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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIFCA

Em termos naturais, a Zona Costeira possui uma grande variedade de
habitats, espécies chaves e áreas de proteção ambiental, contribuindo com 25%
da produção biológica, sustentando a estoques pesqueiros e outros recursos
importantes (Vellinga & Klein, 1993). Trata-se de uma região que sofre influência
de agentes oceânicos, atmosféricos e continentais (Neves & Muehe, 2001),
funcionando como uma zona de amortecimento entre processos e fluxos que
ocorrem na interface terrestre continente-mar e o ambiente offshore do oceano
profundo (Gibbs et al, 2005).
Por se tratar de um ambiente transicional é particularmente sensível às
alterações climáticas resultantes do aquecimento global. Esta fragilidade
associada ao forte crescimento populacional e ao uso inadequado do solo
intensificam a pressão em seus ecossistemas reduzindo fortemente sua
biodiversidade (Sala et.al., 2000).
Biodiversidade, ou diversidade biológica, normalmente refere-se à
diversidade genética, de espécies ou níveis de ecossistema (Marcot apud in,
2007), entretanto pode fazer alusão a estrutura, funcionalidade ou composição
dos componentes (Noss 1990 apud in Chazal & Rounsevel, 2009).
Considerando a relação existente entre as mudanças climáticas e a
biodiversidade, Sala et al. (2005) conclui que avaliar somente os efeitos dos
eventos naturais, sem avaliar o uso do solo, pode subestimar a perda da
biodiversidade. No litoral do estado de Santa Catarina a falta do mapeamento do
uso do solo e do mapeamento dos habitats costeiros dificulta a gestão e a
proteção dos recursos naturais, colocando em risco a estabilidade ecossistêmica
e a biodiversidade.
O

aumento

da

vulnerabilidade

pela

fragmentação

de

habitats,

normalmente associado à ocupação desordenada e ao baixo número de
corredores ecológicos resultando em um incremento na fragilidade da
biodiversidade. Ou seja, a redução do espaço natural pela urbanização,
agricultura, entre outros, gera a fragmentação de habitats, deixando-os mais
vulneráveis a eventos externos.
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O crescimento populacional disperso e desordenado associado ao
crescente desenvolvimento econômico dos municípios litoral de Santa Catarina
representa um vetor negativo a qualidade e estabilidade da paisagem natural
costeira, que cada vez mais vem sendo fragmentada e alterada, deixando a
biodiversidade cada vez mais desestabilizada e vulnerável a eventos extremos.
Odam & Wascher (2004) em revisão sobre o potencial efeito da sinergia
entre as mudanças climáticas e a fragmentação de habitats propõem um
conceito integrado, considerando a dinâmica de meta-populações em habitats
fragmentados. Segundo os autores pequenos ambientes possuem qualidade de
habitat menor; e populações fragmentadas são mais vulneráveis as mudanças
climáticas, proporcionando declínio populacional, baixa taxa de recrutamento,
aumentando as chances de extinções locais
Assim este trabalho realizou o mapeamento dos habitats costeiros do
litoral de Santa Catarina, identificando as condições espaciais da paisagem
natural e urbana de forma integrada. A paisagem natural e antrópica deste
trabalho é descrita através do mapeamento dos habitats costeiros, marinhos e
urbanos utilizando sistemas de classificações padrões de ambientes.
O ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica) foi o instrumento
de mapeamentos utilizado no projeto para elaboração das cartas temáticas da
paisagem. Por fim, o grau de importância, complexidade e estabilidade
(tamanhos dos fragmentos naturais- manchas) foram analisados gerando o
Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira para Biodiversidade- ISACbio.
Ressalta-se que as variáveis utilizadas neste levantamento correspondem
somente a variáveis físicas dos habitats e unidades da paisagem.
Na literatura, os conceitos de habitat e biótopo são divergentes e
normalmente encontramos que os habitats referem-se à componente espacial
das comunidades, onde o organismo exerce seu nicho ecológico (Rickefs &
Miller, 1999; Odum & Barrett, 20011). O biótopo, por outro lado, vem sendo
utilizado para representar as características físicas da componente espacial
(Margaleff, 1980), sendo definido como uma área geográfica de superfície e
volume variáveis, submetida a condições dominantes homogêneas (Peres,
1968).
Entretanto conceitos contemporâneos definem os biótopos como a
combinação dos habitats e das comunidades (Olenin & Ducrotoy, 2006, Davis,
9

et.al, 2004, Corine 1991, Connor, et.al. 2006). Esta nova abordagem percebe o
habitat como o local no qual as comunidades vivem definido em função da
componente física (topografia, sedimentologia, clima, qualidade de água), e
posteriormente caracterizada através das comunidades (Davis et.al, 2004). Ou
seja, em segunda instância os biótopos seriam caracterizados pela inserção dos
dados biológicos na componente física (habitat).
Este estudo adota este tipo de conceito contemporâneo, pois se trata de
um estudo de abordagem em escala regional, na qual a biodiversidade pode ser
associada somente as feições físicas do ambiente independente da biota
associada. Segundo Roff & Taylor (2000), em escalas regionais as feições
geofísicas independem da biota, mas em escalas de detalhes, a distribuição das
comunidades deve ser confirmada como uma relação entre o habitat/biótipo.
O ISAC-bio tem como função primordial identificar integridade espacial do
ambiente natural permitindo identificar áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade. Contudo deve se lembrar que a escala destas informações é
regional e, portanto, o nível de detalhamento das análises é reduzido.
Adicionalmente, a sensibilidade ambiental dos ambientes da linha costa
frente às alterações climáticos também foram analisadas. Esta análise se deu a
partir do mapeamento do Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira- ISAC,
tendo como principais impactos climáticos a erosão e inundação dos ambientes
naturais encontrados nos 500 metros iniciais da linha de costa.
A sensibilidade ambiental (Figura 1) refere-se à capacidade do ambiente
em se manter estável quando afetado quando por algum tipo de intervenção
(Buckley, 1982). No entendimento deste trabalho, a sensibilidade ambiental é
composta pela composição da susceptibilidade e vulnerabilidade de cada
ambiente, na qual a susceptibilidade representa as características internas do
sistema e sua capacidade de resiliência frente a um evento ou alteração natural
(UNDP, 2004). Já a vulnerabilidade é entendida neste trabalho como as
condições externas do sistema, tanto físicas, sócio econômicas ou ambientais
capazes de aumentar a susceptibilidade do ambiente a um perigo (UN/ISDR,
2004).
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Figura 1: Conceitos de análise da sensibilidade ambiental

1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O aquecimento global tem sido assunto principal quando se trata de
alterações climáticas. A principal hipótese para elevação da temperatura global
é o aumento da concentração de gases estufa na atmosfera, principalmente
dióxido de carbono (CO²), pela intensificação da queima de combustíveis fósseis
e no Brasil, especificamente, através de queimadas nas florestas tropicais
(Marengo, 2006).
Grande parte do dióxido de carbono (CO²) adicionado ao sistema atmosférico
e cerca de 80% do calor é absorvido pelos oceanos (IPCC, 2007d), aumentando
sua temperatura média e resultando em uma elevação no nível dos oceanos
devido a expansão térmica e o derretimento das geleiras. Estima-se que até
2100 ocorra um aumento do nível do mar variando entre 0,18 m em cenário
otimista, até 0,59 m em cenário pessimista (IPCC, 2007c).
A elevação da temperatura superficial do mar (TSM) reflete em um aumento
da evaporação, intensificando a frequência e intensidade de precipitações e dos
ciclones tropicais (IPCC, 2007e). Alterações no regime de chuvas podem
influenciar o escoamento superficial, reduzindo a vazão fluvial dos recursos
hídricos, facilitando a intrusão salina nestes recursos, impactando diretamente
na captação de água para o abastecimento urbano, podendo inclusive
contaminar lençóis de água subterrâneos (Park et.al., 2005).
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Além disso, o aumento na frequência e intensidade da precipitação e marés
de tempestade pode intensificar a erosão nas zonas costeiras (Marengo, 2006;
European Environment Agency, 2006). A erosão costeira acontece sempre que
o mar avança sobre terra e mede-se em termos de taxa de recuo médio ao longo
de um período suficientemente longo, de forma a eliminar a influência do estado
do tempo, de tempestades e dos movimentos locais de transporte sedimentar
(Comissão Européia, 2006).
Deve-se observar que a erosão é um processo natural que permite a
acresção em outras partes da costa. Entretanto, a intervenção humana sobre as
zonas costeiras, em particular a urbanização, transformou o fenômeno natural
de erosão em um problema de intensidade crescente, colocando em risco os
assentamentos costeiros e a população humana (Comissão Européia, 2006), e
comprometendo a manutenção dos ciclos de vida e biomas associados a estes
ecossistemas (Snoussi et al., 2008).
Adicionalmente, o aquecimento global da temperatura atmosférica pode
modificar o regime de ventos. Mudanças no regime de ventos e pressão
atmosférica intensificam as oscilações de nível relativo do mar, aumento os
eventos de curta escala de tempo, como as marés de tempestades (oscilações
de baixa freqüência) e as marés astronômicas (oscilações de alta freqüência)
(Truccolo et al. 2002). Estes eventos adicionam um input a mais no nível do mar,
e quando associadas a marés de sizígia e eventos pluviais intensos, ocasionam
um empilhamento de água na costa dificultado o escoamento da águas fluviais,
causando inundação a montantes fluviais (Hermann, 2007).
Inundações costeiras ocasionadas por eventos de média ou longa escala de
tempo, como a elevação média dos oceanos, resultariam em um cenário
semelhante aos das marés de tempestades, entretanto de forma permanente.
Isto desencadearia um aumento considerável dos eventos de erosão e
inundação costeira, impactando seriamente as infra-estruturas litorâneas e uma
grande variedade de biomas e espécies chaves importante (IPCC , 2007).
Frente ao levantamento bibliográfico sobre os impactos ocasionados pelas
mudanças climáticas na zona costeira, percebe-se que o foco principal é a
elevação do nível dos oceanos (IPCC, 2007); Da mesma forma a intensificação
das inundações e processos erosivos costeiros são reconhecidamente os
problemas mais importantes para ações de proteção da costa. Por este motivo,
12

a erosão e inundação costeira pela elevação do nível dos oceanos tornam-se
foco deste estudo. Na tabela abaixo (Erro! Fonte de referência não encontrada.) segue
resumo das principais alterações climáticas e seus efeitos físicos e
ecossistêmicos para a zona costeira.

