arrasto simples); (ii) 

arrasto duplo de portas (arrasto de tangones); (iii) parelhas. A frota industrial atuando na 

região sudeste-sul supera as 650 unidades (Perez et al., 2001 apud Brasil, 2006). 

Em Santa Catarina, parte da frota de arrasteiros de tangones atua sobre peixes 

demersais na plataforma do Rio Grande do Sul, concentrando-se na captura de pescadinhas, 

linguados, abrótea e cabrinha; a outra parte pesca camarões ferrinho e vermelho, durante a 

primavera e verão, também na plataforma norte do Rio Grande do Sul e camarão-rosa entre 

Itajaí/SC e Santos/SP, durante os meses de outono e inverno. Foram também registradas 

pescarias dirigidas à lula Loligo plei e ao peixe porco nos meses de verão, entre o norte do 

estado de Santa Catarina e o sul de São Paulo, e operações ocasionais nas áreas de talude para 

captura do lagostim Metanephrops rubellus, peixe-sapo Lophius gastrophysus, congro-rosa 

Genypterus brasiliensis e merlusa Meluccius hubbisi. A atividade dos arrastos de parelha foi 

sustentada pela captura de peixes cienídeos (pescadas) na plataforma do Rio Grande do Sul, 

principalmente durante o inverno, e capturas de corvina, goete, peixe-porco e lula, que são 

alvos típicos da área compreendida entre Itajaí/SC e Cananéia/SP (Brasil, 2006).  
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Pescarias dirigidas ao peixe-sapo tiveram início em 2002, motivadas pelo seu elevado 

preço no mercado internacional. As capturas eram derivadas das atividades de uma parcela da 

frota nacional multiespecífica de arrasteiros que passou a operar em profundidades superiores 

a 100m, e de embarcações arrendadas de emalhe de fundo, com processamento a bordo. Em 

2001, a frota de arrasteiros duplos do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, composta por cerca 

de 200 embarcações respondeu por 60% da produção total de 8600t, enquanto a frota formada 

por apenas nove embarcações foi responsável por 40% (Perez et al., 2001, 2002a apud 

(Brasil, 2006). 

Em 2003, os estados de maior produção pesqueira registrada foram Santa Catarina 

(116 mil toneladas) e Pará (93 mil toneladas). A região sul responde por quase 50% das 

capturas totais do Brasil e não apresentou grandes mudanças nos desembarque no período de 

2000 a 2003 . Dentre os crustáceos, camarões são os mais capturados. Ao longo dos anos 

considerados ouve uma queda de 137.000t para 60.800t para pequenos teleósteos pelágicos, 

volume compensado por um aumento de 60.000t para 108.000 dos teleósteos demersais. As 

capturas de grandes teleósteos se mantiveram no patamar de 30 a 37 mil toneladas e de 

elasmobrânquios entre 6,1 e 9,6 mil toneladas (Brasil, 2006). 

Segundo (Isaac, Martins et al., 2006), em 2003, o número de pescadores artesanais 

registrados era de 38.792, atuando em 75 pontos de desembarque ao longo do litoral do estado 

com 6.137 embarcações, desde canoas a remo a embarcações com motor de até 115 HP de 

potência. A área de atuação se estende desde o norte do Rio Grande do Sul ao sul de São 

Paulo. Na pesca industrial, que responde por 90% dos desembarques, em 2002 foram 

contabilizados aproximadamente 959 embarcações sediadas principalmente em Itajaí e 

Navegantes, atuando em toda a região Sudeste e Sul do Brasil, da costa até águas 

internacionais além das 200 milhas. Esses portos são também importantes na construção naval 

e industrialização de pescado. Os principais recursos explorados pelos pescadores artesanais 
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são a corvina (Micropogonias furnieri), na região centro-sul do estado, capturada com redes 

de emalhar, o camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroeyeri), na região norte do estado com 

redes de arrasto de porta, e a tainha (Mugil planatus), capturada nos meses de junho e julho 

em todo o litoral. A frota industrial pesca sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) com 

rede de cerco, bonito (Katsuwonus pelamis) com vara e isca viva, camarões sete-barbas, rosa 

e santana (Xiphopenaeus kroeyeri, Farfantepenaeus paulensis, Pleuticus muellerii) com 

arrasto duplo e peixes demersais capturados no sul com arrasto de parelha e redes de emalhar. 

Em contraste com a pesca artesanal, na pesca industrial predomina a captura de recursos 

pelágicos. 
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CARTAS SAO 

 

A Carta de Sensibilidade Ambiental a óleo (Cartas SAO) foi um projeto iniciado pela 

NOAA (Nacional Oceanic and Atmospheric Administration) após o acidente com o navio 

Ixtoc no Golfo do México, em 1979 (www.noaa.org). Desde então toda a costa dos Estados 

Unidos da América foi incluída neste esforço, que é contínuo e precisa de atualização 

periódica. 

A responsabilidade ambiental está diretamente vinculada ao avanço nas atividades 

petrolíferas. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente (IBAMA), Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da PETROBAS (CENPES), 

Marinha do Brasil, órgãos ambientais estaduais e municipais iniciaram o desenvolvimento de 

Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Petróleo para os ambientes costeiros 

(Brasil, 2004). 

As principais informações contidas nestes documentos são: sensibilidade ambiental do 

litoral, definida por um Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL); recursos biológicos sensíveis 

a óleo existentes na área, com informação em nível de espécie e especial atenção para 

espécies protegidas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção; e atividades socioeconômicas 

que possam ser prejudicadas por derramamentos de óleo ou ações de resposta, incluindo áreas 

de recreação, lazer e veraneio no litoral, áreas de pesca e maricultura, áreas sob 

gerenciamento especial, entre outras. Possuem também informações importantes para ações 

de resposta, como as rotas de acesso à costa, aeroportos, portos, rampas para embarcações, 

padrões de circulação oceânica e costeira, e fontes potenciais de poluição por óleos e 

derivados (Brasil, 2004). 

As Cartas SAO devem atender a todos os níveis de derramamento, desde grandes 

vazamentos em áreas remotas (“offshore”), passando por derramamentos de médio porte a 
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alguma distância das instalações da indústria (ao largo do litoral), até derramamentos 

localizados (em pontos específicos da costa). Para tanto foram definidos três níveis para 

elaboração, a saber: 

 Cartas estratégicas: de abrangência regional/bacia marítima; 

 Cartas táticas: de escala intermediária/todo o litoral da bacia; 

 Cartas operacionais/de detalhe: locais de alto risco/sensibilidade. 

Neste contexto, foi definida a seguinte tipologia de ordem de grandeza para os 

derramamentos de óleo, em função do volume descarregado: para volumes pequenos são 

considerados derramamentos a até 7 toneladas, descargas médias de 7 a 700 toneladas e 

grandes toneladas acima de 700 toneladas de óleo ou derivados (Brasil, 2004). 

O sistema de classificação de sensibilidade é baseado no conhecimento das 

características geomorfológicas das áreas de litoral, considerando-se os seguintes fatores: grau 

de exposição à energia de ondas e marés, declividade do litoral, tipo de substrato. Para a 

classificação da sensibilidade da costa é fundamental o entendimento das inter-relações entre 

os processos físicos, tipo de substrato e biota associada, que produzem ambientes 

geomorfológica e ecologicamente específicos, assim como padrões previsíveis de 

comportamento do óleo, padrões de transporte de sedimentos e impactos biológicos (Brasil, 

2004). 

A “linha de costa”, representando o limite entre terra e água, deve receber um código 

de cores, de acordo com o descrito por (Brasil, 2004), de acordo com a Tabela 1. 

 

Índice Tipos de costa 

IS
L

 1
 • Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos; 
• Falásias em rochas sedimentares, expostas; 
• Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostos. 

IS
L

 2
 • Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos; 

• Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou plataforma de 
abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado, etc). 
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IS
L

 3
 

• Praias dissipativas, de areia média a fina, expostas; 
• Faixas arenosas contíguas as praias, não vegetadas, sujeitas à ação de ressacas 

(restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas do tipo “long beach”); 
• Escarpas e taludes íngremes (Formações do Grupo Barreiras e Tabuleiros Litorâneos), 

expostos; 
• Campos de dunas expostas. 

IS
L

 4
 • Praias de areia grossa; 

• Praias intermediárias de areia fina a média, expostas; 
• Praias mistas de areia fina a média, abrigadas. 

IS
L

 5
 • Praias, mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais; 

• Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de vegetação; 
• Recifes areníticos em franja. 

IS
L

 6
 

• Praias de cascalho (seixos e calhaus); 
• Costa de detritos calcáreos; 
• Depósito de tálus; 
• Enrocamento (“rip-rap”, guia correntes, quebra mar), expostos; 
• Plataforma ou terraço exumado recoberto de concreções lateríticas (disformes e 

porosas). 

IS
L

 
7 

• Planície de maré arenosa, exposta; 
• Terraço de baixa-mar. 

IS
L

 8
 • Escarpa/Encosta de rocha lisa, abrigada; 

• Escarpa/Encosta de rocha não lisa, abrigada; 
• Escarpas e taludes íngremes, abrigados; 
• Enrocamentos (“rip-raps” e outras estruturas artificiais não lisas), abrigadas. 

IS
L

 9
 • Planície de maré arenosa/lamosa, abrigada e outras áreas úmidas costeiras não 

vegetadas; 
• Terraço de baixa-mar lamosa, abrigado; 
• Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais. 

IS
L

 1
0 

• Deltas e barras de rios vegetados; 
• Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas; 
• Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio salobro ou 

salgado, apicum; 
• Marismas; 
• Manguezais (mangues frontais e mangues de estuários). 

Tabela 1: Descrição dos ambientes encontrados na costa brasileira e ISL associado a ele, adaptado de 
(Brasil, 2004) 

 

As Cartas SAO já foram confeccionadas pelo PRH-27, “Programa de Recursos 

Humanos” da Agência Nacional do Petróleo – ANP, para toda a costa do Rio Grande do Sul e 

também para as margens da Laguna dos Patos, incluindo regiões límnicas e lagunares. 

O trabalho de Freire e Griep, (2006) mapeou a porção sul do estado do Rio Grande do 

Sul, encontrando um ambiente com pouca diversificação da linha de costa. Foram 

encontrados os ISL’s 1, 3, 4 e 5. O ISL 1 ficou definido para as regiões de molhes, como os 

de Arroio Chuí e da Lagoa dos Patos. O ISL 3, para a região entre o navio afundado Altair até 

o Molhe Oeste da foz da Lagoa dos Patos e a região compreendida entre o Molhe Leste da 
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Lagoa dos Patos e o navio afundado Schimidh Hasegawa. O ISL 4 para a região 

compreendida entre o Molhe do Arroio Chuí até o início da região costeira popularmente 

denominada Concheiros. Por fim, ISL 5 para a região denominada Concheiros. 

