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RESUMO

As preocupacOes corn a integridade e o equilibrio ambiental das

regiOes costeiras decorrem do fato de serem as mais ameacadas do planeta,

justamente por representarem para as sociedades humanas um elo de ligacdo e de

intensa troca de mercadorias entre si, com a exploracdo desordenada e muitas vezes

predatOria de seus recursos naturais, tornado-se, ja na era industrial. o principal local

de lazer, turismo ou moradia de grandes massas de populacOes urbanos.

A vocacdo de uso de determinada paisagem esta relacionada as

fungi:5es que a mesma desempenha. 0 que ocorre é que o padrâo de desenvolvimento

adotado e a atual configuracdo sOcio-econOmica determinam usos que nem sempre

coincidem corn a sua melhor utilizacdo.

A fim de subsidiar futuros pianos de uso e ocupacdo racional do solo

das areas naturais adjacentes ao Balneario Cassino (Rio Grande. RS), de acordo corn

os preceitos do Gerenciamento Costeiro Integrado, desenvolveu-se um Dia2nOstico

SOcio-Ambiental da area dentro de aborda gem sistemica.

Foram considerados principais componentes e processos urbanos e

ambientais, definidos a partir da interpretacdo de aerofotografias, levantamentos de

campo quali-quantitativos e informacOes bibliogrdficas.

Os resultados sdo apresentados na forma de tabelas, quadros,

levantamentos fotoaraficos, modelos diagramaticos conceituais, e mapas tematicos,

que permitiram entender a organizacdo estrutural e funcional da paisagem, e

fundamentar uma ordenacdo espacial dos usos desta area, de modo a adequa-los as

suas especificidades ambientais, histOrico-culturais, sOcio-econOmicas e legais.

Palas ras-chaves: BalneArio Cassino; DiagnOstico SOcio-Ambiental; Zoneamento

de Areas Naturais; Gerenciamento Costeiro Integrado.



ABSTRACT

The integrity and the environmental equilibrium of coastal zones are

increasingly becoming a concern to environmental scientists. Coastal environments

are one of the most threatened in the world. Besides, they represent, to the human

societies, a link of connection and intense exchange of merchandise amongst each

other, with disordered and, at many times, predatory exploration, becoming, already

at the industrial age, a main site of leisure, tourism and habitation of large masses of

urban population.

The vocation of a determined landscape is related to the functions and

roles it plays. What actually occurs is that the development pattern adopted and the

actual socio-economics determine the uses, which not always coincide with its best

utilization.

In order to assist future plans of rational use and occupation of natural

areas adjacent to Cassino's Bathing Resort (Rio Grande, RS), in agreement with the

Integrated Coastal Zone Management, a social-environmental diagnosis of the study

site was developed using the systemic approach.

The main environmental and urban processes and components were

considered. They were defined based on aerophotos interpretation, quail-quantitative

field survey and bibliographic information.

The results. presented in the form of tables, photographic surveys,

conceptual diagrammatic models and thematic maps, allowed to understand the

structural and functional organization of the landscape and to establish a spatial

ordering of land use to adequate them to their environmental, historic-social, socio-

economics and legal specificities.

Key words: Cassino Bathing Resort; Social-environmental diagnosis; Natural

Areas Zonation; Integrated Coastal Zone Management.
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1. INTRODUCAO



1.1 CRISE AM BIENTAL

E impossivel desconhecer que o mundo entrou numa crise sem

precedentes no que se refere ao estado do meio ambiente e ao desequilibrio causado

pelo use dos recursos naturais da biosfera.

Alguns problemas de carater global e mundial indicam que ndo se

trata de crises regionais ou temporais, mas a crise generalizou-se, afetando a relacdo

entre a sociedade e o meio ambiente. Entre esses problemas podem-se mencionar:

- Efeito estufa e as mudancas no equilibrio energetico global

(dissolucao das calotas polares, aumento previsivel do nivel dos oceanos com

inundacdo de cidades costeiras, etc.);

- Ruptura da camada de ozOnio da atmosfera e suns conseqUencias;

- Destruicdo de florestas e extingdo macica de especies da fauna e da

flora;

- Poluicdo crescente da atmosfera e das aguas, alterando os processos

quimicos aloha's:

- Erosão dos solos agriculturdveis e destruicdo dos recursos de solo e

agua, levando a desertificacdo;

- Crescimento exorbitante das metrOpoles, gerando graves problemas

de ordem ambiental, social, econOmica e cultural.

Em ultima andlise, a Terra, os recursos naturais e a populacdo

cheaardo a outro ponto de equilibrio, que podera ser atingido ou de forma mais

planejada e organizada — no qual os recursos naturais ainda estardo a disposicao da

humanidade de forma sustentada — ou depois de mudancas catastrOficas que

resultardo num mundo empobrecido ou mesmo aniquilado (IUCN, 1988).

A crise ambiental, entendida como urn processo rapid() de ruptura de

uma relacdo mais harmoniosa entre o homem e a natureza, tomou nova dimensdo

com a crise do petreleo, no inicio da decada de 70. Na verdade, essa crise ocorreu

paralelamente ao movimento de critica a prOpria sociedade de consumo (mato de

1968, movimento "hippie", contra-cultura, etc.).

A necessidade de racionar o petrOleo, sobretudo o do aquecimento das

casas nos paises frios, alertou a populacdo para a limitacdo dos recursos naturais ndo-

renovaveis, como os combustiveis de origem fossil. Pela pritneira vez, governos e



empresas multinacionais comecaram a pensar corn seriedade em fonte alternativas de

energia, como a solar, a eOlica e a das mares. Seumentos das populaceies dos paises

industrializados propuseram o use dessas energias nao apenas como alternativas

energeticas vidveis, mas como menos poluidoras do meio ambiente.

As preocupaceies ambientais sentidas no final da decada de 60 levaram

a organizacao da Conferencia das Nage5es Unidas sobre Meio Ambiente em

Estocolmo, em 1972. Ai ficaram claras as diferencas entre os paises industrializados

preocupados corn a poluicao urbano-industrial e a diminuicao da qualidade de vida

em alguns paises do Terceiro Mundo que desejavam o crescimento econeimico a

qualquer custo, mesmo corn a degradacao ambiental. Essa conferencia, bem como a

reuniao preparatOria em Founex, na Suica, foi urn marco histOrico para criar uma

consciencia internacional nao somente dos problemas ambientais, como tambem para

introduzir uma discussao critica sobre os modelos de desenvolvimento e seus

aspectos ambientais. A partir dessa conferencia, foi iniciado o Pro grama das Naceies

Unidas para o Meio Ambiente, corn sede em Nairobi.

No inicio dos anos 70, tambem em virtude da crise energetica e da

previsao de esgotamento de algumas reservas de materia-prima, o Clube de Roma

lancou o livro "Limites ao Crescimento", que preve o esgotamento das principais

reservas de materia-prima, o crescimento populacional acelerado e a aaravacao dos

problemas ambientais, propondo o "crescimento zero". A principal critica a esse

model() ; alem de ser malthusiano, é que congela as diferencas sOcio-econOmicas

entre o Norte e o Sul.

0 RelatOrio da Comissao Brandt (1980), retornando a discussao dos

problemas de desenvolvimento, coloca mais claramente as desigualdades entre o

Norte e o Sul, quanto ao comercio, a dominacao tecnolOgica, etc.

Em contraposicao as propostas de reducao do ritmo de crescimento

econOmico surgem outros modelos, como o da Fundacao Bariloche, que criticam o

estilo de desenvolvimento proposto aos paises do Terceiro Mundo, particularmente

em relacao aos balancos energeticos, aos padrOes de consumo e aos impactos

ambientais.

A partir da Conferencia de Founex, surge outra proposta chamada de

--ecodesenvolvimento", que tern por principio o desenvolvimento baseado nas

potencialidades de cada ecossistema, em ecotecnicas apropriadas a populacOes



locais, na participacdo das populacOes locais, na reducdo do desperdicio. na

reciclatiem dos residuos, etc.

Outras organizacks internacionais, como a Unido Internacional para a

Vida Selvagem, lancaram, no inicio da decada de 80, a Estrategia Mundial para

Consen acdo, propondo formas para harmonizar o desenvolvimento sOcio-econOmico

a conservacdo dos recursos naturais. Essa proposta influencia ainda as awes de

inUmeras organizacOes internacionais, baseia-se em principios como a necessidade

de preservar a diversidade genetica, a pluralidade dos ecossistemas naturais, a

necessidade de medidas para a utilizacdo racional dos recursos naturais e necessidade

de se compatibilizar desenvolvimento e meio ambiente. Essa publicacdo lancou

tambern o conceito de "desenvolvimento sustentado", que, em ultima andlise, segue

mesmo paradigma do "ecodesenvolvimento".

1.2 DESENVOLVEVLENTO SUSTENTADO

0 conceito de desenvolvimento sustentado parte do principio de que o

use dos recursos ambientais deve respeitar a manutencdo dos processos vitais dos

ecossistemas, em beneficio das geracOes atuais e futuras. Ao mesmo tempo em que

se baseia nas potencialidades e vocacOes naturais dos ecossistemas, pressupbe uma

distribuicao eqi.iitativa dos beneficios do crescimento econOmico (DIEGUES, 1996).

A Estrate0a Mundial para Conservacdo, da IUCN (1984), define

desenvolvimento sustentado como o processo de mudanca, no qual a exploracdo dos

recursos. o direcionamento dos investimentos, a orientacdo do desenvolvimento

tecnolOinco e as mudancas institucionais se dirigem a satisfacdo das necessidades das

aeracOes presentes, sem comprometer a possibilidade de as geracOes futuras

satisfazerem as suas.

0 desenvolvimento sustentado baseia-se na necessidade de uma

relacdo mais harmoniosa corn a natureza, de forma duradoura e capaz de se adaptar a

condicOes de mudanca. Tal desenvolvimento otimiza o potencial do meio ambiente

em satisfazer as necessidades das populacOes, gerando, de forma continuada. niveis

de vida mais elevados. Mas isso nao é urn crescimento sem limites. Por sua natureza,

desenvolvimento sustentado impOe certos limites, procurando um equilibrio dentro

da capacidade de recuperacdo dos ecossistemas. 0 desenvolvimento deve ser
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sustentavel ecologicamente por urn largo periodo de tempo, deve possibilitar a

distribuiedo de renda e basear-se na participacdo das comunidades humanas. 0

desenvolvimento sustentado deve fornecer meios de subsistencia duradouros, que

minimizem a destruicdo dos recursos naturais e a degradacdo ambiental. sem causar

uma desestruturacdo cultural. E o fruto de uma interacdo entre os sistemas naturais e

os sOcio-econelmicos. Envolve a satisfacdo das necessidades basicas de alimento,

aqua, energia, habitacdo e educacdo: independencia e liberdade em nivel nacional e

individual e manutenedo dos sistemas biolOgicos, que sdo a base de toda a vida

(IUCN, 1984).

0 desenvolvimento sustentado, alem da dimensdo ecolOgica,

tecnolOgica e econOmica. tem tambem uma dimensdo cultural e politica. As

populacOes devem ser efetivamente integradas na elaboracdo e execuedo dos pianos

de gerenciamento do meio ambiente. Dai a necessidade de participacdo democratica

dentro de urn estilo de desenvolvimento que possibilite a tomada de decisdo aos tipos

e formas de use dos recursos naturais. E conveniente lembrar que o gerenciamento

dos recursos naturais pode ser feito dentro de um modelo tecnocratico ou mesmo

autoritario de desenvolvimento. Ha, portanto, uma diferenca entre o "uso sustentado

dos recursos" e o "desenvolvimento sustentado", sendo este Ultimo um conceito mais

amplo, de carater eminentemente de escolha de estilos e padrOes de

desenvolvimento. Nesse sentido, o debate sobre o desenvolvimento sustentado esta

intimamente ligado ao dos estilos de desenvolvimento (SUNKEL & GIGLO, 1980) e

ao ecodesenvolvimento (SANCHS, 1973).

1.3 TENDENCL4 DE DEGRADA00 AMBIENTAL DAS REGIOES

COSTEIRAS

As regibes costeiras do Brasil apresentam uma multiplicidade de

ecossistemas extremamente produtivos sob o ponto de vista de recursos naturais

renovaveis. Entre eles se destacam os ecossistemas estuarinos, de manguezais e

marismas, recifes de corais. planicies inundaveis, etc. Esses recursos renovaveis, em

particular os pesqueiros e florestais, asseguram a sobrevivencia de grande parte da

populacdo humana. Os ecossistemas costeiros sdo habitats de uma grande parte dos

recursos marinhos brasileiros, pois sdo areas de criacdo, refUgio permanente ou
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temporario de inumeras especies de peixes, crustaceos e moluscos capturados pela

pesca industrial e artesanal. Alem disso, sào habitats para inumeras especies de ayes

residentes e migrathrias e animais importantes da fauna brasileira.

inumeras comunidades de pequenos produtores, agricultores e

pescadores vivem, tradicionalmente, da exploracao dos recursos ai existentes. Alem

desse uso tradicional, as regiOes costeiras se prestam a implantacdo de outran

atividades, tais como: a portudria, a industrial, a turistica, etc.

A presenca dessa grande potencialidade para inumeras atividades

humanas, muitas vezes em espacos reduzidos, leva a conflitos de uso. Em muitos

casos, a industrializacdo intensa, para aproveitar as vantagens excepcionais

oferecidas pelas zonas portudrias, inviabiliza outros usos tais como o cultivo de

especies marinhas ou a atividade turistica.

No entanto, dadas as possibilidades de mdltiplas utilizacks, algumas

das quais conflitantes ou mutuamente exclusivas, é fundamental que na escolha de

alternativas de uso se leve em conta, em prioridade, aquelas funcOes que tornam os

ecossistemas costeiros extremamente ricos sob o ponto de vista biolOgico.

A ocupacdo da faixa litordnea brasileira vem ocorrendo desde o inicio

da colonizacdo, inicialmente para atividades portudrias, voltadas ao suporte de um

modelo primario-exportador. A face de industrializacdo marcada pelo esgotamento

do modelo precedente, conduziu a uma intensificacdo no uso dos ecossistemas

litordneos, principalmente os lagunares e estuarinos, mediante a implementacdo de

projetos industriais. Alem disso, houve a ampliacdo de portos e terminais para o

escoamento de produtos agricolas e minerios, e para integrar-se aos grandes

complexos minero-siderUrgicos, quimicos e petroquimicos, caracterizados por

inddstrias pesadas, utilizadores de tecnologias "duras".

As enormes pressOes que, atualmente, suportam os ecossistemas

litordneos brasileiros podem ser constatadas pelo fato de que mais da metade da

populacdo do pais vive a uma distancia inferior a 60 Km do mar, e parte significativa

da producdo industrial tambem se realiza nessa area (DIEGUES, 1996).

A partir do fim da decada de 60, os pOlos quimicos, centros

industriais, corredores e portos de exportacdo cresceram em numero e intensidade

sem avaliacdo previa dos impactos ambientais deles decorrentes, tanto sobre os

processos naturais quanto sobre a qualidade de vida das populacaes que ai vivem.



DIEGUES (1985, 1987) demonstrou que a ocupacdo do litoral

brasileiro apresenta tendèncias gerais de agravamento de sua situacdo ambiental. "As

tendencias de ocupacao do litoral brasileiro e seus recursos mostram a extrema

gravidade, pois, ao lon go do tempo, levardo os ecossistemas ai existentes a

exercerem uma Unica fungdo: a de transporte de dejetos urbano-industriais,

transformando-se em verdadeiros desertos biolOgicos costeiros".

De acordo corn o grau de degradacao dos ecossistemas costeiros

brasileiros, é possivel enquadra-los em cinco diferentes categorias (DIEGUES,

1988):

Ecossistemas litorfineos em estado critico de degradacao:

Estuario de Santos - Cubatdo, Baia de Guanabara (RJ) Baia de Todos os Santos

(BA), Regido estuarina de VitOria (ES), Lagunas de Tubardoi Regido carboquimica

de Santa Catarina.

Ecossistemas litorfineos fortemente degradados: Gol fa°

maranhense (MA), Lagoas de MundaU e Man guaba (AL), estudrios de

Sergipe, Aracaju (SE), Lagoa dos Patos.

Ecossistemas litorfineos moderadamente degradados: Regido

estuarina de Jodo Pessoa (PB), regido das Lagoas fluminenses (RJ), regido estuarina

de Belem (PA), Macapd (AMAPA), Fortaleza (CE), Natal (RN) e baias fechadas e

enseadas do litoral norte de Sdo Paulo e Rio de Janeiro.

Ecossistemas litorfineos levemente degradados: Restante do

Golfdo Maranhense, litoral norte de Amapa., reentrâncias maranhenses e litoral

noroeste do Para, estudrio do Parnaiba, estudrio do Sul da Bahia, regido estuarina do

sul de Sergipe; Alagoas, e areas prote gidas costeiras.

5) Ecossistemas litoraneos nä° degradados: Areas protegidas

costeiras (parques nacionais estaciiies ecolOgicas e reservas biolOgicas).

Estes niveis de degr, adacdo estdo principalmente relacionados corn o

erau de desenvolvimento industrial destas regiOes. Este cenario é agravado corn a

crescente concentracdo de populacdo nas zonas costeiras.

Torna-se, contudo, imprescindivel a elaboracdo de politicas definidas

para a utilizacdo do espaco costeiro dentro de um projeto de desenvolvimento

sustentado, respeitando ao maxim° suas vocacOes naturais. Como este espaco

costeiro esta em processo rapido de ocupacdo por grandes interesses econOmicos, é
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evidente que o processo de planejamento e gerenciamento costeiro se reveste de urn

cardter eminentemente politico.

E fundamental que o Estado tenha urn projeto de retwlamentar o uso

desse espaco levando em conta as vocacOes naturais desses ecossistemas tendo em

vista a producao de alimentos (pesca, maricultura, policultura litordnea), preservacdo

ambiental, recreacdo e melhoria de condicdo de vida das populacOes humanas que ai

vivem. No entanto, a acdo do Estado, tendo em vista as suas contradicOes ndo é

suficiente. E fundamental que as populacOes que tradicionalmente vivem do uso dos

recursos costeiros facam-se ouvir, em prioridade, para proteger o que resta desse

imenso patrimOnio natural, cultural e histOrico.

1.4 PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO

O reconhecimento da necessidade de ordenacdo do desenvolvimento

na zona costeira brasileira, levou aos Orgdos governamentais ligados a esta questdo, a

instituir o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, regulamentado at-raves da Lei

n° 7.661, em 16 de maio de 1988.

Como seus principios fundamentais estdo (CIRM, 2001):

- "A observancia da Politica Nacional de Melo Ambience e da Politica

Nacional para os Recursos do Mar, de forma articulada e compatibili:ada corn as

denials politicas incidentes na sua area de abrangencia e de atuacao";

- "A observcincia dos compromissos internacionais assumidos pelo

Brasil no materia";

-"A observancia dos direitos de liberdade de navegacao, na forma da

legislacao vigente";

-"A utili:acao sustentavel dos recursos costeiros em observancia aos

criterios previstos em Lei e neste Plano";

- "A gestao integrada dos ambientes terrestres e marinhos da Zona

Costeira, coin a construceio e manutencao de mecanismos transparentes e

participativos de tornado de decisOes, baseada na melhor informacao e tecnologia

disponivel e na convergencia e compatibili=accio das politicas pzihlicas, em todos os

niveis de administracao";

26



- "A necessidade de ser con.viderada, nu faixa maritinza, a area de

abrangencia loculizatla nu platafbrina continental internu, na qua! processos de

transporte sedunentar e modificacilo topografica do furzdo marmho constituent parte

integrante substantial dos processos costeiros, e ainda aquela pocclo de mar onde o

efeito dos aportes terrestres sobre os ecossistemus marinhos e mais significativo";

- "A nil- 0 fragmentacclo, na .faixa terrestre, da unidade natural dos

ecossistemas costeiros, de forma a permitir a regulamentacilo da utilizaccio de seus

recursos respeitando sua integridade";

- "A consideraccio, na faixa terrestre, das areas marcuclas por

atividades sOcio-econOmica-cultural de caracteristicas costeiros e sua area de

Enfluencia imediata, em funceio dos efeitos dessas atividades sobre a conform-10o do

territario costeiro";

- "A consideraccro dos limites municipals, dada a operacionalidade

das articulacjes necessarias ao process() de gestilo";

- "A preservacilo, conservacdo e controle de areas que sejam

representativas dos ecossistemas da Zona Costeira, corn recuperacCio e reabilitacab

das areas degradadas ou descuracterizadas";

- "A aplicactio do Principio de Precaucdo' tal como delinido na

Agenda 21, adotando-se medidas eficazes para impedir on ininlinizar a degradaccio

do meio ambiente, sempre que houver perigo de dano grave ou irreversivel, mesmo

na falta de dados cientificos completos e atualizados"; e

-"A execucab em conformidade corn o principio da descentralizacdo,

assegzirundo o comprometimento e a cooperaciio entre os niveis de governo, e desses

corn a sociedade, no estabelecimento de politicas, pianos e programas estaduais e

nlunicipais".

1.4.1 Objetivos

0 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro tern por objetivo

planejar e acompanhar o processo de ocupacdo da zona costeira, disciplinando os

. 	.Pnnciplo da Precaucio- "Quando houver periuo de dano grave ou irreversivel. a falta de certeza
cienufica absoluta não deverd ser utilizada como razdo para postergar a adocao de medidas eficazes,
em funcdo dos custos, para impedir a deuradacão do meio ambiente." (DECLARACAO DO RIO
SOBRE ME10 AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - jun/92 - in CIRM, 2001)



usos do solo com a definicao de areas de preservacao, conservacao e de

desenvolvimento planejado (MMA, 2000). Desta forma, estabelece as normas gerais

visando a gest -do ambiental da Zona Costeira do Pais, lancando as bases para a

formulacdo de politicas, pianos e programas estaduais e municipais. Para tanto, busca

os seguintes objetivos (CIRM, 2001):

- "A promocao do ordenamento do use dos recur.sos naturals e da

ocupacao dos espacos costeiros, subsidiando e otinnzando a aplicacao dos

instrumentos de controle e Gestao PrO-Ativci da Zona Costeira";

- "0 estabelecimento do processo de gestao, de forma integrada,

descentrulifada e participutiva, das atividades sOcio-econOmicas na Zona Costeira,

de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua populacao, e a

protecao de seu patrimOnio natural, histOrico, etnico e cultural';

- "0 desenvolvimento sistemthico do diagnOstico da qualidade

ambiental da Zona Costeira, identificando suas potencialidades, vulnerabilidades e

tendencias preclommantes, como elemento essential para o processo de gestao";

- "A incorporacao da dimensao ambiental nas politicas setoriais

voltadas a gestao integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilifando-

as corn o PNG-C";

- "0 efetivo controle sobre os agentes causadores de poluicao ou

degradacao ambiental sob todas as formas, que ameacem a qualidade de vida na

Zona Costeira"; e

- "A producao e difusao do conhecimento necesscirio ao

desenvolvimento e aprimoramento das KO-es de Gerenciamento Costeiro".

1.4.2 Ferramentas de Execucäo

Possui 7 instrumentos de gestao que se utiliza para atingir seus

objetivos , conforme seqUencia de elaboracao (CIRM, 2001):

Gestäo PrO-Ativa- atividade que busca interferir antecipadamente nos fatores geradores dos
problemas para minimizar ou eliminar sua ocorrència (CIRM, 2001).

28



Zoneamento EcolOgico Econiimico Costeiro (ZEEC): constitui a

base tècnica para a tomada de decisào, estabelecendo crit6rios de ocupacao e usos

permitidos, o que resulta em alternativas politicas de desenvolvimento e apoio

rotina dos processos de licenciamento e controle ambiental. Tern como base de

informacao o diaa,nOstico sOcio-ambiental. Este zoneamento passa, tambern, por urn

processo de validacao, a partir de estrategias de discuss -do pUblica, de forma a refletir

a vontade politica de implantacdo de suas orientacOes, tornando a proposta

Sistema de InformacOes do Gerenciamento Costeiro

(SIGERCO): componente do Sistema Nacional de InforrnacOes sobre Meio

Ambiente ( SINIMA), é uma ferramenta de apoio a todo o processo de gerenciamento

costeiro, sistematizando, armazenando, processando e disponibilizando informacOes

e produtos gerados no processo de ordenamento territorial da Zona Costeira.

Plano de Gestäo da Zona Costeira (PGZC): elaborado a partir de

urn diaanOstico sOcio-ambiental. que sistematiza as informacôes para o

conhecimento da dindmica natural e dos processos sOcio-econOmicos em curso em

uma determinada area, corn definicOes de prioridades de curto, medio e longo prazo

na area considerada. Compreende a formulacdo de urn conjunto de awes estrategicas

e programaticas. articuladas e localizadas, elaboradas corn a participacdo da

sociedade. que visam orientar a execucao do Gerenciamento Costeiro. Pode ser

aplicado nos diferentes niveis de governo e em variadas escalas de atuacdo.

Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA-

ZC): tem como funcdo o acompanhamento sistematico das condicOes e das

transformacOes ambientais na Zona Costeira, subsidiando a tomada de decisdo sobre

a implementacâo de medidas de controle, de fiscalizacdo e de avaliacdo de eficacia

das awes implementadas, em funcdo de metas de qualidade ambiental, estabelecidas

para os ambientes costeiro e marinho.

5. RelatOrio de Qualidade Ambiental da Zona Costeira (RQA-

ZC): consiste no procedimento de consolidacao periOdica dos resultados produzidos
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polo monitoramento ambiental e, sobretudo, da avaliacao de eficiacia e eficacia das

medidas e acOes da gestao desenvolvidas.

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC): legitimado

por lei estadual, consiste de um conjunto de atividades, compreendendo:

- montagem do Sistema Estadual de Gestic) Costeira (fonnacao de

organismos colegiados, implantacao e operacao de um sistema de informaciies de

gerenciamento costeiro);

- realizacao e institucionalizacdo do zoneamento ecolOgico-

econOmico; e

- execucdo de Pianos Integrados de Acao. legalmente formalizados e

dotados de recursos orcamentarios suficientes ao atendimento das demandas que lhes

correspondem.

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC):

corresponde as aplicacOes das diretrizes previstas no zoneamento ecolkico-

econOrnico costeiro e sua incorporacao aos pianos diretores municipais e no

disciplinamento de usos mais especificos (Leis Municipais do Meio Ambiente,

Pianos de Ordenamento da Orla Maritima, etc.).

Num primeiro momento de implantacao do piano, domina o

entendimento que coloca a realizacao do zoneamento como a atividade prioritaria,

que serviria de base para a implementacdo dos demais instrumentos previstos. Nessa

concepcao_ o SIGERCO seria montado corn o material elaborado na construcao da

proposta zoneadora e os pianos de gestao e monitoramento abordariam acOes de

detalhe tambëm definidas ao nivel dessa atividade. Dessa forma, seriam instrumentos

impiementados em etapas posteriores, que teriam a conclusao do zoneamento como

pressuposto (MMA, 2000).

1.4.3 Atribuicties e Competencias

Considerando o disposto na Constituicao Federal e na Lei n° 7.661/88,

as responsabilidades atinentes a execucao das acOes previstas no PNGC sera°
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distribuidas entre niveis feral, estadual e municipal, conforme seciiréncia abaixo

(CIRM, 2001).

A NIVEL FEDERAL

1. Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da

AmazOnia Legal (MMA): como Orgdo central do Sistema Nacional de Meio

Ambiente (SISNAMA) coordenard a implementacao do PNGC, e tern ainda as

seguintes atribuicOes:

- "acompanhar e avaliar permanentemente a implenzentacelo do

PNGC, observando a compatibili.:accio dos Pianos Estaduais e Municipais corn o

PNGC e as demais normas federais, sem prejui:o da competencia dos outros

Orgilos";

--promover a articulacylo intersetorial e interinstitutional";

- "promover o fortalecimento institutional, mediante o apoio tecnico,

jinanceiro e metodolOgico";

- "propor normas gerais, referentes ao controle e manutencao de

qualidade do ambiente costeiro";

- "promover a consolidacilo do Sistema de InfOrmac5es do

Gerenciamento Costeiro (SIGERCO)";

-"estabelecer procedimentos para ampla clivulgacCio do PNGC'; e

- "estruturar, implernentar e acompanhar os Programas de

Monitoranzento, Controle e Ordenamento nas areas de sua competencia".

0 MMA estabelecera estreita articulacdo corn os Orgdos e colegiados

existentes a nivel federal, estadual e municipal, cujas atribuicOes tenham vinculacao

corn as atividades do Plano.

Para dar apoio ao MMA fica instituido:

- Um Grupo de Integracao do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO),

no ambito da Comissao Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), para

promover a articulacdo das awes federais incidentes na Zona Costeira, a partir da

aprovacdo de pianos de acao federal. 0 MMA exercerd a fungdo de Coordenador

Nacional do Grupo;
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Um Sub-Grupo de Inte2racilo dos Estados, vinculados ao GI-

GERCO, para promover a integracao dos Estados, entre si e corn a União, em todas

as questOes relativas ao Gerenciamento Costeiro. Poderd organizar-se regionalmente.

2. Institute Brasileiro do Mei° Ambiente e dos Recursos Naturais

RenovAveis (IBAMA): como Orgdo executor federal das politicas e diretrizes

governamentais fixadas para o meio ambiente, terd as seguintes atribuicOes:

-"executor a parte federal do controle e munutencdo da quulidade do

umbiente costeiro, em estrita consonancia corn as normas estabelecidus pelo

CONAMA";

"apoiar e participar du consoliduceio do SIGERCO, articuluncio-se

coin o All14 e os demais Orgdos integrantes do SISNAlt/L4 nas awes necesscirias

sua plena operacionalimcdo";

-"executar e acompanhar os Programas de Monitoramento, Controle

e Ordenamento";

-"propor awes e projetos para incluseio no Plano de Aceio Federal";

"executar awes visando a munutenceio e a valorifaceio das

atividades econOmicas sustentaveis nas comunidades tradicionais da Zona

Costeira";

- "executar as awes do PNGC segundo as diretrizes definidas pelo

MA14";

-"elaborar Pianos Operativos Anuais- 3 references as atividades de sua

compelencia, de forma compativel corn as prioridades definidas no Plano de Aceio

Federal";

- "subsia'iur infOrmacOes e resultudos obtidos no e.xecuceio do PNGC,

coin vistas ao Relatario de Qualidade Amhiental da Zona Costeira";

- "colaborar nu compatibilizaccio das acOes do PNGC corn as

politicos publican que incident na Zona Costetru";

- "proceder o licencianzento amhiental dos empreendimentos ou

atividades de repercussdo regional ou national incidences no Zona Costeira, em

observancia as normas vigentes"; e

Plano Operativo Anual- constitui-se no conjunto de projetos e awes fisico-financeiras corn vistas a
operacionalizacdo do PNGC. nas esferas federal, estadual e municipal (CIRM, 2001).



- "pronzover, em amculacao corn Os estados e municipios, a

implantacdo de unidudes de conservac.ilo federais e apoiar a implantacilo de

unulades de con.servacao e.staduais e municipals na Zona Costeira".

A NIVEL ESTADUAL

Os Estados, na esfera de suas competacias e nas areas de sua

jurisdicao, planejardo e executardo suas atividades de Gerenciamento Costeiro em

articulacdo intergovernamental, corn os municipios e corn a sociedade.

Sào atributos dos Estados:

- "designar o Coordenador do Plano Estaduul de Gerencumzento

Costeiro";

- "elaborur, implementar, executar e acompanhar o Plano Estadual

de Gerenciamento Costeiro, obedecidas as normals legais federais e o PNGC";

- "estruturar e consolidar o Sistema Estadual de InformacOes do

Gerenciamento Costeiro";

- "estruturar, impkmentar, executar e acompanhar os Progrumas de

Monitoramento, cujas informacties devem ser consolidadas periodicamente em

Relatario de Qualiclade Ambiental da Zona Costeira Estadual";

- promover a articulaccio intersetorial e interinstitucional no nivel

estadual, na sua area de competencia";

-"promover o fOrtalecimento das entidades diretamente envolvidas no

Gerenciumento Costeiro, mediante apoio tecnico,.financeiro e metodolOgico";

- "elahorar e promover a ampla dtvulgacao do Plano estadual de

Gerenciamento Costeiro e do PNGC"; e

- promover a estruturacao de Colegiado Estadual"' .

4 Colegiado Estadual- forum consultivo ou deliberativo, estabelecido ou ndo por instrumento legal.
que busca reunir os se gmentos representativos do governo e sociedade, que atuam em dmbito estadual,
podendo abranger tambem representantes do governo federal e dos municipios. para a discussao e o
encaminhamento de politicas, pianos, programas e acOes destinadas a gestào da Zona Costeira. Trata-
se de mecanismo de facilitacao do processo participativo, que possibilite a medicào dos conflitos de
interesse e o encaminhamento de estrate gias de acâo articulada (aw, 2001).
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A NIVEL MUNICIPAL

Os Municipios, observadas as normas e padrOes federais e estaduais,

planejardo e executardo as atividades de Gerenciamento Costeiro em articulacdo

intergovernamental e com a sociedade.

Sdo atribuicaes dos Municipios:

- "elaborar, implementor, executor e acompanhar o Plano Municipal

de Gerenciamento Costeiro";

- "estruturar o Sistema Municipal de hifarmacOes do Gerenciamento

Costeiro";

"estruturar, implementor e executor os Programas de

Monitoramento";

- promover o fortalecimento das entidades diretamente envolvidas no

Gerenciamento Costeiro, mediante apoio tjcnico, financeiro e metodolOgico"; e

- "promover a estruturacdo de Colegiado Municipal= ".

1.4.4 0 Gerenciamento Costeiro no Estado do Rio Grande do Sul

O Programa de Gerenciamento Costeiro da 1-EPAM 6 (GERCO/RS)

visa a implantacdo de urn processo de adrninistracdo costeira, apoiada em

instrumentos de planejamento e gerenciamento como o zoneamento ecolOgico -

econOrnico (ZEE), sistema de informacOes para enquadramento dos recursos

hidricos, pianos de acdo e gestdo, monitoramento costeiro, licenciamento e

fiscalizacao, visando melhorar a qualidade de vida das populacOes locais,

promovendo a protecdo adequada de seus ecossistemas.

Esse programa se insere no Plano Nacional de Gerenciamento

Costeiro - PNGC. No mesmo ano de implantacdo do PNGC. o Programa iniciou no

5 Colegiado Municipal- forum equivalente ao Colegiado Estadual, no ambito municipal (CIRM,
2001).
6 A FEPAM foi criada pela Lei Estadual 9.077 de 04/06/90 e estava originalmente vinculada
Secretaria da Saide e do Melo Ambiente. Atualmente dispOe de quatro regionais no Estado, que
funcionam como entidades representativas nas redoes noroeste (Santa Rosa), nordeste (Caxias do
Sul), central (Santa Maria) e sul (Rio Grande), alem de um setor especifico junto ao POlo
Petroquimico do Sul — COPESUL, no municipio de Triunfo. reuido Metropolitana de Porto Alegre
(TAGLIANI, 2002).
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1.6 OBJETIVOS DA PESQUISA

1.6.1 Objetivos Gerais

DiagnOstico SOcio-Ambiental da area de estudo.

Projecdo de Uso e Ocupacdo do Solo das unidades ambientais em

moldes mais racionais do ponto de vista sOcio-ambiental.

1.6.2 Objetivos EspecIficos

Identificacdo e mapeamento dos sistemas urbano e natural.

Sub-divisdo do sistema natural em unidades geoambientais.

DiaLmOstico ambiental das unidades geoambientais.

Levantamento da legislacdo ambiental.

Levantamento histOrico da ocupacao urbana.

DiaLmOstico social.

DiagnOstico econemico.

DiamOstico cultural.

DiawiOstico politico.

Levantamento da le gislacdo urbana municipal.

Estabelecer principais relacOes entre os sistemas urbano e

natural (diaimOstico sOcio-ambiental).

Recomendar, em moldes mais racionais do ponto de vista

sOcio-ambiental, usos mais apropriados, e principais restricOes de use

as unidades 2eoambientais.

Subsidiar a promocdo de urn "link" entre Orgaos

governamentais, comunidade academica e comunidade local;

Subsidiar a implantacao do Gerenciamento Costeiro Integrado

local.
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1.7 ANTECEDENTES

A contribuicdo mais importante para o desenvolvimento dos trabalhos

de cunho ambiental na porcao mediana e sul da Planicie Costeira do Rio Grande do

Sul, foi permitida pela elucidacao da génese de seus terrenos sedimentares e dos

aspectos evolutivos de seus ambientes de sedimentacdo, nos trabalhos desenvolvidos

por GODOLPHIM (1976); VILLWOCK (1984); LONG & PAIM (1987); LONG

(1989); TOMAZELLI (1994) e VILLWOCK & TOMAZELLI (1995).

Assim, corn base em elementos geolOgicos e geomorfolOgicos da

costa gaUcha, ASMUS et al. (1988); TAGLIANI (1995) e TAGLIANI (1997, 2003)

realizaram diaenOsticos ambientais utilizando-se de uma metodologia sistemica. Tal

metodologia é, principalmente, embasada nos conceitos de ecologia abordados por

ODUM (1988); teoria de sistemas abordados por BROWN JR. et alli. (1974),

ODUM (1980) e CLARK (1977); em tecnicas e metodos de cartografia geoambiental

desenvolvidos por BROWN et alli. (1971), CENDRERO (1975, 1988) e

CENDRERO & DIAZ DE LERAN (1987); identificacdo das unidades ambientais

realizadas por BROWN et al. (1976), CENDRERO (1979, 1988) e ASMUS et al.

(1985); e o enquadramento destas unidades em categorias de manejo conforme

CLARK (1976) e II PSRM (1992).

Exclusivamente para a area compreendida por esta pesquisa, foram

realizados trabalhos de cunho unidisciplinar, com excecdo dos trabalhos

desenvolvidos por TAGLIANI (1997, 2003), os quais abordaram a area numa escala

de detalhe superior (1:100.000) a escala deste trabalho (1:10.000).

Poucos estudos abordam a area urbana do Balnedrio Cassino, sendo a

maioria dos trabalhos realizados nos sistemas naturals desta pesquisa.

Dentre os estudos que englobam a area urbana estdo: PEREIRA

(1993) e PEREIRA (1998) corn o levantamento histOrico do processo de ocupacdo

inicial do balnedrio; e ROMERO (2002) que aplicou o modelo de desenvolvimento

de balnedrios de BUTLER (1980) ao Balneario Cassino.

Com relacdo aos trabalhos desenvolvidos nos sistemas naturais, a

grande maioria insere-se no ambiente da Praia do Cassino, a seguir:

- MARTINS et alli. (1978) e BECKER DE OLIVEIRA (2000)

analisaram a ocorrència de depOsitos de lama na praia. TOZZI & CALLIARI
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realizaram urn estudo comparativo da morfodindmica da Praia do Cassino entre os

anos de 1991 e 1995. PEREIRA DA SILVA (1998) estudou a ocorrencia,

distribuiedo e caracteristicas morfodinamicas dos sangradouros localizados no trecho

Rio Grande — Chui. BARBOSA (1999) e FINCO (2002) realizaram estudo sobra a

valorizacdo ambiental da Praia do Cassino baseando-se no perfil de seus turistas.

BEDRAN (2000) desenvolveu estudo especifico das mares meteorolOgicas entre

janeiro e julho de 1999. MACHADO (2000) previu eventos extremos de ondas.

KALIL (2000) analisou a interferencia humana nas a yes presentes na Praia do

Cassino. LELIS (2003) estudou a variabilidade da linha de costa adjacente ao sul do

Molhe Oeste da Ban-a do Rio Grande. Pereira (2003) aplicou conhecimentos da

morfodinamica da Praia do Cassino a seguranca de seus banhistas.

- Estudos descritivos sobre a composiedo floristica da Praia do

Cassino foram desenvolvidos por MACHADO (1979), ROSA & BUSELATO

(1981), GARCIA et al. (1994), ODEBRECHT & ABREU (1995), ODEBRECHT et

al. (1995), ODEBRECHT et al. (1997), ODEBRECHT & GARCIA (1998),

PERSICH et al. (1998). SCHOROEDER (2001) desenvolveu urn guia ilustrado dos

principais invertebrados da Praia do Cassino. A descried° das especies de

ictioplancton foram realizadas por BUSOLI & MUELBERT (1997). Estudos sobre a

composiedo de peixes da regido foram realizados por CHAO et al. (1982). SILVA &

ALMEIDA (1998) identificaram 8 especies de tartarugas marinhas na costa gaircha.

VOOREN & ILHA (1995) descreveram a presenca de 23 especies de a yes na Praia

do Cassino. PINEDO (1992) encontrou 6 especies de mamiferos marinhos na Praia

do Cassino.

Quanto ao campo eOlico, destacam-se os trabalhos de PUCINELLI

DA SILVA (inedito), que quantificou e descreveu alguns setores do campo eOlico da

Praia do Cassino; e os estudos sobre a composiedo faunistica deste ambiente

realizado por GIANUCA & PALUDO (1988), GIANUCA & BICHO (1992), e

GIANUCA (1997).

Os ambientes de marisma e cordOes litoraneos ndo possuem estudos

especificos para a area compreendida por este trabalho.
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2. MATERIAIS E METODOLOGIA

DE TRABALHO



2.1 REFERENCIAL TEORICO

De acordo com o MMA (1996), a teoria de Geossistemas tem

apresentado bons resultados na definicdo do Zoneamento Territorial,' Ambiental da

zona costeira brasileira. Parte-se do principio de que a paisaeem (o todo), para ser

estudada_ deve ser parcelada. No entanto, esse todo ndo se reconstitui a partir do

somatOrio das panes e, sim, atraves das funcOes que essas partes representam.

Quanto ao tamanho dessas partes, o que efetivamente importa é a sua

fungdo dentro do universo de andlise. Interessa, antes de qualquer coisa, como os

fatos ocorrem durante o processo de ocupacao do espaco geoardfico. Trata-se de

conhecer como se foi materializando, nesse territOrio, a sua evolucão histOrica.

Nos zoneamentos, deve-se levar em conta que, ao se dividir a area de

estudo em "Unidades Ambientais Homoaéneas - sdo indissociaveis as nocOes de

homoeeneidade e heterogeneidade interna a essas parcelas territoriais.

0 texto e a ilustracdo de Koestler (FIGURA 2), citado e comentado

em MONTEIRO (1976), ajuda a esclarecer os conceitos de hierarquia e as inter-

relacOes existentes entre o todo e as partes, bem como a possibilidade do encontro do

elo entre a parte elementar e o todo.

0 autor prop& o conceito de ho/on, que nada mais e do que a

desienacdo de formas intermediarias de organizacdo, que participam tanto das

propriedades autOnomas (no caso, as variaveis tematicas), quanto das propriedades

dependentes das partes (as Unidades Geoambientais).

Torna-se de grande importancia considerar os sistemas orizanizados,

115o apenas como aeregados de partes elementares, mas interessa encara-los como

subconjuntos em varios niveis de hierarquia.

Este sistema de niveis hierarquicos é importante para sua

caracterizacao, revelando-lhe a profundidade. Na FIGURA 2, aparecem quatro niveis

de profundidade no piano vertical. mostrando a "arborescencia .._ ou seja_ a evolucao

e o dinamismo do sistema.

Traduzindo isto tudo, na proposicilo de Koestler, o conceito de ho/on

necessario para definir os graus de organizacao hierarquica no interior do sistema.

Quando se passa desse referencial teOrico pra a pratica, verifica-se

que. do tronco inicial da superficie terrestre (nivel 1), passam a desdobrar-se os
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grandes galhos da organizacdo zonal (nivel 2), dos quais emergem os galhos

regionais (nivel 3), ate os ramos locais (nivel 4).

FIGURA 2. NogOes de hierarquia conforme a Teoria de Geossistemas. Ha duas

maneiras de diagramacao de uma hierarquia: (a) A Arvore; (b) A Caixa Chinesa

(derivada de urn corte transversal no nivel 4).

(Fonte: KOESTLER apud MON1 EIRO, 1976).

A fungdo disto tudo se prende a compreensdo das interdependencias

dos processor em termos da organizacdo funcional. Assim, entrelacam-se os pianos

vertical e horizontal da figura propriamente dita. 0 Zoneamento Costeiro significaria

a definicao das Unidades Ambientais — ao nivel do reticulado dessa figura — e a

dinâmica da sua ocupacao, do passado corn vistas para o futuro, conforme mostra a

arborescencia.
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Na questdo do diaanOstico ambiental, esta proposicdo te6rica

apresenta subsidios, desde quando, ao se aplicar o conceito de holon, verifica-se que,

do ponto de vista pratico, a ligacdo entre as variaveis pode ser alcancada atraves de

sinteses parciais, ponto onde se comeca a fazer as inter-relaceies entre as mesmas, ate

que se cheque a sintese final: o DiagnOstico SOcio-Ambiental.

2.2 ESCALA DE TRABALHO

Urn dos aspectos fundamentais para o sucesso do estudo ambiental,

que envolve dimenseies espaciais, sem deivida nenhuma, é o da definicao de escala de

trabalho. Corre-se o risco de perder toda a riqueza das andlises elaboradas caso a

representacao cartogrdfica nä° seja compativel corn o detalhamento que se quer.

0 Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro se baseia nas

categ,orias taxonOmicas de CAILEEUX & TRICART, apresentadas na QUADRO 2,

parcialmente extraida de MONTEIRO (1976).

QUADRO 2. Cateaorias taxonOrnicas da organizacao geogrdfica.

UNIDADES DE SUPERFICIE ESCALAS

CARTOGRAFICAS DE

TRATAMENTO

ESPACOS URBANOS

102 (MILHOES DE Km) 1:45.000.000

1:10.000.000 ---

104 (MILHOES DE Km) 1:5.000.000

1:2.000.000 --

102 (CENTENAS DE Km) 1:250.000 MegalOpole, Grande Area

1:100.000 Metropolitana.

10 (DEZENAS DE Km) 1:50.000 Area Metropolitana, MetrOpole.

1:25.000

10-2 (CENTENAS DE Km) :50.000 Cidade Grande. Bairro ou

1:25.000 SubUrbio de MetrOpole.

DEZENAS DE METROS 1:10.000 Pequena Cidade, Faceis de

1:6.000 Bairro / SubUrbio de Cidade.

METROS 1:2.000 Grande edificaedo. Habitacdo.

Setor de Habitacd-o.

(Fonte: MONTEIRO, 1996)
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SISTEMA NATURAL SISTEMA URBANO

DEFINICAO E IDENTEFICACAO f DEFINICAO DOS COMPONENTES
DAS UNIDADES GEOAMBLENTAIS 	 URBANOS

LEGISLACA.0 	
AMBIENTAL

DIAGNOSTICO URBANO
DE CADA COMPONENTE

LEGISLACAO
URBANA 

DIAGNOSTICO SOCIO-AMBIENTAL

ZONEAMENTO OU USO PROJETADO

DEFINicAo g.pEumnAcAo
AREA-DA R DE ESTUDO

DIAGNOSTICO AMBIENTAL
I DE CADA UNIDADE

2.3 ROTEIRO METODOLOGICO

De modo a possibilitar o desenvolvimento dos complexos estudos de

qualidade ambiental, corn vistas a definir um diagnOstico, urn zoneamento e urn

direcionamento ao use do territOrio em andlise, faz-se necessaria a adoc5o de passos

bem definidos, sob a pena de se perder nas inameras informacOes que subsidiam as

andlises de estudos desta natureza.

0 roteiro metodolOgico deste trabalho, esbocado na FIGURA 3, é uma

adaptaedo, conforme particularidades locais, dos padraes metodolOgicos para a

implantacab do Zoneamento EcolOgico-EconOmico Costeiro (ZEEC) de acordo corn

o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Abrange apenas o diagnOstico deste

padrao, nao incluindo os trdr' nites legais para sua gesta.o.

FIGURA 3. Organograma descrevendo as etapas metodolOgicas deste trabalho.

ROTEIRO METODOLOGICO
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2.4 DESCRIO0 DAS ETAPAS METODOLOGICAS

2.4.1 Definicao e	 da Area de Estudo

Levando-se em conta a dindmica do processo de ocupacao do

Balneario Cassino, definiu-se como area prioritdria para o zoneamento, as terras

localizadas entre o balnedrio e o Molhe Oeste da Barra do Rio Grande, _Id que em

todos as outras direcOes a expansào urbana do balneario esta interrompida, quer seja

pela presenca de outras localidades urbanas (Querencia e Bolaxa), quer seja pela

presenca do Oceano.

Para a delimitacdo da area. foi confeccionado um mosaico

aerofotoadfico, o qual serviu de base para a elaboracdo de todos os mapas tematicos

posteriores. Primeiramente, fez-se o tratamento das aerofotos no software Thumbs

Plus4 ( retirada das bordas da foto, balanco de cores, luminosidade e contraste), para

em seguida, sua montagem no software AutoCad Overlay R14.

As aerofotografias foram cedidas pelo LaboratOrio de Oceanografia

Geoleaica (LOG / FURG) e pertencem ao Projeto SIG-Rio Grande/ 2000. Foram

obtidas a 7.300 pes (altura de ve•o), corn o equipamento aerofotoardfico ADAR

SYS FEM 1000. Este equipamento é composto por uma camera digital modelo

NIKON N90 35mm (distância focal de 20mm), acoplado a urn laptop e urn GPS. A

esta altura de vOo, as aerofotos sdo obtidas corn resolucdo espacial de

aproximadamente lm.

2.4.2 Subdivisao da Area de Estudo

Primeiramente, fez-se a subdivisao da area de estudo em dois grandes

sistemas:

SISTEMA NATURAL: representado pelas terras que nao possuem

assentamento urban° complexo (tais como, area delimitada para residencias, pálos e

corredores comerciais, distribuicao de aqua encanada, eletrificacdo, vias internas de

corn un cacao).