Tabela 1: Principais fatores climáticos, e seus efeitos físicos e ecossistêmicos na zona costeira
(Fonte: IPCC, 2007(b). Tradução livre).
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2. OBJETIVOS, HIPÓTESE(S) E METAS:

2.1. HIPÓTESE:
É viável o emprego de índices de sensibilidade ambiental para frente às
mudanças climáticas, em zonas costeiras, vista à preservação e conservação de
habitats naturais e manutenção da biodiversidade.
2.2.OBJETIVO GERAL:
Determinar e hierarquizar a sensibilidade ambiental dos habitats da zona
costeira e marinha do estado de Santa Catarina, de modo a balizar o futuro
monitoramento das áreas mais sensíveis aos eventos causados pelas mudanças
climáticas.
2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Levantar metodologias e critérios existentes para análise de susceptibilidade
e vulnerabilidade ambiental de habitats costeiros;



Propor metodologia para determinação da sensibilidade da zona costeira de
Santa Catarina frente às Mudanças Climáticas através da geração do Índice
de Sensibilidade Ambiental Costeiro à biodiversidade – ISACbio.



Mapear a sensibilidade dos habitats da Zona Costeira de Santa Catarina;



Desenvolver um banco de dados dos recursos biológicos - OBBIM;



Criar Atlas Educativo on-line contendo as informações sistematizadas ao
longo do projeto;
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3. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO
A primeira etapa metodológica consistiu em um levantamento bibliográfico
sobre mudanças climáticas e dos principais impactos na zona costeira; revisão
das metodologias para mapeamento padronizado dos de habitats da zona
costeira, assim como da sensibilidade e complexidade dos mesmos frente as
mudanças climáticas e a preservação da biodiversidade. A partir disso, foi
realizada uma extensa busca de bases cartografias secundárias para
sistematização

das

informações

em

SIG

(Sistemas

de

Informações

Geográficas).
O fluxograma abaixo mostra as etapas metodológicas do trabalho (Figura 2)

Figura 2: Fluxograma das etapas metodológicas do projeto
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3.1 MAPEAMENTO DOS HABITATS
Para o mapeamento dos habitats foi adotado um método de padrão de
classificação de ambientes marinhos e terrestre adotado amplamente no
continente Europeu, o EUNIS, que vem sendo utilizado nos mapeamentos da
rede de pesquisa internacional ILTER da qual o PELD Brasileiro faz parte.
O European Nature Information System (EUNIS) é um sistema que facilita
e harmoniza as descrições e coleta de dados na Europa, através da identificação
de critérios padrões de habitats. Engloba os habitats terrestres, marinhos, águas
continentais e ambientes artificiais promovendo uma compreensão de suas
tipologias. Consiste no escopo de classificação dos ambientes a 10 diferentes
classes de habitats os quais são hierarquizados em subclasses a partir de uma
chave classificatória, baseada em um diagrama com uma série de questões
seqüenciais (DAVIES et.al, 2004).
Como o mapeamento do EUNIS é baseado nos ambientes do continente
Europeu, as chaves classificatórias da metodologia original foram adaptadas
para as características do litoral de Santa Catarina. No anexo deste documento
segue as chaves classificatórias adaptadas.
O mapeamento do EUNIS aborda as seguintes classes de ambiente
apresentando uma chave classificatória específica para cada com códigos
associados de forma padronizada:


Ambiente Marinho - A



Ambiente Costeiro -B



Águas Continentais -C



Zonas Úmidas -D



Pastagens- E



Florestas continentais -F



Terrestres não vegetadas-G



Áreas cultiváveis-H



Habitats artificiais-I
A metodologia de classificação do EUNIS é realizada em diversos níveis

de aprofundamento das chaves, partindo de uma caracterização de habitats de
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maneira ampla, até o mapeamento específico de habitats. Por fim a chave
apresenta um nível alto de aprofundamento permitindo o mapeamento do
biótopos a partir da inserção dos dados biológicos. Deve-se ter mente neste caso
a escala de trabalho e a disponibilidade de dados para definir-se o grau de
aprofundamento das chaves.
Neste trabalho, o mapeamento do EUNIS por ser em escala regional adotou
o primeiro nível de classificação das chaves, o mais simplificado. Foi realizado
para a porção continental costeira e para a porção marinha.
Os limites da área de estudo são discutidos no item a seguir. Para o
mapeamento da porção continental foi realizado uma Classificação Supervisiona
do uso e ocupação do solo a partir de imagens do Landsat 5 TM de 2010
utilizando o software ENVI 5.0. Já o mapeamento da porção marinha consistiu
em realizar a classificação da chave através de compilação de dados
sedimentares da camada bentônica.
Anteriormente ao mapeamento do EUNIS em toda a área de estudo a
metodologia de classificação padronizada de habitats CMECS (Coastal and
Marine Ecological Classification Standard ) também foi explorada em estudo de
caso na Ilha de Santa Catarina. A Ilha de Santa Catarina foi escolhida como
estudo de caso por abrigar grande diversidade de ambientes costeiros,
possibilitando a expansão da metodologia para o restante da costa catarinense.
Entretanto, este método foi explorado somente no estudo de caso, não sendo
expandida para toda a área de estudo, devido a necessidade de haver dados de
recursos biológicos pré-estabelecidos e organizados , pois utiliza um numero
expressivo de dados biológicos em suas chaves classificatórias.
Trata-se de uma metodologia desenvolvida pelo National Oceanic and
Atmospheric Administration - NOAA e pela Nature Serve que classifica
habitats/biótopos costeiros e marinhos através da identificação das principais
forçantes que organizam a estrutura física do ambiente e os organismos que ali
habitam. Sua principal meta é integrar dados existentes e os esforços de coleta
de dados nos Estados Unidos, visando garantir que estes e conhecimento
gerado tenham uma padronização compatível ou complementar aos padrões da
FGDC (Federal Geografic Data Committee). Embora a meta inicial não seja a
padronização cartográfica propriamente dita, o CMECS foi elaborado de modo a
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permitir e facilitar o mapeamento temático através dos Sistemas de Informações
Geográficas.
Este método é composto por três grandes sistemas: marinho, estuarino e
lacustrino, os quais são organizados, por sua vez, em subsistemas, através de
componentes específicos. A variedade de forçantes que interagem com o
ambiente e sua biota associada é descrito pelo CMECS a partir de uma lista de
atributos divididos em dois grupos: (a) Classificadores: critérios de cinco
componentes isolados, quais sejam, Geológico, Geomorfológico (Geoformas),
Biológico Bentônico, Aquático e o Sub-Bentônico (Litologia); e (b) Modificadores:
atributos que promovem informação, em nível mais específico na descrição do
ambiente. Estes, porém não são necessários para a classificação.
Para realização deste primeiro esforço de compreensão da aplicabilidade
do CMECS nos estudos do Sitio 28 do PELD, foram utilizados os seguintes
dados secundários: o banco de dados das Cartas de Sensibilidade ao
Derramamento de óleo de Santa Catarina; Carta de Geologia na escala de
1:100.000 (Caruso & Awdzielj, 1999), imagem de satélite Landsat 5-TM 220-079
de 04/02/2010 e o Modelo Digital de Elevação do Shuttle Radar Topography
Misson - SRTM. A classificação seguiu o fluxograma da Figura 3, que representa
os dados utilizados para avaliar cada um dos componentes:

Figura 3: Fluxograma dos critérios adotados no estudo de caso para classificação ecológica marinha e
costeira.
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3.1.1. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA ÁREA DE ESTUDO
Esta etapa é muito importante para realização de mapeamento de cunho
ecológico, pois os ambientes naturais não estão atrelados a limites
administrativos que normalmente são utilizados como referência para a para
ordenação do território.
A definição dos limites tanto da porção terrestre como marinha para
delimitação da área de estudo deste projeto devem necessariamente
compreender a heterogeneidade dos ambientes costeiros através de uma visão
integrada da paisagem com os elementos e processos que a compõem. Do
contrário, a percepção da sensibilidade dos ecossistemas e da própria
biodiversidade

estaria

comprometida,

pela

ausência

de

componentes

necessários ao entendimento de sua estrutura e organização espaciais.
Somente considerando estes requisitos é possível definir limites terrestres
e marinhos que não fragmente ou desestabilize os diversos ecossistemas que a
compõe. Desta forma este trabalho prevê a realização da compreensão do
território para definição dos limites marinhos e terrestres que serão utilizados no
projeto.
A metodologia adotada para definição destes limites foi uma comparação
entre as características físico-territoriais da área de estudo com as
características administrativas. Para tanto foi realizado um levantamento dos
limites administrativos da porção marinha baseados nas definições de limites
juridicionais dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná e do
limite oficial da plataforma continental do estado. Para a definição dos limites
litorâneos

terrestres

foi

realizado

um

levantamento

das

definições

administrativas e das Ottobacias que separam o território a partir das
características topográficas do ambiente físico-territorial.

3.1.2. DEFINIÇÃO DA SENSIBILIDADE AMBIENTAL DOS HABITASISACbio

A definição da sensibilidade ambiental dos habitats através da
estruturação do ISACbio consiste em avaliar os habitats identificados pelo
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método do EUNIS através de análise sistêmica do território a partir da
identificação de unidades da paisagem. Para cada unidade da paisagem
identificada será atribuídos diferentes níveis de sensibilidade frente aos impactos
climáticos. Estes níveis são apresentados em uma escala hierárquica
representando o grau de estabilidade e relevância ecológica das mesmas frente
as potencias alterações climáticas previstas (inundação e erosão) e da
estabilidade ambiental dos mesmos perante a fragmentação da paisagem
natural.
Trata-se de um método de hierarquização de representação dos critérios
acima citados, aos quais foram estabelecidos valores de sensibilidade variando
entre 1 a 3, representando a sensibilidade do habitat/unidade da paisagem frente
a alteração climática. Nesta escala os valores perto de 1 representam os
ambientes menos sensíveis/ complexos e mais estáveis, e perto de 3 os
ambientes com maior sensibilidade/complexidade e menos estáveis (Crepani,
2001). Desta forma os valores próximos a 3 serão apontados como locais
importantes para receber algum tipo de intervenção e conservação dos mesmos.
Os descritores que serão utilizados para identificação destas unidades da
paisagem tanto para a porção continental e como para a porção marinha estão
apresentadas nas Figuras 4 e 5 respectivamente.
Para o cruzamento das variáveis do ISACbio, dois sub-produtos são
gerados anteriormente: a) análise da paisagem natural através de métricas da
paisagem; b) Identificação das principais áreas sensíveis a erosão e inundação
costeira utilizando o método adaptado do Smartline desenvolvido por Mussi,
(2011). Estes estão descritos de forma detalhada nas figuras a seguir.
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Figura 4: Critérios utilizados até o momento para definição da sensibilidade na porção terrestre.