A porção do estado situada entre a foz da Lagoa do Peixe e o Molhe do Rio 

Mampituba, foi mapeada por Oliveira e Griep, (2006), que encontrou maior diversidade para 

esta metade do que o descrito anteriormente, para a metade sul. Para esta região, a Lagoa de 

Tramandaí foi caracterizada como de grande importância ambiental. É utilizada com várias 

finalidades econômicas (pesca, turismo, etc.) e de relevante importância ambiental (alta 

biomassa e diversidade, região de berçário). Para as demais localidades foram apontados os 

ISL’s 1, 2, 4 e 8. 

Lacerda e Griep, (2006) também trabalhando na margem oeste da laguna, utilizaram 

duas metodologias diferentes: a do MMA, para ambientes costeiros e lagunares, e a proposta 

pela Petrobrás, para ambientes fluviais. De acordo com o MMA foram encontrados três 

índices de sensibilidade: ISL’s 4, 8 e 10, sendo ISL 4 para praias intermediárias de areia fina a 

média, expostas ou abrigadas; ISL 8 para escarpas/encostas rochosas lisas abrigadas; e ISL 10 

para deltas e barras de rios vegetados e marismas. Segundo a proposta da Petrobrás foram 

encontrados cinco índices: ISL’s 2, 5, 6, 9 e 10b. O ISL 2 foi atribuído à laje ou afloramento 

rochoso, ISL 5 à praias arenosas expostas, ISL 6 á praias arenosas abrigadas, ISL 9 á zona de 

confluência de rios e lagos e ISL 10b à vegetação alagada.  

Para a margem leste desta laguna o trabalho foi realizado por Oliveira e Griep, (2004). 

Foram determinados os ISL’s 3, 4, 10a, 10b, 10c. Para este trabalho foi usada a metodologia 

proposta pelo MMA em 2002. O ISL 3 foi atribuído a escarpas de erosão em sedimentos 

inconsolidados; o ISL 4 para praias arenosas; o ISL 10a para banhados de água doce 

inundados; o ISL 10b para banhados de água doce inundados e protegidos e o ISL 10c para 

banhados de água doce com mata de restinga. 
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Carvalho e Griep, (2005) trabalhou nas regiões norte da margem leste e margem norte 

da Lagoa dos Patos e encontrou os ISL’s 4,8 e 10. De modo geral, os trabalhos realizados 

nesta lagoa apontaram para um ambiente de alto grau de sensibilidade, porém de pouca 

variabilidade espacial, ou seja, não distribuição em forma de mosaico e com ocorrência de 

grande variedade de ambientes. 

Com o presente trabalho, o grupo de estudos do PRH – 27 terá realizado o 

mapeamento de toda a porção brasileira da Bacia de Pelotas, com financiamento da ANP. 

A confecção das Cartas SAO está sendo realizada em outras bacias sedimentares 

marginais, como é o caso da Bacia Potiguar, que já possui o Atlas disponível no site do 

Ministério do Meio Ambiente. 

O Atlas da Bacia de Santos foi publicado recentemente (Gherardi e Cabral, 2007), 

sendo que parte da área englobada se sobrepõe a área deste trabalho para permitir uma boa 

articulação posterior entre elas. 

Para a área abordada neste estudo, outro trabalho semelhante foi desenvolvido 

Oliveira, et al., (2006). Entretanto este trabalho necessita de revisões para que seja adequado 

às normas estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente para confecção das Cartas de 

Sensibilidade Ambiental, uma vez que informações importantes foram omitidas, como fauna, 

flora e atividades socioeconômicas. 

Outras atividades costeiras e continentais têm merecido atenção devido ao potencial 

impactantes que representam. Entre elas podemos citar o transporte de óleo e derivados, via 

rodovias e/ou dutos. A Transpetro S.A. está consolidando levantamentos e informações que 

formarão um arcabouço de dados, visando estabelecer políticas e ferramentas eficientes de 

gerenciamento e monitoramento das faixas de dutos, principalmente na prevenção de 

acidentes e na operacionalização de planos de contingência capazes de minimizar o efeito de 

possíveis acidentes. Nesse sentido está sendo desenvolvido um SIG apoiado em tecnologia de 
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fotogrametria aérea, captação de dados de relevo de sensor a laser e levantamento in loco de 

elementos específicos, necessários para análise do meio ambiente com objetivo de subsidiar 

ações que estão diretamente ligadas à preservação do meio ambiente e prevenção de acidentes 

ambientais originados da operação de dutos (Tavares, 2003). 
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PETRÓLEO: DERRAMES, 

LEGISLAÇÃO E EFEITOS SOBRE AS COMUNIDADES 

 

5.1. Principais derrames ocorridos 

 

Analisando a base de dados da ITOPF (The International Tanker Owners Pollution 

Federation Limited), a maioria dos registros de acidentes (84%) envolvendo derramamentos 

de óleo foi incluída na categoria de menor magnitude, ou seja, foram menores que 7 

toneladas. O somatório destes derrames, é significativamente menor que a contribuição dos 

derrames de alta magnitude, mesmo estes sendo esporádicos. A Figura 10 apresenta o número 

de derrames ocorridos, em duas categorias: volumes entre 7 e 700 toneladas e superiores a 

700 toneladas, ocorridos nos últimos 30 anos (Huijer, 2005). 

 
Figura 10: Histórico de derrames de petróleo e derivados nos últimos 30 anos. Fonte: (Huijer, 2005). 

 

No entanto verifica-se que o número de derrames decresce a cada ano (Figura 11), e 

que, os anos que ficaram marcados como aqueles onde o volume foi muito alto 

caracterizaram-se pela ocorrência dos grandes derrames, mundialmente conhecidos como no 
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ano de 2002, quando o acidente com o Prestige foi responsável por aproximadamente 94% de 

todo o volume de óleo aportado nos oceanos. 

 
Figura 11: Demonstrativo anual dos derrames de petróleo. As barras marcadas em azul salientam os 

grandes eventos de derrame. Fonte: (Huijer, 2005). 
 

Em um período de 10 anos foram totalizados 232 acidentes com navios tanque que 

resultaram em um derrame superior a 7 toneladas, distribuídos por 60 países. Os Estados 

Unidos da América reportaram 55 destes acidentes, ou seja, 24% do total. Esta freqüência 

relativamente alta pode ser atribuída, em parte, ao fato de que eles são os maiores 

importadores de óleo do mundo, o que resulta em um pesado trânsito de embarcações e, por 

isso, um grande risco de acidentes. A Coréia do Sul vem em segundo lugar nesta lista, com 

6,4% dos derrames reportados. Estes derrames ocorreram, principalmente, devido ao 

encalhamento e colisão na zona costeira durante em más condições de tempo (Huijer, 2005). 

O maior volume de óleo derramado entre 1995 e 2004 foi registrado no Reino Unido, 

onde o SEA EXPRESS perdeu 72,36 toneladas de óleo, enquanto a Espanha aparece em 

segundo lugar, onde o PRESTIGE derramou 63 toneladas de óleo. A Figura 12 mostra que 

grande parte dos derrames registrados por diferentes países ocorreram nas décadas de 70 e 80, 
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com exceção da Coréia do Sul, onde os maiores volumes foram registrados na década de 90 

(Huijer, 2005). 

 
Figura 12: Análise comparativa dos países com os maiores registros de acidentes nos últimos 10 anos. 

Fonte: (Huijer, 2005). 
 

No Brasil, a Cetesb (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental), órgão 

ambiental estadual de São Paulo, divulga anualmente um informativo sobre as emergências 

químicas que atende naquele estado. No ano de 2005, as atividades que mais ofereceram 

riscos ambientais foram o transporte rodoviário de produtos perigosos e postos e sistemas 

retalhistas de combustíveis. Manchas órfãs, transporte dutoviário, marítimo e armazenamento 

de produtos foram responsáveis, em conjunto por 7,4% das emergências (Figura 13) (Pioli, et 

al., 2006). 



 

47  

 
Figura 13: Emergências atendidas pela Cetesb no ano de 2005. Fonte: (Pioli, et al., 2006) 

 

No ano de 2006, as emergências atendidas estão distribuídas de acordo com a Figura 

14. É possível notar que os atendimentos a manchas órfãs aumentaram significativamente, 

passando de 0,7 para 2,5%. As ocorrências em postos e sistemas retalhistas de combustível e 

em dutos diminuíram, em contradição com as ocorrências no transporte marinho, que 

aumentaram 0,6% (Pioli, et al., 2006). 

 
Figura 14: Emergências atendidas pela Cetesb no ano de 2006. Fonte: (Pioli, et al., 2006) 
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5.2. Legislação Vigente no Brasil 

 

A Legislação Brasileira aborda este tema em várias esferas, sendo a primeira delas a 

Constituição Federal (Brasil, 1988): 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e a coletividade e dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as futuras gerações [...]” 

 
Em ordem cronológica, podemos citar as principais resoluções que regulam o setor, 

bem como estipulam os requisitos para as atividades e as penalidades do descumprimento das 

normas: 

o (Conama, 1997): “Art. 2: A localização, construção, instalação, ampliação, 

modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como 

empreendimentos capazes de gerar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento de órgão competente, ...” Exemplos: Fabricação de produtos derivados 

do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira; transporte de 

cargas perigosas; transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de 

minérios, petróleo e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos 

perigosos. 

o Lei do óleo 9966 (Brasil, 2000): Dispõe sobre a prevenção, controle e 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas 

e perigosas em águas; Estabelece os princípios básicos a serem obedecidos na 

movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos 

organizados, instalações portuárias, plataformas e navios em águas sob jurisdição 

nacional; Estabelece os Planos de emergência – conjunto de medidas que determinam 

e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas 



 

49  

imediatamente após um incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais 

e equipamentos complementares adequados a prevenção, controle e combate a 

poluição as águas e os Planos de Contingência –conjunto de procedimentos e ações 

que buscam à integração dos diversos planos de emergência setoriais, bem como a 

definição dos recursos humanos, materiais e equipamentos complementares para a 

prevenção, controle e combate da poluição das águas.” 

o (Conama, 2001): os portos organizados, instalações portuárias, dutos, 

plataformas, bem como suas respectivas instalações de apoio deverão dispor de Plano 

de Emergência Individual (PEI), na forma desta resolução, sendo seu conteúdo 

mínimo: identificação da instalação; cenários acidentais; informações e procedimentos 

de resposta (alerta a derramamento de óleo, comunicação do incidente, estrutura 

organizacional de resposta, equipamentos e materiais de resposta, procedimentos de 

resposta, interrupção da descarga de óleo, proteção de áreas vulneráveis, contenção de 

derrame de óleo, monitoramento da mancha); encerramentos das operações; mapas, 

cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias, anexos que se julgarem necessários. 

o Decreto 4871 (Brasil, 2003): O Plano de Área deverá conter no mínimo: mapa 

de sensibilidade ambiental, conforme especificações e normas técnicas para 

elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamento de óleo – Cartas 

SAO; identificação de cenários acidentais que requeiram o acionamento dos Planos de 

Área, definidos em função da sensibilidade ambiental da região, da magnitude do 

derramamento e das potnciais conseqüências do incidente de poluição por óleo; 

caracterização física da área; inventário e localização de recursos humanos e materiais 

disponíveis na área para resposta aos incidentes, incluindo aqueles previstos nos PEI’s 

das instalações; critérios para a disponibilização e recursos previstos nos PEI’s; 

critérios e procedimentos para o acionamento do PA; plano de comunicação, 
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abrangendo recursos e procedimentos; instrumentos que permitam a integração com 

outros PA e acordos de cooperação com outras instituições; critérios para 

encerramento do PA; procedimentos para articulação coordenada entre as instalações e 

instituições envolvidas no PA e procedimentos de resposta nos casos de incidentes de 

poluição por óleo no caso de origem desconhecida ou de impossibilidade de 

identificação imediata do poluidor. 