SISTEMA URBANO: representado pelo Balnedrio Cassino.
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2.4.2.1 Sistema Natural: definicao e identificacUo das Unidades Geoambientais

Atraves da interpretacdo do Mosaico Aerofotogrdfico, subsidiada por

visitas a campo e bibliografia existente, foi possivel identificar diferencas estruturais

e funcionais importantes (aeomorfologia, fluxo hidrico superficial, vegetacao, use da

terra) entre porcOes distintas do territerio.

Por entender que os componentes estruturais bieticos, a presenca dos

fluxes hidricos, dos recursos minerais e energeticos, e de outros aspectos importantes

para a qualidade ambiental, econemica e social de uma regido instalam-se,

desenvolvem-se e evoluem conforme assentamento geomorfolegico, em uma

determinada condicao climatica (CLARK, 1977), optou-se pela subdivisdo

geomorfologica das porcOes propriamente ditas.

0 sistema natural deste trabalho foi subdividido em 4 principais

Unidades Geoambientais: 1. Praia; 2. Campo EOlico; 3. CordOes Litonineos; e 4.

Marisma. Num nivel de detalhamento ainda maior, pOde-se constatar

heterogeneidade estrutural e funcional dentro dessas unidades, permitindo com que

as mesmas fossem novamente subdivididas em sub-ambientes geomorfolegicos,

conforme QUADRO 3.

A identificac5o das unidades foi feita atraves da confeccdo de

respectivo mapa ternatico.

A confeccao do mapa ternatico das unidades geoambientais e dos

demais mapas tematicos referenciados ao longo da descricdo metodolegica que se

segue, foram realizados a partir da insercdo do Mosaico Aerofotourafico e da

imaaem de satelite LANDSAT 7 ETM+ (24/02/2000) no software Spring 3.6.03, no

qual se trabalhou corn as Bandas 3,2,1 (canais R, G, B).

Para o registro das aerofotos, utilizou-se um polinemio de 1°grau corn

10 pontos de controle obtidos em campo corn o GPS (Global Position System)

modelo GARMIN E -TREX. Foram definidos o sistema de coordenadas planas e a

projecao UTM corn datum horizontal SAD 69. 0 erro apes correcâo geometrica foi

de 0,25 pixel, representando a correlacdo entre pontos de coordenadas plotadas no

mosaico. Vale salientar que este erro (-25 cm) ndo representa o erro de

posicionamento final do mosaico, visto que existem distorcOes nas aerofotos que ndo

podem ser corrigidas e que a precisdo do GPS utilizado oscila entre 5 e 10m.

48



QUADRO 3. SubdivisOes do sistema natural da area de estudo.

SISTEMA NATURAL

UNIDADES GEOAMBIENTAIS SUB-SISTEMAS

GEOMORFOLOGICOS

PRAIA

POs-Praia

Face Praial

Praia Media

Antepraia

CAMPO EOLICO

Dunas Embrionarias

Dunas Frontais

Dunas Livres

Bacias de Deflacdo

LencOis de Areia

CORDOES LITORÄNEOS

Crista

Cava Tempordria

Cava Permanente

MARISMA Alto Marisma

Baixo Marisma

2.4.2.2 Sistema Urbano: definicäo dos componentes urbanos

A fim de demonstrar a dindmica de ocupacdo do sistema urbano

--Balnedrio Cassino", priorizando os aspectos que interferem na qualidade de vida da

populacao local e na qualidade ambiental do sistema natural adjacente_ bem como

inferir a respeito das tenancias futuras de use e ocupacdo do solo, definiu-se como

principais componentes para andlise:

Processo de ocupacäo inicial do balneArio;

Aspectos Sociais;

Econamicos;

Politicos;

Culturais;

Lega is.
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2.4.3 DiagnOsticos Ambiental e Urbano

Por "DiagnOstico" entende-se a deserieão estrutural e funcional.

bem como a analise sobre o estado de alteracao atual de cada componente do

sistema em questao (MMA, 1996).

Nesta etapa metodolOgica, akin dos aspectos supracitados, fez-se uma

abordagem das legislacks incidentes (federal, estadual e municipal) sobre cada

componente em andlise, por entender que a descricao da legislacao, nesta ordem,

facilita o entendimento sobre o estado de alteracao destes componentes.

2.43.1 Diagmistico Ambiental

1. DESCRICÄO ESTRUTURAL: compreende:

AndIlse da formacäo e configuracäo atual da unidade: realizada

atraves de revisao bibliografica e levantamento fotografico;

Composicäo do solo e sua capacidade de uso: atraves de

orientacao do Prof. Dr. Luiz F. Spinelli Pinto (Universidade Federal de Pelotas -

UFPel), foram coletadas 6 amostras de solo em campo (os pontos de amostragem

encontram-se localizados no MAPA 2), posteriormente, processadas e analisadas

pelo Departamento de Solos da UFPeI, quanto ao tipo de solo e sua capacidade de

uso

Para a classificacao das amostras, quanto ao tipo de solo foi utilizado

o enquadramento da EMBRAPA (1999), e quanto a sua capacidade de uso, utilizou-

se da metodologia adotada por KLINGEBIEL & MONTGOMERY (1961), detalhada

no tOpico 3.1.7 deste trabalho.

Aptis a identificacao dos tipos e capacidades de uso do solo das

unidades geoambientais compreendidas no estudo, confeccionou-se os respectivos

mapas teinaticos no software Spring 3.6.03, conforme metodologia descrita

anteriormente (tOpico 2.4.2.1). Vale ressaltar que nao foram efetuados estudos do

solo nas unidades "Praia" e "Campo EOlico", pois estas unidades nao possuem a

formacao de solo (representado pela presenca do horizonte A).

c) Composicäo da flora: durante o verdo de 2003, foram percorridos

dois transectos (localizados no MAPA 2) compreendendo as unidades "Campo
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[Ohm-, "Cordbes Litordneos- e "Marisma-, por onde foram realizados detalhados

levantamentos fotograficos das especies presentes. Para identificacao destas especies,

alern dos registros foto graficos, utilizou-se de revisdo bibliografica e da supervisdo

de pesquisadores da Fundacao Universidade Federal do Rio Grande e Universidade

Federal do Rio Grande do Sul. A vegetacdo da "Praia" foi descrita baseando-se na

ampla bibliografia existente.

d) Composicäo da fauna: realizada atraves de revisdo bibliografica.

2. DESCRICAO FUNCIONAL: atraves da interpretacao e analise

do levantamento estrutural realizado para cada unidade geoambiental, foi possivel a

descricao de suas principais fungi:5es ambientais, sendo o seu funcionamento

representado por modelos diagramaticos conceituais.

A elaboracao destes modelos foi desenvolvida no utilitario Microsoft

Word 98, e adaptada da metodolo gia desenvolvida por TAGLIANI (1995) e

TAGLIANI (1997).

Na caixa principal (central) estdo representados principais

componentes e/ou sub-sistemas da unidade geoambiental em questdo, associados aos

processos ecolO gicos que realizam. Ao lado esquerdo desta caixa, constam os

moduladores dos processos ecolOgicos presentes, e a direita, os sistemas ambientais

externos a unidade que participam dos processos ecolOgicos presentes. As setas

indicam a direcdo da interferacia nos processos propriamente ditos. Utilizou-se de

diferenciacdo de cores para as setas, a fim de facilitar o entendimento dos complexos

tluxos abordados. A FIGURA 4, traz representacdo completa destes modelos.

Os moduladores de processos ecolOgicos são descritos

minuciosamente no levantamento fisico-natural da area de estudo, estäo

representados pelo:

- Clima: vento, temperatura e taxa pluviometrica.

- Hidrodinamica Costeira: ondas, mares, correntes e deriva

litordnea.

- Recursos Hidricos: Oceano Atlantic°, Laguna dos Patos, Arroio

Bolaxa e sangradouros.
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Os sistemas ambientais externos referem-se as Unidades

Geoambientais que nao estao sendo especificamente analisadas no modelo, mas que

interferem nos processos ecolOgicos da unidade em questa°.

Os processos ecolOgicos representam as principais fungi:5es que cada

componente ou sub-ambiente da unidade realiza para o equilibrio do sistema como

urn todo, sao representados por pequenas caixas verdes associadas aos componentes

ou sub-ambientes propriamente ditos, sac) eles:

-CB (Consumidor de Biomassa): realizado pela fauna local.

-CD (Consumidor de Detritos): realizado principalmente por

organismos bentOnicos, anfibios e ayes.

-E (Estocagem): representa a estocagem de sedimento e/ou agua,

pode ser realizado por componentes biOticos ou abiOticos da unidade.

-Psp (Presenca da Especie): associado apenas aos componentes

biOticos da unidade.

-Pe (Presenca da Estrutura Fisica): associado apenas aos

componentes abiciticos da unidade.

-PB (Produtor de Biomassa): representada pela entrada de energia

no sistema atraves do modulador climatic°. Resulta do processo de fotossintese e

produgao de biomassa vegetal.

-PD (Produtor de Detritos): realizada atravás da excrecao e

decornposigao dos organismos, tanto vegetais quanto animais.

-R (Reciclagem): representa a purificagao de estruturas abiOticas, tail

como agua e sedimento.

FIGURA 4. Representacao dos modelos conceituais diagramaticos.                          

UNIDADE OU

SUB-AM BIENTE        
MOD ULADORES   SISTEMAS

AMBIENTAIS

EXTERNOS                                                        

	►                      

Componente

AbiOtico       
Processo

EcolOgico                            
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LEGISLACÄO INCIDENTE: atraves de levantamento

bibliourafico, foram abordados aspectos legislativos em nivel feral, estadual e

municipal para cada unidade geoambiental em andlise.

ESTADO DE ALTERACÄO ATUAL: devido a impossibilidade

de quantificacao this alteraeOes impostas as unidades geoambientais atraves do use e

ocupacao antrOpicas, foi considerada, nesta etapa metodolemica, qualquer tipo de

interferência antrOpica imposta ao sistema natural ate o presente momento.

Para sua descriedo, utilizou-se de levantamento fotogafico e revisào

bibliografica.

2.43.2 DiagnOstico Urbano

As etapas correspondentes a descricao estrutural, funcional,

legislacao incidente, e ao estado de alteracão atual dos componentes urbanos

foram realizadas atraves de revisao bibliografica; levantamento fotoarifico; por meio

de reunieies junto a Autarquia do Balneario Cassino (ABC) e Associacdo

Comunitaria do Bairro Cassino (ACBC); e aplicacão de questionarios quali-

quantitativos a populacdo fixa do balneario e a seus comerciantes.

O questiondrio entregue, aleatoriamente, a populacdo (ANEXO D)

abordou questOes referentes ao perfil dos moradores do balneario, qualidade da infra-

estrutura urbana, nivel de violència presente, questdes ambientais, culturais, e nivel

de familiaridade dos moradores corn instittneOes representativas locais.

Ao todo foram recolhidos 100 questionarios, sendo 30 representados

pelos moradores corn renda mensal inferior ou igual a RS700,00; 40 pelos moradores

corn renda mensal entre RS700,00 e RS1.500,00; e 30 representados pelos moradores

com renda mensal acima de RS1.500,00. 0 namero de questiondrios recolhidos

permitiu um erro de, aproximadamente, 10% no processamento dos dados em fimedo

do tamanho populacional (20.000 habitantes), conforme metodologia desenvolvida

por ARKIN & COLTON apud GIL (1989).

O questionario entregue aos comerciantes do balneario (ANEXO E)

contemplou questhes referentes ao tipo de comercio desenvolvido, period() de

experiência no balneario, principais vantagens e desvantagens na realizacdo da
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atividade comercial no local, tipos de divulgacdo utilizados. Ao todo foram

recolhidos 21 questiondrios, distribuidos para os comerciantes da economia formal e

informal do balnedrio. Acredita-se que o contingente dos questiondrios recolhidos

representou muito bem o universo dos comerciantes locais, a medida que foram

incluidos na pesquisa aproximadamente 90% dos comerciantes fixos do balnedrio.

2.4.4 Diagmistico SOcio-Ambiental

Esta é a etapa conclusiva para o entendimento de como se encontra o

arranjo das interferencias humanas sabre as Unidades Geoambientais da area de

estudo, e como estas (meio fisico-natural) interferem na estrutura e na funcionalidade

urbana.

E composta por duas etapas descritivas:

Descric;lo das interferéncias sOcio-ambientais e suas respectivas

conseciencias: subsidiada pelos diagnOsticos ambientais e sociais. utilizou-se de

quadros auto-explicativos para sua elucidacao.

Determinacão de usos conflitivos: representa usos e ocupaceies

antrOpicas presentes nas unidades geoambientais, as quais desconsideram niveis de

manutencao da capacidade suporte destes sistemas naturais. Num processo

comparativo entre a legislacdo ambiental vigente e os usos detectados atualmente, foi

possivel a elaboracdo de urn mapa de usos conflitivos no software Spring 3.6.03.

2.4.5 Zoneamento e Recomendaciies de Usos para as Unidades Geoambientais

Todo o esforco de levantar informacOes, analisd-las, sintetiza-las em

diap_nOsticos rid° teria sentido se ndo viesse a subsidiar as ideias de projecdo de use e

ocupacdo do solo, para o futuro, em moldes mais racionais do ponto de vista sOcio-

ambiental.

2.4.5.1 Zoneamento

Nesta etapa, foram definidas as metas a serem alcancadas em cada

Unidade Geoambiental (preservacao, conservacdo e desenvolvimento) atraves do
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emprego da matriz de funcOes. Esta matriz é uma adaptacao das metodologias

utilizadas por TAGLIANI (1995) e TAGLIANI (1997). Toda a sua descricdo

metodolOgica foi abordada no tOpico referente a descricao de sews resultados, por

considerar tal configuracdo melhor ao seu entendimento.

2.4.5.2 RecomendaeOes de Usos para as Unidades Geoambientais

A definicdo das potencialidades e restricaes de usos das unidades

geoambientais teve como subsidios basicos as funcOes ambientais, o zoneamento,

enquadramento legal e a capacidade de use do solo de cada unidade geoambiental em

andlise. Para sua descricao utilizou-se de um quadro auto-explicativo.
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3. RESULTADOS E DISCUSSOES



3.1 ASPECTOS FiSICO-NATURAIS

DA AREA DE ESTUDO (GERAL)



3.1.1 CLINIATOLOGIA

De acordo corn NIMER (1989), o sul do Brasil esta localizado na

Zona Temperada. Possui o predominio do clima mesetermico, supenimulo, sem

estacao seat.

3.1.1.1 Sistemas MeteorolOgicos

A regido de estudo é atin gida por doffs principais sistemas

meteorolOgicos ou centros de acOo: o Anticiclone do Atlantic° e os anticiclones

rnOveis de origem polar (FIGURA 5). 0 Anticiclone do Atlantic° é urn sistema de

alta pressão do tipo permanente (semi-fixo), situado sobre o Atlantic° Sul corn centro

em torno de 30' S. 0 centro de alta pressao e mais forte nos meses de verao, e no

inverno. torna-se mais fraco, deslocando-se para menores latitudes.

Os sistemas anticiclOnicos de origem polar se propagam para baixas

latitudes corn grande mobilidade. No inicio do seu deslocamento, as massas de ar

apresentam baixas temperaturas e umidades.

A migracao latitudinal (3°) e longitudinal (10°) do centro de alta

pressào e a passagem de sistemas frontais polares a intervalos de seis a dez dias sdo

responsäveis pelas modificacOes sazonais no clima (PAZ, 1985).

3.1.1.2 lentos e Massas de Ar

0 regime de ventos e massas de ar no sul do Brasil esta vinculado as

altas pressOes tropicais e polares. 0 Anticiclone do Atlantic° representa as altas

pressOes tropicais e possui um movimento zonal, perrnitindo a alternancia corn o

Anticiclone Polar MOvel. Isto determina a circulacdo de ventos e massas de ar, e a

sazonalidade do deslocamento de sistemas frontais e linhas de instabilidade (NIMER,

1996). A marcada influencia do anticiclone do Atlantic° causa uma dominancia de

ventos NE atraves do ano, se guido de ventos de SW (infldencia do Anticiclone

Polar) durante a passagem de frentes frias (MALAVAL, 1923), os quais sdo mais

comuns no inverno do que no verao (TOMAZELLI, 1990 e 1993).

59



FIGURA 5. Principais centros controladores do clima no Rio Grande do Sul

(Fonte: TOMAZELLI, 1990).

De acordo com os estudos de BICALHO (1883) apud CALLIARI

(1980), os ventos da regiao podem ser classificados em quatro grupos. 0 primeiro

grupo é formado pelos ventos de NE, NNE, ENE e constituem o grupo dos ventos

predominantes, sendo o NE o principal. Os ventos de E - S formam o segundo grupo,

sendo o SE o vento predominante dente grupo. 0 terceiro grupo é formado pelos

ventos de SSW, SW e WSW. Estes ventos sao causadores de tempestades e,

juntamente corn os ventos de SE e S, provocam o empilhamento de dgua junto a

costa elevando o nivel do mar. 0 Ultimo grupo e formado pelos ventos de N e W,

especialmente o NW, e sao de menor importancia devido a sua fraca intensidade.

Apesar da ctirecao mais frequente ser de NE, os ventos corn maior

intensidade sac) os ventos provenientes de S-SW-W (TABELA 1). Este fato é

explicado, para o caso do Rio Grande, pela sua situacao em territeirio piano, aberto,

longe de qualquer efeito relacionado a topografia (TOMAZELLI, 1993).
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TABELA 1. FreqUe. ncia percentual dos ventos (direcdo e velocidade) registrados na

estacdo de Rio Grande no periodo de 1970 a 1982.

Direcão

Intervalos de Velocidade (m / s)

% V.medial Tot.obs.1-4 5-7 8-10 11-13 14

N 9,1 3,0 0,6 0,1 0,1	 12,9 i	 3,0

NE 15,3 5,8 1,0 0,1 0,1 	 22,3 3,7

E 9,7 2,3 0,2 0,0 0,0	 12,3 3,1

SE 8,6 2,3 0,3 0,1 0,1	 11,4 3,3

S 6,4 3,2 0,7 0,2 0,2	 10,5 4,2 13628

SW 9,5 3,1 0,7 0,1 0,1 13,5 3,8

W 3,77 1,2 0,2 0,0 0,0 5,1 3,5

NW 3,2 0,4 0,1 0,0 0,0	 3,7 T	 2,6

Calma - - - - -	 8,4 0,0

(Fonte: TOMAZELLI, 1993).

3.1.1.3 Tem peratu ra

0 regime de temperatura regional é uma fungdo sazonal do flamer° e

da intensidade da passa gem de frentes frias (NOBRE et al., 1986).

A reaido apresenta urn periodo quente (verso) e urn periodo frio

(inverno). As filth:has variam entre 20° e 24°C, podendo ocorrer maximas de 40° a

42°C. No invemo, ocorre a entrada de massas de ar muito frias, causando 0

arrefecimento termico, corn minimas abaixo de 0°C. Contudo, as medias diarias se

mantem mais elevadas, em tomo de 14°C (NOBRE et al. op. cit.).

3.1.1.4 Precipitacão

A precipitacdo total anual media (1200 - 1500mm) pode variar

fortemente entre anos consecutivos e esta principalmente relacionada ao padrdo e

freqaencia da passagem de frentes frias (PAZ, 1985).

A precipitacdo é uma das variaveis meteoroidgicas mais importantes

para os estudos climdticos das diversas regiOes do Brasil. Tal importancia deve-se as
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consequencias que estas podem ocasionar em excesso (precipitacao intensa), para os

setores produtivos da sociedade tanto econOmico e social (agricultura, transporte,

etc.), causando enchentes, assoreamento dos rios, quedas das barreiras, etc.

3.1.1.5 El Ninii

0 fenOmeno El Nino / Oscilacdo Sul (ENOS), exerce urn papel

importante na ocorrencia de anomalias climaticas na Regido Sul do Brasil. Segundo

SILVA et al. (1992), o ENOS d urn fenOmeno altamente persistente, com duracdo

tipica de 2-7 anos, é responsavel principalmente pela variacao dos regimes

pluviometricos sobre o continente. Durante os anos de El Nino, ocorre urn

aquecimento anOmalo dag dguas do Oceano Pacifico, aumentando a evaporacäo e

acentuando a conveccdo nesta regido. Tendo como conseqtiencia a diminuicào da

precipitacdo em aleumas regiOes tropicais, favorecendo o aumento de precipitacdo

acima da normal nas regiOes subtropicais.

De acordo corn GRIMM et al. (1996), existem diferentes tipos de El

Nino em que ocorrem anomalias de precipitacdo positiva ou neeativa para uma

mesma regido. A Reeido Sul do Brasil apresenta varias reaiiies com grande coeréncia

no que se refere a relacdo entre El Nino e precipitacdo. Segundo GRIMM (op. cit.),

reeieies mail prOximas do Oceano Atlantic° apresentam anomalias consistentes

durante o inverno do ano seguinte. Estas anomalias ocorrem na maior parte da

Regido Sul e sac) determinadas pelo relevo, latitude e proximidade do oceano.

Anomalias de precipitacdo durante anos sem a interferencia de El Nino tendetn a ser

opostas dquelas durante o ano de El Nino, o que indica uma tendencia bi-anual na

Oscilacdo Sul.

3.1.2 HIDRODINAMICA COSTEIRA

A Hidrodindmica Costeira é a principal responsavel pelo

desenvolvimento das praias arenosas e pelos processos erosivos e deposicionais que

as mantem em constante alteracdo.

Os ventos, as ondas por eles geradas e as correntes litordneas que se

desenvolvem quando as ondas chegam a linha de costa_ atuam ininterruptamente



sobre os materiais que ai se encontram, erodindo, transportando e depositando

sedimentos. A estes processos somam-se as mares e as ressacas produzidas pelas

tempestades.

3.1.2.1 Regime de Ondas

Sob o ponto de vista da importáncia relativa dos diferentes agentes

hidrodindmicos, a costa do Rio Grande do Sul pode ser classificada como uma costa

que, em toda a sua extens -do, é francamente dominada pela acdo das ondas. Sua

configuracdo, praticamente retilinea, sem reentrincias e irregularidades maiores, lhe

confere urn calker aberto, exposto diretamente a acdo das ondas de energia media a

elevada (VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995).

As ondas que atingem a costa da area de estudo podem ser

classificadas em tres diferentes tipos, cuja ocorrencia se da, muitas vezes, de forma

superposta: (1) ondulacäo (swell waves), (2) vagas (sea waves) e (3) ondas de

tempestade (storm waves).

A ondulacäo corresponde as ondas mais regulares, de periodo mais

longo, de menor esbeltez, de cristas mais arredondadas e que derivam de centros de

aeracdo posicionados longe da regido costeira (VILLWOCK & TOMAZELLI op.

cit.). 0 principal centro de geracdo desta ondulacdo, para a area de estudo, pode ser

identificado como sendo o cinturdo tempestuoso subpolar do AtIdntico Sul,

posicionado em torno da latitude 60° Sul (DAVIES, 1980). Levantamentos efetuados

por MOTTA (1969) na regido costeira do Rio Grande do Sul mostram claramente

que as ondulacties dominantes provem do quadrante SE.

As vagas sdo ondas que resultam da acdo de ventos locais soprando

dentro da area costeira. 0 fato de se situarem dentro da prOpria zona de aeracla faz

corn que as vagas sejam bastantes irreaulares, corn caracteristicas complexas e

confusas (VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995). Como foi demonstrado por

TOMAZELLI (1990), ha urn nitido predominio, na reaido em estudo, de ventos

ocednicos provenientes de direcâo NE e E, o que faz corn que esta tambem seja a

direcdo dominante de incidencia das vagas no local.

As ondas de tempestade, embora mais raras, correspondem as de

maior energia que atingem a regido costeira da area de estudo. Elas resultarn da acdo
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de Cortes ventos associados as tempestades que ocorrem dentro ou prOximos a regido

( VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995). Estas ondas que, nornialmente, se associam a

expressivas elevacOes do nivel do mar durante os periodos de tempestade, via de

reg.ra_ causam importantes impactos na costa, promovendo intensos processos

erosivos e grande movimentacdo do material sedimentar junto a praia.

Especificamente para a area de estudo, TOZZI & CALLIARI (2000),

atraves de observackies visuals da Praia do Cassino, diferenciaram os quadrantes de

incidencia das ondas em tres principals setores: Sul_ Sudeste e Leste. Ao quadrante

Sul_ foram atribuidos os eventos de maior energia das ondas, corn ondulaceies

misturando-se a va gas geradas por ventos locals (S, SW ou W) corn medias de altura

si gnificativa entre 1,5 e 2,0 metros e periodos de pico entre 12 e 15 segundos.

O quadrante Sudeste apresenta dindmica mais homo genea, corn ondas

de menor esbeltez (altura siimificativa de 1,0 metro e maxima observada de 2,5

metros) e periodos bem definidos (media 12 segundos). 0	 quadrante	 Leste

caracteriza-se por apresentar menor energia de ondas (geralmente va gas de maior

esbeltez), corn altura media de 0,5 metros e periodos em torno de 9 segundos.