Figura 5: Critérios utilizados até o momento para definição da sensibilidade na porção marinha.
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3.1.2.1.

ADAPTAÇÃO SMARTLINE- ISAC

A metodologia do Smartline consiste em consiste em avaliar a
estabilidade

das

características

geomorfológicas

(forma,

material

e

morfodinâmica) dos primeiros 500m a partir da linha de costa, através de linhas
vetoriais segmentadas com múltiplos atributos (Erro! Fonte de referência não
encontrada.3), e classificá-las hierarquicamente a fim de identificar fatores de

resistência, assim como a capacidade de adaptação da costa à erosão e
inundação costeira frente à elevação média dos oceanos e marés de
tempestades.

Figura 6: Múltiplos atributos em linha vetorial segmentada. Fonte: Sharples et.al, (2009).

É uma ferramenta dinâmica capaz de capturar informações de múltiplosatributos de forma rápida, e ainda de diferentes dados e escalas geo-espaciais,
sendo por este motivo passível de ser utilizada em ambientes onde existem
poucos dados disponíveis, situação recorrente no Brasil. Esta metodologia foi
aplicada a 6000 km da costa Australiana, na escala de 1: 25.000, como primeiro
passo na avaliação dos impactos das mudanças climática na Austrália.
Os critérios utilizados foram na adaptação do Smartline para a costa de
Santa Catarina foram: Variação da maré; Feição do pós-praia e retaguarda;Declividade da face da praia; Declividade do pós-praia e retaguarda; Altura de
onda; Geomorfologia; Tipo de substrato zona intermareal; Exposição da costa
ondulação dominantes.
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Este mapeamento utilizou o banco de dados da Carta SAO e de imagens
de satélite Landsat e do SRTM. A integração e análise dos dados foi realizada
em um Sistema de Informação Geográfica (ArcMap 10.0) por meio de álgebra
de mapas. Diferentemente do cruzamento de informações da metodologia
original do Smartline, que se dá a partir de uma consulta por atributos, resultando
em uma avaliação qualitativa de atendimento aos critérios previamente
estabelecidos para cada índice, optou-se por produzir um índice numérico obtido
a partir do cruzamento da média ponderada dos critérios.
Desta forma foi possível trabalhar com valores de grandeza, quantitativos,
associados aos critérios, com base nos conceitos de função ecológica de cada
ambiente, e na estabilidade de cada unidade. Para cada unidade da paisagem
encontrada em cada uma das variáveis descritas acima foi atribuído valores
variando entre 1 a 3, respectivamente para descritores com menores a maiores
sensibilidade a mudanças climáticas. A Figura 7 descreve os valores de
sensibilidade adotados para cada descritor.

Figura 7: Valores de estabilidade adotados para os descritores do ISAC
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3.1.2.2. ANALISE DA PAISAGEM NATURAL

O objetivo desta etapa é apresentar analisar as manchas dos principais
habitats a fim de identificar áreas mais relevantes para preservação,
considerando a estabilidade das mesmas frente a mudanças climáticas. Esta
análise será baseada em fundamentos da Ecologia de Paisagem utilizando
métricas da paisagem para representar padrões da estrutura espacial da
paisagem.
A paisagem natural é constituída por um mosaico de manchas e de uma
rede formada de corredores, os quais mantêm uma borda em seus limites, que
interage com a matriz (BUREL & BAUDRY, 2002). Manchas se referem à reunião
de espécies em um local predominado por uma matriz, que possui composição
de comunidade distinta (FORMAN e GODRON, 1981) que podem manter
conectividade através dos corredores. As bordas e limites são áreas que
margeiam as manchas, os corredores e as matrizes de uma paisagem. Neste
contexto, a fragmentação pode ser definida com a quebra de um habitat em
pequenas parcelas menores, no qual as manchas têm dimensões e uma
distribuição espacial irregular. Esta composição pode ser observada na Figura
5.

Figura 8: Composição da paisagem natural. Fonte: Burel e Baudry, 2002.
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A área das manchas descreve o tamanho de cada mancha do habitat.
Neste sentido, entende-se que as manchas maiores são mais estáveis do que
manchas de menor porte.
As formas das manchas também são descritoras importantes para se
entender a complexidade e estabilidade das manchas. Neste trabalho a forma é
representada a partir da razão entre o perímetro e a raiz quadrada da área.
Entende-se que manchas mais irregulares apresentam maiores diferenças entre
as comunidades das bordas em relação às comunidades do interior da mancha.
Outro item importante no quesito forma é que as manchas alongadas
funcionam como corredores e tem maior diversidade interior já que grande parte
interage com a matriz. Já as manchas mais circulares apresentam maior
diversidade de espécies, menos barreiras no seu interior e maior eficácia em
termos de alimentação para os animais no seu interior. A figura abaixo mostra a
questão das formas circulares e alongadas.

Figura 9: Relação entre as áreas interiores e as margens de acordo com diferentes formas e tamanho de
mancha. fonte: Forman; Gordron, (1986)

A forma também reflete e intensidade da atividade humana, quanto mais
lineares e angulares são as margens mais antrópico é o elemento da paisagem.
Associado a isto se deve lembrar que as manchas alongadas tem menor
diversidade de espécies e menor eficiência energética. Além disso, quanto mais
extensas as áreas de borda, menor a resistência da paisagem a um evento de
perturbação. A figura 7 mostra algumas características ecológicas das manchas
com forma circular e alongada.
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Figura 10: Efeito da relação borda/interior em diversas caracteristicas ecológicas. Fonte: (Gordon, 1986)

Os principais habitats continentais identificados pela classificação do
EUNIS terão as métricas da paisagem analisadas a partir do software Fragstats
4.1. Os descritores utilizados para análise das manchas foram: área, forma,
dimensão fractal e dimensão circular. Estas estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1: Variáveis utilizadas nas análises de métricas da paisagem

CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

Área (hectares): “AREA”

O tamanho se relaciona a capacidade de conter espécies
no seu interior e quantidade de energia armazenada.
Controla também a circulação de nutrientes da paisagem
até a distribuição e quantidade de espécies (Odum, 1983).

Forma (complexidade):
“SHAPE”

O significado mais importante prende-se com o efeito de
margem: quanto mais irregular a forma, maior será a
proporção de áreas de margem, ou áreas de borda..
Normalmente as comunidades de borda são ocupadas por
espécies pioneiras de baixa longevidade (Rayene, 1981).
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CRITÉRIO

DESCRIÇÃO
Esta variável indica a complexidade da forma, descrita a
partir do perímetro da mancha dividido pela raiz quadrada
da área (<1 sem limite > =1 forma irregular com maior
efeito de borda).

Dimensão Fractal:
“FRAC”

A dimensão fractal é um descritor da forma da mancha que
mede a relação de áreas interiores com as bordas,
evidenciando a extensão dos habitats ou ambientes de
margens presentes na paisagem. É um índice que reflete
a complexidade da forma da mancha em diferentes
escalas da variação dos tamanhos das manchas. Os
valores se aproxima de 1 para formas com perímetros
mais simples, ou seja com menos efeito de borda, e a 2
quando as formas forem mais complexas.

Dimensão Circular:
“CIRC”

Valores próximos de 1 são mais circulares, e portanto
possuem menor efeito de borda, tornando-se mais
estáveis. A mancha mais circular possui maior potencial
diversidade de espécies, menos barreiras no seu interior e
apresenta uma maior eficácia em termos de alimentação
para os animais no seu interior.

A caracterização das manchas frente ao grau de conservação das
mesmas será identificada utilizando os critérios de conservação apresentados
por Carmo (2000) (Figura 11) . Para tanto os valores das manchas gerados pelo
Fragstat dos principais habitats do EUNIS foram inseridos nas classes de
conservação de Carmo (2000) a fim de identificar o grau de conservação das
mesmas e identificar as áreas de maior sensibilidade a influencias de
perturbações geradas por mudanças climáticas.
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Figura 11: Valores de conservação segundo as características das manchas. Fonte: (Carmo, 2000).

3.2.

DESENVOLVIMENTO DO BANCO DE DADOS DE RECURSOS
BIOLÓGICOS
Em 2006 foi elaborado pelo SIMMAM- Sistema de Apoio ao

Monitoramento de Mamíferos Marinho um banco de dados com interface em
webgis. Esta metodologia foi adaptada criando-se uma nova interface que
permitia sistematização geo-espacial de projetos publicados sobre recursos
biológicos na área de estudo.
Assim surge o Observatório Brasileiro da Biodiversidade Marinha - OBBIM
que é um sistema de informação para a visualização e consulta de dados sobre
a biodiversidade marinha. Tem como principal objetivo a criação de um acervo
de dados que permita conhecer a distribuição dos organismos ao longo da zona
costeira, contribuindo com a distribuição e sistematização das informações,
assim como futuros mapeamentos de sensibilidade ambiental utilizando recursos
biológicos como variáveis.
A catalogação do registro dos organismos é realizada a partir de dados
secundários obtidos através de revisão bibliográfica em artigos acadêmicos e
licenciamentos ambientais. Todos os recursos possuem indexação taxonômica
baseada no ITIS - Integrated Taxonomic Information System.
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3.3.