 

5.3. Efeito tóxico do petróleo sobre os ecossistemas 

 

Muitas pesquisas têm sido realizadas após os derrames de petróleo, como forma de 

acompanhar a recuperação ambiental. Os resultados apontam que os ambientes marinhos são 

altamente resilientes à adversidades de curto-termo, como conseqüência, os grandes derrames 

raramente causam efeitos permanentes (Dicks, 1998). 

Dentre os principais impactos causados por um derrame pode-se citar como impactos 

biológicos as alterações físicas e químicas no ambiente, como a incorporação de óleo nos 

sedimentos; efeitos de abafamento físico da fauna e da flora; efeitos letais ou sub-letais nas 

mesmas e mudança nas comunidades biológicas pelo efeito de óleo em organismos chave 

(Dicks, 1998; Obe, 2000). 

Alguns fatores interferem na seriedade dos efeitos causados por um derrame. O tipo de 

óleo pode variar muito em suas características físico-químicas. Severos efeitos tóxicos são 

geralmente associados com compostos de baixo ponto de ebulição (particularmente os 

aromáticos) porque são hidrocarbonetos que penetram com facilidade nas células e destroem 

as membranas celulares. Uma vez o óleo derramado, o efeito nas comunidades marinhas será 

altamente localizado e de curta duração. Derrames de óleos mais viscosos e pesados podem 

cobrir áreas da costa e, o primeiro efeito causado será a mortandade por recobrimento físico, 
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seguida pelo efeito tóxico. Em casos onde as ações de limpeza não removem todo o óleo 

pesado ou a “mousse” formada pela emulsão de água em óleo, eles podem agregar 

quantidades de areia ou lama e formar pavimentos asfálticos que possuem maior persistência 

ambiental. As características biológicas determinam que comunidade será mais atingida. 

Oceanos abertos e suas comunidades pelágicas e bentônicas associadas raramente mostram 

impactos pelos derramamentos. O maio fator de mitigação de impacto deste ambiente é a alta 

capacidade de diluição. Apesar de a comunidade superficial ser bastante afetada, estudos 

mostram que não há efeitos de longo-termo associados a estes organismos. Provavelmente os 

organismos mais vulneráveis que utilizam o ambiente oceânico são as aves marinhas, que são 

facilmente prejudicadas ou mortas. Apesar de a ingestão ser letal, a maior causa de morte se 

dá pelo rompimento da barreira impermeabilizante das penas, que expõe a ave ao frio e 

prejudicam sua capacidade de flutuação. Baleias, golfinhos e focas não estão expostos a 

particular risco em alto mar. Mamíferos que correm mais risco são aqueles que possuem alta 

dependência da camada de pêlos para se isolar termicamente do ambiente, como é o caso das 

lontras. A região costeira é o ambiente marinho mais exposto aos efeitos do óleo e, 

naturalmente, tendem a acumulá-lo (Dicks, 1998). 

Acidentes ocorridos em diferentes épocas do ano possuem características 

marcadamente distintas. De acordo com a estação, grupos vulneráveis de aves e mamíferos 

podem estar congregados em colônias de reprodução ou organismos bentônicos e peixes 

podem estar em períodos de desova (Dicks, 1998). 

As ações de limpeza podem minimizar ou maximizar os efeitos do derrame sobre o 

ambiente. O método de execução de uma ação deve ser analisado para cada ambiente em 

particular e devem ser considerados na elaboração dos Planos de Contingência (Dicks, 1998; 

Obe, 2000). 
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6. JUSTIFICATIVAS 

 

As grande reservas de petróleo encontram-se concentradas na região do Oriente Médio 

(Figura 15), que responde por aproximadamente 63% de todas as reservas mundiais 

(www.bbc.co.uk), mas localiza-se em quinto lugar no ranking dos continentes no que se refere 

ao consumo (Figura 16). Devido a esta grande diferença, há a necessidade de transporte do 

petróleo da fonte produtora para o mercado consumidor (Figura 16). Outro eixo importante de 

exportação é o que liga Venezuela aos Estados Unidos, maior comprador mundial de petróleo 

(www.bbc.co.uk).  

A América Central e do Sul figuram em terceiro lugar no ranking dos países com 

reservas comprovadas de petróleo (8,9%) e em último, quando analisadas em relação aos 

continentes de maior produção (www.bbc.co.uk). 

 
Figura 15: Países com reservas comprovadas de petróleo. Fonte: www.bbc.co.uk. 
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Figura 16: Ranking dos maiores consumidores de petróleo do mundo. Fonte: www.bbc.co.uk. 

 

Apesar de não haver exploração na região em estudo (www.petrobras.com.br), outras 

fontes podem ser causadoras de acidentes, e por isso, fazem-se necessárias as ações de 

prevenção que minimizem um possível sinistro. Para os portos da região sul do Brasil 

destinam-se embarcações de transporte doméstico e embarcações de transporte internacional 

de óleo e derivados (Figura 17). 



 

54  

 
Figura 17: Principais rotas comerciais de transporte de petróleo. Fonte: www.bbc.co.uk. 
 

Os oleodutos são o meio de transporte preferencial para atender tanto as refinarias 

quanto para suprir as necessidades dos grandes centros consumidores de derivados 

(www.transpetro.com.br). Os dutos brasileiros estão sob responsabilidade da Transpetro, 

empresa subsidiária da Petrobrás que atua no ramo de transporte. O Centro Nacional de 

Controle Operacional (CNCO), localizado na sede da Transpetro, no Rio de Janeiro, 

monitora, de forma centralizada, todas as operações de transporte dutoviário da companhia, 

utilizando equipamentos de alta tecnologia (www.transpetro.com.br). 
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Figura 18: Terminais e dutos encontrados na região sul. As linhas de dutos tracejadas indicam obras em 

planejamento ou execução e os terminais de cor verde, os que não entraram em funcionamento ainda. 
Adaptado de www.transpetro.com.br. 

 
No total, são 26 terminais aquaviários operados por meio de píers, monobóias e quatro 

bóias (www.transpetro.com.br). A Figura 18 mostra a distribuição dos dutos e terminais 

encontrados na região sul, que são: 

o Terminal terrestre de Guaramirim: distante 28km de Joinville, recebe por 

sangria, óleo diesel ambiente, gasolina, álcool anidro e hidratado do oleoduto Paraná - 

Santa Catarina. Seu objetivo é armazenar produtos e abastecer sua região de 

influência; 

o Terminal terrestre de Itajaí: recebe e armazena óleo diesel ambiente, gasolina, 

álcool anidro, álcool hidratado e GLP. Sua função é abastecer a região de influência; 
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o Terminal terrestre de Biguaçu: localizado a 25km de Florianópolis, recebe e 

armazena óleo diesel ambiente, gasolina, álcool anidro e hidratado para abastecer a 

região de influência; 

o Terminal aquaviário de Osório: terminal oceânico, não abrigado, constituído 

por duas monobóias instaladas em mar aberto, próximas à cidade de Tramandaí. 

Realizam operações de carga e descarga de óleo e derivados (nafta petroquímica, óleo 

diesel, condensado petroquímico e gasolina). 

o Terminal aquaviário do Paranaguá: opera interligado com a refinaria Presidente 

Getúlio Vargas (Repar) por modais rodoviário e ferroviário para o escoamento de 

derivados escuros e poliduto bidirecional (Araucária - Paranaguá) para derivados 

claros. Opera fornecimento de bunker no Porto de Paranaguá. 

o Terminal aquaviário de Rio Grande: possui tancagem destinada a derivados e a 

produtos especiais. Outras operações são: transporte de petróleo para a Rpisa, 

transporte de tolueno e xileno, além do transbordo de GLP. Realiza atividades de 

“bunkering”, armazenamento de GLP e abastecimento de derivados na região. 

o Terminal aquaviário de São Francisco do Sul: tem finalidade de receber 

petróleo de navios por monobóias e transferir, por oleodutos submarinos, até o 

terminal, armazenagem e transferência, pelo oleoduto Santa Catarina – Paraná, até a 

Repar (www.transpetro.com.br). 

A rede de oleodutos da Transpetro está dividida em quatro Gerências Regionais, 

responsáveis também pelos terminais terrestres da Companhia e pelas estações de 

bombeamento. 

A frota naval possui capacidade de transportar 2,9 milhões de toneladas de produtos e 

é formada por 54 embarcações (13 navios para o transporte de petróleo e produtos escuros, 9 

navios aliviadores para escoamento em alto mar, 6 navios para produtos escuros e claros, 18 
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navios para produtos claros, uma unidade flutuante de transferência e estocagem – FSO – e 

uma embarcação de apoio marítimo). Além deste já foram assinados contratos para a 

construção de mais 26 navios em estaleiro no Brasil (www.transpetro.com.br). Os principais 

navios que trafegam pela região de estudo (Tabela 2) são os da Gerencia de Transporte 

Marítimo 5, principais responsáveis por fazer o escoamento da produção da bacia de Campos 

principalmente para os terminais marítimos de São Sebastião, São Francisco do Sul e 

Tramandaí, o que não impede que outros navios atuem na região. 