COLI (1994), atraves de dados histOricos de alturas de ondas na

plataforma continental do Rio Grande do Sul, determinou a existencia de variacOes

espaco-temporais na altura e direcdo das ondas. Para os meses correspondentes ao

invemo, foram atribuidas as maiores alturas de onda_ ocorrendo o contrdrio para Os

meses correspondentes ao verdo.

Os meses correspondentes ao outono e primavera apresentam padraes

transicionais. Quanto a direcdo das ondas, as de nordeste, leste e sudeste possuem

maior ocorrencia na primavera e verao, enquanto as ondas de forte, oeste e sudoeste

se maLmificam no outono e inverno. As ondas provenientes de sul e noroeste ndo

variam em ocorrencia ao lon go do ano.

EVENTOS EXTREMOS DE ONDAS

Para projetos de obras ou outros trabalhos de en genharia junto a costa,

é importante que se conheca a probabilidade de uma onda atin gir urn determinado

valor maxim() de altura.
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Corn o intuito de se ter um levantamento do clima ondulatOrio em Rio

Grande, foi instalado urn ondOgrafo direcional tipo Waverider prOximo ao Moihe

Leste, a uma profundidade de 15 metros, nas coordenadas 32°10'S e 51°58'W

(MACHADO, 2000).

Corn base na aquisica'o destes dados, MACHADO (op. cit.), fez uma

sintese corn relacao aos dados de alturas de ondas maximas para esta região em 3

anos de medic -6es (1996 a 1998). Ondas corn altura significativa superir a 2,0 metros

foram encontradas em 17% dos casos. A maior onda significativa medida foi de 5,51

metros e a onda maxima registrada foi de 7,62 metros.

Ja a media das alturas, significativa e maxima, foi de 1,24 e 2,05

metros respectivamente, sendo que quando se tem um regime Thpo vaga", a altura

si gnificativa fica em torno de 1,0 metro, e para uma "ondulacdo-, em torno de 1,5

metros. 0 intervalo entre 1,75 e 2,10 metros concentrou a maioria das medicOes para

altura maxima (57%), enquanto que o intervalo entre 1,0 e 1,5 metros concentrou em

82% para a altura shmificativa.

3.1.2.2 Regime de Mares

0 reaime de mares é outro fator determinante da aeomorfolo ura det..

areas costeiras, conforme mostrou HAYES, 1975 (apud VILLWOCK &

TOMAZELLI, 1995).

Segundo o autor, costas de macromares mostram estudrios marginados

por amplas planicies de mare ocupadas por manguezais ou marismas, corn ausencia

dos sistemas do tipo ilhas-barreiras. Ja as costas de mesomares mostram ilhas-

barreiras curtas e atrofiadas, grande nnmero de canais ligando as areas lagunares ao

mar, grande desenvolvimento de manguezais e marismas nas margens lagunares e

estudrios. As costas de micromares, tern ilhas-barreiras alono-,adas, pequeno namero

de canais e pouco desenvolvimento de manguezais e marismas.

A costa do Rio Grande do Sul enquadra-se nas caracteristicas de

micromares, por apresentar amplitudes de mares astronOmicas inferior a 2m

(DAVIES, 1980; HAYES & KANA, 1976). A pequena intluencia de mares

astronOmicas e compensada pela alta influencia das mares meteorolOgicas. Estas sdo

as principals responsaveis pela sobrelevacdo do nivel do mar. sendo mais frequentes
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nos meses referentes ao inverno, devido a migracao de sistemas de baixas pressiies

em direcao a costa gaitcha.

A ocorrencia de mares meteorolOgicas, associadas aos equinOcios

(mare de equinOcio) é responsdvel pelas maiores variaceies morfolOaicas no perfil

praial na costa sul do Brasil, entre Cassino e Chui (CALLIARI et al. 1995, 1996;

TOZZI & CALLIARI, 2000).

ANOMALIAS DE MARES METEOROLOGICAS

No que tange as mares meteorolOgicas especificamente para a Praia do

Cassino, BEDRAN (2000) analisou anomalias presentes entre Janeiro e Julho de

1999. Os principais ventos que condicionam anomalias de mares meteorolOgicas sao,

no caso de anomalias positivas (empilha agua na costa) , de sudoeste, e no caso de

anomalias negativas (retira agua da costa), de nordeste. A principal causa é a

orientacao da costa do Rio Grande do Sul, que é de NE-SW. A atuacao destes ventos

e sentida na costa devido ao efeito de Coriolis, que em situacOes de fortes ventos de

SW tende a empilhar agua e quando estes sao de NE, tende a retirar daua da costa.

0 efeito na costa nao se deve aos ventos locais, mas sim aos ventos

que atuam na regido costeira mais ao Sul no caso de anomalias positivas, e aos

ventos que atuam em regiaes mais ao None no caso de anomalias negativas.

Comparando as anomalias positivas e negativas, percebe-se que as neaativas sap

provocadas por ventos de menor intensidade que os que ocasionam as positivas

(BEDRAN, op. cit.).

3.1.2.3 Regime de Correntes

0 regime de correntes e assunto relevante tanto na configuracao

sedimentar da praia, quanto para estrategias de conscientizacao a populacao sobre

peri gos que a praia oferece aos banhistas.

Na reaiao costeira em estudo, as correntes de mares, como ja foi

discutido, podem ser consideradas como inexpressivas. Da mesma forma, as grandes

correntes de circulacdo ocednica do sudoeste do Atlantico (Corrente do Brasil e

Corrente das Malvinas), por envolverem deslocamento de daua muito afastado da
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costa, tambêm nao afetam diretamente a sedimentacdo costeira. Assim, a acao

morfogenica, na area de estudo, relacionada corn a atividade de correntes, é

controlada basicamente pelas correntes litordneas induzidas pelas ondas e ventos e,

secundariamente pelas correntes fluviais do Canal do Rio Grande (VILLWOCK &

TOMAZELLI, 1995).

As ondas que chegam a praia acabam por gerar uma serve de

correntes, cujo padrao depende do angulo de incidencia que fazem corn a linha de

praia. Quando as ondas batem paralelamente a linha de costa, desenvolve-se um

padrao de circulacdo celular atraves de correntes de retorno, perpendiculares a praia,

por onde voltam ao mar as aguas que ali se empilham continuarnente, produzindo

uma serie de reentrthrcias na linha de praia separadas pelos cdspides praias

(VILLWOCK & TOMAZELLI op. cit.).

Quando as ondas incidem obliquamente a linha de costa,

desenvolvem-se as correntes litordneas atraN es (las quais as massas de agua se

deslocam paralelamente a linha de praia. As correntes litordneas transportam os

sedimentos que foram postos em movimento pela acäo das ondas ao longo de amplos

trechos da costa. Este movimento de areia e denominado de "deriva litoranea- e

constitui-se num dos processos mais significativos de transporte de sedimentos ao

longo (las costas arenosas (VILLWOCK & TOMAZELLI, op. cit.).

3.1.2.4 Deriva Litorfinea

A deriva litoranea, ha muitos anos, é reconhecida como urn dos mais

importantes fatores responsaveis pela confi auracdo das praias. Ela deve,

necessariamente, ser avaliada em qualquer estudo que se faca a respeito do balanco

sedimentar de um segmento praial e suas correspondentes taxas de erosào ou

deposicao. Da mesma forma, nenhuma obre de engenharia costeira que interfira nos

padrOes de circulacdo litoranea deveria ser construida sem uma profunda avaliacdo

dos seus efeitos na deriva litordnea dos sedimentos.

Promovida basicamente pelas atividades das ondas que incidem

obliquamente a linha de costa, a deriva se processa em ambos os sentidos da linha de

costa. mas corn predominancia final no sentido NE (MOTTA, 1969).
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Varios indicadores geomorfolOgicos confirmam esta deriva resultante

ao longo de toda a costa do Rio Grande do Sul (TOMAZELLI & VILLWOCK,

1992). Assim, os molhes construidos para fixar a barra de Rio Grande, na

desembocadura da Laguna dos Patos, promoveram uma acentuada deposiedo de areia

no seu lado W, enquanto que o lado E se encontra submetido a erosdo (VILLWOCK

& TOMAZELLI, 1995).

Qualquer modificacdo introduzida pelo homem no sistema de deriva

litordnea afeta o equilibrio do estoque natural de areia ao longo das praias, afetando

as taxas de erosdo ou deposiedo. Obras de construed() civil como molhes, portos,

aterros e dragagens, tem sido responsaveis por erosdo de muitos trechos ao longo da

costa brasileira.

3.1.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA REGIONAL

A geologia e a geomorfologia da Provincia Costeira do Rio Grande do

Sul, foram amplamente estudadas por diversos autores. VILLWOCK &

TOMAZELLI (1995) analisando a histOria da pesquisa nesta provincia determinam

duas fases distintas na evoluedo dos conhecimentos. A fase antiga, compreendida

entre os anos 1880 e 1950, caracteriza-se por trabalhos de cunho descritivo, como os

de WHITE (1908), BECKENSER (1918), LAMEGO (1940) e RAMBO (1942). A

fase moderna é caracterizada por trabalhos publicados a partir de 1950, e

desenvolvidos especialmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

VILLWOCK (1984) e VILLWOCK et al. (1986) apresentam uma

nova abordagem estratigrafica no estudo da Provincia Costeira do Rio Grande do

Sul, baseada na interpretacdo das facies sedimentares e seu agrupamento em

Sistemas Deposicionais.

LONG (1989), analisa a geologia e evoluedo do Quaternario no litoral

do Rio Grande do Sul. 0 autor propde um esquema evolutivo semelhante ao de

VILLWOCK (1984) e VILLWOCK et al. (1986). Entretanto, apresenta mais um

terraco lagunar, alem de urn detaihamento maior em relacdo aos aspectos

genèticos e de posicionamento estratigrafico dos mesmos. Outra diferenca é o

posicionamento cartografico de algumas barreiras praiais, sejam marinhas ou eOlicas.
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Neste trabalho, optou-se pelo emprego do modelo de evolucao

paleogeogrdfica desenvolvido por VILLWOCK (1984) e VILLWOCK et al. (1986).

A Provincia Costeira do Rio Grande do Sul é constituida por duas

grandes unidades geolOgicas: 0 Embasamento e a Bacia de Pelotas (FIGURA 6).

Embasamento é constituido em grande parte pelo Escudo Sul-Rio-

Grandense e Uruguaio e, acima do paralelo 30, pelas seqffencias sedimentares e

vulcânicas, PaleozOicas e MesozOicas da Bacia do Parana.

A Bacia de Pelotas é uma faixa marginal que se estende desde a

fronteira com as aguas uruguaias ate o sul da Plataforrna de FlorianOpolis

(VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995). Esta bacia teve sua formacao ligada aos

eventos geotectOnicos, que a partir do Jurassic°, comandaram a abertura do Oceano

Atlantic° Sul, culminando com a separacao entre a Africa e a America do Sul

(FONTANA, 1990). Compreende a Planicie Costeira, Plataforma Continental e

Talude.

A Planicie Costeira do Rio Grande do Sul, unidade geomorfolOgica

litoranea (FIGURA 7), localizada entre os paralelos 27° e 34° Sul, ocupa uma area de

47.000 Km- (incluindo a porcao uruguaia) estendendo-se por 650 Km ao longo do

litoral corn uma largura media de 90 Km. E constituida por uma extensa area de

terras baixas, que raramente ultrapassam 6,0 metros de altitude (DELANEY, 1962).

Locais eventualmente mais altos sao representados por depOsitos eOlicos.

VILLWOCK (1984) e VILLWOCK et al. (1986) apresentam tuna

interpretacdo evolutiva da Planicie Costeira considerando os ambientes deposicionais

formados como resposta as mudancas ciclicas de variacao do nivel do mar do

Terciario ate o Recente. Utilizando criterios sedimentolOgicos e geomorfolOgicos, os

autores agruparam os depOsitos sedimentares em dois sistemas deposicionais. 0

primeiro é o Sistema de Leques Aluviais e o segundo é o Sistema do tipo "Laguna-

Barreira".

Sistema de Leques Aluviais esta diretamente associado as terras

altas adjacentes, constituidas pelo Escudo, Planalto e Barreira I.

sistema do tipo Laguna-Barreira forma-se quando uma barreira

litorthiea é construida durante um maxim transgressivo, isolando urn corpo lagunar

no lado do continente durante o evento regressivo correspondente. 0 sistema mais

antigo é o mais interiorizado e a idade decresce no sentido do sistema mais externo.
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Assim, considerando essa idade relativa entre as barreiras, VILLWOCK et al. (1986)

denominaram-nas de Barreira I, II, III e IV, da mais antitza . para a mais recente,

respectivamente (FIGURA 8).

Na aplicacdo das curvas isotOpicas de oxigênio desenvolvidas para o

Pleistoceno (SHACKLETON & OPDYKE; IMBRIE et al. apud VILLWOCK &

TOMAZELLI, 1995), é provdvel que os quatro sistemas deposicionais tenham se

formado nos tiltimos 400 Ka.

FIGURA 6. Unidades geolOgicas da Provincia Costeira do Rio Grande do Sul.

BACIA DE PELOTAS (MesozOico Superior -CenozOico)   

Planicie Costeira
Plataforma Continental e Talude       11111111.1111111         

EMBASAMENTO
- Bacia do Parana

Sequencia Vulcanica (MesozOico)
Sequencia Sedimentar (Paleozdico - MesozOico)

-Complexo Cristalino
Cinturao Don Feliciano (ProterozOico -Paleothico Inferior)
Craton Rio de La Plata (Arqueano)

Falhamento
Charneira (Paleocene)	 Isopacas	 (km)
Charneira (Albo - Aptiano)	

IsObatas	 (m)

1.1 =xi
rt

(Fonte: VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995).
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FIGURA 7. Provincias ueomorfolOgicas do Rio Grande do Sul.

(Fonte: CARRADO et al., 1974 apud LEHUGER, 1992).

A Barreira I (FIGURA 9) cresceu ao longo de uma faixa corn cerca de

150 Km de extensao, de 5 a 10 Km de larffura e cotas que. devido a expressiva

cobertura Mica, podem ultrapassar os 100 metros. Este sistema deposicional foi

formado principalmente a partir da acumulacdo de sedimentos eOlicos, resultado de

urn pnmeiro evento transgressivo-regressivo, de idade estimada em 400 Ka

(SHACKLETON & OPDYKE; IMBRIE et al. apud VILLWOCK & TOMAZELLI,

1995).

0 sistema Laguna-Barreira II, formado durante urn seuundo evento

transgressivo-regressivo, corresponds a uma idade de aproximadamente 325 Ka. Este

sistema representa o primeiro estagio de formacdo da "Barreira Whipla Complexa"

de VILLWOCK (1984), e tambem foi o responsavel pelo isolamento do corpo

lagunar representado, atualmente, pela Laguna dos Patos e Lagoa Mirim (FIGURA

10).
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DEPOSITOS CENOZOICOS

BARREIF..k I RARREIRA BARREIRA B.kRiEIYA IV    

FIGURA 8. Pertil transversal esquernatico (E-W) da parte norte da Provincia

Costeira do Rio Grande do Sul, mostrando a justaposicdo lateral de 4 sistemas

deposicionais do tipo laguna'barreira.

LEGENDA DOS DEPOSITOS CENNOZOICOS

Lei :tra6ece de leaves ahmais

	  DcPostos *marts

Depestas s placiales IIusiai

(Fonte: VILLWOCK et al., 1986b).
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O Sistema Laguna-Barreira III esta associado a urn terceiro evento

transgressivo-regressivo Pleistocenico corn idade aproximada de 120 Ka. Seu

desenvolvimento foi responsavel pela implantacao final do Sistema Lagunar Patos-

Mirim (FIGURA 11).

O Sistema Laguna-Barreira IV, de idade holocenica, é o mais recente

sistema deposicional da regido. Desenvolveu-se associado ao maximo da Ultima

transeressao marinha, atingido ha aproximadamente 5,1 ka, quando o nivel do mar

alcancou em torno de 5,0 m acima do nivel atual (VILLWOCK & TOMAZELLI,

1995). Este sistema isolou pequenas lagoas interligadas existences no litoral none do

Estado. Na porcdo media e Sul, isolou as lagoas do Peixe e Mangueira,

respectivamente. 0 avanco do mar se estendeu ate os sedimentos da Barreira Ill,

esculpindo nos mesmos uma falesia que se desenvolve de maneira continua por toda
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a sua borda leste (FIGURA 12). Esta falesia é conhecida na reaido sul do Estado, em

termos geomorfolOgicos, como "falesia morta".

0 evento regressivo instalado apis a fase de transaressao fez corn que

a barreira progradasse, propiciando a formacdo de uma planicie constituida por

cordOes litoraneos, que representam antigas linhas de praias.

FIGURA 9. Evolucdo paleoeo •afica da Provincia Costeira do Rio Grande do Sul.

Reconstituicao da paisagem durante o ma.ximo transgressivo responsavel pela génese

da Barreira I.

TRANSGRESSAO PLEISTOCEN1CA I

(MAXIMO TRANSGRESS! VO )

SISTEMA LAGUNA-BARREIRA I

(ESTAGIO ISOTOPICO DE OX I GENIO 11 . ±400ka)

••••• 
SISTEMA DE LEOLIES ALUVIAIS

0 000 BARREIRA I

(Fonte: VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995).
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FIGURA 10. Evolucdo paleogeoardfica da Provincia Costeira do Rio Grande do Sul.

Reconstituicdo da paisagem durante o maximo transgressivo responsavel pela génese

da Barreira II.

TRANSGRESSAO PLEISTOCENICA II
(MAXIMO TRANSGRESSIVO )

SISTEMA LAGUNA - BARREIRA II
(ESTAGIO ISOTOPIC° DE OXIGENIO 9 . 1- 325k0)

• .01•I SISTEMA DE LEOUES ALUVIAIS

to cool BARREIRA I

	  BARREIRA II

(Fonte: VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995).

FIGURA 11. Evoluc5o paleoaeografica da Provincia Costeira do Rio Grande do Sul.

Reconstituicdo da paisagem durante o maxim° transgressivo de +1- 120 Ka

responsdvel pela gènese do Sistema Laguna-Barreira III, e do maxim° transgressivo

de -4-/- 17 Ka (pagina seguinte).

TRANSGRESSAO PLEISTOCENICA HI
TRANSGRESSIVO )

SISTEMA LAGUNA-BARREIRA III
(ESTAGIO ISOTOPICO DE OXIGENIO 5e:11: 120ka)
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FIGURA 12. Evolucdo paleogeoardfica da Provincia Costeira do Rio Grande do Sul.

Reconstituicao da paisagem durante o mdximo transgressivo holocenico (+1- 5 Ka)

responsdvel pela genese do Sistema Laguna-Barreira IV, e a situacao atual, apOs o

Ultimo evento regressivo (pagina seguinte).

TRANSGRESSAO HOLOCENICA
(MAXIMO TRANSGRESSIVO t 5ka)

SISTEMA LAG UNA-BARREI RA IV
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(Fonte: VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995).

Dentro da compartimentacao geomorfolOgie_a da Provincia Costeira

do Rio Grande do Sul, VILLWOCK (1984) e VILLWOCK & TOMAZELLI (1995)

destacam duns unidades principais: as Terras Altas e as Terras Baixas (FIGURA

13).

As Terras Altas sào constituidas pelo Escudo Sul-Rio-Grandense, a
Depressâo Central Gaiicha e o Planalto this Araucarias. As Terras Baixas sdo

compostas pela Planicie Costeira e da Plataforma Continental.

A Planicie Aluvial Interna a uma regido localizada entre o

Embasamento e o Sistema Lagunar Patos-Mirim. E constituida por

coluviOes e leques aluviais retrabalhados nas suas porcOes distais, em ambiente

marinho e laminar. Foram acumulados no Tercidrio e retrabalhados no decorrer do

Quaterndrio.

A Barreira das Lombas é representada por uma faixa de direc5o NE-

SW que se estende de OsOrio a Tapes. E constituida por depOsitos praiais e eOlicos

que representam urn antigo sistema de ilhas-barreiras. Esta faixa isolou, do lado do

continente, o Sistema Lagunar Guaiba-Gravatai representado atualmente, pelas

bacias hidroardficas do Guaiba e do Gravatai.
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FIGURA 13. Compartimentacao geomorfolOgica da Provincia Costeira do Rio

Grande do Sul.

TERRAS BAIXAS

r_
 

PLANICIE ALUVIAL IN TERNA

I BARREIRA DAS LOMBAS

SISTEMA LAGUNAR GUA IBA - GRAVATAi

BARREIRA MULTIPL A COMPL EX A

SISTEMA LAGUNAR PATOS - MIRIM

TERRAS ALIAS

EMBASAMENTO PRE - CAMBRIAN°

	  SEQUENCIAS SEDIMENTARES DA
BACIA DO PARANA

SEOUENCIA VULCANI CA

(Fonte: VILLWOCK, 1984 apud VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995).

A Barreira Mdltipla Complexa (VILLWOCK, 1972) corresponde a

uma extensa faixa de terra, que se estende desde o none, entre o Planalto das

Araucarias e o Oceano Atlantic°, e ao sul, desde o oceano ate os limites do

Embasamento Pre-Cambrian. Em um perfil E-W ela consiste em uma sucessao de

terracos intercalados corn depressOes que representam sitios de laminas, lagos e

pantanos em estagios evolutivos diferentes (VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995).

0 Sistema Lagunar Patos-Mirim e constituido por depOsitos

lagunares, lacustres, paludais, fluviais e deltaicos e que se encontra instalado desde a

primeira fase de formacdo da Barreira MUltipla Complexa.
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3.1.4 GEOMORFOLOGIA LOCAL

Dentro da macro-compartimentacdo geotnorfolkica supracitada, a

area deste estudo, insere-se na Barreira 1luttipia Complexa e no Sistema Lagunar

Patos-Mirim.

Numa perspectiva detalhada sobre o sistema morfo genetico dos

geossistemas rio-grandenses, VIEIRA & RANGEL (1988) definem estes pela

condicdo morfoclimatica, sustentada pelos valores das medias tërmicas, pelo grau de

umidade anual e pela ecodindmica vegetal.

As feicOes geomorfolOgicas da parte emersa da bacia sedimentar da

margem continental interagem nas relacOes miituas climato-hidroffraficas. As

condicaes climaticas estabelecidas pela variacdo tërmico-pluviometrica

desencadeiam processos morfogeneticos continentais, liberando ampla massa

clastica. A malha hidrogrâfica desloca o material intemperizado para a faixa litordnea

que assume dessa forma caracteristicas hidrossedimentares.

A geomorfologia das restin gas, de acordo corn VIEIRA & RANGEL

(op. cit.) pole ser analisada conforme ambientes geornetrficos especificos. Dentro

deste contexto, optou-se, no presente estudo, pela seguinte subdivisào:

geomorfologia do campo enlico; geomorfologia praial; geomorfologia dos

cordOes litoraneos: e geomorfologia de marisma; os quais sAo abordados em

detalhe na discussào das respectivas Unidades Geoambientais.

3.1.5 RECURSOS HIDRICOS

Dentro de uma perspectiva detalhada, pode-se dizer que os recursos

hidricos com influencia direta na area de estudo sào, principalmente, o Oceano

Atlântico: laguna Lagoa dos Patos; Arroio do Bolaxa, e san gradouros (MAPA 3).
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3.1.5.1 Oceano Atlantico

Todo o litoral brasileiro e banhado pelas Aguas do Oceano Atlantic°.

Este recebe toda a carga transportada pelas correntes e ori ginadas do intemperismo

dos continentes. Esses residuos acumulam-se no soalho dos oceanos sob a forma de

sedimentos, registrando a histOria dos eventos geoldgicos e preservando, como

fOsseis, a representacdo das mudancas ocorridas na vida dos mares.

Os oceanos regulam tambem a maior parte dos processos que ocorrem

nas terras emersas. Eles sao fonte primaria da agua que chega ao continente na

forma de chuva, e contem o maior reservatOrio de carbon() do planeta, envolvido no

ciclo biolOgic,o. A alta capacidade que tem a agua de armazenar calor faz dos

oceanos importantes reguladores climdticos, especialmente nas regibes costeiras. 0

movimento de snag Aguas rege processos erosivos e/ou deposicionais

sedimentolOgicos, sendo de crucial importancia para a estrutura da zona costeira.

Suas correntes sao fundamentais para a vida nos mares, e portanto, para a vida do

homem.

A vida do mar, abundante e diversificacia, tem sido importante fonte

de alimento para os homens no decorrer dos anos. Atualmente, moluscos, crustaceos,

peixes e algas sao de grande importancia para a economia da re giao rio-grandense.

Aliado a tudo isto esta o fato do oceano proporcionar, especificamente

para a area de estudo, a existencia de um rico ambiente estuarino e recreativo.

3.1.5.2 Sistema Lagunar

Os recursos hidricos da Planicie Costeira do Rio Grande do Sul estdo

representados por urn dos maiores complexos la gunares do mundo. Destacam-se tres

grandes corpos lagunares (a Laguna dos Patos, La goa Mirim e Lagoa Mangueira),

alem de urn grande ndmero de lagoas menores distribuidas ao longo de toda a costa.