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS EM UM ATLAS-ON LINE
Todos os dados gerados no projeto serão sistematizados em um Atlas-on

line, permitindo que os dados gerados possam distribuídos gratuitamente para a
população e instituições de ensino, servindo como subsídio para novas
pesquisas de longo prazo voltadas ao tema de mudanças climáticas e
preservação da biodiversidade costeira.
O Atlas- on line consiste em uma estruturação das informações
cartográficas digitais em tecnologias open source e que possam estar
disponíveis através se sistemas web, a fim de que tanto as cartas temáticas,
assim como os arquivos em formato raster e shapefile gerados no projeto
possam ser acessadas por um maior número de usuário possíveis.
A tecnologia escolhida como interface é o catálogo de dados geográficos,
o Geonetwork. Este consiste em consiste em um catálogo de dados em padrões
abertos, que auxilia usuários e organizações a reunir e publicar metadados de
dados geoespaciais na Internet. Trata-se de um editor de metadados on-line que
tem suporte a diversos padrões, e o escolhido neste trabalho foi o padrão ISO
19.115 (Guedes, 2010).
Os arquivos gerados no projeto (raster e shapefiles) foram inseridos no
servidor de mapas Geoserver, que foi associado ao catálogo do Geonetwork.
Desta forma os arquivos podem ser baixados do Geoserver de forma gratuita
através no catálogo de dados Geonetwork.
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4. RESULTADOS
4.1. LIMITES DA ÁREA DE ESTUDO: ZONA COSTEIRA E MARINHA
Em termos legais, a zona costeira Brasileira é definida como o espaço
geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos
renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre (Decreto de
Lei n° 5.300 /04). De acordo com o decreto, a faixa marinha abrange o mar
territorial Brasileiro, se estendendo a por 12 milhas náuticas medidas a partir da
linha de baixa-mar; e a faixa terrestre que compreende os municípios que
confrontam a linha de costa, na totalidade de seu limite administrativo, e os
municípios não-litorâneos adjacentes, os estuários e também os municípios
potencialmente impactantes à zona costeira, que distam até 50 km da linha de
costa (Figura 12).
As definições e a delimitação da zona costeira prevista na legislação
ambiental brasileira são demasiado restritas no que diz respeito a sua
representatividade ecológica. Quando se trata em definir os limites da zona
costeira deve-se ter em mente os motivos particulares de cada tipo de estudo ou
manejo. Por exemplo, caso o estudo proponha-se a levantar questões sobre
desenvolvimento

econômico,

utilizar

os

“limites

administrativos”

como

delimitação da Zona Costeira pode ser significativo. Entretanto, se o foco é
preservar, conservar e administrar os recursos naturais/biodiversidade, os limites
administrativos, assim como delimitações definidas através de distâncias rígidas
medidas a partir da linha de costa de costa são insuficientes para representar a
complexidade ecológica (Balaguer et al, 2008).
A utilização dos limites administrativos, ou mesmo de distancias rígidas
para definir a extensão da faixa terrestre pode, por exemplo, desconsiderar
regiões importantes ou até mesmo fragmentar ecossistemas, tornando sua
manutenção inconsistente, desestabilizando a biodiversidade associada a estas
regiões.
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Figura 12: Municípios costeiros de Santa Catarina

Desta forma, a definição dos limites terrestres e marinhos para definir a
área de estudo do Sítio 28 de pesquisa do PELD adotou os seguintes critérios:


Limite Marinho: Para o limite externo foi adotado a quebra da plataforma
continental física de Santa Catarina, que coincide com o limite batimétrico da
isóbata de 200m. Para os limites sul e norte, ou seja, o limite interestadual
adotou-se os limites jurisdicionais oficiais definidos pelo IGBE (1998),
conforme o Decreto N° 93.189. Estes limites são linhas ortogonais projetadas
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a partir de linha retas definidas na costa até as 200 milhas da costa, limite da
Zona Econômica Exclusiva-ZEE brasileira (Figura 13).

Figura 13: Limite marinho da área de estudo



Limite Terrestre: Adotou-se uma composição entre os limites administrativos
e as Ottobacias. A Ottobacia é um conceito que especializa as bacias
hidrográficas a partir da topografia do terreno. Como a topografia e as bacias
hidrográficas agem na maior parte das vezes como delimitador de biomas e
ecossistemas, este conceito foi adotado nesta metodologia.
A Figura 7 mostra a problemática da adoção de limites administrativos
para gestão de ecossistemas. Grande parte das vezes a hidrografia serve
como divisora de municípios, e se considerássemos os limites administrativos
somente uma margens de diversos rios seria utilizada (Figura 14a). Outro
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exemplo claro na região de estudo é o importante sistema de lagoas na região
sul do estado de Santa Catarina. Os limite administrativos recortam este
sistema ao meio (Figura 14b).

a)

b)

Figura 14: Problemática da utilização de limites admistrativos para análises ecológicas

Para

tanto

os

limites

administrativos

oficiais

brasileiros

foram

intersectados com as Ottobacias- nível 6, ou seja, os limites externos
Ottobacias que estavam sobrepostas, ou faziam limite com os limites
administrativos foram utilizadas.
Observando esta divisão em imagens Landsat 5-TM e pelo Google Earth,
percebe-se que, diferentes das Ottobacias, os limites administrativos terrestres
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(Figura 15) na maioria das vezes utilizava a hidrográfica como limites entre
municípios, possibilitando que somente uma margem do rio fosse considerada,
e também recortava diversas lagunas no sul do estado, como mostra as figuras
abaixo.

Figura 15: Limite terrestre da área de estudo definido através das Ottobacias
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4.2. MAPEAMENTO DOS HABITATS COSTEIROS E MARINHOS
A pesquisa realizada sobre mapeamentos padrões dos habitats que
compõe a zona costeira e marinha apontou duas metodologias consolidadas, o
CMECMS e EUNIS.
Ambas foram aplicadas em estudo de caso piloto utilizando a ilha de Santa
Catarina como área de estudo e podem ser comparadas no Quadro 2. Entretanto
o mapeamento do CMCS apresentou diversas lacunas de mapeamento quando
aplicado as condições de bases de dados brasileiras, e somente a metodologia
do EUNIS foi reproduzida para toda a área de estudo.
Quadro 2: Quadro comparativo das metodologias do EUNIS e CMECS. Fonte: Mussi et.al, 2011.

4.2.1. CMECS: COASTAL AND MARINE ECOLOGICAL CLASSIFICATION
STANDARD
O CMECS foi mapeado levando em consideração seus três grandes
sistemas: marinho, estuarino e lacustrino, descritos a partir de uma lista de
atributos divididos em dois grupos: (a) Classificadores: critérios de cinco
35

componentes isolados, quais sejam, Geológico, Geomorfológico (Geoformas),
Biológico Bentônico, Aquático e o Sub-Bentônico (Litologia); e (b) Modificadores:
atributos que promovem informação, em nível mais específico na descrição do
ambiente.
A disponibilidade de dados secundários permitiu que os cinco
componentes classificadores fossem identificados até sub-classes. Porém a
escassez de dados secundários sistematizados não permitiu aprofundar as
chaves classificatórias deixando lacunas na classificação dos classificadores e
modificadores como mostra o Quadro 3. A classificação do CMECS para ilha de
Santa

Catarina

foi

representada

em

cartas

temáticas

dos

atributos

classificadores e dos modificadores (Figura 16).
A elevação dos oceanos, apontada como principal evento do aquecimento
global (IPCC, 2007), exige que a avaliação da sensibilidade ambiental englobe
uma porção terrestre mais extensa que a adotada pelo CMECS, limitada a região
de influência do spray marinho. O limite terrestre deve ser baseado nos cenários
pessimistas de aumento do nível do mar, para que se avalie regiões
potencialmente emersas dentro de um novo cenário climático. Além disso, a
metodologia nem sempre relaciona os componentes pelo grau de hierarquia dos
ambientes, e a interação entre os sistemas (componentes) não está clara.
Considerando tratar-se de uma padronização, o CMECS não possui
simbologia para representação dos componentes, ou mesmo para o cruzamento
das

informações.

Adicionalmente,

a

chave

classificatória

simplifica

demasiadamente feições importantes para avaliação da sensibilidade. Porém,
uma adaptação metodológica através da definição de novos limites terrestres,
inclusão de feições e uma sistematização cartográfica clara e realista, poderia
tornar o CMECS uma metodologia passível de ser adotada pelo Síto 28.
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Figura 16: Cartas temáticas dos componentes classificadores e modificadores do CMECS.Fonte:
Mussi et.al, (2011)
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Quadro 3: Classes e Subclasses dos componentes classificadores e modificadores do CMECS.

*Em verde estão representados os classificadores e modificadores mapeados neste estudo de caso a partir
da disponibilidade de dados secundários.
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4.2.2 MAPEAMENTO HABITAT METODO EUNIS- EUROPEAN NATURE
INFORMATION SYSTEM
Este mapeamento foi dividido em duas porções apresentadas na definição
dos limites da área de estudo, a porção terrestre/continental e a porção marinha.
O mapeamento dos habitats continental utilizando a chave classificatória do
EUNIS foi realizada a partir de uma supervisionado do uso do solo. Foram
utilizadas imagens Landsat 5-TM com resolução geométrica de 30m. Foram
utilizadas imagens do capturadas no dia 04/02/2010 através do catálogo de
imagens disponibilizado pelo Banco de Imagens da Divisão de Geração de
Imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - DGI/INPE.
As imagens foram georreferenciadas no software ArcMap10, obtendo-se um
erro de desvio padrão ou “Total Root Mean Square Error” de 12,6m, e em
seguida foram mosaicadas utilizando o software ENVI 4.7. Durante o processo
da criação do mosaico as cartas utilizadas sofreram as devidas correções
atmosféricas e ajustes de coloração (Figura 17).

Figura 17: Mosaico composto por 3 imagens: (A)Landsat_5_TM_220/078 (B)
Landsat_5_TM_220/079, e; (C) Landsat_5_TM_220/080, dentro do Software ENVI 4.7.
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Em seguida foi realizada uma Classificação Supervisionada das imagens
no software ENVI 4.7, onde foram identificadas as seguintes classes, sendo elas:
Cultivos e Campos, Dunas Vegetadas, Manguezal, Praias, Reflorestamento,
Solo Exposto, Vegetação Densa, Águas Rasas e Urbano (Figura 18).

Figura 18: Classificação Supervisionada do Uso e Ocupação do Solo.
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A Matriz de Confusão abaixo apresenta os resultados obtidos na
classificação de imagem, a partir de uma comparação entre os dados da verdade
de campo com os da classificação de imagem (Figura 19). Com o suporte desta
matriz foram sendo identificadas as classes que não estavam adequadas, as
quais passaram por reanálise e pós-processamento para refinamento das
classes.

Figura 19: Matriz de confusão gerada no Software ENVI 4.7, correlacionando todas as classes
estabelecidas.

