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1. INTRODUÇÃO 

A Zona Costeira é um ambiente de transição entre a terra, o mar e o ar muito 

sensível as mudanças climáticas e ao aquecimento global advindo da emissão de 

gases produtores do efeito estufa na atmosfera. Em conseqüência do derretimento dos 

pequenos glaciares, expansão térmica no volume dos oceanos e aumento da 

freqüência e magnitude das tempestades mais de 70% da linha de costa do mundo 

está em erosão (Bird, 1996).  

Muehe (2006) atribui a degradação das praias do país não só à ação humana 

mas também às condições climáticas dos últimos anos, com as sucessivas ressacas 

que atingiram a costa sul brasileira.  Atualmente, o litoral norte do Rio Grande do Sul, 

ainda se recente dos efeitos do ciclone extratropical (evento de setembro de 2006), 

quando a sobrelevação do nível do mar atingiu a altura de 1,5 m, com destruição e 

escarpamento das dunas frontais em larga escala. 

O manejo de dunas, junto com o controle do uso da terra, é a prática 

internacional mais recomendada no controle dos problemas de erosão, por empregar 

solução não estrutural, preserva as características naturais da paisagem, conserva a 

biodiversidade, maximiza os benefícios econômicos e protege a vida e as 

propriedades dos perigos naturais, como por exemplo, os ciclones extratropicais 

(Clark, 1996). 

Devido à ocupação desordenada do nosso litoral, muitos trechos da costa do 

Rio Grande do Sul estão com problemas cíclicos de manutenção das vias públicas e 

residências devido à invasão de areia ou por destruição de ressacas, principalmente, 

naquelas áreas desprovidas de dunas próximas a canais pluviais. A Gestão de Uso e 

Ocupação do Solo, bem como o plano de manejo de dunas é atribuição municipal, 

sendo “o plano de manejo alvo de Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), 

renovada até a estabilização das dunas” - of. Circular FEPAM/PRES/12-04.  

A primeira etapa do trabalho (LP) da equipe do CECO-IG-UFRGS teve como 

objetivo a caracterização ambiental e de ocupação da orla do município de Capão da 

Canoa, visando a sua setorização e eleição de prioridades à intervenção. Conforme foi 

apontado no primeiro documento (Gruber et al, 2009), os conflitos de uso e ocupação 

são maiores nas áreas mais adensadas da costa, exatamente, por terem aparelhos 

urbanos consolidados que avançaram sobre as dunas frontais, especialmente, junto 

ao trecho relativo ao SETOR B (FIG.1).  

Agora nesta etapa, com a finalidade de emissão da licença de instalação, além 

dos segmentos considerados prioritários ao manejo destacam-se as demandas do 
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município (FIG.2), tais como; áreas com problemas cíclicos de manutenção, acessos 

funcionais e de pedestres, pontos dos empreendimentos imobiliários com frente para o 

mar, etc. Para cada uma das intervenções apontadas são detalhadas as técnicas de 

manejo a serem adotadas.  

 

Figura 1.1. - Localização do município de Capão da Canoa no litoral Norte do Rio 

Grande do Sul, e o mosaico de imagens da orla contendo os trechos da costa 

analisados no estudo diagnóstico. Em detalhe, à direita, o segmento costeiro 

considerado prioritário ao manejo - SETOR B. 
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Figura 1.2. – Pontos de Intervenção na orla de Capão da Canoa. 
 

2. OBJETIVO GERAL 

Elaborar o plano de manejo de dunas do município de Capão da Canoa por 

meio de mapas georreferenciados, com a localização dos pontos de intervenção, 

propondo estratégias e técnicas de manejo de dunas a serem usadas na solução dos 

problemas de erosão, conflitos de uso, manutenção de sangradouros e na melhoria 

dos acessos á praia. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE MANEJO 

1) Apresentar mapas georreferenciados com a localização de todos os 

pontos de intervenção e o desenho das estratégias e técnicas de manejo. 

2) Apresentar em mapas georreferenciados todos os acessos pretendidos 

para veículos automotores à faixa de praia. 

3) Apresentar em mapa georreferenciado os pontos de acesso de pedestre 

à praia, que requerem melhoria e ordenamento. 

4) Localização dos empreendimentos imobiliários com frente para o mar, 

os quais poderão ser alvo de interferências através de planos complementares. 

5) Apresentar em mapas georreferenciados os pontos suscetíveis à 

erosão, contendo as técnicas de preenchimento e/ou reforma de duna. 