A Laguna dos Patos (FIGURA 14) é um amplo corpo de agua em

comunicacdo direta corn o Oceano Atlantic° por uma unica e estreita embocadura,

denominada por "Canal do Norte", localizada na cidade do Rio Grande. Sua area é

de 10.360 Km'̀, estendendo-se no sentido NNE — SSO. Sao 250 Km de comprimento

por 60 Km de largura maxima. As maiores profundidades naturais alcancam a
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batimetria de 6 e 7 metros, caracterizando-na como uma laguna de baixas

profundidades (VIEIRA & RANGEL, 1988).

Classificada como o principal coletor de Aguas da Bacia AtlAntica, a

Laguna constitui urn complexo hidroerdfico de 150.432 Km-. A ela interliga-se o

Complexo Mirim (FIGURA 15) de 51.194 Km2 de area drenada, incluindo terras

uruguaias (VIEIRA & RANGEL op.cit).

FIGURA 14. Localizacdo da Laguna dos Patos.

0 repasse de dgua continental pars a Laguna dos Patos obedece ao

ritmo hidrolOeico das precipitacOes. Durante as enchentes, ocorrem descargas

excepcionais, fazendo corn que o volume de dgua lagunar lancada no oceano alcance

a ordem de 22.000m 3/s de 1/07110 (VIEIRA & RANGEL, op. cit.).
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0 volume de agua, em seu trecho final, e definido por um complexo

mecanismo de compensacdo hidrdulica entre a corrente de vazante e a mare sauna,

definindo o ambiente estuarino.

A dindinica das aguas estuarinas 6 controlada, principalmente, pela

combinacão da forca dos ventos, intensidade de chuvas e, em menor grau, das

pequenas mares astronOmicas. Os ventos do quadrante norte-leste favorecem o

desagile da lagoa pars o mar — a vazante. Por outro lado, os ventos de sul e sudeste

elevam o nivel do mar e forcam a entrada de agua salgada — a enchente (VIEIRA &

RANGEL, 1988). Em periodos de alta taxa pluviometrica, ha predominância de

va7ao da Laguna.

FIGURA 15. Complexo hidrografico Patos-Mirim.

(Fonte: VIEIRA & RANGEL, 1988).





Morfologia das areas posteriores ao primeiro cordao de dunas

frontais. Nas adjacências da Praia do Cassino. pode-se observar uma concentracao

significativa de sangradouros na linha de praia. Esta concentracdo estd relacionada

aos cordOes litordneos (area pOs-duria), que durante as variacOes climatica sazonais,

principalmente em periodos prolongados de precipitacdo pluviometrica, sdo

excelentes locais de armazenamento desta agua. Ultrapassada a capacidade de

suporte e saturacao do lencol freatico destes locais de armazenamento, as aguas de

origem pluvial comecam urn lento processo de migracao em direcao a regiaes

topogrdficas mais baixas e estas, posteriormente, em direcâo ao mar. por interm&lio

dos sangradouros.

De acordo corn SEELIGER (1992), ha uma diminuicdo progressiva na

concentracdo dos sangradouros em direcdo ao sul devido ao florestamento de P innus

sp. , os quais excedem 100 Km 2 atualmente, alterando o nivel do lencol freatico.

Fisiografia dos sistemas de dunas frontais. Quanto a fisiografia

do sistema de dunas frontais, apesar da presenca significativa das dunas na area de

estudo, estas de forma alguma impedem a passanm dos sangradouros em direcdo ao

mar.

(3) As caracterIsticas morfodinamicas da praia. Conforme

caracteristica dissipativa da Praia do Cassino, seus sedimentos bem selecionados corn

granulometria fina a muito fina, contribuem para a diminuicdo de sua

permeabilidade. auxiliando a presenca dos sangradouros na regido. 0 MAPA 3

apresenta a distribuicao espacial dos sangradouros para a area deste estudo.

Quanto a sua distribuicdo temporal, os sangradouros da Praia do

Cassino podem ser classificados em 3 grupos distintos (PEREIRA DA SILVA,

1998):

Permanente: independe das condicaes sazonais, permanecendo

corn suprimento de dgua durante o ano inteiro devido ao nivel mais ou menos estdvel

do lencol freatico (FOTO 2).

Efemero: resultante da acdo imediata das precipitacaes

pluviometricas, sendo que sua permanéncia no sistema praial, ocorre durante e logo

apps as chuvas.
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Os sangradouros apresentam, basicamente, tr .es tipos de padrdo de

canal (PEREIRA DA SILVA, 1998):

Meandrante: caracteristicos de praias dissipativas, são canais

sinuosos, apresentando um banco cOncavo e urn convexo (FOTO 2);

Anastomosado: propiciam a formacao de barras arenosas,

distribuidas assimetricamente no leito dos sangradouros;

(3) Retilineo: geralmente, formados apOs periodos de intensa

atividade pluviometrica.

Ao longo da area de estudo, pode ser observada a associacão de

comunidades vegetais e ayes marinhas e de banhados. Atraves destes cursos de agua,

procuram alimento, principalmente, pequenos peixes e crusticeos. A presenca de

especies animais e vegetais, nestes sistemas, mostra a irnportäncia da preservacao de

tais ambientes.

A falta de gerenciamento costeiro para balnedrios da costa do Rio

Grande do Sul é caracterizada pela destruicdo de propriedades construidas em locais

impr6prios, principalmente em cima de dunas e areas sazonalmente alagadas

(PEREIRA DA SILVA, 1998). Para isto, a caracterizacdo previa da distribuicao

espacial dos sangradouros, torna-se uma ferramenta importante a ser considerada na

implementacdo de futuras areas de urbanizacdo ao longo da costa.

Outra ferramenta importante a ser considerada, é a densidade de

sangradouros encontradas na area de estudo. A trafegabilidade da Praia do Cassino é

uma realidade. Varias pessoas a utilizam, como vias de acesso, se deslocando de uma

reaido para outra, ou por pequenos trechos da praia. 0 conhecimento da distribuicao

temporal, as epocas do ano em que aumenta a concentracdo destes cursos, hem como

sua densidade espacial, podem auxiliar os usuarios da praia, no sentido de se

precaver contra os perigos que estes oferecem ao trafego.

3.1.6 SOLOS

Os solos da area de estudo, no geral, sdo pouco evoluidos, sem

horizonte B (seqUencia A-C), profundos, de composicdo essencialmente quartzosa e

textura arenosa e, por isso, excessivamente drenados quando nao IndromOrficos.
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Todos os solos foram enquadrados, de acordo corn a classificacao da EMBRAPA

(1999), na classe de Neossolos Quartzarenicos, diferenciando-se entre as subclasses

Oak() Tipico e HidromOrfico Tipico, conforme MAPA 4.

0 horizonte A, geralmente apresenta cores brunadas no matiz IOYR e

textura areia. Os horizontes Cl e C2, tambem arenosos, apresentam cores bruno-

claro ou amarelo-brunado, ou ainda mais acinzentadas nos solos hidromOrficos. A

textura arenosa confere ao perfil do solo uma ausencia de estruturacao (L.Traos soltos)

e uma consistencia iunida solta e consistencia molhada nao pldstica e nao pegajosa.

A capacidade de troca de cations (CTC) do solo depende quase que

exclusivamente da matdria organica. A textura arenosa quando combinada corn teor

baixo de matêria organica confere, dessa forma, uma baixa capacidade de retencao

de nutrientes e de agua ao solo.

PrOximo aos lencOis arenosos, os solos sao muito jovens, e mostram,

no perfil. horizontes A enterrados, resultado da dinâmica da sedimentacao.

Nas cristas dos cordOes litoraneos e no alto marisma, o solo apresenta

materia orgânica fluvial acompanhada de Oxidos de Fe; no entanto, esses horizontes

nao se apresentam suficientemente cimentados (nao possuem horizonte B) para

serem caracterizados como Espodossolos, como classificado pela EMBRAPA (1995)

apud TAGLIANI (1997).

Todos os resultados obtidos nas andlises fisico-quimicas, das 6

amostras de solo coletadas (localizadas no MAPA 2), estao detalhadas durante

descricao das Unidades Geoambientais.

3.1.7 CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS

A exploracao agricola do solo respeitando a sua capacidade de uso é

importante para a sua conservacao e para a preservacao ambiental. 0 uso incorreto

do solo ira expO-lo a erosao hidrica, resultando em perda da capacidade produtiva,

depOsitos de sedimentos em cursos d'agua, propiciando assoreamento e enchentes,

entre outros problemas.

As classificaciies de potencial de uso das terras baseiam-se na

avaliacao das qualidades e das limitacoes das terras, tendo por objetivo indicar as

possibilidades de uso agricola e recomendar as praticas de manejo necessdrias para

87



manter ou elevar a produtividade das terras, sem que sejam degaladas Estas

classificaccies podem ser utilizadas para o planejamento de programas de

desenvolvimento agricola em escala regional ou estadual (p. ex.: assentamentos),

servindo tambem para o planejamento de atividades agricolas e de conservacao do

solo em nivel de propriedade rural.

Para a classificacao sac) interpretadas as caracteristicas das terras e

avaliados os graus de limitaceies que estas possuem. Sao consideradas apenas as

limitacOes permanentes, nao corrigiveis ou com correcao muito dificil, como

declividade acentuada, pedras nao removiveis, lencol freatico superficial, textura

muito arenosa e outras.

De acordo corn KLINGEBIEL & MONTGOMERY (1961), o

principio basic() que rege as classificacOes tècnicas é: "a medida que aumentam as

limitagóes de uma terra, a intensidade de seu USO agricola adequado dimmui"

(QUADRO 4).

A intensidade de uso corresponde ao grau de mobilizacao do solo

(aeracao, dragagern, passagem de maquinas para coiheita e tratos culturais etc.)

durante o cultivo, expondo-o a riscos de erosao e degradacao. A intensidade de uso

decresce na seguinte ordem: culturas anuais	 culturas perenes --> preservacdo da

vegetacao nativa. Uma terra apta para determinado uso sempre pode ser explorada

corn uma utilizacao menos intensa.

QUADRO 4. Relacao entre a intensidade da limitacao de uso do solo e a utilizacao

das terms.

AUMENTO DA INTENSIDADE DE USO

Grupo

de Uso

Preservacao da

flora e fauna

Silvicultura e

pastagem natural

Pastagem plantada Lavouras anuais

3

4•

AUMENTO DAS LIMITACOES

(Fonte: KLINGEBIEL & MONTGOMERY, 1961)
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No Brasil, sac) utilizados dois sistemas de classificacdo de uso do solo

para fins agricolas, o sistema adotado pela USDA (Department() de Agricultura dos

EUA), conhecido como Capacidade de Uso (KLINGEBIEL & MONTGOMERY,

1961), desenvolvido para o combate a erosao; e o Sistema de Avaliacdo da Aptidão

Agricola das Terras (RAMALHO HMO et al., 1978) desenvolvido no Brasil pela

EMBRAPA.

0 sistema adotado para este estudo corresponde ao de KLINGEBIEL

& MONTGOMERY (1961). A estrutura deste sistema apresenta trés grupos e oito

classes de capacidade de uso, definidos conforme a intensidade de uso que a terra

permite (QUADROS 5, 6 e 7). As terras pertencentes a classe I säo as mais aptas

para cultivos anuais, enquanto as terras da classe VIII sdo imprOprias a qualquer tipo

de exploracdo agricola.

Na area de estudo, encontram-se as classes VI (relativa a area dos

cordOes litorâneos), VII (marisma alto) e VIII (marisma baixo), e estdo representadas

no MAPA 4.
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QUADRO 5. Descricdo das classes de solo (1,11, III e IV) quanto a capacidade de uso.

GRUPO A: TERRAS APTAS PARA CULTURAS ANUAIS

CLASSE I
Terras muito boas em todos os aspectos: solos f6rteis, profundos, em relevo
piano, sem excesso ou deficiência de umidade, sem pedregosidade ou limitacOes
climaticas. Permitem o uso intensive e continuado corn culturas anuais exigentes
em tratos culturais.
Terras boas para cultivos anuais. Apresentam algumas limitacOes leves como:
declive suave, que ja pode causar alguma erosao, baixa CTC (capacidade de
troca de cations) ou saturactio de bases, presenca de pedras, drenagem limitada,

CLASSE II deficiencia climatica, etc. A escolha das culturas é mais restrita do que na classe
I. Requerem praticas simples de manejo (remocao de pedras, drenagem, correcao
da fertilidade mais frequente, etc) ou algumas pritticas especiais para ser mantida
em cultivo continuo.
Terras moderadamente boas para cultivos anuais. Sao mais limitadas do que a
classe	 II	 em	 urn	 ou	 mais	 aspectos	 naturais.	 As	 limitaceies	 podem	 estar
relacionadas corn riscos de erosao por declividade moderada, estrutura fraca
(textura arenosa) ou mudanca textural abrupta. Estas limitacOes tambem podem
decorrer de pedregosidade, baixa fertilidade, ma drenagem, profundidade efetiva

CLASSE HI limitada,	 deficiencias	 climaticas	 moderadas,	 etc.	 Deve-se	 escolher	 culturas
adaptadas	 as	 condicOes	 limitantes,	 sendo	 necessirias	 pritticas	 intensivas	 de
manejo	 para	 cultivar	 estas	 terras	 continuamente, 	 podendo	 envolver
terraceamento, subsolagem, drenagem, rotacao com culturas restauradoras do
solo, manutencao de cobertura morta (palha ou outros residuos) sobre o solo, etc.

CLASSE IV

Terras relativamente boas para cultivos anuais. Possuem uma ou mais limitacOes
severas,	 como:	 declividade	 acentuada,	 alta	 suscetibilidade	 a	 erosao,
pedregosidade intensa, pequena capacidade de retencao de agua, 	 drenagem
deficiente, risco de inundacOes, ocorrancia de secas prolongadas ou geadas, etc.
Podem ser usadas ocasionalmente corn culturas anuais, com praticas intensivas
de manejo, devendo, na maior parte do tempo, serem utilizadas corn culturas
perenes, que protegem rnelhor o solo.

(Fonte: KLINGEBIEL & MONTGOMERY, 1961).



QUADRO 6. DescricAo das classes de solo (V, VI e VII) representadas pelas terras inadequadas para culturas anuais, mas aptas para
culturas perenes.

GRUPO B: TERRAS INADEQUADAS PARA CULTURAS ANUAIS, MAS APTAS PARA CULTURAS PERENES.
Terras pratictimente planar e nao sujcitas a crosno, mas quc npresentain outras limitacOes
quc as tornam inadequadas para culturas anuais. 	 Estas terras podem cstar sujeitas a

CLASSE V inundacOes	 freqiientes,	 possuir	 estactio	 de	 crescimento	 curta	 para	 culturas	 anuais,
apresentar	 alloramentos	 rochosos,	 umidadc	 excessiva	 nao	 corrigtvcl	 por	 drenagem
artificial, limitantes climaticas severas, etc. Sao adequadas ao cultivo de pastagens e de
especies florestais, corn espécies adaptadas as condicOes limitantes, nib exigindo praticas
dc conservacfio.
Tcrras utilizaveis coin culturas perenes, porem exigindo o emprego de pi-Micas espcciais
de conservaciio do solo. Os fatores limitantes podcm ser declividade acentuada, solos
rasos, pedregosidade intensa e nao removivel, textura muito arenosa, umidade excessiva

CLASSE VI sem possibilidade de drenagem, limitantes climaticas muito severas, etc. Deve-se utilizar
especies adaptadas as limitantes existences e proporcionar protectio ao solo contra a
eros5o, por exemplo manter o solo cobcrto, nao usar lotactio exagerada nas pastagens e
outros tipos de medidas conservacionistas.

CLASSE VII

Tcrras	 que	 pemntem	 use	 restrito	 corn	 pastagens	 e	 silvicultura.	 Sao	 suscetiveis	 a
degradacao mesmo quando exploradas corn culturas perenes. Apresentam limitantes
ainda mais severas do que a classe VI, podcndo envolver declividade muito acentuada,
solos erodidos, pedregosidade intensa, solos muito rasos, baixa capacidade de retenc5o de
agua, textura excessivamente arenosa, clima semi-arido, lencol &cane° superficial, etc.
Estas	 terras exigent para sua utilizacifo praticas complexas de conservactio do solo
(terraccainento, cordOes de vegetactio cm contorno, cobertura do solo, etc.) e manejo
cuidadoso (p. ex.: lotactio adequada nas pastagens).

(Fonte: KLINGEBIEL & MONTGOMERY, 1961).

QUADRO 7. Descricao da classe de solo (VIII) representada pelas terras imprOprias para exploracão agricola.

GRUPO C: TERRAS IMPROPRIAS PARA EXPLORACO AGRiCOLA 
Terras aptas somente para refit& de flora e fauna ou para recreacao. Podcm corresponder
a	 areas	 muito	 erodidas,	 corn	 declividades	 abruptas,	 arenosas	 ao	 extremo,
pennanenternente	 encharcadas,	 corn clima	 zirido,	 etc.	 Como exempt°,	 pode-se	 citar
escarpas de morros, dunas e banhados.

CLASSE VIII

(Fonte: KLINGEBIEL & MONTGOMERY, 1961).















Estudando praias micro-mares e dominadas por ondulaciies ("swell"),

WRIGHT & SHORT (1984) introduziram a classificacao morfodindmica de praias e

utilizaram o conceito de "estado morfodinamico" para referirem-se as assembleias

deposicionais completas, processos de redistribuicdo de sedimentos e assinaturas de

processos hidrodindmicos associados a uma praia sob determinadas condiciies.

Estes autores atribuem a del-mica.° das caracteristicas morfodindmicas

de um sistema praial a interacdo entre a energia proveniente dos ventos, ondas e

correntes litorthieas corn o material formador das praias. Um novo perfil é formado a

cada condicdo reinante, atraves de constante acomodacäo da morfologia, definindo

um "equilibrio dindmico" ao sistema (WRIGHT et al., 1985).

O regime das ondas é o maior responsavel pelas variaciies temporais

na zona de arrebentacão, enquanto que as variapfies espaciais sao conseqiiencia da

interacdo das ondas corn a topografia e corn o tipo de sedimento. Fatores como a

exposicao e orientacdo da linha de costa ampliam ou minimizam a acdo dos agentes

fisicos (SONU, 1973; SUNAMURA, 1984).

Dentro da classificacdo morfodinamica de praias proposta por

WRIGHT & SHORT (1984), definem-se seis grupos ou estados morfodinámicos,

segundo os quais as praias podem ser enquadradas. Dois estados sao considerados

extremos (dissipativo e refletivo) e os outros quatro, intermedidrios.

Sao caracteristicas do estado dissipativo:

- Zonas de surfe muito desenvolvidas em decorrència da incidEncia

de regimes de alta energia de onda e/ou da granulornetria geralmente fina,

normalmente desenvolvido sobre praias de pendente suave. A arrebentacdo, portanto,

é deslizante e a progressiva dissipacdo da energia de onda ao longo de uma larga

pow -do do perfil promove a excitacdo de oscilacOes estaciondrias de infra-gravidade,

que passam a dominar a porcdo anterior (em relacão a face praial) da zona de surfe.

0 parametro dimensionador do surfe mantem-se acima de 20, chegando facilmente a

valores em torno de 400. Normalmente, rao ocorrem correntes de retorno muito

persistentes, notando-se clara seffegacdo vertical de fluxos ("undertow").

Estado refletivo:

- Neste estado, toda a turbulencia relacionada ao processo de quebra

das ondas (normalmente ascendente ou merQulhante) esta confinada a zona de "run-

up" da face praial, sobre a qual freqUentemente observam-se cUspides. Porem, em
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condicOes extremamente baixas de energia nota-se, na porcao superior da face praial,

uma berma bem desenvolvida e linear. A porcdo subaquosa do perfil é caracterizada

por urn relevo linear de alta declividade. Comumente, a granulometria e izrosseira.

Dominam o regime hidrodinthnico as ondas incidentes e as primeiras subhannOnicas,

que invariavelmente &Igo estacionarias sobre a costa. Apesar da altura de onda ser

normalmente muito baixa neste estado, a incidencia de ondulacOes ("swell") de

energia moderada gem ondas subharmemicas de altura maior que a das ondas

incidentes, maenificando a amplitude do "run-up", que passa a exercer papel erosivo

sobre o perfil subaereo.

Por envolver tanto processos dissipativos como refletivos, a

caracterizacdo morfodinamica dos estagios intermedidrios é bem mais complexa e

menos estavel tambem. As condiciies ambientais que favorecem o desenvolvimento

de estados interrnedidrios incluem climas de onda de energia moderada mas

temporalmente variavel, e sedimento de granulometria areia media a grossa.

Considerando-se tuna sequéncia acresciondria (declinio enerRetico), os estados

sucedem-se na seguinte ordem :

Barra-Cava Longitudinal ou "Longshore Bar-Trough";

Banco e Praia Ritmicos ou "Rhythmic Bar and Beach";

Barra Transversa e Rip ou "Transverse Bar and Rip";

Crista-Canal / Terraco de Mare Baixa ou "Ridge and Runnel / Low

Tide Terrace".

Quanto ao estado morfodinamico modal da area em estudo, TOZZI &

CALLIARI (2000) classificam-na como predominantemente dissipativa, oscilando

entre os estados secundarios intermedidrios "barra-cava longitudinal" e maximo

dissipative.

De maneira geral, o estado morfodiniimico destas praias tem como

principais caracteristicas uma plataforma larga corn declividade suave (1° - 2°),

midtiplas barras paralelas a uma ampla zona de arrebentacdo e dunas frontais bem

desenvolvidas. A composica- o textural é representada por uma areia fina quartzosa

bem selecionada de alta maturidade corn moda de 2.88 phi., a qual nas estacOes

quentes migra no largo pOs-praia de baixa declividade formando as dunas

embriondrias (TOZZI & CALLIARI, op. cit.).
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A praia desenvolve o estado dissipativo apOs eventos de alta energia,

onde as barras assumem tuna declividade suave devido a maior susceptibilidade

desta granulometria ao retrabalhamento (T0771 & CALLIARI op. cit.). Säo as

barras e secundariamente as dunas embriondrias e frontais, as principais reservas de

sedimentos que contribuem pars a manutencdo dos perfis dissipativos sob o regime

de fortes tempestades (WRIGHT et al., 1982).

principal fator que resulta na diminuicao da energia, e

conseqUentemente nurn perfil intermedidrio, sao as variact5es entre ciclos de

tempestades de Sul - Sudeste, e o predominio das condicaes de baixa hidrodindmica

do Leste-Sudeste (TOZZI & CALLIARI, 2000).

Alem destas interferencias naturals, TOZZI & CALLIARI (op. cit.)

estudando a morfodindmica praial em 3 distintas localidades da area em estudo

(FIGURA 17) puderam constatar a proximidade ao Molhe como mais urn fator

influente nos estigios morfodindiThicos encontrados.

molhe a responsdvel pela existencia de uma "zona de sombra" na

praia, dependendo da direcâo de propagacdo da ondulacao, um determinado trecho

fica relativamente mais protegido do que o restante da costa. Mem disso, processos

de refracdo associados aos paddies de difracâo ocorrentes na extremidade do molhe,

induzem a um padrao hidrodindmico muito mais complexo e heterogeneo nesse setor

da costa (LELIS, 2003).

Conforme os perfis A/B/C da figura 17, observa-se que o estado

modal da area caracteriza-se pelo estoque de sedimentos distribuidos

horizontalmente em barras, berma e dunas. As maximas variaciies de volume vertical

representam as porcifies de maior mobilidade, primeiramente a barra e as faces da

praia, e secundariamente, as dunas embrionarias e frontais (T0771 & CALLIARI,

2000). Estas feiciies morfolOgicas acumulam sedimentos em epocas de menor

energia hidrodindmica (primavera e verso) e säo destruidas durante os eventos de

maior energia hidrodindmica, como as mares meteorolOgicas.

perfil "A" (estado maxim° dissipativo) dentro da protecdo do

Molhe, desenvolve urn major narnero de barras devido ao maior aporte sedimentar.

Apresenta menor declividade e tern feicOes mais alongadas distribuindo sedimentos

ao longo do montante, com varlacOes de volume vertical menores que 0,6m. 0
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O perfil "C", mais afastado da influencia do Moihe. apresenta maior

exposicdo e menor aporte sedimentar, conseqiientemente, maior susceptibilidade ao

ataque das ondas. Possui significativas variackies verticais acima de 0,6m nas dunas,

barras e estirdncio, representando caracteristicas de estado morfodinâmico

intermedidrio, corn aumento na mobilidade das feieees sedimentares que alteram o

estado modal dissipativo para estados intermedidrios.

0 perfil	 represents as condicOes intermediarias entre os demais

perfis (estado dissipativo), corn feicOes sedimentares de maior declividade e

significativas variaciies verticais nas dunas e barras, da ordem de 1,2m, mas menores

no estirâncio.