 

 

Navio Ataulfo Alves 
Construção: 15/02/2000 
País de Origem: Coréia 
Casco duplo 
Calado: 17,5 metros 

 

Navio Cartola 
Construção: 21/03/2000 
País de origem: Coréia 
Casco duplo 
Calado: 17,5 metros 

 

Navio: Navion Stavanger 
Construção: 28/08/2003 
País de Origem: Coréia 
Casco duplo 
Calado: 15,85 metros 

 

Navio: Navion Berger 
Construção: 28/01/2000 
País de origem: Japão 
Casco duplo 
Calado:14,88 metros 
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Navio:Navion Gothenburg 
Construção: 28/04/2006 
País de origem: Coréia 
Casco duplo 
Calado: 17,05 metros 

 

Navio: Nordic Brasília 
Construção: 01/11/2003 
País de origem: Coréia 
Casco duplo 
Calado: 16,42 metros 

 

Nome: Nordic Rio 
Construção: 01/04/2004 
País de origem: Coréia 
Casco duplo 
Calado: 16,42 metros 

 

Navio: Nordic Spirit 
Construção: 23/02/2001 
País de origem: Coréia 
Casco duplo 
Calado: 16,42 metros 

 

Navio: Stena Spirit 
Construção: 19/01/2001 
País de origem: Coréia 
Casco duplo 
Calado: 16,40 metros 

Tabela 2: Principais embarcações que fazem o transporte de óleos e derivados para a região sul do país. 
Fonte: www.transpetro.com.br 
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7. MATERIAIS E MÉTODO 

 

As Cartas de Sensibilidade Ambiental foram confeccionadas com base na metodologia 

proposta pelo Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2004), que utiliza a metodologia proposta 

pela NOAA, adaptada à realidade dos ambientes encontrados no Brasil. Para exemplificar 

melhor a metodologia foi criado um organograma (Figura 19), que será explicado passo a 

passo abaixo. 

 
Figura 19: Organograma explicativo da metodologia. 

 

Com o intuito de enriquecer a discussão sobre o ambiente, foi planejado um trabalho 

com dois cenários distintos, inverno (julho de 2007) e outono (maio de 2008).  

 

6.1. Dados Biológicos 

 

As Cartas SAO são acompanhadas por tábuas de dados com informações sobre fauna e 

flora que são impossíveis de serem representadas de forma gráfica. 

As informações sobre os recursos biológicos foram organizadas por grupo de recursos 

(aves, peixes, mamíferos, moluscos e crustáceos, répteis e anfíbios, algas, plantas marinhas, 
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corais, plâncton e multigrupos). Para cada espécie, a pesquisa foi feita de modo que as 

seguintes informações: 

o Nome da espécie; 

o Status/condição (se protegida pó lei, rara, ameaçada ou em perigo de extinção, em 

listas internacionais, nacionais e estaduais); 

o Densidade ecológica/concentração; 

o Presença sazonal e informações sobre época do ano em que as espécies são 

encontradas num polígono ou ponto em períodos especiais do ciclo de vida. 

Estes recursos foram indicados em forma de ícones, com cores variadas de acordo 

com o grupo de organismos. Áreas de desova, alimentação e reprodução também possuem 

simbologia própria. Os ícones usados na representação das aves estão indicados nas Figuras 

20, 21, 22, 23, 24 e 25.  

 
Figura 20: Ícones utilizados para representação das aves encontradas na região. da esquerda para a 

direita: passeriformes, aves marinhas pelágicas, pingüins, garças, aves marinhas costeiras, maçaricos, 
mergulhões, pardais e patos Fonte: (Brasil, 2004). 

 

 
Figura 21: Ícones utilizados para representação dos mamíferos encontrados na região. Da esquerda para 
a direita: ariranhas (mustelífeos), baleias, focas, golfinhos, lobos, peixes boi e capivaras. Fontes: (Brasil, 

2004). 
 

 
Figura 22: Ícones utilizados para representação de invertebrados encontrados na região. Da esquerda 

para a direita: crustáceos/camarões, caranguejos, gastrópodes/caracóis, equinodermos, lagostas, polvos, 
bivalves, lulas. Fonte: (Brasil, 2004). 
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Figura 23: Ícones utilizados para representação de peixes encontrados na região. À esquerda estão os 
peixes demersais e a direita peixes pelágicos. Fonte: (Brasil, 2004). 

 

 
Figura 24: Ícones utilizados para representação de répteis e anfíbios na região. da esquerda para a 

direita: anuros, quelônios, crocodilianos e ofídios/iguanídeos. Fonte: (Brasil, 2004). 
 

 
Figura 25: Ícones utilizados para representar bancos de algas e plantas aquáticas (a esquerda); recifes de 

corais (ao centro) e plâncton (a direita). Fonte: (Brasil, 2004). 
 

6.2. Observações de Campo 

 

Os trabalhos de campo foram realizados de 14 a 20 de julho de 2007 (estação de 

inverno) e 11 a 16 de maio de 2008 (estação de outono). 

Durante ambas as saídas foram preenchidas planilhas de campo padrão (Anexo 1) para 

que nenhum dado importante fosse esquecido. Registro fotográfico e diversas anotações 

também foram feitos para que se chegasse ao melhor nível de detalhamento possível. O GPS 

Garbin 276C foi usado para marcar os pontos de controle, bem como todo o deslocamento 

efetuado. 

Nestas planilhas constam as seguintes informações: área de estudo, denominações 

(tanto local quanto na carta), data, horário, equipe responsável pelas observações, código do 

segmento, extensão, tipo de arrebentação, dados de maré, largura estimada da zona de surfe, 

direção do transporte litorâneo, tipo de litoral, declividade da praia (medida com o auxilio de 

um inclinômetro de mão), largura da praia (com o auxilio de uma trena métrica), altura da 

berma, presença ou ausência de banco de areia ou substrato rochoso próximo à praia, tipo de 

substrato, estado de conservação, resíduos, efluentes, comportamento potencial do óleo, tipo 

de recurso em risco, aspectos operacionais, comentários pertinentes, ISL e recursos visuais. 
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6.3. Dados Geomorfológicos 

 

As amostras de sedimento foram coletadas de acordo com metodologia pré-

estabelecida em laboratório para que fosse representativa de toda a área de estudo. Na região 

ao norte do Cabo de Santa Marta, município de Laguna, as amostras foram coletadas em três 

pontos da praia, representados pela parte central, parte sul e parte norte, as últimas junto aos 

pontais rochosos que as delimitam. Na região ao sul do Cabo de Santa Marta, as amostras 

foram coletadas sempre que se notava alguma modificação na praia, nas proximidades das 

barras de rios, lagoas e dos sangradouros com maior volume de água, ou em frente aos 

balneários. Em todas as regiões foram coletadas três amostras por ponto, a saber: estirâncio, 

berma e duna. 

Em laboratório as amostras foram processadas de acordo com o método proposto em 

Wenthworth (1992, apud Suguio, 1973), e posteriormente analisadas com o auxílio do 

programa Sysgran 3.0, de acordo com a classificação de Folk e Ward, (1957). 

 

6.4. Base Cartográfica 

 

Para a confecção do Banco de Dados Georreferenciados (SIG) foi utilizado o 

programa específico ArcGis 9.2. Neste programa foram inseridas e organizadas as 

informações referentes ao posicionamento geográfico, Índice de Sensibilidade, 

sedimentologia, registro fotográfico e outros dados, de modo a gerar um sistema 

correlacionado que permita ao usuário o acesso de modo fácil à informação e sem necessitar 

de conhecimento aprofundado do sistemas computacionais. 

A base cartográfica foi definida por uma imagem do satélite LANDSAT ETM+ 

(RGB) ponto 080 órbita 220 de 06/04/2007, sobre a qual foram inseridos todos os dados de 
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modo que o georeferenciamento fosse feito para o datum WGS84, usando a projeção UTM, 

zona 22S. Para a determinação dos limites municipais foram usadas imagens retiradas do site 

www.mapainterativo.com.br. Imagens retiradas do GoogleEarth foram usadas como guias 

para a determinação de feições que exigiram maior resolução de imagens do que a 

apresentada pela imagem de satélite. As estradas principais foram digitalizadas com base nas 

informações do Guia Quatro Rodas e do site www.mapainterativo.sc.gov.br. As estradas 

secundárias foram embasadas em imagens retiradas do GoogleEarth. 

 

6.5. Dados Socioeconômicos 

 
Os recursos socioeconômicos foram levantados com base em dados pretéritos a partir 

dos sites das prefeituras municipais e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Estes dados foram organizados em tabelas Excel 2003 separadamente por 

municípios, para que seja possível consultar todos os dados de uma única forma. As principais 

informações selecionadas foram: tipo de recurso (pesca, turismo, etc); contato telefônico e 

endereço de instituições públicas e privadas relevantes; fonte de informação, além de leitos 

hospitalares, recursos econômicos dependentes do meio ambiente. 

Os ícones utilizados para os recursos socioeconômicos estão representados nas Figuras 

26, 27, 28, e 29. 

 
Figura 26: Ícones utilizados para representar os usos recreativos da área. Da Esquerda para a direita 

estão: marina/iate clube, camping, hotel, mergulho, ferry-boat; casas/veraneio, rampa para embarcação; 
praias. Fonte: (Brasil, 2004). 

 

 
Figura 27: Ícones utilizados para representar as áreas sob gestão especial. Da esquerda para a direita: 

unidades de conservação terrestres, unidades de conservação marinhas, instalações navais, fortes e outras 
instalações navais. Fonte: (Brasil, 2004). 
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Figura 28: Ícones utilizados para representar o uso/extração de recurso natural. Da esquerda para a 
direita: pesca artesanal, pesca recreativa, pesca industrial, aqüicultura, captação de água, extração 
mineral, salina e indústria pesqueira, terminal de desembarque de pescado, complexo industria com 

uso/estocagem de petróleo e/ou derivados, complexo industrial sem uso/estocagem de óleo e/ou derivados, 
planta de geração de energia convencional/termelétrica, tomada de água para centrais nucleares e 

instalações nucleares. Fonte: (Brasil, 2004). 
 

 
Figura 29: Ícones utilizados para representação de aspectos culturais da área de estudo. À esquerda, 

locais históricos, no centro, sítios arqueológicos e à direita, reservas indígenas/comunidades tradicionais. 
Fonte: (Brasil, 2004). 

 

6.6. Índice de Sensibilidade Ambiental (ISL) 

 

Para definir a sensibilidade dos ecossistemas costeiros foram usadas as informações 

obtidas nas saídas de campo. As principais informações nas qual o ISL se baseou foram: 

exposição à energia de onda, tipo de litoral, tipo de arrebentação e granulometria. Os pontos 

que apresentaram inlets de rios e lagoas foram marcados com ISL mais expressivo para que 

especial atenção seja dada a estes locais. O ISL foi apresentado na forma de uma linha, com 

as cores padronizadas pelo MMA (Tabela 3), que marca o limite entre a linha de costa e o 

oceano.  

ISL R G B 
1 119 38 105 
2 174 153 191 
3 0 151 212 
4 146 209 241 
5 152 206 201 
6 0 149 32 
7 214 186 0 
8 225 232 0 
9 248 163 0 
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10 214 0 24 
Tabela 3: Código de cores para serem utilizadas na definição do ISL. R = vermelho; G = verde; B = azul. 
Adaptado de Brasil, 2004. 