O pós-processamento da classificação de imagem permitiu que novas
classes fossem inseridas, como por exemplo, o mapeamento das áreas de
agricultura ao longo da área de estudo ( Figura 20). Por fim a classificação de
imagem foi filtrada pela ferramenta ”Majority Filter” para diminuir resíduos da
classificação e vetorizada.
O vetor gerado para cada uma das classes foi interpretado visualmente com
as imagens do Basemap do BingMap do ArcGIS 10.1 que fornece imagens
georreferenciadas das imagens de satélite do Quickbird.
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Figura 20: Classificação supervisionada do uso e ocupação do solo

Finalmente a classificação do Uso e Ocupação do Solo pode ser adaptada
para as classes do mapeamento do EUNIS. Os procedimentos e chaves
classificatórias para todos os habitat estão descritos nos itens a seguir.
4.2.2.1 MAPEAMENTO E ADAPTAÇÃO CHAVES CLASSIFICATÓRIAS DO
EUNIS



Habitat Marinho
O mapeamento dos habitats marinhos consistiu em um extenso
levantamento de dados em busca de utilizar as chaves classificatórias do
EUNIS neste habitat. Entretanto a grande dificuldade de dados, não permitiu
aprofundamento completo da chave de classificatória. Porém como esta
metodologia permite a classificação em diferentes níveis, os dados
adquiridos através da sistematização de um banco de dados foram plotadas
na chave e na forma de mapa cartográfico.
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Observando a chave de classificação “A. Habitat Marinho” (Figura 21)
percebe-se que a área de estudo se encontra dentro da plataforma
continental, e os dados sistematizados permitiam somente um mapeamento
da camada bentônica. Além disso, as áreas rochosas não puderam ser
identificadas devido à escassez de dados. Desta forma somente as classes
sedimentares puderam ser identificadas. Como não foi possível determinar
as zonas de profundidade, somente o sub-nível “A5- Sublitoral Sedimentar”
pode ser classificado. Desta forma esta classificação considera somente o
tipo de fundo betônico sedimentar, sem levar em consideração as zonas de
profundidade.

Figura 21: Chave de classificação inicial do “A. Habitat Marinho”.

Por outro lado, observam-se nas demais chaves classificatórias da porção
continental do estudo que a maior parte delas foi representada em níveis iguais
ao marinho ou ainda superiores, como por exemplo, os habitats de agricultura,
pastagem e artificiais que permaneceram no nível de classificação 1. O sub-nível
2 do mapeamento do Habitat Marinho que pode ser mapeado, o “A.5. Sublitoral
Sedimentar” está descrito na chave de classificação abaixo (Figura 22).

43

Figura 22: Chave classificatória marinha sub-nível 2: “A.5. Sublitoral Sedimentar”

Para este mapeamento, os pontos de sedimentos coletados “in situ” de
diversas

campanhas

oceanográficas

(REMAC,

GEOMAR,

REMPLAC,

REVIZEE, BNDO) (Figura 23) foram interpoladas utilizando a ferramenta
“Natural Neighboor”, e representadas a partir da classificação sedimentar de
Folk-54/57. Esta representação qualitativa foi realizada com a ferramenta
SEDTOOL da USGS instalada no ArcGIS 9.3. Por fim as classes sedimentares
geradas foram simplificadas conforme metodologia do EUNIS nas seguintes
classes: Sedimento Grosseiro (Coarse Sediment); Sedimento Lamoso e ArenoLamoso (Mud and Sandy Mud); Sedimento misto (Mixed Sediment); e Arenoso
e Lamo-arenoso (Sand and Muddy Sand).

Figura 23: Pontos de coleta de sedimentos. Fonte: Laboratório de Oceanografia GeológicaUnivali.
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O triângulo de simplificação adotado para simplificação das classes
sedimentares está descrito na Figura 24.

Figura 24: Triangulo de simplificação da classificação sedimentar de Folk-54/57

O mapeamento da classificação sedimentar de Folk 54/ 57 está
demonstrado na Figura 25.

Figura 25: Classificação Sedimentar de FOLK 54/57
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Algumas classes encontradas na ferramenta do SEDTOOL não estão
descritas no triangulo de classificação utilizada para simplificação das classes
sedimentares para o mapeamento do EUNIS. A tabela abaixo todas as classes
sedimentares geradas pela ferramenta SEDTOOL, as classes que aparecem na
classificação do EUNIS, apresentada como “EUNIS A”, assim como duas
propostas de inserção das classes sedimentares , definidas como “EUNIS B” e
“EUNIS C” (Quadro 4).

EUNIS A

EUNIS B

EUNIS C

Quadro 4: Classes sedimentares geradas pela ferramenta SEDTOOL e classes observadas
para adaptação EUNIS
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Figura 26: Reclassificação simplificada do EUNIS para a classificação de Folk 54
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A classificação do EUNIS, o Folk 54, não é muito utilizada no Brasil pois
faz grande referencia a sedimentos grosseiros. Como na área de estudo deste
projeto os sedimentos finos são dominantes, a classificação do Shepard é mais
utilizada. Entretanto como a metodologia do EUNIS utiliza a classificação do Folk
54/57, optou-se por adotar a classificação “EUNIS B” (Figura 26), que mais se
aproxima da classificação de Shepard, como mostra a Figura 27.

Figura 27: Classificação Sedimentar de Shepard

A Figura 28 mostra a classificação final do EUNIS para o “Habitat MarinhoA”, considerando os dados disponíveis até presente momento. Entretanto, tanto
a chave classificatória, como a base cartográfica fica preparada para
detalhamento da classificação do EUNIS assim que novos dados temáticos
sejam disponibilizados.
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Figura 28: Classificação do EUNIS para o Habitat Marinho- A
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Habitat Costeiro –B
O mapeamento do Habitat Costeiro- B foi realizado apenas até o sub-nível

2.Os sub-níveis mais aprofundados não foram mapeados mas suas chaves
classificatórias adaptadas estão apresentadas no decorrer deste item (Figura
29). Além disso, as adaptações das chaves consideram os principais tidos de
dados necessários aprofundamento das mesmas
Um dos primeiros pontos levantados na adaptação do ambiente costeiro
definido como Habitat Costeiro –B foi a inexistência do habitat de
manguezal/marisma na metodologia. Isto porque o mesmo não existe no
continente Eurupeu. Portanto em uma adaptação metodologia da chave para as
regiões dos trópicos, os manguezais e marismas foram avaliados.
Percebeu-se que estes habitats poderiam ser incluídos tanto na chave de
“Habitats Costeiros- B”, como na chave de “Habitats Inundáveis- D”. Neste
trabalho adotou-se a postura de criar uma nova classe para os manguezais e
marismas dentro no nível B, chamado como “Habitat Intermareal VegetadoB.4”. Este item foi dividido em “B.4.1.Habitat Intermareal Vegetado-Marisma”
e “B.4.2.Habitat Intermareal Vegetado- Mangue”.

Figura 29: Adaptação Chave Classificatória Habitat Marinho- B.

Outra adaptação realizada no nível B foi no subtiem o habitat “B1- Dunas
Costeiras e Habitats Arenosos”. Neste sub-item os principais tipos de vegetação
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costeira do estado de Santa Catariana são inseridos. Esta alteração da chave
esta com uma caixa vermelha na Figura 30.

Figura 30: Adaptação sub classe costeira “B1- Dunas Costeiras e Habitats Arenosos”.

Entretanto neste trabalho não foi possível identificar os tipos de vegetação
de dunas a partir da classificação de imagem do satélite Landsat 5 TM e de apoio
visual com o Google Earth. Portanto os ambientes de dunas vegetadas e
restingas ficaram classificados como "B1-Dunas Costeiras e habitats
arenosos".
Somente dunas vegetadas foram diferenciadas na classificação, sendo
apresentadas de forma generalista como “B.1.2.4 a 2.6. Dunas Vegetadas”.
Isto demonstra a necessidade da realização de saídas de campo para
aprofundar a classificação da chave. As dunas livres encontradas na área de
estudo pela classificação de imagem foram classificadas como "B1.3-Dunas
costeiras livres “; E as praias arenosas foram classificadas como "B1.1-Praias
arenosas".
O sub-nível “B2-Habitats Costeiros de Cascalho” não foram mapeados, e
sua adaptação da chave classificatória está descrita na Figura 31.
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Figura 31: Chave de classificação “B2-Habitats Costeiros de Cascalho”

Já o sub-nível “B3- Costão Rochoso e bordas e Margens Incluindo
Supralitoral” (Figura 32) não foram identificados a partir da classificação de
imagem do uso do solo. Portanto, os dados da Carta SAO coletados em in situ
foram utilizados e plotados em conjunto com a classificação do uso do solo
através de uma linha vetorial.
Os dados dos costões rochosos até presente momento não foram
transferidos para a imagem vetorial de polígono. Mas podem ser observados
pelos vetores da Carta SÃO. Sugere-se que em segundo momento esta inserção
seja realizada.

Figura 32: Chave de classificação “B3- Costão Rochoso e bordas e Margens Incluindo Supralitoral”
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Habitat Águas Superficiais Continentais –C
Estes habitats foram mapeados segundo a chave adaptada abaixo.

Entretanto os dados e bases cartográficas obtidos permitiram apenas plotar os
estuários como a sub-classe C3, os lagos sem contato como o mar como C1 e
os demais rios como C2, portanto nível 1 ( Figura 33)

Figura 33: Chave Classificatória do “C-Habitat Águas Superficiais Continentais”.



Bosques, Florestas e outras Áreas Florestadas- G
No item da chave “G- Florestas Continentais” foram inseridos todos os

polígonos de vegetação do mapeamento do uso do solo, excluindo somente os
as manchas de vegetação que sofriam influencia direta marinha. A classe do uso
do solo definida como vegetação densa foi identificada como “G.1. Floresta
Ombrófila Densa”; a vegetação rala foi identificada como “G.5.Vegetação em
estágio inicial, rasteira”;e as áreas de reflorestamento foram classificadas
como “G.3. Espécies Exóticas- Reflorestamento”. A adaptação desta chave
classificatória está descrita na Figura 34.
As áreas com vegetação de restinga ficaram representadas como dunas
vegetadas, no item de “Habitat Costeiro-B”. Portanto aparecem no
mapeamento como “B.1.2.4 a 2.6. Dunas Vegetadas”.
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Figura 34: Chave Classificatória dos “G-Bosques, Florestas e outras Áreas Florestadas”.



Habitats Terrestres Não Vegetadados- H
A classe Solo Exposto da classificação de imagem foram inseridos na

chave classificatória abaixo ( Figura 35). Tanto os solos arenosos como os solos
lamosos identificados na classificação de imagem foram colocadas na subclasse “H.5. Habitats Terrestres com vegetação esparsa ou sem vegetação”.