3.2.1.1.2 Sub-ambiences Praiais

Ate hoje. ndo foi padronizada a nomenclatura (em lingua inglesa ou

portuguesa) utilizada para designar os sub-ambientes praiais, e mesmo os limites

destes Oltimos permanecem em desacordo. TESSLER apud HOEFEL (1995)

apresenta uma boa revisdo sobre o assunto e observa so haver concordância corn

relacdo ao use do termo pOs-praia ou -back.shore-, utilizado para designar aquela

rezido, em direcao a terra, que se estende a partir do fim da zona de varrido.

Neste trabalho, s -do utilizadas as nomenclaturas propostas por

HOEFEL (1995) para designar os sub-ambientes praiais, determinada como se segue

na FIGURA 18.

POs-praia ("back:shore") é a zona que se estende do limite superior do

varrido ate o inicio das dunas fixadas por veaetacalo ou de qualquer outra mudanca

fisio2Mfica brusca. Essa zona do ambiente de praia so e atingida pelas a guas durante

as mares de tempestade (HOEF EL, op. cit.). Na area de estudo, as arandes ressacas,

de forte impulsdo eOlica e acdo erosiva, cobrem o pOs-praia ate o limite das dunas. E

tambem o trecho onde sedimentos dessecados sofrem intensa acão dos ventos,

originando feicaes eOlicas e movimentando as areias formadoras de dunas VIEIRA

& RANGEL, 1988).

A Face praial ("beadOce") identifica a parte do perfil praial sobre a

qual ocorrem os processos da zona de varrido. E a faixa de praia compreendida entre

os limites da preamar e baixa-mar, podendo ser definida como zona intermares
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(HOEFEL, 1995). Na extensão de praia deste estudo, batida regularmente por ventos

de intensidade media para forte, as ondas movimentam significativa carga de

sedimentos marinhos (VIEIRA & RANGEL, 1988).

Praia media é a porcao do perfil sobre o qual ocorrem os processos

da zona de surfe e da zona de arrebentacdo. As feicifies geomOrficas mail destacadas

resultam dos mecanismos desencadeados a partir da rebentacdo das ondas (HOEFEL,

1995). As ondas sdo importantes agentes na movimentacao dos sedimentos e na

esculturacdo dos bancos (VIEIRA & RANGE, 1988).

Antepraia ("shoreftice") é a porcaO do perfil dominada por processos

de empolamento ("shoaling"),que se estende, em direcao ao mar, a partir da zona de

arrebentacdo ate o limite maxim° da acao das ondas sobre o fundo (h/L < 1/4)

(HOEFEL, 1995). Na Praia do Cassino, a antepraia prolonga-se ate cerca de 5 Km do

nivel meclio da mare (VIEIRA & RANGEL,1988).

FIGURA 18. Zona fisica e morfolOgica tipica de praias arenosas.

4-1 Antepraia ► -4	 I Praia media POs-praia Dunasface 4—

(Fonte: modificado de KOMAR, 1998).

3.2.1.1.3 DepOsitos de Lama

Esporadicamente, ocorrem extensas deposiOes de material lamoso

sobre o pOs-praia e zona de estirancio ao longo da Praia do Cassino (FOTOS 4 e 5), o

que descaracteriza este ambiente temporariamente (CALLIARI et al., 2001).
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3.2.1.1.4 Com posiciio da Flora

MICROALGAS

Grandes concentraceies da	 microalga diatoinAcea Asterionellopsis

glacialis	 ocorrem,	 periodicamente,	 na	 zona	 de	 arrebentaclio	 da

Praia do Cassino, em manchas cor de chocolate (aleumas vezes confundidas

corn	 lama).	 Esta	 aim	 é	 uma	 fonte	 muito	 importante	 de

alimento para os organismos bentOnicos neste local chegando a concentracOes de ate

10 9 celulaslitro de aqua (ODEBRECHT & GARCIA, 1998).

Outras diatomaceas	 tambern	 ocorrem	 comumente em grandes

concentracdes, principalmente no verao, como Skektonenza costatum. Coscinodiscus

wadesii, Coscinodiscus spp., Rhi=osolenia spp.	 Ocasionalmente, a assembleia

fitoplanefônica é dominada por dinalaeelados, incluindo especies potencialmente

tOxicas	 como	 Gyrodiniurn	 aureolzan,	 Dinopitiwis	 aczaninata

Alexandrium tamareme. Värios eventos de mortandade de moluscos na Praia

do	 Cassino	 foram	 associados	 corn	 a	 presenca	 de

dinoflagelados,	 principalmente Gyrodinium	 aureolum (GARCIA et	 al.,

1994).

A ocorréncia de diferentes grupos de microalgas tOxicas, na Praia do

Cassino, pode ser explicada pelo crescente niimero de estudos sobre o assunto.

Entretanto. é reconhecido que alteraccies nos ambientes costeiros coin aporte

antropogaico, podem propiciar o crescimento de algumas especies nocivas em

detrimento de outras. Alem disso, a clispersdo por correntes ou mesmo atraves de

agua de lastro dos nasios pode aumentar a area de ocorréncia (las especies

(PERSICH et al., 1998).

0 QUADRO 8 apresenta reeistros histOricos das principals especies

potencialmente nocivas observadas na Praia do Cassino.
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QUADRO 8. Especies de microalgas potencialmente nocivas observadas na Praia do

Cassino.

(Referencias: 1 = ODEBRECHT et al. (1997); 2 = ODEBRECHT & ABREU (1995);

3 = ODEBRECHT et al. (1997); 4 = MACHADO (1979); 5 = ROSA & BUSELATO

(1981); 6 = PERSICH et al. (1998)).

ESPECIE DATA DE COLETA REFERÉNCIA
DINOFLAGELADOS
Alexandrium tamarense Agosto/1996

Julho/1997
Marco/1997

1
6
6

Gvmnodinium catenatum Marco/1997 6
Gvmnodinium sp. Abril/1978 4

Gvrodinium cf. aureolum 1	 Julhoi1981
Marco/1993

5
3

Dinophysis acuminata Marco/1993 3
Prorocentrum balticum Marco/1993 3

Scripsiella cf trochoidea Marco e Abril/1997 6
RAFIDOFICEAS

Chatonella sp. Maio/1995 2
Fibrocapsa japonica Maio/1995 2

Heterosiona cf akashiwo Outubro/1997 6
DIATOMACEA

Pseudo-nitzschia sp. Abril/1998 6

Como pode ser observado no quadro acima, o maior niunero de

especies encontradas pertence ao grupo dos Dinoflagelados. Alexandrium tamarense

e Gymnodinizun catenatum sao produtores de toxinas paralisantes de moluscos,

potencialmente fatais a humanos, enquanto que Dinop/nsis acuminata e produtora

de toxina diarreica (HALLEGRAEH . , 1993). Gyrodinium aureolum, por sua vez,

produz substäncias tOxicas a invertebrados e peixes (LARSEN & MOESTRUP,

1989). Por outro lado, Prorocentrzon balticum e Scripsiella trochoidea podem

ocasionar diminuicdo no oxiiienio dissolvido durante densas floracOes (LARSEN &

MOES FRUP, op. cit.). As Radioficeas causam diminuicdo do oxigenio na agua e

destroem as celulas vermeihas de peixes atraves da producdo de substancias

hemoliticas (HALLEGRAEFF, 1993). Diatomaceas do genero Pseudo-nit:schia sac,

produtoras de toxinas amnesicas (PERSICH et al., 1998).
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3.2.1.1.5 Co m posic5o da Fauna

Varios motivos justificam o marcado interesse pelo conhecimento da

fauna de praias. Muitas especies tem importancia econOrnica direta, como e o caso

dos crustaceos e moluscos utilizados na alimentacdo humana ou como isca para

pesca, a estes somados os poliquetas, que tambem constituem rica fonte de alimento

para alguns organismos, principalmente peixes, cnistaceos e a yes (AMARAL et al.,

1994). Akin disso, diversos estudos tern demonstrado a relevância da utilizacdo de

comunidades hentOnicas na avaliacdo da qualidade ambiental.

A diversidade ou abundancia de especies estäo diretamente

relacionadas corn fatores associados a morfodindmica, como inclinacâo da praia e

tamanho das particulas do sedimento. Quase sempre, quanto menor o didmetro do

ardo e a declividade, maior a diversidade e a abundancia especifica (McLACHLAN,

1983).

A fauna de praias é composta por animais perrnanentes. normalmente

corn distribuicao agregada que, conforme o modo de villa, compiiem a epifauna

(epipsamon ou epipsamose) e a infauna (endopsamon ou endopsamose) e, corn

relacao ao tamanho, a macrofauna, meiofauna e microfauna. Alem dessa categoria,

devem ser incluidos organismos que visitam temporariamente a praia eiou dela

dependem como essencial fonte de alimento.

INVE RTEBRADOS

SCHOROEDER (2001) criou um guia dos invertebrados mais comuns

da Praia do Cassino, os quais sdo apresentados resumiclamente no QUADRO 9

(*rims seguintes).
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QUADRO 9. Nome e principais caracteristicas dos invertebrados mais comuns da Praia do Cassino.

NOME CIENTiFICO NOME POPULAR CARACITRISITCAS
CNIDARIOS

Physalio physalis C.:aravela Portuguesa

Colöniu de orgunismos. Prk..domitta nos nines do Novembro e Abril.
Aliment/lm-se de pcquenos crustaceos, lurvas c peixes	 Servem do
aliment° para us tartilrugas marinhas e Puri nudibriiquios. 	 Podcin
causar queiniaduros nos banhistas. 
Alimentoni-se de Nquenos Nixes c einnardes. Piegnentemente sno
jogadas ii Kola pelas ondas ou inure-alto. 
No yea), silo depositadas pelas ondas na Praia do Cassino mil grander
1.11iantidades deixando sun cor azul marcada nu aroma.

Mlle d'oSguit ou Aqua -viva

VeleIla velella Veldt'
MOLUSCOS

lioccinanop duartei Caramitio

Animal eamtvoro necrOtago. fiahito a /ono de urrebentocao. No verso,
Os adultos vflo porn Aguas mais prortindas c, rii/110 de sea period°
roprodutivo. Sao encontrados nu primavera, outono 0 inverno.

Olivanciloria miricularia Carmillki0 COIllunl

Mocambique

Camivoro, alimenta-se preferencialmente de tatuiras, marisco bronco e
o inucambique. Coniumente encontrado nu zone de arrebentacdo. ApOs
grandes tempestudes, 1XX112111 ser encontrados coin freqn0ncia na urcia
da priiiii.
I • iltrador, Omit:ma-se de plancton. Halo ta a titixu entre-mares. Serve de
aliment° punt o siri-aitil, siri 	 Onto. o immix), varies especies de
macarieos c guivotas. Picos de desova ocorrem nu primovero e no
outono.

I )(max Imitleyannis

Mesodesina mactroides Morisco bronco

Morisco rose

Animal	 tiltrudor,	 alinienta-se	 de	 tito	 e	 zoopliincton,	 de	 detritos
orgfinicos e de pequeninas algas, tail com p a Asterionellopsis ghicialis,
responsavel pela cot . de "chocolate - dos Aguas du noon de arrebentaclio.
Servem como importante Conte alit/minor pura caraminos, crustaceos,

_peixes e a yes da praia. Sun came 6 Inuit° apreciadu  na culinariii 
Animal filtrador, alimenta-se de plancton e particulas orgfinicas cm
suspensito no tigua. I Lobito os tondos da :Amu de affehentactio. Muito
anreciada porn confeecao de artesanatos. 

Amiantis purpurato

ANIODEOS
Spio gaucho

CRUSTACEOS
	 	 Poliqueta Vive enterrada ocupando a parte superior da oreia do inediolitoral

I .igiti exoticu I Mriitinliti da pram on Bonita do inur
Sflo de origem marinha, inns preicrem as rochus a heirs-mar, ocupando
os Mollies da Burro. Apesor de onivoros, preferein algas verdes. 
Desova durunte todo o ono, corn o Pico na prinuivera. Alimentain-se do
restos de algas, protozoOrios, microcrustaccos, pequenos Nixes e ovos
de coNp odes. Muito abundante no nom de arrebentoeflo. 1 `... a segunda
cspecie de cumarbes mais coniercializada no regifto c substittli 0
eiuorflo-rosa (estuarino) nos periodos de entressolia. Sens principals
predfidores silo a corvine, pescadinlia ollida, a Maria-mole, a obrOteo,
o peixe-rei C o bagre. Durante us noitos de verso do PraM do Cassino, S
commit, grupos de veranistas arrastando a Amu de arrebentucfio pars
sun captura 
ConstrOi tocas na parte. alto da praM, proximo as duns. Consumidor de
detritos organicos, alimenta-se de Nixes, ayes mortas, ovos de ayes,

Artemisia longinaris Caniarflo-seta-burbos



( h;ypode quadrats Carangtieno-lantasina

Corrupt°

tat tans e vegetais. Praticamente desaparece da prata dtaante a invent()
(sett:AN/el a bin \as lempersturas). period() que hiherna cm suit loco
Reaparece no Mick) da primavers c petal:mew all y° no vent() e
000000. Suu reproduiao ticontece  101 pritnavers e inicio do vet an. 
Facilmente enemas& it partir do Mollie ()este so longo do ants faks
do I8 Kin de pails. C'oniedor de deptisitos 	 1 .: x inn() cavador A eclosno
do SCUS OVOS St: dil dlin1/11C OS IlleSCS de janerro, dando origen) A kayos
/ie lartlo park do plancton da /owl de arrebentacao. Dentro de suss
golcritts vivetn °taros organismos associtslos, como comenssis, Isis
coino	 anenamits,	 caraliguejos,	 venues,	 tut belarios e	 poliquetas.	 b.
coinumente extraido de suns galeriss coin o au\ ilio de bombas de
sue flu, pant son Milt/ado conto isca nut pesca esportiva.

Sergio !intim

Callinectes sapidus Sid ozul

( ientlinente encontiado demo daps, nudundo prOxilno no Condo oti
enterrado nu urcia. Aliments-se de restos de	 otis mottos, phallus e
algas, podendo predur animals inenores. Suu crane C nmito apreciads e
Mill/oda no cult:tarts. tint foto preoctipante e o do as remelts ovudus
serem capturadas rats suss Areas de reproducao, com p por evanplo ao
ludo do Mollie ()este.

Arenneus enbarius Siri-chits

Encontrado no /ono de arrehentacito durante 0 ono todo.Alimenta-se de
tatuirus, mariscos broncos. outros invertehrsdos e pequenos pekes slue
ittidain	 junto	 no	 fund()	 nrenoso.	 Iteproducao	 acontece	 durantc
pfinstvera e verlio. Setts principals predudores sao 0 peke papa-term ,
0 pompo 0 o et1111111Ui0

Fimeriis Nast liensis Valiant 00 Tann

Aliments-se de pluncton c outran pequenos fragnientos organleos, r.:

tuna especie in igradora 'unreal ati vs, scompanhando 0 avanco o recta)
dos mares, mantendo-se ml /ono de vun n ido dos °tidos, A reproducao
ocorre entre lain/avers c verao. Pols situ alaindaticis ns pmts. emu
especie e 0111 this mills iniportantes elos aliments; es entre 0 plancion 0
organismos de nivois treticos superiores, com p por exempt°, poke e
elves. Servem de aliment° pars as gaivottis, nutoricos, bscre, papa-
term, carninujos, sins c c0ningu0jos.	 A	 remelt ovada e	 titili/ada
Lambent	 como	 isca	 nu	 pesca	 ainadora	 .	 e	 ocasionalinente,	 na
aliment:000o humans.

EQUINODERMAS

Melina quinquiespertOrsta I 301aclut-da-pra is

Vivem cm Aguas rasas, semi-enterradas on entenadas no ureic on&
buscam	 sou	 aliment()	 consti tut&	 por	 petittenos	 organismos.
FreMientemente silo jogadas is pirtia pelas ondas, onde moneni pot
falls de timidade. Silo tailitadtis no artesanato.

(Fonte: SCHOROEDER, 2001).



ICTIOPLANCTON

Urn total de 15 familias e 14 especies foram identificadas na zona de

arrebentacdo da Praia do Cassino (BUSOLI & MUELBERT, 1997), sendo os ovos e

larvas mais abundantes correspondentes as especies exploradas pela atividade

pesqueira: Trichiurus leptztruc (peixe-espada); Micropogonias furnieri (corvina);

Atherinopsidae (peixe-rei); Lycengraulis sp. (manjuba); Brevoortia pectinata

(savelha); Menticirrhus americanuy (papa-terra).

PELXES

A ictiofauna da regido utiliza os ecossistemas da La guna dos Patos

como locais de alimentacdo e!ou desova. Estudos sobre a composiedo de peixes da

reaido foram realizados por CHAO et al. (1982), sendo as especies mais abundantes

listadas abaixo (QUADRO 10).

QUADRO 10. Principais especies da ictiofauna encontradas na Praia do Cassino.

NOME CIENTIFICO DAS ESPECIES

Micropogonia curvieri

Netuma barba

Macrodon ancilodon

Cy110S611111 striatus

Umbrina canosai

Ctenosciaena gascilicirrhus

Paralonchurus brasiliensis

Mugil liza

Odonthestes bonariensis

Trichiurus lepturus

Licengraulis simulator

Anchoa marinii

Jenvnsia lineata

Enuraulis anchoita

Xenomelaniris brasiliensis

(Fonte: CHAO et al., 1982).

110



RFPTEIS

Confonne MARCOVALDI & ALBUQUERQUE apud SILVA &

ALMEIDA (1998), this 8 especies de tartaru gas marinhas existentes, 5 s'ao

registradas para a costa gaticha, o que salienta a importancia da costa do Rio Grande

do Sul no que se refere as rotas migratOrias e a zona de alimentacdo destas.

Dentre as especies encontradas estão: Chelonia mydas; Careta careta;

Lepdochelys. olivacea; Eretmochelys inzbricata e Dermochelis coriacea, sendo as

mais ocorrentes: Chelonia nzydas. e Careta careta.

ANTS

A Praia do Cassino é urn importante habitat para especies de ayes

residentes, e constitui urn importante local de alimentacäo para a yes procedentes de

areas distantes, de ambos os hemisferios, durante suas extensas migracOes

( VOOREN & ILHA, 1995).

KALIL, em 2000, registrou 23 especies de ayes na Praia do Cassino,

sendo 12 residentes e 11 miexatOrias. Destas, 15 especies aparecem durante todo o

ano na Praia (QUADRO 11).

QUADRO 11. Especies da avifauna predominantes na Praia do Cassino.

ESPECIES

RESIDENTES

VERAO OUTONO INVERNO

Larus maculipennis X '

Larus dominicanus X X X

Sterna trudeaui X X X

Nfilvago chimango X X X

Haematopus palliatus X X X

Himantopus

himantopus

X X

Egretta thula X X

Charadrius collaris X X

Sterna superciliaris X X

Rhynchops ni gra X
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ESPECIES

MIGRATORIAS DO

HEMISF. NORTE

VERAO OUTONO INVERNO

Sterna hirundo X

Pluvialis dominica X

Calidris canutus X

ESPECIES

MIGRATORIAS DO

HEMISF. SUL

VERAO OUTONO INVERNO

Sterna hirundinacea X

Charadrius falkiandicus X

(Fonte: KALIL, 2000).

MAMIFEROS

0 litoral do Rio Grande do SW é rota de migracdo de diversas especies

de mamiferos marinhos, dentre estes os Pinipedes que utilizam esta parte do litoral

como area de alimentacao e descanso durante seu ciclo anual de mieracao (SILVA et

al., 1998). Atualmente, eles esti° protegidos por duas unidades de Conservacdo no

litoral gaucho, a Reserva EcolOgica da Ilha dos Lobos (municipio de Tones) e o

Reftemio da Vida Silvestre do Molhe Leste da Barra de Rio Grande (municipio de Sao

Jose do None). 0 QUADRO 12 lista as principais especies presentes na Praia do

Cassino.

QUADRO 12. Principals especies de mamiferos marinhos presentes na Praia do

Cassino.

Ordem Especie Nome Popular

Cetâcea Eubalaena australis Baleia franca

Cetacea Tursiops truncatus Golfinho nariz-de-garrafa

Cetâcea Pontoporia blainvilei Toninha

Pinipeda Otatia flavences Leao marinho

Pinipeda Artocephalus australis Lobo marinho

Pinipeda Artocephalus tropicalis Lobo	 marinho	 de	 peito

branco

(Fonte: PINEDO, 1992).
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3.2.1.2 DESCRI4 A0 FUNCIONAL

Em termos ecohigicos, costumava-se pensar, ate poucos anos atras,

que as praias arenosas tido representavam mais do que grander depOsitos de areia

praticamente estereis. Sabe-se hoje, porem, que tal fato ndo ilustra a realidade. As

praias arenosas sao ecossistemas vidveis e produtivos que sustentam uma

comunidade variada de invertebrados como equinodermos, moluscos, crustaceos,

artrnpodes; e vertebrados, como a yes marinhas e peixes litordneos. Alem disso,

respondendo as flutuacOes dos niveis de energia atraves de mudancas morfolOgicas e

trocas de sedimentos corn regiOes adjacentes, as praias atuam como zonas tampao e

protegem a costa da acao direta da energia do oceano (}IOEFEL, 1995).

Sua conexdo com ambientes mais continentais, para o caso em estudo,

é feita por pequenos cursos d'dgua (sangradouros), que se originam da acumulacdo

de agua doce ou das regiOes interdunas ou diretamente das cavas dos cordOes

litordneos. A importancia destes cursos d'agua, neste ambiente, estd ligada ao

balanco sedimentar praia / duna pela reposicdo da areia da praia que se acumula nas

dunas, especialmente em periodos de ressaca (PEREIRA DA SILVA, 1998).

Destacam-se como principais processos ambientais deste sistema:

fluxos de movimentacao de sedimentos, nutrientes, e Materia Organica corn o

sistema estuarino, assim como o transporte sedimentar paralelo e perpendicular a

praia.

0 Modelo Diagramdtico Conceitual demonstrado na FIGURA 19,

ilustra, principalmente, as relaciies entre os componentes da Praia do Cassino, e

interferacias diretas de moduladores e agentes externos naturais.
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LEsculturacdo dos
	

Preservacdo

bancos com intensa

mobilidade do

sedirnento.

2.Comporta presenca

fitoplanctemica essencial

a cadeia traca.

3.Protecdo contra erosdo

Praia
	

das ondas.

Antepraia
	 1.Alta biodiversidade. 	 Preservacdo.

2.Zona tampdo.

3.Movimentacdo de

sedimentos, nutrientes e

materia organica corn o

sistema estuarino.

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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- Bern piiblico de uso

comum (Lei federal).

- Area de Interesse

Paisagistico e Cultural

(Lei municipal).

1.Nenhuma obra e/ou

atividade poderd ser

realizada.

2.Nao permitir qualquer

atividade e/ou obra que

interfira direta ou

indiretamente na

presenca e/ou qualidade

deste ambiente.

1.Conservacdo natural.

2.Lazer e recreacdo de

contato primdrio.

3.Atividades

educacionais e de

pesquisa cientifica.

- Bern paha) de uso 1.Nenhuma obra e/ou 1.Conservacdo natural.

comum (Lei federal). atividade poderd ser 2.Lazer e recreacdo de

- Area de Interesse realizada. contato primirio.

Paisagistico e Cultural 2.Ndo permitir qualquer 3.Atividades

(Lei municipal). atividade e/ou obra que educacionais e de

interfira direta ou pesquisa cientifica.

indiretamente na

presenca e/ou qualidade

deste ambiente.

4.Pesca esportiva.



DesenvolvimentoDunas EmbrionArias 1.Transferéncia de

sedimentos para o

sistema praial e dunas

frontais.

2.Protecao contra

erosao.

Dunas Frontais Conservacao.1.Protec'âo contra

erosao.

2.Manutencao do

equilibrio sedimentar

entre sistema praial e

eOlico.

Campo Miro

Dunas Livres Conservacao1.Transferéncia de

sedimentos ao sistema

praial, du nas frontais e

lencOis de areia.

(1



- Vegetacao é Area de

Preservacdo Permanente

(Lei federal).

- Area de Preservacdo

Permanente (Lei

municipal).

- Vegetacdo é Area de

Preservacão Permanente

(Lei federal).

- Area de Preservacrão

Permanente (Lei

municipal).

Area de Preservacdo

Permanente (Lei

municipal).

1.Nao permitir qualquer

atividade e/ou obra que

interfira direta ou

indiretamente na

presenca da vegetacao

nativa.

1.Ndo permitir qualquer

atividade e/ou obra que

interfira direta ou

indiretamente na

presenca da estrutura

fisica e biOtica.

I.Ndo permitir qualquer

atividade e/ou obra que

interfira na quantidade

e movimentacdo do

sedimento.

2.Ndo permitir a

supressao da fauna.

3. Nab permitir a

disposicao de residuos

sOlidos.

4.Näo permitir a

alteracdo do nivel do

lencol freatico.

1.Exploracdo dos

valores paisagisticos.

2.C:onservacdo natural.

3.Atividades

educacionais e de

pesquisa cientifica.

4.Repovoamento corn

especies nativas.

1.Exploraclo dos

valores paisagisticos.

2.Conservacdo natural.

3.Atividades

educacionais e de

pesquisa cientifica.

4.Repovoamento corn

especies nativas.