 

6.7. Edição das Cartas SAO 

 

As Cartas SAO foram preparadas para impressão em duas escalas diferentes: 1:50000 

nos locais onde não era necessário maior detalhamento devido à ausência de estruturas 

pequenas; e 1:10000, onde havia estruturas que não foram representadas na escala anterior, 

como molhes ou regiões portuárias, e Índices de Sensibilidade segmentados. 

Todos os ícones e elementos gráficos necessários foram incluídos para que as cartas 

pudessem ser corretamente interpretadas e suas informações consultadas de forma 

georreferenciada. 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1. Sedimentologia 

 

Durante a saída de campo realizada em julho de 2007 foram coletadas 227 amostras de 

sedimento e na saída realizada em maio de 2008, 143 amostras, totalizando 370 amostras em 

toda a área de estudo. Houve um esforço para que a malha amostral fosse a mesma nas duas 

campanhas de campo, porém isso não foi possível em todos os pontos. De modo geral, estas 

amostras representam bem a distribuição sedimentar na área de estudo. Estas amostras foram 

analisadas quanto à textura, média, mediana, classificação, grau de seleção, assimetria e 

curtose. 

As amostras coletadas em julho, 93,83% foram classificadas na categoria areia fina, e 

6,17%, como areia média. As amostras coletadas em maio apresentaram aproximadamente 

87% do total enquadradas na classe areia fina, 11,88% na classe areia média e uma amostra 

(0,7%) na classe areia grossa. As praias de areia média diferenciaram-se visivelmente das 

praias de areia fina pela morfologia, isto é, apresentaram estirâncio com declividade da ordem 

de 12◦, uma berma bem marcada, escarpada e uma arrebentação do tipo mergulhante (Figura 

30). 

Analisando a média das amostras de julho, encontramos os mesmos 6,17% de 

amostras que não se enquadram no padrão apresentado pelas demais, ou seja, apresentam 

médias inferiores a 2Φ, enquanto todas as demais se localizam entre 2 e 3Φ. Pela escala phi 

(Φ), segundo (Wentworth, 1922), os valores de phi 2 e 3 compreendem os sedimentos 

classificados como areia fina, ou seja, este é o tamanho médio dos grãos; as demais amostras 

apresentaram classificação entre 2 e 1Φ, o que corrobora a afirmação de que são classificados 
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como areias médias. Nas amostras no mês de maio a mesma correspondência com a textura 

foi encontrada, ou seja, 17 amostras apresentaram média entre 2 e 1 Φ; uma amostra com 

média entre 0 e 1 Φ e as demais com média entre 3 e 2 Φ. 

  
 

 
Figura 30: Fotos da Praia da Silveira, à esquerda correspondente à saída em 2007 e à direita a de 2008. 

Histograma abaixo, da mesma praia. 
 

A mediana nos aponta o valor, em peso, que divide a curva granulométrica em duas 

metades. Nas amostras de julho, 213 amostras obtiveram medianas entre 2 e 3 (na classe areia 

fina), sendo que, das demais, em treze amostras a mediana foi menor que 2 (areia média) e em 

apenas um caso, foi encontrada na classe areia muito fina. As medianas das amostras de maio 

estão, em sua maioria, situadas dentro da classe areia fina, somente 12 do total de amostras 

encontram-se na classe areia média, sendo que estas amostras também foram classificadas 

dentro desta classe. 
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Devida a esta pouca variação em tamanho, grande parte das amostras foi classificada 

com bom grau de seleção, o que apontando para a dominância de um processo costeiro 

atuando na área, neste caso, as ondas. Do total, apenas 15 amostras apresentaram seleção 

moderada e uma pobremente selecionada. Esta amostra pobremente selecionada foi coletada 

no extremo norte da praia do Porto, em Imbituba, local que apresenta grande quantidade de 

fragmentos de conchas no estirâncio. De maneira geral, as amostras coletadas em maio 

apresentam uma seleção melhor que as amostras coletadas em julho, entretanto, apresentam 

maiores porcentagens de areia média, o que pode estar relacionado com o grau de energia a 

que as praias foram expostas. 

 
Figura 31: Diagrama de freqüência acumulada mostrando tendência da amostra para uma assimetria 

positiva, principalmente no estirâncio e na berma. 
 

O parâmetro assimetria apresentou maiores diferenças entre as duas operações de 

coleta. Das amostras coletadas no mês de julho, 20,7% classificadas foram consideradas como 

tendo assimetria positiva, 15,9% tendo assimetria negativa, 1,75% com assimetria muito 

negativa e 0,45% com assimetria muito positiva. As demais foram aproximadamente 

simétricas. A maioria dos desvios de assimetria foi no sentido de tornar-se positiva, ou seja, 

tendendo para o lado dos sedimentos mais finos. Da saída de maio encontraram-se 35% 

amostras com assimetria positiva, 17,5% com assimetria negativa, 4,2% muito negativas e 
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0,7% muito positiva, as demais foram aproximadamente simétricas. Neste caso as amostras 

também tenderam a uma maior assimetria positiva. Esta tendência é representada por uma 

cauda mais longa para o lado dos sedimentos finos quando se analisa uma curva de freqüência 

acumulada (Figura 31). Como o vento predominante na região é de NE, associado com a 

orientação da linha de costa, este sedimentos mais finos podem ser provenientes do transporte 

eólico. (Figueiredo e Calliari, 2006) encontraram situação semelhante no litoral do Rio 

Grande do Sul, onde, próximo ao molhe leste da desembocadura da Lagoa dos Patos o vento 

também transporta sedimentos das dunas para a zona de estirâncio, dificultando a 

diferenciação dos sub-ambientes. 

O último parâmetro sedimentológico analisado foi a curtose, que determina o 

espalhamento da curva de freqüência simples em comparação com a curva de distribuição 

normal. Nas amostras coletadas no mês de julho 52% apresentaram uma distribuição 

mesocúrtica, ou seja, que se aproximam bastante da distribuição normal. Aproximadamente 

40% das amostras apresentam curva leptocúrtica, ou seja, os grãos concentram seu tamanho 

na parte central da curva, dando a esta um aspecto de sino esticado (Figura 32). Outras ainda 

apresentaram uma curva platicúrtica, com aparência de sino achatado, ou seja, os grãos 

distribuindo-se de modo aproximadamente equivalente por todas as classes de tamanho. Nas 

amostras de maio, a curtose foi outro parâmetro que também variou mais que em julho. Foram 

46,15% das amostras com distribuição leptocúrtica, 36,36% mesocúrtica, 11,88% platicúrtica 

e nove (6,30%) muito leptocúrtica. Isso mostra que os sedimentos destas amostras tendem a 

se acumular em poucas classes de tamanho. 
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Figura 32: Diagrama ilustrativo das classificações dos sedimentos quanto à curtose. A curva mesocúrtica é 

a que mais se assemelha a uma distribuição normal. 
 

As análises das amostras de julho, bem como os diagramas de freqüência acumulada 

separados por pontos encontram-se no Anexo 2 e as amostras de maio no Anexo 3, separadas 

da mesma maneira. 

 

8.2. Recursos biológicos 

 

O levantamento de recursos biológicos desta região corrobora com todos os demais 

fatos para a afirmação de que a diversidade de ambientes, fauna e flora nesta região é elevada.  

 Os peixes distribuidos pela região de estudo totalizaram 402 espécies (Anexo 4). A 

diversidade de família é muito grande, abrangendo peixes pelágicos, bentônicos, recifais, de 

águas rasas, habitantes de praias arenosas, desde os mais conhecidos e pescados, como os 

bagres bandeira (Bagre bagre e Bagre maritimus), o linguado Bothus ocellatus, a savelha 

(Brevoortia aureas), e o xerelete (Caranx latus) e alguns pouquíssimos conhecidos, como 

mictofídios que possuem apenas indicação de ocorrência e nenhum estudo sobre ecologia e 

biologia, como é o caso de: Hygophum reinhardtii, Hygophum taaningi, Lepidophanes 

guentheri, Lobianchia dofleini, entre outros. 

A lista de fauna brasileira ameaçada, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente 

indica apenas duas dentre estas espécies como ameaçadas de extinção: Lutjanus analis 
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(vermelho cioba) e Rhinobatos horkelii (viola) (Figura 33). Santa Catarina não possui uma 

lista própria de fauna ameaçada, o que acontece em estados como Rio Grande do Sul, Paraná 

e Minas Gerais. Os municípios também não possuem reservas locais para proteção de 

espécies específicas, somente de ambientes e paisagens. 

   
Figura 33: À direita, cação viola e à esquerda vermelho cioba 

 

As aves, como possuem mais informações que os peixes puderam ser dividas em dois 

grupos: (i) as aves costeiras e marinhas e (ii) aquelas encontradas na região da Lagoa de Santo 

Antônio (Anexo 5). 

As aves costeiras e martinhas somam 93 espécies. As que foram localizadas como 

presentes na região lagunar são 88 espécies. Estas estão enquadradas nas seguintes ordens: 

Podicipediformes (mergulhões), Procelariiformes (albatrozes, pardelas, bobos, pombas do 

cabo e afins), Sphenisciformes (pingüins), Peleniformes (atobás, biguás, tesourões) 

Ciconiiformes (garças, socos, curicacas, corocoró, guará, colhereiros, flamingos), 

Anseriformes (marrecas, patos, cisnes), Falconiformes (gaviões, águias, acauã, gavião 

mateiro, gralhão, caracará, carrapateiro, falcões), Galliformes (aracuãs, jacutingas, jacus, 

mutuns), Gruiformes (saracuras, frangos d’água, carquejas, piru-pirus, quero-quero, batuíras, 

maçaricos, narcejas, pernilongos, gaivotas rapineiras, gaivotas e trinta-réis), 

Caprimulgiformes, Coraciiformes (matins-pescadore e tucanos) e Passeriforme (chocas, etc). 

Dentre estas 181 espécies, cinco delas estão citadas na lista nacional de fauna 

ameaçada. Uma delas, Diomedea epomorpha (albatroz real) é classificado com em perigo e as 

outras quatro, Diomedea exulans (albatroz errante), Procellaria aequinoctialis (pardela preta), 
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Pterodoma incerta (fura buxo de capuz) e Thamnophilus caerulescens (choca da mata) estão 

classificadas como vulneráveis (Figura 34). Destas cinco espécies, quatro são 

procelariiformes, ordem de aves oceânicas muito afetadas pela pesca de espinhel (minha 

citação). 

   

   
Figura 34: Principais aves ameaçadas de extinção: albatroz real, albatroz errante, pardela preta e choca 

da mata. 
 

O grupo de mamíferos marinhos apresenta 39 espécies, sendo oito espécies de 

misticetos, 23 odontocetos e 7 carnívoros (Anexo 6). A distribuição de alguns destes 

organismos é errática, não sendo possível determinar a época de ocorrência, como é o caso da 

baleia azul (Balaenoptera musculus) e foca caranguejeira (Lobodon carcinophaga) que ocorre 

esporadicamente. 