6) Apresentar em mapas georreferenciados, os locais de ocorrência de 

canal pluvial e sangradouro, com necessidade de manutenção e controle de erosão 

sobre as dunas. 

7) Detalhamento das ocorrências e intervenções na área considerada 

prioritária por meio de mapa planialtimétrico. 

8) Apresentar e discutir o plano de manejo de dunas com os gestores 

municipais e a comunidade local, antes do envio à FEPAM, com vistas à obtenção da 

Licença de Instalação. 

 

4. METODOLOGIA 

A segunda etapa do trabalho, além de ser um detalhamento dos setores 

considerados prioritários ao manejo, contempla também todas as demandas do 

município, e aborda as seguintes atividades: 

1) Confecção dos mapas bases, georreferenciados, na escala 1:2000, 

contendo as informações geoespaciais, bem como a localização dos pontos alvos de 

interferências, projetos e planos futuros.  

2) Detalhamento das intervenções e técnicas de manejo a serem adotadas 

(Escala 1:1.000). 

3) Levantamento planialtimétrico da área considerada prioritária com o 

detalhamento das ocorrências (morfologias e processos, vegetação, residências, ruas, 

quiosques em faixa de praia, etc.) 

4) Elaboração final do Plano de Manejo. 
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5. PLANOS DE MANEJO PONTUAIS  

PONTO 1 

Coordenadas geográficas:  6722412,625 N;  603169,495 E 

Localização: Praia de Curumim no limite com o município de Terra de Areia. 

 

Figura 5.1- Sangradouro retificado na divisa do Balneário de Curumim com o município 
de Terra de Areia. 

Diagnóstico:  

 Assoreamento do canal por dunas móveis a barlavento. 

 Erosão lateral do sistema de dunas devido à flexão do fluxo fluvial. 

Estratégias de manejo: 

 Construção de galeria pluvial no leito do canal, instalação do colchão reno® na 

sua desembocadura e proteção laterais por gabiões. 

 Reforma e preenchimento de areia na área degradada por ação do curso do 

sangradouro sobre a duna frontal. 

 Estabilização das dunas frontais a barlavento do canal pluvial (Terra de Areia) 

através de espalhamento de cobertura morta e alinhamento de esteiras de 

contenção (sand fence) transversais ao vento NE. 

 Instalação de esteiras de contenção, entre 3 a 6 metros da base do sistema de 

dunas para a sua proteção e das mudas de capim de praia.Ver MAPA I. 
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PONTO 2 

Coordenadas geográficas:  6722252,798 N;  603085,765 E 

Localização: Na embocadura da Avenida Aimoré, praia de Curumim. 
 

 

Figura 5.2- Urbanização no interior da área de preservação e problemas de 
manutenção do viário integrado a drenagem das águas pluviais urbanas, na abertura 

da Avenida Aimoré à praia, no Balneário de Curumim. 

Diagnóstico: 

 Ocupação ilegal da APP pelo Bar Azul (em alvenaria). 

 Erosão da duna devido ao deságüe pluvial das ruas adjacentes para o mar. 

 Acesso de veículos e de pedestres à praia em condições precárias.  

 Falta de infra-estrutura viária. 

Estratégias de manejo: 

 Retirada da edificação e recuperação do ecossistema: preenchimento e 

cobertura morta; 

 Após levantamento topográfico, controlar o gradiente da Avenida Beira Mar a 

fim de permitir o escoamento das águas em direção a galeria pluvial, integrado 

a melhoria da sua infra-estrutura. 

 Ordenamento e melhoria do acesso de pedestres por meio de estrado sobre o 

chão. 
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MAPA I – Plano de Manejo dos pontos de intervenção 1 e 2. 
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PONTO 3 

Coordenadas geográficas:  6722054,632 N 602998,366E 

Localização: Na embocadura da Avenida Ubatuba na praia de Curumim. 
 

 

Figura 5.3- Cordão de duna fragmentado a barlavento da Avenida Ubatuba, na praia 
de Curumim. 

Diagnóstico:  

 Sistema de dunas destruído, permitindo o escape da areia oriunda da praia; 

 Falta de infra-estrutura viária e de drenagem. 