1.Exploracäo dos

valores paisagisticos.

2.Conservacdo natural.

3.Atividades

educacionais e de

pesquisa cientifica.

4.Ecoturismo.

5.Atividades de

recreacdo e lazer de

contato primario.



C
C
C
C
C
C  

Bacia de Deflacio 1.Corredor de transporte

sedimentar para

ambientes mais

interiorizados.

Desenvolvimei 

Campo EOlico LencOis de Areia Desenvolvimeni              

C                           



1. Nap permitir a 1.Exploracao dos

disposicao de residuos valores paisagisticos.

sOlidos. 2.Conservacao natural.

2.Atividades e/ou obras 3.Atividades

desenvolvidas devem educacionais e de

permitir a presenca de pesquisa cientifica.

corredores para 4.Ecoturismo.

transporte sedimentar. 5.Atividades de

recreacao e lazer.

6.Criacao de animais

nativos.

1. Nao permitir a 1.Atividades de pesquisa

disposicao de residuos cientifica.

sOlidos. 2.Atividades de

recreacao e lazer.

4.Criacao de animais

nativos.

5.Atividades de

mineracao.

6.Florestamento.

7.Disposicao de lixo

organic°.



C

C
C
C
C

Crista
	

1.Aporte de nutrientes e
	

Desenvolvirr.

sedimento para as cavas.

2.Comporta especies da

flora e fauna.

CordCies Litorfineos



- Preservacão (sugestdo

deste estudo).

- Area  Urbana de

Classe VI 1.Conservar corredores

biolOgicos.

2. I\1 -ao permitir qualquer

1. Pecuaria com

intensidade restrita.

2.Criaciio de animais

Ocupacdo Rarefeita (Lei atividade e/ou obra que nativos.

municipal). cause erosào do solo. 3.Culturas perenes corn

3.Ndo permitir praticas especiais de

significativas alteracOes conservacdo do solo.

ao nivel do lencol 4.Florestamento com

freatico. espCcies adaptadas as

4. Ndo permitir a limitacOes existentes

disposicdo de residuos (solo arenoso, raso,...).

sOlidos t6xicos a fauna e 5.Assentamento urbano

flora. restrito a pequenas

5.T\Mo permitir a areas.

supressão da fauna e 6. Ecoturismo.

flora. 7.Ativiclades

educacionais e de

pesquisa cientifica.

8.Atividades de

recreaciio e lazer.



Cava TemporAria
	

1.Alta concentracdo de
	

Conservacd

biomassa atraves da

troca de comunidades

vegetais limnicas por

campestres de acordo

corn a sazonalidade.

2.Deslocamentos

sazonais da avifauna.

Cot-Nies Litorfineos

Cava Permanente
	

1.Estocagem e receptor
	

Preservacdo

de dgua, nutriente e

materia orgdnica com

sistemas contiguos.

2.Sua vegetacdo

propicia liberacdo de

Agua rica em nutrientes

e sem turbidez para

marismas (atravês de

arroios) e sistema eOlico

(atrav6s dos

sangradouros).

3.Evita enchentes no

sistema estuarino.

-4^



- Preservacdo (sugestdo

deste estudo).

- Area Urbana de

Ocupacao Rarefeita (Lei

municipal).

Classe VI 1.1\1do permitir a

inclusao de esp6cies

ex6ticas.

2. Nao permitir a

disposicao de residuos

sOlidos.

3.N ado permitir a

supressâo da fauna e

flora.

4.TnIdo permitir

alteracOes no nivel do

lencol freatico.

5. Nä° permitir qualquer

atividade e/ou obra que

cause erosào do solo.

6.Ndo permitir a

urbanizacdo.

1. Ecoturismo.

2.Atividades

educacionais e de

pesquisa cientifica.

3.Criacdo de animais

nativos.

4.Florestamento corn

area restrita e utilizacdo

de especies nativas.

5.Atividades de

recreacdo e lazer de

contato primario.

- Preservacab Classe VI 1.1\rao permitir qualquer 1.Exploracâo dos

Permanente (Lei atividade e/ou obra que valores paisagisticos.

federal). interfira direta ou 2.Conservacao natural.

- Area Urbana de indiretamente na sua 3.Atividades

Ocupacdo Rarefeita (Lei estrutura fisica e biOtica. educacionais e de

municipal). 2.Ndo permitir qualquer

atividade e/ou obra que

interfira direta ou

indiretamente no fluxo

hidrico deste aos

sistemas contiguos.

pesquisa cientifica.

4.Repovoarnento corn

especies nativas.



Marisma Baixo

Marisma

1.Estabilizacdo da costa.

2.Controle de

inundacOes.

4.Estocagem de energia.

5.Alta produtividade

primaria.

6.Protecdo e fonte

alimentar para

organismos estuarinos e

marinhos.

7.Produtor e exportador

de materia organica para

areas estuarinas e

costeiras.

8.Balanco sedimentar

costeiro.

9.Reciclagem da agua

(remocdo de materiais

tOxicos e de excesso de

nutrientes).

Preservacdo.



- Preservacdo Classe VIII. 1.Ndo permitir qualquer 1.Exploraca.o dos

Permanente (Lei atividade e/ou obra que valores paisagisticos.

federal). interfira direta ou 2.Conservacao natural.

-Area Funcional de Uso indiretamente na sua 3.Atividades

Limitado (Lei estrutura fisica e biOtica. educacionais e de

municipal). 2.Ndo permitir qualquer

atividade e/ou obra que

interfira direta ou

indiretamente no fluxo

hicirico deste corn

sistemas contiguos.

pesquisa cientifica.

4.Repovoamento corn

especies nativas.



Marisma

Marisma Alto 1.Regulagem do fluxo

de escoamento e

flltracdo de

contaminantes.

2.Estocagem temporaria

de nutrientes da agua

doce e salobra,

liberando em pulsos

periOdicos nutrientes

dissolvidos para o baixo

marisma.

2.Comporta significativa

diversidade da flora e

fauna.

Conservacd
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- Preservacdo Classe VII. 1.Ndo permitir qualquer 1.Exploracdo dos

Permanente (Lei obra e/ou atividade que valores paisagisticos.

federal). interfira no nivel do 2.Conservacdo natural.

-Area Funcional de Uso lencol freatico. 3.Atividades

Limitado (Lei 2.Ndo permitir qualquer educacionais e de

municipal). tipo de barreira ao

escoamento de

nutrientes deste ao

marisma baixo.

pesquisa cientifica.

4.Ecoturismo.

5.Repovoamento com

especies nativas.

3.Ndo permitir a

introducäo de especies

exOticas.

4.Ndo permitir qualquer

obra e/ou atividade que

cause erosdo do solo.

5.Ndo perm itir a

disposicão de residuos

sOlidos.

6.Ndo permitir a

supressdo da fauna e

flora.



4. CONCLUSOES E

RECOMENDACOES



4.1 CONCLUSOES

0 nivel de detalhamento proporcionado pelas aerofotografias

(resolucao espacial de 1m) demonstrou-se ideal aos trabalhos de planejamento local.

Contudo, as aerofotos ndo excluem a necessidade do trabalho de campo para melhor

delirnitacao dos contornos naturals.

A subdivisdo do sistema natural em unidades geoambientais (e

respectivos sub-ambientes) permitiu urn alto nivel de detalhe na diferenciacao

estrutural e funcional do sistema natural, demonstrando-se como uma excelente

ferramenta para projetos de gerenciamento costeiro.

Apesar de cada unidade geoambiental ter peculiaridades quanto

sua estrutura, e por conseqiiência, quanto a sua funcionalidade, pode-se dizer que

todas possuem um papel irnportantissimo para o equilibrio do ecossistema costeiro.

Dentre suas principais funcees estao: a estocagem e a movimentacao de sedimentos,

agua e nutrientes; reciclagem da agua (remocao de materials tOxicos e de excesso de

nutrientes); prote0o e fonte alimentar para oraanismos da fauna e da flora; e

protecao contra a erosdo das ondas ou enchentes estuarinas. Mestno sem a

possibilidade de quantificacao dos impactos gerados pelas interferencias humanas

sobre cada unidade em questa°, pOde-se constatar sua presenca sob diferentes

formas: lancamento de rejeitos; assentamentos humanos irregulares; introducao de

especies exOticas; retirada da vegetacao nativa: drenagem e aterro de banhados e

marismas; retirada de areia das dunas. Os Modelos Diagramdticos Conceituais

demonstraram-se extremamente nteis como uma ferramenta de integracao do

conhecimento a respeito do funcionamento do sistema natural para fins de manejo

intearado, onde mediante as andlises das inter-relacOes e interacOes dos diversos

componentes do sistema em questa°, pode-se inferir, atraves de uma cadeia

previsivel de impactos e efeitos, as alteracOes que tendem a perturbar o ecossistema.

A legislacao ambiental relativa ao use dos recursos costeiros (a

nivel federal, estadual e municipal) é generica e ndo leva em consideracao

peculiaridades locais, especialmente ligados aos processos ativos. Entretanto, a Lei
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Federal n° 7.661 de maio de 1988, que institui o Piano Nacional de Gerenciamento

Costeiro, da poderes aos estados e municipios para legislar sobre as questOes dos

usos do solo, aguas e subsolo, valendo sempre as disposicaes de natureza mais

restritiva. Ate o momento, o Piano Diretor do Municipio do Rio Grande restrinuiu-se

a delimitacao de algumas de suas areas ("Area de Ocupacao Rarefeita" f "Area de

Interesse Paisagistico e Cultural"), mas nao elaborou normas que subsidiem sua

utilizacao.

A andlise do processo histOrico de ocupacao do Balnedrio Cassino

revela uma forte dependencia do padrao de desenvolvimento urbano aos atributos

ambientais. Devido, principalmente, a grande incidencia dos ventos (quadrantes

Nordeste e Sul), a expansao urbana teve seu desenvolvimento perpendicular a linha

de costa. 0 assentamento humano foi feito sobre a unidade dos cordoes litordr' leos,

que as demais areas (ambiente de praia, campo de dunas e marisma) ofereciam

maiores limitaceies ao use e ocupacao do local. Atualmente, sua tendencia de

expansao se dd sobre os sistemas naturais presentes entre o balnedrio e o Molhe

Oeste da Barra do Rio Grande.

0 Balnedrio Cassino, que ate a decada de 80, era apenas habitado

por casas de segunda residencia, hoje comporta, aproximadamente, 18.000 habitantes

fixos, e em epocas de veraneio, a populacao chega a 150.000 habitantes. A maioria

de seus moradores (56%) nasceu no municipio do Rio Grande, sendo a parcela

restante (44% da populacao) oriunda, principalmente, de cidades gaiichas como

Porto Alegre e Pelotas. Quanto a distribuicao de renda, a populacao fixa divide-se em

3 classes principals: 1) representada por aproximadamente 30% dos moradores, corn

renda mensal ate RS 700,00; 2) representada por 40% da populacao, corn renda

mensal entre RS 700,00 e R$ 1.500,00; 3) representada por 30 % dos moradores,

corn renda mensal acima de R$ 1.500,00. Alguns aspectos - como nivel de

escolaridade. usufruto da infra-estrutura urbana e demandas na infra-estrutura do

balnedrio - estao diretamente relacionados a distribuicao da populacao por classe de

renda. Apesar desta relacao, é consenso entre as 3 classes analisadas que as

principais demandas do balnedrio quanto a infra-estrutura sao: saneamento basic()

(para 82% da populacao); melhoramento (Ids vias publicas (para 76%); piano de
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escoamento das aguas pluviais (para 68%), e construed° de areas de recreacdo, lazer

e esportes (para 56%).

Desde seu surgimento ate os tempos atuais, o Balnedrio Cassino

possui como principal vocacdo ecomdmica, o turismo de verdo. Durante esta epoca, o

Cassino e visitado por milhares de pessoas, das mais variadas origens, que aquecem a

economia do bairro. Ja no me's de mare°, este intenso movimento sofre uma queda

brusca, que perduard ao lonm de todo o ano, corn consequente diminuicao de renda e

de oportunidades de emprego (sendo esta a principal desvantagem em se manter

atividades comerciais no balneario, na opinido de 72% dos comerciantes). A infra-

estrutura comercial do balneario compreende uma grande diversidade de

estabelecimentos (imobiliarias; supermercado: mini-mercados; postos de

combustive]; drogarias; restaurantes; bares; lancherias; loja de conveniéncias;

livrarias; hoteis; hortifrutigranjeiros; peixarias, lojas de artesanatos, ferragens;

padarias; sorveterias; saltdes de beleza, entre outros). Seus comerciantes sac), na

maioria, rio-grandinos corn 0 a 5 anos de experiéncia comercial no Cassino. Para os

comerciantes, a principal vantagem no desenvolvimento de suas atividades no

balneario é o reconhecimento que seu comercio possui perante moradores e visitantes

do local. Quanto aos visitantes do balneario, em estudo realizado por FINCO (2002),

foi possivel constatar que sua maioria (50,4%) possui renda familiar variando entre

RS 200,00 a R$ 500,00, ndo contribuindo de forma muito significativa corn a

economia local. Sdo predominantemente visitantes frequentes de verdo (27,8%),

aproveitando a praia e o balneario durante o dia e retornando ao seu local de origem

(46,1% pertence a cidade do Rio Grande) durante a noite. Dentre as principais

demandas turisticas destacadas pelos visitantes, em ordem de prioridade, estdo: o

saneamento basico; a preocupacdo corn o lixo jogado na praia, e a falta de infra-

estrutura, representada principalmente pela flata de restaurantes e de terrninais

bancarios. Com relacdo a arrecadando de impostos, a alguns anos, o balneario vem

arrecadando urn montante menor do que é repassado a ele pela Prefeitura do Rio

Grande, fato que esta levando a extinedo da Autarquia do Balneario Cassino.

0 Balnedrio Cassino e cercado por uma valiosa histOria, a qual

permaneceu registrada, principalmente, em suas construeOes. No entanto, este
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patrimônio histOrico-cultural vem sendo destruido, mais e mais a cada dia, atraves da

especulacdo imobilidria inserida num modelo desenvolvimentista que nao leva em

consideracdo o bem comum. Muitas de suas importantes construcOes foram

demolidas, restando apenas algumas que, hoje descaracterizadas, competem por

espaco corn as construcaes modernas. Outros atrativos culturais sdo representados

pelos eventos que acontecem anualmente no balneario, sdo eles: Feira do Livro;

Festa de Iemanjd; FEJUNCA; Feira do Doce; Ondas de Natal; Encontro de

AutornOveis Antigos; Encontro de Motociclistas; Festa Farroupilha; Festival de

Bandas; Garota Vera-0; Jantares na SAC (Sociedade Amigos do Cassino) e no

Gindsio do Portuguesdo; Luau; Mateada; e Campeonatos Esportivos (pesca, surfe,

vOlei de praia,..). Tais eventos possuem uma significativa participacdo popular e

contribuem corn os setores econOmicos locais.

Akin do poder pnblico municipal (representado pela Autarquia do

Balnedrio Cassino - ABC), o Cassino conta corn dugs outras entidades na busca de

seu efetivo desenvolvimento: a Associacao Comunitaria do Bairro Cassino (ACBC)

e Associacdo Comercial do Cassino (ACC). Diferente da Autarquia, estes Orados nao

possuem nenhuma relacao com a Prefeitura do Rio Grande, foram formados pela

prOpria comunidade cassinense. A ABC possui como funcao a realizacao de

melhorias de infra-estrutura no balnedrio, tais como: iluminacao pnblica, limpeza,

patrulhamento, construcao de pontillies, entre outras. A ACBC é, principalmente,

reivindicatOria, abrangendo as demandas da comunidade da area central do balnedrio

(centro, horto e camping), as quais sdo levadas a Autarquia. A ACC possui como

funcao o zelo pelos interesses dos comerciantes do balneario (permanentes ou

temporarios); a integracao destes comerciantes; e a promocdo do Cassino.

Analisando o nivel de conhecimento dos moradores cassinenses quanto as funcejes

desempenhadas pelos Orgdos acima mencionados, constatou-se que apenas 66% da

populacao faz ideia, mesmo que parcialmente, de algumas de suas funcOes, sendo as

competencias da ABC como as mais reconhecidas.

As normas urbanisticas que regem o Balnedrio Cassino fazem

parte do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Municipio do Rio Grande

(sua integra consta no desenvolvimento do presente trabaiho). Para o seu
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ordenamento, o balnedrio foi subdividido em Unidades de Planejamento, sob as quais

foram dimensionados valores relativos a densidade projetada (habitantes/ hectares);

grupamento das atividades permitidas; indices de aproveitamento; taxas de ocupacdo:

e altura de edificacks; e afastamentos de divisas.

A utilizacdo de cores nos quadros do diag,nOstico secio-ambiental

permitiram uma rapida visualizacdo quanto a predominancia das interferencias

negativas sobre os sistemas urbano e natural da area de estudo. Aspectos naturais

relativos ao clima, a fragilidade e dindmica do ambiente costeiro, e a superficialidade

do lencol frthtico representam dificuldades para o assentamento humano, enquanto a

presenca da praia e do ambiente estuarino contribuem significativamente para a

economia local. Interferencias humanas, tais como: a retirada de vegetacao,

lancamento de rejeitos, dragagem, pecuaria, assentamento de estradas, sobrepesca,

trafego de veiculos na praia, entre muitas outras encontram-se, na maioria das vezes,

sobre areas de conservacdo e presevacdo de recursos, e portant°, configuram-se

como usos conflitivos "grave" e "muito grave" (ASMUS et al., 1988). Os distUrbios

ambientais atualmente em curso, podem estar levando a poluicdo do sistema natural,

a inclusdo de especies exOticas e conseqiiente extingdo das especies nativas,

desestabilizacdo estrutural, soterramento dos "banhados", entre outros problemas

abordados no desenvolvimento deste trabalho, os quais atingem diretamente a sOcio-

economia local.

Os atributos ambientais da area, caracterizados na presente

pesquisa, apontam para a necessidade de urn piano de uso e ocupacdo que leve em

consideraedo as especificidades de cada ambiente (QUADRO 15). Por se tratar de

um ecossistema jovem, com alta fragilidade estrutural, este sistema impoe certas

limitacks ao desenvolvimento sOcio-econOmico local. Essas limitaciies de ordem

fisica (disponibilidade de espaeo), climdtica„ edafica e hidrica tornam o ecossistema

mais susceptive! a degradacdo ambiental, fornecendo a area urna indicacdo de

vocac5o voltada principalmente para a conservacäo e preservacäo dos recursos. A

Matriz de FuncOes, apesar de subjetiva, demonstrou-se uma excelente ferramenta

para a determinacao das vocacks de uso mais apropriadas para cada unidade

geoainbiental, como ja constatado anteriormente por TAGLIANI (1995).
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A aplicacdo dos questionarios quali-quantitativos em conjunto as

reuniiies realizadas corn a ABC e ACBC possibilitaram uma abordagem cientifica,

envolvendo interesses politicos e comunitarios, nos diferentes aspectos desta

pesquisa. Espera-se que este trabalho sirva como urn instrumento para a formulacdo

de urn modelo de desenvolvimento do Balnedrio Cassino que seja participativo,

democratic° e ecologicamente equilibrado, condicOes basicas para o

desenvolvimento sustentavel em toda a sua multidimensionalidade.

Este trabalho serve como subsidio para futura implantacdo do

Gerenciamento Costeiro Integrado local, a medida que o diagnOstico sOcio-ambiental

é a base para implementacdo de todos os instrumentos de acâo do GERCO.

Constitui-se como uma base tecnica para a tomada de decisdo, estabelecendo

criterios de ocupacdo e usos permitidos, que pode vir a resultar em alternativas

politicas de desenvolvimento e apoio a rotina dos processos de licenciamento e

controle ambiental.

4.2 RECOMENDACOES

E necessario a realizacdo de visitas a cameo, corn a obtencdo de

coordenadas, para melhor delimitacao dos sub-ambientes naturais antes da

implementacao do Zoneamento EcolOgico-EconOmico na area de estudo.

Recomenda-se a elaboracdo de dispositivos legais, baseados em

minuciosas avaliaceies tecnicas locais, para o ordenamento do use e ocupacdo do

sistema natural compreendido pelo presente estudo.

(3) E consenso entre os moradores, comerciantes e o poder pirblico

local a necessidade do desenvolvimento do turismo ao longo de todo o ano no

Balneario Cassino. No entanto, torna-se necessario que o poder pUblico invista na

melhoria da infra-estrutura do balnedrio antes da promocao do turismo. 0 turismo, na

falta de infra-estrutura, pode causar diversas formas de impacto no local, tail como: a

destruicao de ambientes naturais, histOricos, a escalada da violéncia, aumento nos

niveis de prostitui0o, entre outros problemas.
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Torna-se necessario o resgate do dominio do espaeo urbano do

Balnedrio Cassino a partir da consciencia do bem comum.

A criacao de espacos culturais, bem como a promocao de eventos

durante todo o ano no Balneario Cassino é uma forma de satisfazer simultaneamente

moradores, visitantes e comerciantes locais. Abaixo, seguem algurnas propostas

levantadas pelos moradores do balnedrio:

Festivais de frutos do mar;

- Campeonatos esportivos;

- Mostras artistica-culturais;

Festivais de Bandas;

- Oficinas de arte;

Cinema e teatro;

- Shows tradicionalistas.

Necessita-se a elaboracdo de projetos / campanhas que promovam

uma major integracao da comunidade cassinense com os seus Orgaos representativos.

A consideracao das vocacOes naturais corn uma estratdgia de

exploracao inte2rada dos recursos, garantird uma alta qualidade ambiental e a

manutencao do ecossistema permanentemente produtivo, logrando um maxim°

beneficio sOcio-econOmico nos termos ja discutidos no presente trabalho.

Estudos adicionais se fazem necessarios para quantificacao da

interferencia humana na estrutura e funcionalidade das unidades geoambientais.

A localizacao concreta (pontual) de projetos deve considerar

caracteristicas especificas do sitio, como a proximidade a ecossistemas sensiveis ou

vitais para o equilibrio ecolOgico e os impactos associados a atividade em escala

local. Propostas de mititzacao de impacto devem considerar as fwicaes ecolOgicas do

ambiente em questa°, a fim de se procurar restabelecer o major n(imero possivel de

funceies associadas a estrutura original. Caso nao seja levada em consideracao a

capacidade suporte da unidade, e evidente que o sistema como um todo poderd
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colapsar, devido as complexas inter-relacOes entre os componentes da unidade e

destes corn unidades adjacentes. acarretando diferentes tipos de prejuizo ao sistema

ambiental e a sOcio-economia local.
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6.4 ANEXO D

Questionario geral aplicado nos moradores permanentes

do Balneario Cassino.



QUESTIONARIO
GERAL

BREVE INTRODUCAO

Este questioniirio tem como finalidade contribuir pore a
meihoria do qualidade de vida do populacilo cassinense. ()este forma,
pretende-se conhecer as grandes vantagens que o Balnecirio oferece

populacao, bem como, avaliar e procurer soluciles pare as princi.is
problemas nele presentes.

Servirci de base de apoio pare uma pesquisa que vem sendo
desenvolvida, em nivel de mestrado, pela oceanology Karina Sarilho
com o auxilio da Fundagao Universidade Federal do Rio erande
(FUR&) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UR&5).

ApOs termino do trabalho, este seri! enviado a Prefecture de
Rio Grande, pare que sirva de suporte ao desenvolvimento de futuros

e projetos que venham trazer melhorias pare a popul cao e
pare o Balnatrio Cassino.

Peco a enorme gentileza de sue contribuicao, RESPONDENDO
AS PER&UNTAS ABAIXO COM SINCERIDADE, e NAO JOGANDO
FORA este pesquisa. Em breve, passarei no sue case i•re resgatar
este questioncirio. E assim, darmos nosse parceia de contribuicao
pare este lugar acolhedor.

Por favor,	 pare todas as perguntas abaixo assinale um "X"
dentro do 0 de tua opcao, tendo o cuidado de ler a sentence eta
fim, pare que as perguntas secundcirias " 	 °° nao sej	 escuecidas.
Nao e necesseirio a moron "X" em apenas uma (1) opcao, a imu rtante
é a resposta correte pare cede pergunt
MEU MUITO OBRIGADO, ressaltando que sem voce parte de meus
sonhos ratio s	 possivePP
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QUEST5ES PESSOAIS

Qual sua cidade de origem? 	

Qua) a media de sua renda mensal? (Caso nao tenha renda
prOpria, qua) a media de sua renda familiar mensal?) R$	

3- Qua) e o seu nivel de escolaridade?
q nunca frecgientei a escola;
q 1°. grau completo;
q 2°. grau completo;
q 3°. grau completo;
q Pcis-graduagao;
q outra opcao. Qual? 	

4- Qual e sua aiividade atual?
q Servidorlico.
q Inclastria.
q Comercio.
q Prestador de servicos.
q Prendas domisticas.
q estudante.
q aposentado(a).
q desernpregado.