Destas 39 espécies, sete estão citadas na lista de fauna ameaçada. A toninha ou 

francisca (Pontoporia blainvillei), baleia franca (Eubalaena australis) e baleia fin 

(Balaenoptera physalus) são classificadas como ‘em perigo’, a baleia azul (Balaenoptera 

musculus), como criticamente em perigo e a baleia jubarte (Megaptera novaengliae), baleia 

sei (Balaenoptera borealis) e a cachalote (Physeter macrocephalus) como vulneráveis (Figura 

35). 
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Figura 35: alguns mamíferos ameaçados. Franciscana, baleia franca e baleia jubarte. 

 

Todas as cinco espécies de tartaruga que ocorrem nesta região estão citadas na lista de 

fauna ameaçada. Este grupo de vertebrados é bastante ameaçado pela pesca e poluição 

(Comunicação pessoal – Gustavo Martinez de Souza), principais responsáveis pela drástica 

diminuição das populações destas espécies. Dermochelys coriacea (tartaruga de couro, sete 

quilhas) está classificada como criticamente ameaçada, Caretta caretta (tartaruga cabeçuda) e 

Chelonia mydas (tartaruga verde), estão classificadas como vulneráveis e Eretmochelys 

imbricata (tartaruga de pente) Lepidochelys olivacea (tartaruga oliva), classificadas como em 

perigo (Figura 36). 

 
Figura 36: tartarugas que ocorrem na área de estudo e que estão na lista de espécies ameaçadas: tartaruga 
de pente, tartaruga de pente, tartaruga, verde, tartaruga oliva e tartaruga cabeçuda. 
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Os invertebrados somam um grande volume de espécies e organismos. Apesar do 

efeito imediato que o óleo pode ter sobre eles, são comunidades de rápida recuperação e que 

recolonizam áreas com grande velocidade.  

Algumas espécies foram citadas como ameaçadas pelo Ministério do Meio Ambiente, 

como é o caso de estrelas do mar (Astropecten cingulatus, Echinaster (Othilia) brasiliensis, 

Asterina stellifera, Oreaster reticulatus) e pepinos de mar (Isostichopus badionotus). 

 

8.3. Recursos socioeconômicos 

 

8.3.1. Passo de Torres 

 

O município de Passo de Torres localiza-se no extremo sul da área de trabalho e faz 

divisa com o estado do Rio Grande do Sul, ao sul, e Balneário Gaivota, ao norte. 

Sua economia baseia-se nas atividades pesqueiras – diariamente chegam no terminal 

pesqueiro 40 barcos, somando cerca de 5 toneladas de pescado desembarcado diariamente. 

A influência dos gaúchos na economia da região é grande, sendo que grande parte dos 

loteamentos para casas de veraneio são adquiridos por eles. Com a construção da ponte que 

une Passo de Torres a Torres, na foz do Rio Mampituba, espera-se uma grande valorização 

dos terrenos.  

A cerca de 15km do centro da cidade localiza-se o Parque Ecológico Espigão do 

Pirutu, com belas colinas, morros, rios, lagos e vegetação, que são convidativas para 

caminhadas e passeios ao ar livre. 

A cidade possui somente uma indústria de processamento de pescado, porém as de 

transformação são as mais comuns, respondendo por aproximadamente 21 empresas. As 
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principais lavouras são: arroz, cana de açúcar, mandioca e milho, respectivamente. Mais 

informações encontra-se no Anexo 7. 

 

8.3.2. Balneário Gaivota 

 

Um dos municípios mais jovens do estado de Santa Catarina, Balneário Gaivota foi 

fundada em 1995. A economia desta cidade é baseada no turismo, sendo que no verão sua 

população atinge mais de 60000 pessoas, provenientes do Rio Grande do Sul e sul de Santa 

Catarina, pesca, a agricultura e o comércio em geral. Além das praias, as lagoas também são 

destinos procurados neste município. 

Na agricultura encontra-se mais desenvolvido o plantio do fumo, mandioca e milho 

em grão, destacando-se também a produção de maracujá. Outras informações podem ser 

encontradas no Anexo 7. 

Encontram-se pequenos rebanhos de bovinos e suínos, além da avicultura e da 

apicultura. O principal produto de origem vegetal é o mel, com uma produção anual de 70 

toneladas. 

É expressiva a exploração de pinnus e eucalipto, sendo a indústria da madeira a mais 

significativa, seguida da produção de móveis. No setor pesqueiro destaca-se a para-terra, a 

tainha, o cação e mais algumas qualidades de pescados próprios da região. O artesanato local 

destaca-se pela tecelagem e produção de objetos de vime. 

O município é dotado de boa estrutura física, sendo os pontos mais positivos a 

acessibilidade tanto para os municípios a sul, quanto para aqueles situados a norte (BR – 101), 

para as praias vizinhas. A energia elétrica esta presente em todas as residências, possui boa 

coleta de lixo urbano e ruas bastante limpas. Na infra-estrutura social, a saúde oferece bom 

atendimento com postos de saúde, laboratórios, consultórios, programas preventivos, controle 
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da desnutrição e cobertura vacinal. A educação está bem estruturada com disponibilidade de 

vagas para adultos e crianças, merenda, bom transporte escolar e professores habilitados. 

 

8.3.3. Balneário Arroio do Silva 

 

Turismo e pesca são as bases da economia deste município que, no verão apresenta 

população em torno de 70000 habitantes. A maioria destes turistas é gaúcha e da serra 

catarinense. 

O principal atrativo turístico da região são as praias, ideais para caminhadas e 

atividades esportivas em geral por serem extensas e não possuírem encostas. Os eventos 

esportivos mais expressivos também são realizados na praia, sendo o ‘Arrancadão de Motos’ 

e o ‘KM de Arrancada de Caminhões’. 

Além de turismo e pesca destacam-se também a pecuária, a pesca artesanal na baixa 

temporada, a extração e industrialização de adubos a base de turfa, a produção de mel, o 

artesanato e o comércio em geral. Outras informações estão disponíveis no Anexo 7. 

O principal cultivo do município é o fumo, sendo que não há registro de outras 

plantações. Gado de corte, vacas leiteiras, e mel de abelhas são os produtos de origem animal 

da cidade. 

 

8.3.4. Araranguá 

 

O município de Araranguá possui uma economia mais diversificada. As bases estão na 

agricultura, comércio, turismo, nas industrias metalúrgica, cerâmica, moveleira e confecção, 

juntamente com o setor de serviços. O município possui uma ampla rede de ensino público 

estadual, municipal e particular, bem como um Campus Universitário. Na área de saúde, o 
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Hospital Público de Araranguá é o maior do sul de estado. Há ainda a Unidade de Saúde Bom 

Pastor e diversas outras espalhadas pelos bairros. A segurança pública conta com dois 

distritos policiais e Delegacias da Mulher e do Menor, além do Batalhão de Polícia Militar e 

uma Guarnição do Corpo de Bombeiros. 

O principal atrativo turístico é o Balneário de Morro dos Conventos, onde paredões de 

mais de 80 metros de altura, rio, praia e dunas fazem um cenário propício para o turismo. 

Além disso o balneário possui boas estruturas hoteleiras e uma variedade de restaurantes. 

Os principais produtos agrícolas do município são banana, laranja,maracujá, arroz, 

cana de açúcar, feijão, fuma, mandioca e milho. A pecuária contribui com gado de corte, 

produção leiteira e melífera. Outras informações estão disponíveis no Anexo 7. 

8.3.5. Içara 

 

Içara é o maior produtor de mel do país. As 20.000 colméias existentes produzem 

cerca de 600 toneladas por ano. Apesar disso, a cultura que mais traz divisas para o estado é o 

fumo. Outras culturas são banana, laranja, tangerina, arroz, feijão, mandioca, melancia, milho, 

entre outras. Com forte vocação industrial e pela localização geográfica, o município também 

possui forte vocação turística e se prepara para receber, nas próximas temporadas, um número 

bem maior de visitantes. 

A pecuária conta com criação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, aves, produção 

de mel. 

Com sete lagoas de água doce e uma de água salgada e praias de mar aberto, a cidade 

recebeu no último verão mais de 100 mil visitantes, a maioria moradores da região, 

principalmente de Criciúma. A praia preferida é a de Balneário Rincão, que, além de duas 

plataformas de pesca, conta com infra-estrutura completa para receber os turistas. 
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É o maior produtor de produtos descartáveis plásticos do país. Outras informações 

podem ser encontradas no Anexo 7. 

 

8.3.6. Jaguaruna 

 

As principais atividades econômicas do município são a agricultura, com ênfase no 

plantio de arroz irrigado e mandioca, além da pesca, turismo e agropecuária, com bovinos, 

suínos, ovinos, caprinos, eqüinos e bubalinos. A mineração é outra atividade econômica forte 

na região. Três empresas trabalham no setor, explorando quartzito, utilizado na produção de 

esmalte pela indústria cerâmica, e conchas calcáreas. As conchas são provenientes de 

concheiros naturais e empregadas tanto na correção do solo quanto na ração para animais 

como fonte de cálcio. Outras informações estão no Anexo 7. 

No verão, cerca de 150000 pessoas visitam Jaguaruna a procura de praias, dunas, 

lagoas, sítios arqueológicos e centro urbano típico do interior. Além dos muitos atrativos 

turísticos, esta cidade possui muitas riquezas culturais e históricas. São mais de três sítios 

arqueológicos, incluindo o de Garopaba do Sul, considerado o maior sambaqui de mundo em 

extensão, com uma área de 101.000m2. 

 

8.3.7. Laguna 

 

Laguna tem como base econômica a pesca nas lagoas e na costa atlântica, com alta 

produção de camarão e siri. O turismo também é grande fonte de renda, especialmente no 

verão, quando milhares de turistas invadem a praia. 

De abril a julho, época da tainha, os botos vêm ajudar os pescadores, que ficam 

parados nos molhes da barra, esperando os cardumes que eles trazem até a praia. 
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Considerados como amigos, eles possuem nomes. Nas noites, o espetáculo fica a cargo dos 

pescadores de camarão, que o fazem de maneira totalmente artesanal, iluminando a lagoa com  

milhares de lâmpadas a gás – para atrair os camarões – e transformam as Lagoas do Imaruí e 

Santo Antônio em tapetes iluminados. 

O município possui cerca de 20 praias, algumas ainda virgens, procuradas somente por 

praticantes de esportes náuticos. Possui excelente parque hoteleiro, além de inúmeras 

pousadas e casas de veraneio, camping, em suma, total estrutura para o turismo. Os telefones 

importantes encontram-se no Anexo 8. 

A agricultura está baseada nos cultivos de arroz, mandioca, cana de açúcar, feijão 

fumo e milho. A pecuária responde pela criação de bovinos, suínos, equínos, bubalinos, 

ovinos, caprinos e há produção de mel. 