Estratégias de manejo: 

 Mediante estudo plani-altimétrico, verificar a possibilidade de escoamento 

superficial das águas deste ponto até a galeria pluvial, se não, manter a 

drenagem por máquina; 

 Melhoria da infra-estrutura viária; 

 Construção de duna frontal e plantio da vegetação. 
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PONTO 4 

Coordenadas geográficas: 6721934,45 N ; 602922,625 E 

Localização: Próxima à Avenida Monte Castelo, na praia de Curumim. 

 

Figura 5.4- Acesso à praia por entre cordões de dunas e avanço de viário sobre APP 

nas cercanias da Avenida Monte Castelo, na praia de Curumim. 

 

Diagnóstico: 

 Avanço de viário (pedras irregulares sem manutenção) em APP.  

 Dunas com ruptura de deflação de 7 – 3 m. 

 Acesso de pedestre sem ordenamento. 

Estratégias de manejo: 

 Retirada das pedras soltas e limpeza da área de preservação; 

 Controle dos corredores de deflação a partir de inserção de cobertura morta 

(galhos de poda, palhas, etc.); 

 Melhoria do acesso à praia: estabelecimento de um ponto de transposição fixa 

por entre os cordões de dunas frontais. 
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MAPA II- Plano de Manejo das intervenções relativas aos pontos 3 e 4, no Balneário 

de Curumim. 

 

 



 19 

PONTO 5  

Coordenadas geográficas: 6721556,942 N;  602664,613 E 

Localização: Na Rua Caramuru, na praia de Curumim. 
 

 

Figura 5.5- Sanga de drenagem pluvial da Rua Caramuru 

Diagnóstico:  

 Ocorrência de caliça sobre o leito do sangradouro, ocasionando retenção de 

água. 

 Dificuldades dos usuários chegarem na praia. 

Estratégias de manejo: 

 Acesso de pedestres transversal ao vento NE; 

 Retirada do material antrópico e aprofundamento do leito do sangradouro para 

construção de uma lagoa de retenção margeada por vegetação brejosa (Tiphas 

e Spartinas), com cano de transborde de águas pluviais para o mar protegido 

por embasamento de pedras (colchão Reno® e gabiões).  
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PONTO 6 

Coordenadas geográficas:  6721428,219 N 602623,76 E 

Localização: Na Rua Camaçãs, na praia de Curumim. 

 

Figura 5.6- Trilha de acesso a praia do ponto 6 tendo ao fundo (a direita) dunas 
frontais degradadas por mineração de areia. 

Diagnóstico:  

 Duna com escassa cobertura vegetal, presença de corredor de deflação, 

erosão por ondas e recuo do sistema de dunas.  

 Marcas de erosão de origem pluvial e mineração de areia. 

Estratégias de manejo: 

 Acesso à praia por estrados de madeira; 

 Preenchimento e reforma da duna; 

 Controle do gradiente topográfico da via a beira-mar em direção a lagoa de 

retenção (ponto 5). 
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MAPA III – Plano de Manejo das intervenções nos pontos 5 e 6. 
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PONTO 7 

Coordenadas geográficas: 6720572,376 N;  602130,905 E 

Localização: No Balneário de Arroio Teixeira transversal a Rua Travessa Plátano. 
 

 

Figura 5.7- Deslocamento do curso do sangradouro para sudeste, acarretando a 
erosão das dunas frontais e dificuldades de acesso à praia, em Arroio Teixeira. 

Diagnóstico:  

 Sangradouro natural de grande curso e vazão, com flexão lateral para sudeste 

e destruição do sistema de dunas. 

 Viveiro de pássaros e grande beleza paisagística. 

Estratégias de Manejo: 

 Preservação das margens 30m de cada lado do sangradouro (Código Florestal, 

lei 4771/65, art.2,), 

 Guia de corrente na desembocadura da Travessa do Plátano,  

 Reordenação viária por meio de cul-de-sac,  

 Melhoria do acesso à praia,  

 Preenchimento parcial da área de duna. 
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PONTO 8 

Coordenadas geográficas: 6720450,182 N;  602067,474 E 

Localização: Próximo à Rua Teodoro Pacheco, na praia de Arroio Teixeira. 

 

Figura 5.8- Conflitos com a drenagem do viário, acessos e mobilidade de areia n a 
desembocadura da Rua Teodoro Pacheco, Balneário de Arroio Teixeira. 

Diagnóstico:  

 Saída pluvial urbana interrompida por escape de areia, alta mobilidade de areia 

aliada a corredores de deflação eólica. 

 Presença de árvores exóticas casuarinas no último cordão de dunas. 