QUEST6ES SáCTO-ECONOMICAS E

AMBIENTAIS

5- Quaffs tipos de servicos utiliza no Balneecrio?
q supermercado;
q mini-mercados;
q feiras;
q farmcicias;
q lojas de conveniencias;
q restaurantes;
q escola;
q creche;



q transporte coletivo;
q postos de combustivel;

k) q clinica;
1) q posto de satide;

q telefonia;
q energia eliirica (servicos da CEEE);
q aqua (servicos da CORSAN);
q setor imobiliario;
q rede de hotelaria;
q outra(s) opcao(es). Qual(is)? 	

6- 0 que falta (ou poderia ser meihorado) em termos de infra-
estrutura no Balnedrio?

q rede de iluminagao ptiblica;
q saneamento basica;
q vias ptiblicas:
q areas de recreacao, lazer e esportes;
q redes de alimentacao:
q rede de hotelaria;
q infra-estrutura na area da sackle:
q transporte coletivo;
q postos de combustivel;
q escolas;

k) q creches;
I) q policiamento;

q caixas eletranicos bancicrios;
q piano de escoamento das Aguas *vials;

o) q outra(s) opcao(es). Qual(is)? 	

7- Quais as vantagens e desvantagens de morar no Baineario?
7.1	 Vantagens:

q Paisagem natural (ambiente de praia);

q Nao possui a correria do dia-a-dia das cidades;
q Devido ao menor ntimero de habitantes, possui menor taxa de

violencia se comparado as cidades;

q Outra(s) °Ka-0(es). Qual(is)?	

7.2	 Desvantagens :
q distancia de meu trabalho;
q distancia da escola de meus Mhos:
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q ma condicao das runs durante o inverno;
q falta de infra-estrutura (hospitais, cinemas,...);
q gosto mais da cidade do que da praia porn morar;
q nil° possuo casa prapria no Balneario, apenas na cidade;
q falta de tratamento do esgoto;
q outra(s) opcao(oes). Qual(is)? 	

8- Como classifica o nivel de violencia (assaltos, roubos, estupros,
depredacao de patrimenio...) no Balneario?

q inexistente;
q baixo;
q media;
q alto.

9- Qua, e seu principal meio de locomocao dentro do Balneario?
q a pi;
q bicicleta;
q carro e/ou moto;
q anibus.

10- be acordo corn a classificagao abaixo, que nota voce daria pars
o estado de conservaccio das vies relacionadas? (escolha apenas um
valor)

- pessimo
1 - ruim
2 - born
3 - Otimo
4 - excelente

10.1 RS-734 (liga o Balnecirio Cassino a Cidade de Rio Grande):

10.2 Estrada da Barra (liga a cidade de Rio Grande ao Balneario
Cassino, desembocando na praia): 	

10.3 Ruas do Cassino: 	

11- E favoravel a que tipo de pavimentacao das runs do Balneario?
q nao sou favorcivel a nenhum tipo de pavimentacao;
q a pavimentacao apenas das principals runs do Balnecirio;

357



c) q a pavimentagao de todas as runs do Bainecirio.

Na construcao de uma ciclovia no Bainecirio, onde seria o methor
!cigar pare sue construcao? 	

Considera necessaria a abertura de mais vies de acesso dos
carros a Praia?

sim. Porqui?	
nao. Porque?	

QtJESTO.ES POL±TICAS

Qual e a funcao de coda urn dos Orgaos relacionados abaixo?
(Caso nao saiba a resposta, por favor, escreva "NAO" no espago
correspondente)

ACBC (Associagao Comuniteria do Bairro Cassino): 	

ABC (Autarquia do Balnecirio Cassino): 	

ACC (Associacao Comercial do Cassino): 	

Conhece o Projeto de Extingao da Autarquia?
q sim.
q nao.

15.1 Estci de acordo corn tai projeto?
0 sim
q nao

QUESTC3ES CULTURAIS

16- Participou de qual(is) evento(s) sediado(s) no Cassino?
q Encontro de AutomOveis Antigos;
q Encontro de Motociclistas;

c) q Feira do Doce;



q Feira do Livro;
q Fe junta (Festa Junina do Cassino);
q Festa Farroupilha;
q Festa de Iernanja;
q Festival de Bandas;
q Garota Verao;
q Jantares (SAC, Portuguesao, Zum-Zum, Cantina Mottos);
0 Luau;

I) q Mateada;
q Ondas de Natal;
q Super Maratona Cidade do Rio Grande;

o) q Campeonatos Esportivos.

17- Glue outros eventos poderiam acontecer no Balneario
Cassino?	
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6.5 ANEXO E

Questionario econOmico aplicado nos comerciantes

permanentes do Balnedrio Cassino.



QUESTIONARIO
ECONOMICO

BREVE INTRODUCit0

Este questiondrio tem como finalidade conhecer o perfil dos
comerciantes que atuam permanentemente no BaIneitrio Cassino, bem
como °yeller as vantagens que o Balnenrio oferece aos comerciantes;
e procurer solugiies pare as principals probiemas presentee neste
setor.

Servirci de base de apoio pare uma pesquisa que vern sendo
desenvoivida em nivel de mestrado pela oceanOloga Karina Sarilho corn
o auxilio da Fundacao Universidade Federal do Rio Grande (FURL) e
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (URGS).

Apps termino do trabalho, este semi envied° a Prefeitura de
Rio Grande, pare que sirva de suporte ao desenvolvimento de futuros
pianos e projetos que venham trazer melhories pare a popid

comerciante, residente e pare o prOprio Balneório Cassino.
Pep a enorme gentileze de sue con-hibuiccio, RESPONDENDO

AS PERGUNTAS ABAIXO COM SINCERIDADE, e NAO JOGANDO
FORA esta pesquisa. Em breve, passarei em seas corrtercie pare
resgatar este questionório.

Por favor, pare todas as perguntas abaixo ASSINALE UM "X"
DENTRO DO q de tua opcao, tendo o cuidado de LER A SENTENCA
ATE 0 FIM, para que as perguntas secundairias " 	 " nao sejam
esquecidas. NAO E NECESSARIO A MARCA "X" EM APENAS UMA
(1) OPCAO, a ire cortente a a resposta correto pare code pergunte.
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QUESTifiES ECONOMICAS

1- A quanto tempo e comerciante no Cassino?
0 0 a 5 anos;
0 6 a 10 anos;
q 11 a 20 anos;
q acima de 20 anos.

2- Qual sua cidade de origem?	

Qual a media de sua renda mensal?	

Em qual(is) setor(es) enquadra-se seu(s) comercio(s)?
q imobilietrio;
q supermercado;
q mini-mercado;
q posto de combustive!;
q farmcicia;
q restaurante;
q bar;
q lancheria;
q loja de conveniencias;
q livraria;

k) q hoteleiro;
I) q produtor (hortifrutigranjeiros);

q peixaria;
q loja de artesanato;

co) q outro(s). Qual(is)? 	

5- Qual(is) a(s) vantagem(s) e desvantagem(s) de ser comerciante no
Balnecirio?
Vantagens:

q minha famaia/parentes reside(m) no Balnecirio;
q nasci e/ou cresci no BaIneario;
q gosto de trabalhar prOximo a praia;
q nao possuo muita concorrincia no Balnecirio;

e) q meu comercio e bastante conceituado perante as pessoas que
moram/ freqUentam o Balneitrio:
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q recebo incentivo da Prefeitura de Rio Grande;
q outra(s) vantagem(s). Qual(is)? 	

Desvantagens:
q minha familia/parentes reside(m) fora do Baineario;
q nas cidades grandes ha mais procura para rneu cotnercio;
q nao recebo incentivo da Prefeitura de Rio Grande;
q apenas consigo faturamento significativo nos meses de verao;

I) q outra(s) desvantagem(s). Qual(is)?	

6- Qual seu melhor ptiblico corn relacao a localidade?
q Baineario Cassino
q Rio Grande
q Pelotas
q Bage
q Uruguai
q Argentina

g) qoutra(s). Qual(is)?	

7- Qual é (sao) o(s) meses) que possui major rentabilidade econlimica
em seu comercio?

q Janeiro;
q Fevereiro;
q Margo;
q Abril;
q Maio;
q Junho;
q Julho;
q Agosto;
q 5etembro;
q Outubro;

k) q Novembro;
I) q bezembro.

8- Que tipo de divutgacao utiliza para seu comircio?
0 TV;
q internet;
q radio;
q panfletos;

e) q indicacao;
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q campanha(s) municipal(is). Quai(is)? 	
q outro(s) tipo(s). Qual(is)? 	
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6.6 ANEXO F

Levantamento	 Topogrdfico	 Planialtimarico	 do

Balnedrio Cassino.



6.7 ANEXO G

Local izacdo das ruas do Balnedrio Cassino.











ComentArios sobre a tese de mestrado de Karina Aparecida Sarilho intitulada:

DiagnOstico SOcio- Ambiental do balnefirio Cassino e Areas Adjacentes — Rio Grande

— RS: Subsidios ao Gerenciamento Costeiro Integrado Local.

Por: Paulo Roberto Tagliani — FURG — Depto de Oceanografia

0 tema da pesquisa é de interesse para planejamento do desenvolvimento local e é

de grande utilidade para o desenvolvimento de pesquisas de suporte para o Programa

Nacional de Gerenciamento Costeiro. A pesquisa da ainda uma seqUencia de continuidade

as pesquisas que o LaboratOrio de Gerenciamento Costeiro do Departamen+- de

Oceanografia vem desenvolvendo localmente, corn a distingdo de que, ao operar em escala

mais localizada, acrescenta urn maior grau de detalhamento espacial, identificando as

subunidades geoambientais. Entretanto, seria util que essas subunidades fossem tambem

espacializadas nos mapas apresentados, ja que a resolucão grafica do mosaico

aerofotogrametrico utilizado tern uma resoluedo de 1 metro. Sem esse mapeamento das

subunidades o resultado espacial do trabalho nao diferiu daquele apresentado em estudos

anteriores (Asmus,Garreta-Harkot & Tagliani, 1988.

A redacao esta clara e direta, facilitando a leitura sem comprometer o rigor

cientifico. 0 texto esta bem estruturado, embora, tenha faltado originalidade, pois a

introducao seguiu a mesma estrutura de tripicos da tese de doutorado deste examinador.

Apresenta tambern alguns pequenos "vicios" geralmente observados em teses de mestrado

de copiar literalmente algumas declaracOes de terceiros corn a referencia do autor colocada

de forma inadequada, levando ao entendimento de que a declaracdo é original.

0 trabalho alcanca seu objetivo definido no titulo, que é o estabelecimento de

subsidios para o gerenciamento costeiro local.

Segue algumas observaceies de detalhes, corn o propOsito de aprimorar o trabalho:

1.	 Via de regra, quase todos os nomes cientificos estdo grafados incorretamente tanto

no corpo do texto, como nos anexos A,B e C. 0 nomes do genero e da especie

devem ser destacados ou por escrita em italic° ou sublinhados separadamente ou

ambos.
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Entre a p. 35 e 26 tem uma figura da area de estudo, erroneamente 	 identificada

como figura 1 e fora do contexto,

p. 37 falta indicar as coordenadas.

Citaciies secundarias de autores (citados por terceiros) nao estão referidos

corretamente. Ex: p. 40 segundo paragrafo. Observar normas ABNT.

p.41 substituir Pereira por PEREIRA.

p. 43. Paragrafo 5. A interpretacdo co conceito de Mon esta equivocada. Sugiro

eliminar as observacaes entre parentesis.

p. .45 Primeiro paragrafo. Texto confuso. Sugiro re-escrever.

p.55. Parece haver uma superestimacab do percentual de 90% dos comerciantes

alcancados pela entrevista. Talvez se refira aos principais comercios, mas ha urn

niimero muito grande de pequenos comercios no Cassino.

P 302. 0 zoneamento apresentado na tabela inclui subunidades que nao estao

representadas no mapa 12. A contribuicao original do trabalho seria o mapeamento

das subunidades corn a correspondente proposicdo das classes 	 de manejo

recomendadas.

A adaptacdo dos modelos conceituais apresentados nä() contribuem muito para

esclarecer o funcionamento dos ecossistemas, pois apresenta algumas

desconformidades (por exemplo ao separar fauna de consumidor de biomassa, ao

excluir alguns componentes de reciclagem, etc. 0 modelo nao é claro. Sugiro

seguir o mesmo esquema apresentado por Odum ou eliminar os modelos, pois nao

nao haverd perda na qualidade do trabalho.

As informacOes sobre a legislacdo ambiental deve ser atualizada (por exemplo na p.

148 e 188). Deve incluir a Resolucào CONAMA 303 de 20.03.2002	 que dispOe

sobre definicOes e limites de APP.

12.	 p.175. Modificar portanto o primeiro paragrafo. A legislacdo que incide sobre os

cordOes litordneos é a mesma que incide sobre os banhados.
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Embora a autora cite a metodologia estatistica utilizada no diagnOstico urbano, seria

interessante descreve-la, pois a extrapolacao de urn resultado de 100 entrevistas para

todo o universo do balnedrio nao é convincente, principalmente no que se refere aos

dados de renda por exemplo.(p.210, 4 0 paragrafo.)

p.225 substituir a palavra restringindo por delimitando

p.290. A descricao das conseqiiencias da presenca do ambiente estuarino (quadro

13) omite os beneficios econOrnicos e sociais do porto.

p.315. A declaracao do item (5) é discutivel. Sugiro retird-la.

Fazer uma revisao ortografica automatica, pois algumas palavras foram digitadas

corn erros.

A conclusao (12) da p.318 e a recomendacdo 7 da p. 320 sac) citacOes literais desse

revisor e devem ser re-escritas ou referenciadas corretamente.

Mao obstante as criticas (construtivas ) e sugestOes aqui apresentadas, o trabalho esta de

born nivel e parabenizo a autora e orientador. A escolha do tema foi bastante apropriada.

Em conclusao, recomendo a aprovacao da tese. A incorporacao das alteracOes sugeridas

flea a criterio do prof Tomazelli.

Paulo Roberto Tag

Coastal Management Ta	 tory
Department of Oceanography

FURG- Brazil
+55-0xx (53) 233-6517

visit our website: www.furg.br/labgerco

17/02/04
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Rio Grande, 20 de fevereiro de 2004

Ao

Coordenador do Curso de POs-graduaedo em Geoci6ncias

UFRGS

Prezado Coordenador

Ao mesmo tempo em que agradeco o convite de participacdo na Comissdo

Examinadora da dissertacdo de mestrado de Karina Aparecida Sarilho intitulada:

"Diagnastico sacio-ambiental do Balnetirio Cassino e areas adjacentes — Rio

Grande, RS': subsidio ao gerenciamento costeiro integrado local", venho atraves

desta, encaminhar o parecer final sobre a mesma.

Colocando-me ao seu dispor para qualquer esclarecimento ou contribuicdo

adicional, despeco-me,

Atenciosamente

Pro I	 allo5	 Tagliani

T	 rTO(TD
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PARECER

Quanto ao aspecto formal, a dissertaedo apresenta uma distribuieao dos
capitulos e subdiviseies bastante interessante, levando o leitor a uma boa
contextualizaedo da situaedo que pretende abordar e discutir no final. 0 texto
é	 agradavel,	 de	 facil	 leitura,	 onde	 se	 observa	 uma	 cuidadosa	 revisao
lingiiistica. As figuras, tabelas, mapas e fotografias sac) de Otima qualidade.

Os objetivos tracados sao claros e simples, adequados, portanto, a estudos de
planejamento ambiental dessa natureza.

O esquema metodolOgico proposto segue os moldes daquele utilizado para os
pianos de gerenciamento costeiro em ambito estadual, sugerida no PNGC,
adequado a estudos ambientais dessa natureza. Entretanto, deve-se considerar
cuidadosamente dois aspectos na aplicaedo dessa metodologia: o primeiro, diz
respeito ao problema de escala, pois algumas tecnicas de abordagem no
planejamento ambiental somente sdo validas, como uma boa aproximaedo,
para estudos em nivel regional. 0 segundo aspecto é o risco de considerar
definitivo a realizaeao de um diagnOstico sOcio-ambiental (e especialmente o
zoneamento), por apenas urn pesquisador. A identificaedo, interpretaedo e
descried() das interaeOes entre os fatores de andlise é tarefa muito complexa
para ser realizada individualmente e, idealmente, deve ser realizada por uma
equipe multidisciplinar.

Os diagnOsticos setoriais realizados, necessarios para alcancar os objetivos
propostos, mostram um esforco muito grande do autor para agrupar, organizar
e descrever uma imensa quantidade de dados originarios de extensa revisao
bibliografica e trabalhos de campo adicionais. Aliado a qualidade dos dados
apresentados, os diagnOsticos certamente servirao como referéncia para outros
estudos dessa natureza, alem de se constituir em valiosa informaedo para os



tomadores de decisdo em nivel local.

Seguem alguns comentarios sobre os resultados apresentados:

0 autor prop& um estudo de detalhe, em escala local, onde identifica varios
sub-ambientes (sub-unidades?) associadas as unidades geo-ambientais de
hierarquia superior. Embora apresente uma descried() extremamente detalhada
de cada urn, e da disponibilidade de fotografias aereas de detalhe (1: 3000?),
ndo apresenta urn mapa ternatico corn as referidas subdivisOes, o que, em
minha opinido, seria de extrema utilidade para fins de planejamento pelos
Orgdos competentes (por exemplo, a localizacdo das cristas dos cordOes
litordneos é essencial para o planejamento de alternativas para a construcdo da
estrada Cassino-Barra).

Nota-se uma certa dificuldade do autor na tentativa de aplicar tecnicas de
analise ambiental de escala regional para a escala local, freqiientemente
perdendo a nocdo do todo na tentativa de andlise das panes (veja por exemplo
as consideracOes dos itens 6 e 7 adiante).

3. Ndo esti. clara a utilidade dos modelos ecolOgicos conceituais. Os modelos
indicam somente que existem relaciies entre os moduladores e os componentes
ou entre os diversos componentes entre si, ndo explicando qual o tipo de
relacdo e de que modo cada modelo pode auxiliar na compreensdo das inter-
relacOes entre o use atual e as funceies ambientais que mantém o ecossistema
em equilibrio, o que poderia ter sido feito no quadro 14 (pag 291).

3. 0 quadro 13 (pag 289) mostra o problema de se realizar esse tipo de andlise
baseada na experiencia pessoal individual, quando deveria ser realizada por
equipe multidisciplinar. As interaeOes sdo extremamente abrangentes e
complexas e tem reflexo em atividades que se desenvolvem em escalas
teinporais e espaciais muito diferenciadas. Apenas como exemplo, a influéncia
do clirna sobre o sistema urbano tern reflexo direto no trafego interno do
balneario, no trafego pela praia (risco de acidente nos sangradouros), na saiide
(pela contaminacdo por interned() da agua da chuva corn o sistema de fossas),
no aciimulo de rejeitos na praia, na deposiedo de lama por eventos de
tempestade (afetando o trafego, o turismo, a economia), e varias outras
conseqiiéncias.
A interpretacdo ndo esta errada e nem invalida o metodo, apenas deveria
constar uma observacdo de que é apenas um guia, uma base para inicio das
discussOes.



A mesma consideracaTo pode ser feita para o quadro 14 (pag 291 e
seguintes) que descreve a interferencia antrOpica sobre as unidades
geoambientais (porque nao sobre as sub-unidades? — novamente o problema
da escala!) e as conseqiiencias sobre a estrutura e funcionamento ambiental
(da unidade? da sub-unidade? do ecossistema? como o modelo ecolOgico
auxiliou essa andlise?). Existem inameras consequencias da interferencia
humana sobre o ambiente urbano e sobre as unidades ambientais de urn modo
geral que nao foram detectadas (positivas e negativas).

1\15.0 esta claro como foi feita a delimitacaTo das areas de uso conflitivo (pag
296). Ndo parecem ser areas e sim uma indicacdo pontual generica sobre
qualquer ponto da unidade geoambiental considerada. 0 texto sugere que a
delimitacdo (ou indicacâo) foi realizada considerando a capacidade de suporte 
de cada unidade frente aos usos atuais e no entanto nao esclarece como esse
parâmetro foi obtido.

6. A vocacdo de uso das sub-unidades (de novo o problema de escala) foi
analisada atraves de uma matriz de funcOes ambientais que permitiu o
zoneamento em termos de 3 classes de manejo — desenvolvimento,
conservacao e preservacdo. Deveria ser explicitado que as funcOes ambientais
analisadas, idealmente, deveriam ser submetidas a apreciacdo de especialistas
e o resultado medic), entdo, ser computado para a andlise qualitativa. As
funcOes econOmicas nao estdo bem explicadas, nao se sabe exatamente qual o
seu significado. Como tem valor negativo, o seu valor deveria ter sido
subtraido do subtotal das outras funcOes, o que nao foi feito. Isso pode
modificar a classificacdo quanto as classes de manejo.
A aplicacao desse tipo de andlise, por matriz de funcOes, deve ser cuidadosa e
considerar a escala de aplicacdo. Funciona bem como uma primeira
aproximacdo para escalas regionais, sendo mais dificil a aplicacdo para escalas
locais devido a falta de dados para analisar as funcOes ambientais em escala de
detalhe. Veja por exemplo, as classes de manejo atribuidas aos 3 subambientes
dos cordOes litordneos:
Crista — desenvolvimento
Cava tempordria — conservacdo
Cava pennanente — preservacão
Significa que nao ha grander restriceies de uso das cristas, medio para as cavas
temporarias e grande para as cavas permanentes. Entretanto, a unidade como
urn todo tern funcOes ern urn nivel hierarquico superior, que seriam perdidas
no caso de um uso intensivo das cristas (regulagem hidrolOgica do sistema, 



variacdo sazonal de biomassa vegetal equilibrada pela disposicao espacial de
cavas e cristas, habitat para fauna ...)

A perda da visdo geral e nap consideracdo dos ambientes dos entornos na
analise das subunidades, interfere diretamente nas recomendacOes de uso
(restricOes e potencialidades). 0 dnico ambiente disponivel para
assentamentos urbanos, restrito a pequenas areas, seriam as cristas dos cordOes
litordneos. Como viabilizar essa recomendacdo de uso considerando que os
ambientes imediatamente contiguos possuem severas restricOes a esse mesmo
tipo de uso?

Apesar do extenso e completo diagnOstico urbano, onde foram analisados
os aspectos histOricos de ocupaedo, aspectos sociais, econOmicos, politicos e
culturais, acho que a integracdo real, de fato, dessas informaeOes, corn aquelas
derivadas do diagn6stico ambiental, poderiam ser mais exploradas.
A andlise realizada mostrou uma situacdo onde se observa uma recomendacao
de preservacdo e/ou conservacao de praticamente , toda a area de estudo ainda

Enao urbanizada (do Cassino ate o moihe Oste).  tambem de minha opinido
que esta regido seja mesmo objeto de conservacäo e preservaedo, uma vez que
poderia se constituir em urn parque natural localizado no centro de um
poligono irregular cujos limites sac) areas urbanas e portuarias-industriais.
Entretanto, a visdo integrada dos problemas ambientais, objeto das acOes de
GCI, nao nos permite ignorar que as tendencias de crescimento e expansdo das
atividades econOmicas do municipio, impulsionadas pela modernizaedo e
desenvolvimento das atividades portudrias, terao reflexo imediato no aumento
da urbanizacao do balneario e zonas adjacentes como urn todo. Este me parece
o principal problema a ser atacado no planejamento do balneario Cassino a
curto prazo. Assim, qual seria a sugestdo para a expansdo urbana previsivel?

9.A recomendacdo rthmero 9 (pag 320) me pareceu contraditOria corn as
informacOes do quadro 15 e ao que a autora se propOs: mapearnento de
detalhe, escala local, modelagem ecolOgica conceitual, diagnOsticos setoriais
detalhados, matriz de funeOes, etc..).

Conclusao:

Apesar de discordar em parte de algumas abordagens conceituais
apresentadas, considero que a dissertaedo tern um grande valor. Em primeiro
lugar, destaco a coragem e esforco do autor na tentativa de aplicar, de inaneira
inedita, para escala local, o amplo espectro de tecnicas, abordagens e 



conhecimento acumulado ao longo dos anos em estudos regionais dessa
natureza na zona costeira do Rio Grande do Sul.
Os dados coletados em campo, o cuidado com sua tabulacão e apresentacdo e
a extensa e excelente revisdo bibliografica apresentada, demonstram
capacidade e vocacdo para o trabalho investigativo cientifico.
O trabalho certamente sera referencia obrigatOria para qualquer estudo
adicional na regido e serve como "pano de fundo" para o inicio de uma
discussao que deve ser amplamente participativa e representativa de todos os
segmentos da sociedade, visando o planejamento ambiental do Balnedrio
Cassino e zonas adjacentes. Torna-se muito mais facil criticar algo ja
realizado do que comecar um trabalho do nada.
As consideraceies acima, aliadas ao fato de que o termino desse trabalho
certamente levou a urn amadurecimento profissional do autor, capacitando-o a
uma atuacdo verdadeiramente ativa na busca pelo Gerenciamento costeiro
Integrado ley	 e a . 3 ibuir o conceito de EXCELENTE a dissertacdo.

Prof. Dr.	 los
LOG/DGEO/F

o ey A.Tagliani
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