 

8.3.8. Imbituba 

 

As vocações naturais deste município são o turismo e a indústria. Nos últimos anos o 

comércio tem contribuído para o crescimento da economia local. Pela sua localização 

geográfica, Imbituba conta com praias, lagoas, dunas, rios e ilhas. 

Recentemente o município foi contemplado com a Zona de Processamento de 

Exportação – ZPE – em face à existência do porto, responsável pelo escoamento de diferentes 

produtos. Este é o segundo maior porto do estado e representa uma das maiores fontes de 

emprego do município, empregos oriundos também da indústria, comércio e turismo. Os 

principais telefones encontram-se no Anexo 6. 

Na pecuária há rebanhos de bovinos, suínos, eqüinos, ovinos, caprinos, aves (codornas 

e galinhas), e produção melífera. Os principais cultivos são arroz, mandioca, milho, entre 

outros. 
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8.3.9. Garopaba 

 

As principais atividades econômicas deste município são a pesca e o turismo. A cidade 

foi descoberta na década de 1970 pelos ‘hippies’ gaúchos e pelos amantes da natureza. Desde 

então o perfil mudou de cidade tipicamente pesqueira e agrícola para tornar-se reduto de todos 

os surfistas do sul do país, firmando-se como um dos pólos turísticos do sul do estado.  

Um outro foco do turismo na região é a APA da Baleia Franca, que tem sua sede neste 

município. Muitas pessoas destinam-se à esta cidade na temporada de maio a setembro com 

intuito de avistar estes animais. 

A agricultura está baseada no cultivo de mandioca, milho, arroz, cana de açúcar, 

melancia, entre outros, todos em pequena escala. Os rebanhos são formados por bovinos, 

suínos, eqüinos, bubalinos, ovinos, caprinos e aves. Outras informações podem ser 

encontradas no Anexo 5. 

 

8.3.10. Paulo Lopes 

 

As atividades turísticas em Paulo Lopes são pouco desenvolvidas. A Praia da Gamboa 

representa grande potencial, mas a infra-estrutura para receber os turistas é insuficiente. 

As principais atividades econômicas é a agricultura e a pesca. A cidade produz arroz, 

banana e outras culturas, porém em quantidade modesta, e é o sexto município pesqueiro da 

região – captura peixes e crustáceos. A pequena arrecadação obriga o município a depender 

do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Os produtos de origem animal são bovinos, 

suínos, eqüinos, muares, bubalinos, coelhos, ovinos, caprinos, aves (galinhas e codornas), e 

produção melíferas. Outras informações podem ser consultadas no Anexo 5. 
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8.3.11. Palhoça 

 

As principais atividades econômicas deste município é a agricultura e a pesca. A 

cidade é grande produtora de marisco, ostras e camarões, além de ser um dos maiores pólos 

de criação de scargots do Brasil. Destaca-se também a produção moveleira e o intenso 

comércio. Os principais cultivos são arroz, milho, tomate, mandioca, batata inglesa, laranja, 

etc. Os rebanhos são bovinos, suínos eqüinos, asininos, muares, bubalinos, coelhos, ovinos, 

caprinos, aves (galinhas e codornas), além de mel de abelha.  Mais informações encontram-se 

no Anexo 5. 

A partis da década de 1970, quando 69% da população ainda era rural e o município 

dependia da produção primária, a cidade começou a se desenvolver e se transformar em um 

importante pólo industrial. Apesar disso, ainda preserva tradições e folclore, como o Boi de 

Mamão, a dança do Pau de Fitas, o Terno de Reis e o Pão-por-Deus. 

O Parque Florestal da Serra do Tabuleiro é parte do município e tem grande riqueza de 

fauna e flora. Dentro do parque há um zoológico com espécimes raros e uma exposição da 

flora da região. 

A praia da Guarda do Embaú é uma das mais bonitas do município, que atrai os 

turistas por suas belezas naturais. 

O município possui uma universidade pública municipal, criada em 2005. Nesta 

universidade 80% das vagas são destinadas aos moradores da cidade e o restante ao público 

em geral. Os cursos oferecidos até o momento são Pedagogia e Administração de Empresas. 
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8.4. Sensibilidade Ambiental 

 

O estado de Santa Catarina apresenta uma distribuição de ambientes que até então não 

havia sido encontrada para a Bacia de Pelotas. Por se tratar de uma zona de transição, onde 

começa a ocorrer vegetação da Mata Atlântica, há uma distribuição em mosaico de vários 

ambientes. Neste trecho do litoral brasileiro também se encontra o limite sul de ocorrência dos 

manguezais que, mesmo não ocorrendo de forma bem estabelecida, com toda vegetação e 

estrutura característica, apresenta algumas ‘manchas’ pontuais. A estes dois ambientes, soma-

se a marisma, que é a vegetação correspondente aos mangues, com função ecológica 

semelhante e a ressalva de se desenvolverem bem em climas mais frios e a restinga, vegetação 

característica da transição de ambientes continentais para costeiros. 

De acordo com a classificação em ISL apresentada anteriormente, foi possível 

enquadrar toda a área de estudo, que abrangeu sete das dez categorias. Nas categorias que não 

foram encontradas, estão os ambientes típicos de regiões de média a grandes amplitudes de 

maré, de clima quente, como os corais, e as praias mistas de areia e cascalho, onde podem 

ocorrer também os fragmentos de conchas. 

O ISL mais comum foi o que representa as praias de areia fina à média, expostas a 

ação das ondas (ISL 3). Esta predominância se deve a grande barreira arenosa que ocorre 

entre Passo de Torres e Laguna. As únicas interrupções desta barreira são os inlets de rios e 

lagunas costeiras. Estas também são predominantes no litoral gaúcho. O segundo ISL mais 

encontrado é o que representa os depósitos de tálus e enrocamentos rochosos expostos a ação 

de ondas (ISL6). Estes se tornam comuns entre de Laguna e Palhoça, onde a Serra do Mar 

influência a morfologia litorânea. Na Tabela 4 encontra-se a representatividade de cada índice 

para a costa.  

Litoral Catarinense 
ISL % 
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1 0,5 
2 1,4 
3 73,7 
4 4,8 
6 18,1 
8 0,9 
10 0,5 

Tabela 4: Representatividade dos ISL’s para a costa marítima de Santa Catarina. 

 

A região da Laguna de Santo Antônio apresentou índices mais elevados, devido ao 

fato de ser um ambiente muito protegido da ação das ondas (Tabela 4). No entanto, é um 

ambiente muito mais impactado pela ação humana, se comparado à costa marítima. 

Laguna de Santo Antônio 
ISL % 
4 13,6 
8 37,3 
10 49,1 

Tabela 5: Representatividade dos ISL’s para a costa lagunar de Laguna, SC. 

 

O ISL 1 foi aplicado para a região do cais do porto de Imbituba (Figura 37), estrutura 

lisa artificial. Este é o único local que recebeu este índice. No momento da visita não havia 

trânsito de navios para o porto, porém, grande movimentação de barcos pesqueiros e pessoas 

fazendo arrasto de praia na Praia do Porto, que é contígua ao porto. O acesso ao porto é bem 

fácil, sendo próprio para o trânsito de veículos de grande, médio e pequeno porte. Ele é 

aplicado também para costões rochosos lisos, de alta declividade e para falésias em rochas 

sedimentares, ambas expostas à ação das ondas. 
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Figura 37: Vista aérea do Porto de Imbituba. Observar a construção do cais, uma estrutura artificial lisa. 

 

O ISL 2 foi aplicado para costões rochosos lisos de declividade média a baixa, 

expostos a ação das ondas (Figura 38). Estes foram encontrados no município de Laguna, 

entre a Praia da Teresa (segmento PELSC 015, com ressalva de ser somente na maré alta), em 

Palhoça entre Praia de Cima e Enseada da Pinheira (segmento PELSC 058), entre outros. 

Estes segmentos não apresentavam nenhuma estrutura próxima que pudesse atenuar a ação 

das ondas, principalmente em eventos de tempestade. Durante a visita em 2007, foi possível 

atravessar a pé o segmento PELSC 015 pela faixa de areia que fica exposta em circunstâncias 

de maré baixa. Nas duas visitas a campo foi observado que o transporte litorâneo fluía no 

sentido de sul para norte. Não foi observada grande comunidade bentônica aderida a estes 

costões, ou pela exposição a altas ondas, ou pelo alto tempo de exposição ao sol. Este índice 

pode ser aplicado também para terraços ou substratos de abrasão, terraços areníticos 

exumados, desde que bem consolidados, observando sempre que expostos à alta energia 

costeira. 
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Figura 38: ISL 2, segmento PELSC 015 – observar a formação rochosa com inclinação aproximada de 30 

e ausência de locais para aprisionamento de óleo. 
 

O ISL 3 foi o mais comum, aplicado para praias dissipativas de areia média a fina, 

expostas a ação das ondas (Figura 39). O segmento mais extenso, com aproximadamente 130 

quilômetros, começando em Passo de Torres e terminando em Laguna, está incluindo nesta 

categoria. Todos os municípios apresentaram praias pertencentes a este grupo, que possuem 

grande comunidade bentônica e muitas aves associadas. Esta categoria apresenta inclinação 

da face da praia variando entre 1◦ e 5◦, largura de praia variando bastante, chegando a atingir 

valores superiores a 100 metros em vários locais, transporte longitudinal costeiro direcionado 

para o norte, arrebentação deslizante e zona de surf bastante larga, em alguns momentos 

estimada em cerca de 200 metros. Este índice também se aplica a faixas arenosas contíguas a 

praia, não vegetadas e sujeitas a ação de ressacas e escarpas e taludes íngremes, pertencentes a 

formações do grupo Barreiras ou Tabuleiros Litorâneos, expostos. 
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Figura 39: Segmento PELSC 02, Praia em Balneário Gaivota. Na foto da esquerda é possível observar a 
face da praia pouco inclinada. A foto da direita apresenta melhor a foto da larga zona de arrebentação. 

 

O ISL 4 é aplicado a substratos de média permeabilidade, moderada penetração e 

soterramento de petróleo, sendo que no caso da costa catarinense aplica-se a praias 

intermediárias de areia fina a média, expostas e praias de areia fina a média, não importando 

se intermediárias quando a classificação morfodinâmica, desde que protegidas da ação das 

ondas. Alguns exemplos de segmentos com esta classificação são: PELSC 020, no município 

de Laguna; PELSC 034 no município de Imbituba e PELSC 041, no município de Garopaba. 

São praias com arrebentação mergulhante e inclinação de face bastante acentuada, chegando a 

atingir 14◦ em Garopaba (Figura 40). Na Laguna de Santo Antônio foram encontradas três 

regiões com esta classificação (PELSCLA 02, 10 e 13), classificadas assim por haver muito 

pouca energia para mobilização de areia ou petróleo nas praias (Figura 40). 
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Figura 40: A esquerda está o segmento PELSC 041, com face da praia bastante inclinada e areia fofa. A 

direita o segmento PELSCLA 02 protegido da ação de ondas. 
 