Figura 35: Chave de classificação “H. Habitat Continental Terrestres não Vegetação e
Esparsamente Vegetados”.
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Habitats

Agricolas,

Horticolas

e

Domésticos

Regularmente

ou

Recentemente Cultivaveis- I
Todas as áreas de cultivo identificadas no pós-processamento da
classificação de imagem, independente do tipo e tempo de permanência do
mesmo, foram classificadas como “I. Habitats Agricolas, Horticolas e
Domésticos Regularmente ou Recentemente Cultivaveis”. A chave
classificatória não foi aprofundada sendo representada como nível 1.
Adicionamente, as áras de pastagem também foram inseridas no mesmo
item. Ou seja, a chave classificatória de “E.Pastagem e Terras Dominadas por
Musgos, Liquens” ( Figura 36) também foram identificada na mesma classe
que a “I. Agricultura ,Horticolas e Domésticos Regularmente ou
Recentemente Cultivaveis” ( Figura 37).
Portanto no mapeamento a legenda esta descrita como “I. Agricultura,
E.Pastagem”. A diferenciação destes itens requer coleta de dados ”in situ”, não
sendo diferenciada através de uma classificação de imagem na resolução do
satélite Landsat 5-TM. As chaves classificatórias de ambos os itens foram
adaptadas para a área de estudo e estão apresentadas nas Figuras 36 e 37.

Figura 36: Chave classificatória adaptada de “E.Pastagem e Terras Dominadas por Musgos, Liquens
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Figura 37: Chave classificatória adaptada de “I. Agricultura ,Horticolas e Domésticos Regularmente ou
Recentemente Cultivaveis”



Habitat Industrial, Construído e Outros Habitats Artificiais –J
Todos os habitats artificiais foram classificados ao primeiro nível da chave

classificatória, sem especificações para os sub-níveis. Estes foram inseridos na
classe do EUNIS “Habitat Industrial, Construído e Outros Habitats Artificiais
–J” (Figura 38).
Sugere-se inserir a densidade populacional nas manchas urbanas de
modo a identificar entre os níveis ”J.1. Construções de alta densidade” e
“J.2.Construções de baixa densidade”. Para tanto será necessário identificar
intervalos de classe significativos para o estado que diferenciem de forma
significativa áreas de baixa ou alta densidade populacional.
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Figura 38: Habitat Industrial, Construído e Outros Habitats Artificiais –J.

A Figura 39 mostra o mapeamento cartográfico de todas as classes do
método EUNIS descritas anteriormente.
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Figura 39: Mapeamento Cartográfico dos habitats pelo método do EUNIS

4.3.

ISACbio:

INDICE

DE

SENSIBILIDADE

COSTEIRA

PARA

BIODIVERSIDADE
A primeira etapa para o desenvolvimento do ISACbio consistiu na
elaboração das cartas temáticas das variáveis que compõe o mesmo. No
ambiente marinho houve uma lacuna maior na sistematização da base de dados
devido ao baixo numero de dados gratuitos disponíveis. Até mesmo a
classificação do EUNIS ficou bastante simplificada. Porém os dados abaixo
foram encontrados na busca de imagens de satélites:


Atnuação da luz na coluna dágua -Kd 490nn. (Figura 40) Fonte: Satélite
Aquamodis



Batimetria. (Figura 41). Fonte: Base dados SMC-Brasil vetorizadas das cartas
náuticas da DHN.



Salinidade superficial (Figura 42). Fonte: Boyle, 2009.
A lacuna de dados que resultou primeiramente em uma classificação do

EUNIS bastante superficial, impossibilitou o cruzamento de dados do ISACbio
com foco na identificação da sensibilidade dos habitats frente a perturbações
geradas por mudanças climáticas. O aprofundamento do mapeamento do EUNIS
para o ambiente marinho ainda está em desenvolvimento através da tese de
doutorado da bolsista Carolina Schmanech Mussi, com previsão de término para
fevereiro de 2016. Contudo, ressalta-se que a sensibilidade dos habitats frente
a mudanças climáticas não compõe o escopo do estudo da tese da bolsista.
Somente o mapeamento aprofundado do EUNIS e a análise das unidades da
paisagem através de métricas utilizadas na ecologia da paisagem.
Esta impossibilidade se deu pois a simplificada classificação do EUNIS não
permitiu um entendimento dos processos e unidades da paisagem significativas
da área de estudo. Deve-se lembrar que a unidades da paisagem para o
aprofundamento da chave classificatória do EUNIS serão definidas apenas
através de critérios abióticos.

Figura 40: Coeficiente de atenuação difusa (Kd490) do
satélite. Mëdia dos anos de 2003-2011 Aquam

Figura 41: Batimetria interpolada da vetorização das Cartas Náuticas

Figura 42: Salinidade superficial. Fonte: Ocean Database, Boyer, 2009.

Na porção costeira da área de estudo a classificação do EUNIS foi mais
detalhada, e os seguintes descritores do ISACbio foram mapeados:
 Uso solo imagens- Classes EUNIS. (Figuras 45-52) Fonte: Satélite
Landsat-5 TM
 Tipos de vegetação. (Figura 43) Fonte: Ibama/Siscom
 Hipsometria e declividade. (Figura 44 ) Fonte: Satélite SRTM
 ISAC: adaptação Smartline. (Figura 53 e 54 ) Fonte: Dados Carta SÃO,
satélite SRTM e Imagens Landsat 5TM

Figura 43: Tipos de vegetação. Fonte: Ibama/Siscom
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Figura 44: Declividade e hipsometria da área de estudo. Fonte: Modelo digital de elevação-Satélite SRTM

Figura 45: Uso do solo Bacia do Cubatão

Figura 46:Uso do Solo bacia doItapocú
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Figura 47: Uso do solo Itajaí-Açu
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Figura 48: Uso do solo da bacia hidrográfica de Tijucas, Biguaçu, Cubatão do Sul e da Madre
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Figura 49: Uso do solo da bacia hidrográfica D'Una
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Figura 50: Uso do solo da bacia de Urusanga
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Figura 51: Uso do solo bacia do Araranguá
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Figura 52: Uso do Solo da Bacia do Rio Mampituba
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O critério fragmentação foi explorado através de métricas da paisagem
em estudo de caso para o habitat manguezal. O cruzamento destas camadas
não foi realizado, demonstrando o nível de complexidade das análises. Desta
forma, este trabalho não consegue comprovar sua hipótese, mas gera subsídios
para estudos futuros realizarem este tipo de cruzamento de dados. Isto
demonstra a importância de estudo de longa duração, a fim de que bases de
dados possam ser sistematizadas e disponibilizadas gratuitamente a fim de
avançar o nível de complexidade das pesquisas ecológicas e suas relações com
mudanças climáticas e demais impactos antropogênicos nos habitats naturais. A
falta de bases de dados sistematizadas e organizadas, faz com que grande parte
ddo tempo da pesquisa seja dispensado na busca e elaboração das mesmas.
Foi exatamente o que aconteceu neste projeto.

4.3.1. MAPEAMENTO DO ISAC- ÍNDICE DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL
COSTEIRO
Para avaliar quais eram as áreas na zona costeira de Santa Catarina mais
sensíveis a erosão e inundação, a metodologia do Smartline foi adaptada em
estudo de caso para Ilha de Santa Catarina e posteriormente ampliada para o
restante da linha de costa do estado.
As variáveis que foram utilizadas para elaboração do ISAC, que é uma
adaptação do Smartline, foram: Geologia; Exposição qualitativa da costa à
ondulação dominante; Feição do pós-praia e retaguarda; Declividade do póspraia e retaguarda; Feição da zona inter-mareal; Variação da amplitude de maré;
Declividade da face da praia; e Altura média de onda.
Os valores atribuídos pela estabilidade de cada unidade identificada em
cada um dos variáveis acima citadas foram distribuídos entre as situações de
predomínio dos processos de pedogênese, aos quais se atribuiu valores
próximos de 1,0. Para as situações intermediárias, os valores atribuídos variam
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ao redor de 2,0. Finalmente, em situações de morfogênese, com predomínio dos
processos erosivos modificadores das formas de relevo, e que possam afetar o
balanço de sedimentos da área, se atribuiu valores próximos de 3,0 (Costa et al.
2006). A mesma lógica de valores foi atribuída de acordo com a função ecológica
de cada ambiente, sendo os menores destinados a ambientes que
representavam maior proteção da costa à erosão e inundação, e os maiores aos
ambientes sem função de proteção e/ou mais suscetíveis.
O cruzamento das variáveis utilizadas neste índice de sensibilidade
ambiental se deu a partir da média ponderada dos valores atribuídos a cada
variável. Foram realizados dois cenários do ISAC, um referente a exposição à
ondulação leste, e outro a ondulação sudeste. A média ponderada do Índice de
Sensibilidade Ambiental Costeira (ISAC) está descrita a seguir:

ISAC= {(ZI*0.2)+(PP*0.2)+(DF*0.1)+(G*0.1)+(H*0.2)+(D*0.2)+(VM*0.1)+(E+0.3)}
1.4
Em que:
ZI = Zona intermareal;
PP = Zona do pós-praia;
DF = Declividade da face da praia;
G =Geologia;
H = Altura de onda;
D = Declividade do pós-praia e retaguarda;
VM = Variação da maré;
E = Exposição à ondulação;
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A ponderação de cada critério se baseou na percepção de influência de
cada um dos critérios e na forma de aquisição dos dados e distribuição de seus
intervalos classes. Os valores resultantes desta média ponderada foram
distribuídos em cinco intervalos de classes, variando da sensibilidade Muito
Baixa, Baixa, Moderada , Alta e Muito Alta.
A partir do mapeamento do ISAC no estudo de caso da Ilha de Santa
Catarina (Mussi, 2011) foi realizado a ampliação da metodologia para o restante
do estado. Entretanto nas duas dissertações algumas alteraçoes da metodologia
inicial foram realizadas. Dentre elas podemos citar diferenças na nomeação dos
descritores das variáveis e nos pesos atribuidos para cada descritor/variável.
Estas diferenças estão apresentadas na Tabela 2.
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Tabela 2: Comparação das classes e pesos utilizados nos 3 estudos de caso do ISAC

75

Além disso, pode-se verificar diferenças também na definição dos
interbvalos de classes do próprio ISAC, ou seja, do ISAC que define a
sensibilidade do ambiente a erosão e inundação. Estas diferenças estão
apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3: Intervalos de classes de sensibilidade adotados pelo ISAC nos 3 estudos de caso

Entretanto, a harmonização dos três (3) estudos de caso não foi realizada.
Sugere-se que esta harmonização seja realizada, e que se avalie inclusive os
pesos atribuídos em todas as classes apresentadas, a fim de balizar um melhor
demostrativo da área. Sugere-se que na harmonização os termos do critério
Feição do Pós-Praia e Retaguarda sejam atualizados para versão de Scolaro,
2013; e que a exposição as principais ondulações sejam compiladas em somente
um cenário, a fim de que sejam criadas cartas de risco mais efetivas.
Independente da harmonização, as classes de sensibilidade do ISAC
para os cenários de leste e sudeste dos estudos de caso foram plotados em um
mapa cartográfico de forma integrada. Os mesmos podem ser observados nas
Figuras 53 e 54.
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Figura 53: ISAC cenário ondulação Sudeste

Figura 54: ISAC cenário de Leste
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Outro ponto relevante que deve ser aborado em estudo posteriores é a
combinação dos cenário de Leste e Sudeste a fim de gerar apenas um cenárioq
eu represente a influencia de ambas ondulaçoes na costa. Portanto, este
trabalho buscou novas alternativas para verificar a influencia da ondulação na
costa. Neste contexto, foi explorada a ferramenta Toolbox – Waves (2012)
desenvolvida pela USGS como extensão para o ArcGIS.
Esta ferramenta realizada o mapeamento da exposição da costa a ondas e
correntes a partir do mapeamento inicial da influencia da pista de atuação do
vento. Pista de vento pode ser descrita como a distância sem obstruções em mar
que o vento pode deslocar sobre a água em uma direção constante. É uma
característica importante de águas abertas, pois pistas maiores podem resultar
em maiores ondas geradas pelo vento, sendo que estas ondas maiores podem,
portanto, aumentar a erosão da costa e a ressuspensão dos sedimentos,
afetando desta forma habitats marinhos que podem sofrer com as
conseqüências causadas por estes fatores (Rohweder et al., 2012).
A pista de vento foi calculada a partir da ferramenta Fetch Model instalada
através do Toolbox – Waves (2012).