O ISL 6, o segundo em ocorrência, é atribuído a substratos de elevada permeabilidade 

e alta penetração e soterramento de petróleo. Foram identificados depósitos de tálus, que são 

materiais incoerentes e de tamanhos diversificados que se acumulam em encostas e sopés de 

morros, deslocados pela ação da gravidade, e enrocamento (“rip-raps”, guia correntes, quebra-

mar) expostos. O segmento PELSC 01, incluído nesta classificação é um exemplo de “rip-

rap” encontrado e exposto a ação das ondas, assim como os segmentos PELSC 033 e 035, que 

delimitam a Praia do Rosa (Figura 41). Nestes segmentos foi encontrada uma comunidade 

bentônica incrustante mais desenvolvida que no ISL 2 e grande quantidade de aves. Com o 

deslocamento para o norte é notável que a presença de aves diminui, fato ligado a quantidade 

de alimento disponível, que é maior na grande faixa de areia contínua no sul da região e à 

migração, que possui padrão bem bastante definido, tanto sazonal quanto espacialmente.  
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Figura 41: A esquerda está o segmento PELSC 001, Molhes do Rio Mampituba, e a direita, no fundo da 

foto, alta energia de ondas agindo sobre depósito de tálus. 
 

O ISL 8 foi encontrado em uma área considerável da Laguna de Santo Antônio e não 

foi expressivo na costa marítima do estado. Ele indica os substratos impermeáveis a 

moderadamente permeáveis, abrigados e com epifauna abundante. Para a região costeira foi 

encontrado nos segmentos PELSC 029b, onde define “rip-rap” abrigado, PELSC 056b e 

PELSC 060, próximos a Enseada da Pinheira, onde define escarpa e encosta de rocha lisa ou 

não lisa e abrigada, no município de Palhoça. Na região lagunar representa somente os 

enrocamentos abrigados de energia de ondas, feições muito comuns devido à intensa 

urbanização da área e regiões de atracadouros de embarções pesqueiras (Figura 42). 

 

   
Figura 42: À esquerda segmento PELSCLA 014, reentrância da porção interna do molhe formando área 

muito protegida e a direita interior da laguna, segmento PELSCLA 005, indicando feição muito 
encontrada nesta área. 
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Por fim, o ISL 10, usado em zonas pantanosas, com vegetação acima da linha d’água, 

foi largamente usado na Laguna de Santo Antônio. Nesta há muitas regiões de marismas que, 

mesmo que em estado crítico de conservação em certos pontos, é uma vegetação de difícil 

limpeza e contenção de acidentes (Figura 43). Para a região costeira este índice não obteve 

ocorrência expressiva. Ele também foi utilizado para indicar foz de rios e inlets de lagoas 

costeiras, locais que merecem atenção especial, por apresentarem risco de contaminação de 

corpos de água doce, muitas vezes utilizados pela população local. Uma região que merece 

destaque é a foz do Rio da Medre na praia da Guarda do Embaú, em Palhoça (Figura 39). 

Neste local foi encontrada vegetação de mangue em um estado de conservação muito bom, 

apesar deste não estar plenamente estabelecido. Ao sul deste ponto não foi registrada a 

ocorrência desta vegetação. 

   
Figura 43: À esquerda temos segmento PELSCLA 003b, região de marisma altamente protegida da ação 

de ondas e a direita o segmento PELSC 050b, foz do Rio da Madre, onde ocorre vegetação de mangue. 
 

Uma questão levantada durante as campanhas de campo foi referente à análise dos 

dados de fauna e flora. Observando-se que o Índice de Sensibilidade do Litoral leva em 

consideração somente dados físicos e geomorfológicos da zona costeira, até que ponto as 

informações anexadas sob a forma de ícones, teoricamente de fácil compreensão, seria um 

fator considerado em um momento de tomada de decisão. Este questionamento foi levantado 

também para as informações socioeconômicas, uma vez que, em caso de acidente, as 
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populações costeiras são grandemente afetadas, uma vez que dependem diretamente dos 

recursos naturais como fonte de renda, seja ele a pesca ou a atividade turística, que, como 

descrito acima, movimenta um grande contingente de trabalhadores e milhares de turistas 

todos os anos. 

 

8.5. Prioridades de conservação 

 

Cada cenário acidental deve ser cuidadosamente analisado para que áreas prioritárias 

para conservação sejam definidas. Estas áreas devem proteger o máximo possível de recursos, 

tanto biológicos, quanto sócio-econômicos. 

Muitas atividades humanas estão diretamente relacionadas com a zona costeira. Em 

Santa Catarina, a pesca, seja ela esportiva, artesanal ou industrial, o turismo e as praias de 

veraneio sustem uma grande fatia da população, e são diretamente afetados pela poluição em 

geral. 

Com o conhecimento de cada cenário é possível decidir quais atitudes serão tomadas e 

quais métodos de limpeza serão utilizados. Estes métodos devem estar de acordo com o 

ambiente e com a quantidade de material a ser removido. Algumas experiências mostram que 

a não observância destes fatores pode aumentar o impacto do acidente. Um exemplo disso foi 

a ação de limpeza do óleo derramado durante o acidente com o navio Exxon Valdez. No 

momento em que se optou por limpar a região com água quente e detergente, os efeitos 

tóxicos do petróleo foram maximizados, já que todo o material que não se encontrava aderido 

às rochas foi solubilizado e disponibilizado de forma imediata para a biota.  

A tecnologia avança cada vez mais e a disponibilidade de instrumentos para evitar 

acidentes, bem como para combatê-los aumenta. A queda no número de acidentes nos últimos 

20 anos é um fator que corrobora esta afirmação. Navios bem equipados, de casco duplo, 
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sistemas de alerta globalizados, materiais para absorção de óleo, que repelem a água, 

recolhedores automáticos entre outros estão disponíveis no mercado.  

Todos estes fatores somados representam grande ganho ambiental, social e 

econômico, beneficiando todas as partes envolvidas no processo. 

 

8.6. Cartas SAO 

 

Abaixo estão as Cartas SAO geradas a partir da digitalização e análise de todos os 

dados. A ordem de apresentação é crescente de sul para norte de acordo com a carta índice 

apresentada abaixo. As Cartas numeradas entre PEL 10 e PEL 38 possuem escala da ordem de 

1:50.000 e a Carta PEL 100, 1:10.000. 
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8.7. Lacunas do conhecimento 

 

Uma das principais lacunas encontrada foi quanto à disponibilidade de informações 

sobre os recursos biológicos desta região. Os dados disponíveis são encontrados em 

bibliografias diferentes e em diversas bibliotecas, além de serem incompletos. 

Os dados de geologia e geomorfologia também estão insuficientemente estudados, de 

modo que a bibliografia usada para comparação com os dados encontrados neste estudo é 

insuficiente. Trabalhos de morfodinâmica também são de difícil acesso e principalmente 

realizados para a região ao norte do Cabo de Santa Marta. 

Os levantamentos socioeconômicos dos municípios foram baseados principalmente 

em dados do IBGE pelo fato de não haver mais informações de fontes consistentes 

disponíveis para consulta. Os sites das próprias prefeituras, muitas vezes não possuem 

informações suficientes para que conheça as principais atividades dos municípios 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O litoral catarinense possui uma composição ambiental muito complexa, que contribui 

para uma diversificação das atividades econômicas e sociais, bem como para o grande número 

de organismos encontrados nesta região. Esta diversificação fica clara na representação 

através do ISL, que abrangeu um grande número de categorias. A grande representatividade 

do ISL 3, também dominante no Rio Grande do Sul, mostra que, apesar de mais diversificada, 

esta costa ainda apresenta características bastante semelhantes ao outro estado, principalmente 

ao sul do Cabo de Santa Marta. Este se mostra como um divisor de ambientes, sendo que a 

norte deste marco a configuração das praias muda consideravelmente. 

A economia da região se baseia no turismo e no veraneio, sendo que em outras épocas 

do ano os balneários são praticamente desabitados. A agricultura é bastante diversificada, 

sendo arroz e fumo as principais culturas. A pesca é outro recurso importante, sendo que uma 

fatia significativa da população vive da pesca artesanal. Durante as saídas de campo foram 

observadas várias pessoas fazendo arrastos de praia, próximas a pequenas casas localizadas 

em regiões afastadas dos balneários, que foram consideradas suas moradias.  

A quantidade de matéria orgânica transportada pelas correntes longitudinais e pelos 

aportes fluviais fica clara no volume de material encontrado depositado nas praias. Muitos 

galhos, troncos de grandes proporções e material biológico proveniente de ambientes fluviais, 

foram encontrados na foz dos rios, principalmente Rio Mampituba e Rio Araranguá. Em 

alguns momentos não foi possível chegar a margem destes pois, a praia estava completamente 

obstruída pelo material aportado.  A uma distância considerável destes pontos ainda era 

encontrado material depositado, como troncos incrustados por vegetação límnica. 

As informações sobre os organismos encontrados nesta região são vagas e dispersas. 

Em muitos casos há simplesmente o registro de ocorrência, não sendo encontrada referência 
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sobre época de ocorrência e outros dados biológicos. Estudo detalhados ainda necessitam ser 

realizados, principalmente com os peixes, para conhecimento de distribuição e confirmação se 

realmente ocorrem todas as espécies citadas.  

O ISL é um parâmetro que considera somente os aspectos físicos e geomorfológicos 

da costa. Sendo assim, ele classifica a costa quanto a facilidade ou dificuldade de limpeza.  Os 

recursos socioeconômicos e biológicos são representados na forma de ícones, que podem ser 

sub-avaliados em momentos decisivos. Uma maneira de quantificar estas informações para 

que possam ser analisadas de forma direta, sem a subjetividade da consideração dos ícones 

seria ideal para que nenhum fator pesasse mais no momento de decidir e ainda precisa ser 

desenvolvida. 

As áreas mais criticamente afetadas, considerando-se somente o ISL, são aquelas onde 

o índice é mais elevado e onde a distribuição destes é intermitente, com vários ISL’s de curta 

extensão dispostos lado a lado. Adicionam-se a este fato os recursos biológicos, 

principalmente as aves, que são os organismos de longo ciclo de vida mais afetados, o 

impacto causado por um acidente é muito alto na região ao sul do Cabo de Santa Marta, onde 

há grande número de espécies e espécimes, principalmente nas estações de outono, inverno e 

primavera. Os recursos socioeconômicos estão distribuídos ao longo de toda a costa, sendo 

que o turismo é uma fonte de renda importante ao longo de toda a região estudada. Desta 

maneira este é um recurso afetado em qualquer ponto desta área. Assim sendo, a área mais 

impactada é afetada sazonalmente. 
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