O modelo numérico do Fetch Model

permite calcular a pista de vento para diversas direções com base em um arquivo
de texto listando as direções individuas de vento. Os resultados gerados
funcionam como arquivos bases para o cálculo das ondas e correntes pelo outro
aplicativo da ferramenta, o Wave Model.
Os parâmetros de entrada utilizados no Fetch Model foram:


Arquivo Matricial da Área de Estudo: Neste foram definidas duas

classes com valores de gridcode diferenciando o “continente”, com

valores de célula maiores de zero (neste caso 1), e o “oceano” com
valores de célula menores ou iguais à zero (neste caso 0);


Arquivo de Texto: Neste deve conter as direções de vento mais

ocorrentes na área de estudo com suas respectivas frequências de
ocorrência. Estas direções serve como entrada de dados no modelo da
pista de vento, no qual é calculada uma pista para cada direção
predominante de vento.

Para elaboração do arquivo de texto com as entradas de dados foram
utilizados os valores de Monteiro et al. (2011). Para o autor os ventos
predominantes no litoral Sul do Brasil são os de Norte (N) com 60,2% de
ocorrência, Norte-Nordeste (NNE) com 97,1% de ocorrência, Nordeste (NE) com
45% de ocorrência, Sul (S) com 65,5% de ocorrência, Sul-Sudoeste (SSW) com
72,1% de ocorrência e Sudoeste (SW) com 84,8% de ocorrência.
O Fecht Model apresenta ainda três opções de métodos de cálculos:
“Single”, “SPM-restrito” e o “SPM” (Figura 30). O último é o método padrão
utilizado pelo modelo, sendo este escolhido no presente trabalho, pois
representa uma condição maior do mundo real, ou seja, aborda uma área maior
de dispersão do vento.
O método “SPM” calcula a pista de vento, a partir do espalhamento de
nove raios em torno da direção do vento desejado em incrementos de três graus,
sendo que a pista de vento resultante é a média aritmética dessas nove
medições radiais.
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Figura 55: Exemplo das representações dos diferentes métodos para o cálculo da pista de vento

A partir dos resultados obtidos do tamanho da pista, os valores fora
agrupados em duas classes, regiões abrigadas (valores positivos) e expostas
(valores negativos). As Figuras 31 e 32 mostram esta a definição de áreas
abrigadas e expostas aos ventos de todas as direções.

Figura 56: Caracterização de Regiões Expostas e Abrigadas para o litoral de Santa Catarina, de acordo
com diferentes campos de ventos, sendo vento vindo de Norte, Norte-Nordeste e Nordeste
respectivamente.
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Figura 57:Caracterização de Regiões Expostas e Abrigadas para o litoral de Santa Catarina, de acordo
com diferentes campos de ventos, sendo vento vindo de Sul, Sul-Sudoeste e Sudeste respectivamente.

A partir do mapeamento da pista de vento, foi possível utilizar o Wave
Model, que resultou no mapeamento as seguintes variáveis para cada direção
de vento: Altura de Onda, Comprimento, Tensão de Cisalhamento de Fundo,
Velocidade Orbital e Período da Onda.
Entretanto os resultados são somente para as regiões abrigadas. Os
mapeamentos destas variáveis estão apresentados nas Figuras 58, 59 e 60. Por
fim, estes dados gerados não foram integrados para avaliar a capacidade da
inserção dos mesmos na definição das áreas de exposição da costa a ondulação
de ondas, a fim de criar somente um cenário para o ISAC.
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Figura 58: Média dos resultados do Wave Model da direção Norte-Nordeste dos 1999, 2000 e 2001

Figura 59: Média dos resultados do Wave Model da direção Leste dos 1999, 2000 e 2001
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Figura 60: Média dos resultados do Wave Model da direção Sul dos 1999, 2000 e 2001
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4.3.2. ANÁLISE DA PAISAGEM
As métricas da paisagem avaliadas para as manchas dos habitats foram:
área (ha), forma, dimensão fractal e dimensão circular. A primeira etapa consistiu
em um estudo de caso piloto no habitat manguezal/marisma. Este foi escolhido
devido a grande importância para manutenção da biodiversidade. Trata-se de
um ecossistema costeiro de alta sensibilidade frente a alterações no clima pois
além de estar em uma região de transição entre os ambientes terrestre e
marinho, ainda sofre grande pressões devido a dispersão urbana desordenada.
As manchas de manguezais e marisma avaliadas pela ferramenta
Fragstat

primeiramente

foram

identificadas

através

da

classificação

supervisionada da imagem Landsat-5-TM, e em seguida classificadas segundo
as chaves do EUNIS. Neste contexto, revela-se a necessidade da realização de
campos para validar in situ a ocorrência das manchas.
Uma análise geral das manchas de manguezal e marisma através do
variável área mostra que atualmente em Santa Catarina existem 14.182.212
hectares de mangue/marisma, e que 34% do sistema de manguezal é composto
por fragmentos de manchas com áreas menores de 1 hectare. Cerca de 38%
das manchas apresentam área variando entre 1-7.57 hectares. Ou seja,
aproximadamente mais 70% dos remanescentes de mangue se apresentam com
manchas com menos de 7.57 hectares (Figura 61).

Figura 61: Área total das classes de manchas- critério área

Isto compõe um cenário bastante fragmentado do sistema de
manguezal/marisma com manchas apresentando segundo Carmo (2000) estado
de baixa conservação, ou seja, com áreas menores que 3 hectares (Figura 62).
A fragmentação do habitat em conjunto com outros fatores como, por exemplo,
a redução da heterogeneidade da paisagem, constitui uma das maiores
ameaças para conservação da biodiversidade.

Figura 62: Grau de conservação manchas por extensão em área a partir da visão de Carmo,(2000)

A fragmentação contribui para o aumento da sensibilidade dos habitats e
com a diminuição da capacidade de resposta a alterações ambientais,
principalmente em função da redução em área dos habitat e o grau de isolamento
das manchas (Paniagua, et.al. 2004).
A forma das manchas também é importante neste sentido, pois tem
relação com o efeito de borda, e conseqüentemente com as características da
biodiversidade das manchas e com sua capacidade de suportar pressões
externas.
O índice de forma apresentado consiste em na razão entre o perímetro da
mancha com a raiz quadrada da área. Quanto maior o valor deste índice, mais
complexa é a mancha e maiores perímetros de bordas existem na mesma. Pode
refletir também a intervenção de atividade antropicas na mancha, visto que as
formas mais simples e como menos borda ocorre normalmente em ambientes
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saudáveis. A Figura 63 mostra a grande complexidade de forma na maior parte
das manchas.

Figura 63: Área total das classes de manchas- critério forma

Segundo Carmo (2000) valores de forma menor que 2 correspondem a
alto grau de conservação, valores entre 2 e 3 a médio grau de conservação e
valores maiores que 3 a baixo grau de conservação. Figura 64 mostra que a
maior parte das manchas encontra-se em baixo grau de conservação.

Figura 64: Grau de conservação manchas por complexidade da forma a partir da visão de Carmo,(2000)
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Ao norte do estado de Santa Catarina nos municípios de Joinvile,
Araquari, São Francisco do Sul, Garuva e Itapoá encontra-se um importante
sistema de manguezal. As manchas tem sua maior extensão em área continua
localizada no município de Joinvile, distribuídas em 3 grandes manchas variando
entre 10-25 hectares. O restante das manchas apresenta extensões menores,
com tamanhos variando entre 2-10 hectares estando distribuídas no restante dos
municípios (Figura 65).

Figura 65: Critério área das manchas do sistema de manguezal da região norte-SC
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Na classificação de Carmo, 2000 o sistema manguezal possui a maior
parte das manchas com valor médio baixo de conservação e uma porção de
fragmentos com estado de baixa conservação (Baixo < 3 ha) (Figura 66). Vale
ressaltar que as manchas com maior extensão de área fazem limite com a
mancha urbana de um dos maiores municípios do estado de Santa Catarina,
Joinvile. É o pólo industrial mais desenvolvido do estado.

Figura 66: Nível de conservação manchas do manguezal da região norte-SC- Critério Área
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A maior parte das manchas do sistema de manguezal da região
norte apresenta formas complexas apresentando maiores perímetros de
borda. Somente as manchas com menores áreas apresentam formas
menos complexas (Figura 67). Sugere-se que isto seja uma resultante da
influencia dos sistemas antropogênicos na forma do sistema de
manguezal, principalmente na dispersão da malha urbana de Joinvile.

Figura 67: Critério forma das manchas do sistema de manguezal da região norte-SC
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Na classificação de Carmo, 2000 para as formas das manchas, o sistema
manguezal possui em sua maior parte manchas com forma complexas, com
grande extensão de borda e conseqüentemente baixas nível de conservação
(Figura 68). Somente as manchas de pequeno porte, que se apresentam de
forma muito fragmentada e possui formas menos complexas.

Figura 68: Nível de conservação manchas do manguezal da região norte- SC- Critério Forma
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Na análise das métricas de forma, a dimensão fractal mostra a
complexidade independente da escala. Na Figura 69 pode-se observar resultado
semelhante ao índice de forma apresentado anteriormente, deixando clara a
complexidade da maior parte das manchas. Este cenário mostra-se expressivo
principalmente das manchas com extensões em área significativa relevantes
para conservação. Isto mostra a importância da realização de planos para
conservação do sistema de manguezal, principalmente voltados para o controle
da dispersão urbana do município de Joinvile sobre os fragmentos de maiores
extensões em área.

Figura 69: Critério dimensão fractal das manchas do sistema de manguezal da região norte-SC
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É importante avaliar também a dimensão circular das manchas para
compreender melhor o critério forma na análise de paisagem. Nesta métrica os
menores valores representam manchas mais circulares e portanto as áreas de
maior estabilidade de forma frente a mudanças climáticas. A Figura 70 mostra
espacialmente esta métrica da paisagem.

Figura 70: Critério dimensão circular das manchas do sistema de manguezal da região norte-SC
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Relacionando este item com o critério de área percebe-se que a mancha
em verde no município de Joinvile apresenta maior estabilidade que as demais.
Esta mancha ficou classificada com uma das maiores manchas em área e com
formas menos alongadas e com menores efeitos de borda. Trata-se de uma
mancha importante para ser monitorada. Outras manchas também apresentam
formas mais circulares, porém com áreas bem menores.
Ao redor dela fragmentos menores e mais alongados se fazem presente,
com baixo grau de isolamento, servindo de abrigo para comunidades
diferenciadas e de corredores dos fragmentos até a mancha principal. As
métricas de isolamento seriam importantes para serem avaliadas em conjunto
neste tipo de análise, a fim de que os corredores pudessem ser identificados.
Na região centro-norte do litoral de Santa Catarina pequenos fragmentos
de mangues foram encontrados na classificação supervisionada da imagem
Landsat. Estes foram confirmados a partir de imagens do Google Earth para
confirmação, visto que a resolução destas é maior que as imagens do LandSat.
Mesmo assim vale relembrar a importância de verificar in situ a ocorrência destes
fragmentos.
Todos os fragmentos encontrados na região centro norte apresentam
áreas inferiores a 2 hectares, podendo ser classificadas por Carmo (2000) como
manchas de baixo nível de conservação. Além disso, estas manchas se
apresentam de forma isolada na paisagem, tornando-as ainda mais sensíveis a
influencias de perturbações externas, como por exemplo, as geradas por
possíveis mudanças climáticas. A Figura 71 mostra a métrica área aplicada para
a região centro norte do estado de Santa Catarina.
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Figura 71: Critério área das manchas do sistema de manguezal da região centro norte-SC

Já a forma das pequenas manchas da região centro norte se apresentou
menos complexa nos municípios de Itajaí/Navegantes e Balneário Camboríu, e
com complexidade média no município de Porto Belo, com os valores de forma
variando entre 1.95- 3.52 para Porto Belo e entre 0- 0.63 para os demais (Figura
72).
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Figura 72: Nível de conservação manchas do manguezal da região norte- SC- Critério Forma

O descritor da forma, a dimensão circular descreve o mesmo cenário
apresentado pelo índice de forma, descrito a partir do ratio entre o perímetro e a
área (Figura 73). É importante ressaltar que embora as manchas tenham
tendência a foram circular suas extensão em área são bastante reduzidas, e
todas se encontram bem isoladas tornando-se áreas com menor resistência a
eventos de perturbações climáticas, assim com a urbanização dispersa e
desordenada.
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Figura 73: Dimensão Circular do manguezal região Centro- Norte de SC

Na região central do litoral Catarinense se encontra um dos refúgios
paisagísticos mais belos do estado, a Ilha de Santa Catarina. É um ambiente
bastante diverso, com quatro ambientes de mangue. Um deles ao sul da Ilha é
a Reserva Extrativista de Pirajubaé, ao norte a Reserva Ecológica de CarijósRatones, e ao leste a Reserva Ecológica de Carijós- Saco Grande e o Parque do
Manguezal do Itacorubí (Figura 74).
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Figura 74: Unidades de conservação na Ilha de Santa Catarina
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A Reserva Extrativista de Pirajubaé possui a maior extensão em área,
seguida pela Reserva Ecológica de Carijós- Ratones que já se apresenta com
fragmentações. Ao leste a Reserva Ecológica de Carijós- Saco Grande e o
Parque do Manguezal do Itacorubí apresentam áreas menores (Figura 75).

Figura 75: Critério área das manchas do sistema de manguezal da região central-SC

A Figura 76 mostra o grau de conservação da métrica área considerado
por Carmo (2000).
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Figura 76: Conservação manchas região central - criterio Area

Na métrica Forma das manchas os maiores sistemas de manguezal
apresentam formas mais alongadas e complexas como mostra a Figura 77.
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Figura 77: Critério forma das manchas do sistema de manguezal da região central-SC

Inserindo os dados na tabela de classificação de Carmo (2000)
verificamos que tanto a Reserva Extrativista de Pirajubaé como a Reserva
Ecológica de Carijós- Ratones apresentam baixo grau de conservação no
quesito forma (Figura 78). Entretanto ressalta-se a importância do cruzamento
destes dados com os dados de área para identificação das áreas mais ou menos
sensíveis.
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Figura 78: Conservação da manchas a partir da métrica forma.

Estes dados mostram também que apesar do tamanho da mancha
remanescente, a forma também tem sua relevância no estado de conservação,
visto que mesmo áreas grandes, com maiores perímetros de borda, apresentam
maior tendência a tornarem-se mais sensíveis a eventos extremos.
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Porém a métrica dimensão fractal mostra de forma mais clara a
complexidade da forma nesta região (Figura 79). Nesta imagem fica claro que
ao mangue da Reserva Extrativista de Pirajubaé encontra-se com forma mais
estável que o sistema de mangue da Reserva Ecológica de Carijós- Ratones.

Figura 79: Critério dimensão fractal das manchas do sistema de manguezal da região central-SC

O critério dimensão circular mostra o mesmo cenário apresentado na
Figura 80 mostra o mesmo cenário descrito na métrica anterior. É importante
também citar o alto grau de isolamento entre as manchas nesta região do litoral.
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Figura 80: Critério dimensão circular das manchas do sistema de manguezal da região central-SC

No Sul do estado os sistema de manguezal dão espaço aos sistemas de
Marisma. As métricas área, forma, dimensão circular e fractal estão
apresentados nas Figuras 81 e 82.
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Figura 81: Área e complexidade do marismas da região Sul-SC

Figura 82: Dimensão Fractal e Circular do marismas da região Sul de SC
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4.4. OBBIMMARINHA

OBSERVATÓRIO

BRASILEIRO

DA

BIODIVERSIDADE

Elaborado em 2006 pelos Laboratórios de Computação Aplicada da
Universidade do Vale do Itajaí, o Observatório Brasileiro da Biodiversidade
Marinha - OBBIM é um sistema de informação para a visualização e consulta de
dados sobre a biodiversidade marinha.
Ele tem, como principal objetivo, a criação de um acervo de dados que
permita conhecer a distribuição dos organismos marinhos ao longo da costa,
contribuindo com a distribuição e sistematização das informações.
A catalogação do registro dos organismos é realizada a partir de dados
secundários obtidos através de revisão bibliográfica em artigos acadêmicos e
licenciamentos ambientais. Todos os recursos possuem indexação taxonômica
baseada no ITIS - Integrated Taxonomic Information System.
Para inserção dos dados no sistema foram realizadas pesquisas
bibliográficas, sobre dados de biodiversidade disponíveis no meio acadêmico.
Verificou-se que nem todos os artigos sobre ecologia das espécies podiam ser
inseridos no sistema, por falta de clareza em sua metodologia de coleta. Sendo
assim foi necessário re-selecionar trabalhos acadêmicos que abrangessem a
finalidade da pesquisa.
O sistema depois de testes durante o período se mostrou apto e eficiente já
que pode disponibilizar os dados on-line e para uso acadêmico, por conter dados
da ocorrência sobre diversas espécies no estado de Santa Catarina. A interface
do sistema está apresentada na Figura 83. A Figura 84 mostra uma
funcionalidade da ferramenta OBBIM que consiste na interpolação da ocorrência
das espécies a partir do registro de ocorrência geo-espacializado.

Figura 83: Registro de ocorrência de organismos no webgis OBBIM

Figura 84: Possibilidade de observação de densidade de espécies no OBBIM

Atualmente estão inseridos 5.850 registros no sistema OBBIM, com um
total de 388 espécies diferentes. Todas com registro no ITIS. A Figura 85 mostra
que dos registros inseridos no sistema a maior porção consiste de espécies de
avifauna, seguido por macroalgas, microalgas, mastofauna, plantas vasculares,
peixes, carcinofauna e protozoários. Os metadados referentes aos registros
também podem ser acessados no sistema.
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Figura 85: Número de espécies inseridas no OBBIM

O sistema OBBIM pode ser acessado através do site do Sítio PELD 28 ou
no http://peld.acad.univali.br/v05/site/index.php/pt_br/, no menu OBBIM.

4.5. ATLAS-ON LINE: CATALOGO DE DADOS GEONETWORK

O Geonetwork Opensource é um catálogo de dados geoespaciais com
visualizador interativo de mapa e editores de metadados, auxiliando usuários e
organizações na organização e compartilhamento de informações temáticas
georeferenciadas a um maior número e perfil de usuários.
Foi desenvolvido por uma parceria entre os laboratórios de Computação
Aplicada, de Geoprocessamento, de Licenciamentos e Impactos Ambientais e
de Oceanografia Geológica. Utilizapadrões abertos (Free and Opean Source FOSS) e em padronizações internacionais de serviços e protocolos (Open
Geopatial Consortium - OGC).
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Atualmente, o Geonetwork apresenta dados dos seguintes projetos:
o catálogo das Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de Óleo de Santa
Catarina, desenvolvidas pela UNIVALI em 2006 sob o convênio MMA/CNPq-CTPETRO. Nele, podem ser encontrados 800 arquivos para download;
·O sistema Viário das Ecorregiões Aquáticas do Brasil - Atlântico Sul, criado em
2005 sob convênio CT-HIDRO/MCT/CNPq.
Por meio dele os arquivos estão disponíveis para downloadnos formatos
kml, shp, openlayers e jpeg, permitindo, dessa forma, a utilização dos dados em
diferentes plataformas (ArcGis, gvSIG, uDIG, OpenJUMP e Quantun GIS).
O sistema está disponível em:
http://peld.acad.univali.br/geonetwork/srv/eng/main.home
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