Estratégias de manejo: 

 Drenagem subterrânea através de manilhas e proteção do sistema de deságüe 

pluvial na praia utilizando colchão Reno, Gabiões e métodos vegetativos, ou 

seja, plantio de colmos de Spartina ciliata junto com esteiras. 

 Preenchimento e reforma da duna com uso de máquina, estabilização com 

cobertura morta, corte das casuarinas e plantio de Ipomea no reverso da duna,  

 Controle do corredor de deflação e aberturas da duna frontal na praia por meio 

de cercas de contenção, transversais ao vento NE,  

 Proteção da duna frontal através de cercado de contenção alinhado a 6 metros 

da duna, consorciado a plantio de capim de praia na base da duna. 
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MAPA IV- Plano de Manejo das intervenções relativas aos pontos 7 e 8.  
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PONTO 9 

Coordenadas geográficas: 6720217,982 N;  601936,158 E 

Localização: Entre as ruas Itamarati e Boa Vista, na praia de Arroio Teixeira. 

 

Figura 5.9- Sangradouro natural no Balneário de Arroio Teixeira. 

Diagnóstico:  

 Sangradouro natural de grande curso e vazão, com margens impactadas por 

aterros e pressão antrópica.  

 A presença de canais laterais de extravasamentos das cheias do sangradouro 

torna difícil o acesso à praia. 

Estratégias de Manejo: 

 Efetiva fiscalização da APP do recurso hídrico, mantendo os 30m de 

preservação, conforme código Florestal, 

 Programa de sensibilização pública e educação ambiental,  

 Para facilitar o acesso à praia e a transposição dos canais secundários, laterais 

ao sangradouro, instalar passarelas conectadas a trilhas ou estrados de 

madeira,  

 Estabilização dos terrenos, a barlavento dos acessos, usando cobertura morta.  
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PONTO 10 

Coordenadas geográficas: 6720137,086 N;  601851,166 E 

Localização: A barlamar do sangradouro situado no Balneário de Arroio Teixeira, 

próximo à Avenida Darci Feijó e ao Hotel Linhares.  

 

Figura 5.10- A situação das dunas ao sul do sangradouro conjuga a forte erosão 
pluvial, erosão e recuo do sistema eólico devido a tempestades marinhas e ventos. 

Diagnóstico:  

 Acesso à praia precário e sem ordenamento. 

 Forte erosão eólica e por ondas de tempestades nas dunas frontais. 

 Presença de edificação sobre a duna, próximo à zona de pós-praia.  

Estratégias de Manejo: 

 Instalação de uma passarela para a transposição da duna, reivindicada pela 

comunidade local,  

 Uso do canal secundário de drenagem pluvial para escoamento das águas de 

rua, evitando a fragmentação das dunas,  

 A possibilidade de se instalar uma guia de corrente para ordenar a deriva 

lateral do sangradouro, na direção sul, deverá ser estudada,   

 Retirada da edificação da praia e recuperação da área degradada. 
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MAPA V- Plano de Manejo das intervenções relativas aos pontos 9, 10 e 40.  
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PONTO 11 

Coordenadas geográficas: 6719853,88 N ;  601725,951 E 

Localização: Em frente à Avenida Beira-Mar, entre as Ruas Itacolomi e Monte Branco 
na praia de Arroio Teixeira. 

 

 

Figura 5.11- Área de loteamento com Avenida Beira Mar sujeita a invasão de areia. O 
ponto 11 localiza uma demanda local de melhoria de acesso de pedestres a praia. 

Diagnóstico:  

 Acesso à praia precário e sem ordenamento. 

 Escape de areia e problemas cíclicos de manutenção do viário 

Estratégias de Manejo: 

 Acesso à praia por estrados de madeira,  

 Estabilização da duna a barlavento do acesso empregando cobertura morta. 
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PONTO 12 

Coordenadas geográficas: 6719686,447 N; 601656,293 E 

Localização: Desembocadura da Rua Dona Anália, na praia de Arroio Teixeira. 
 

 

Figura 5.12- Necessidade de abertura e manutenção de canal pluvial na 
desembocadura da Rua Dona Anália, na praia de Arroio Teixeira. 

Diagnóstico:  

 Canal pluvial urbano interrompido pelas areias. 

Estratégias de manejo 

 Manutenção do canal pluvial de drenagem das águas urbanas na praia por 

meio de máquina, 

 Reforma da duna e controle dos corredores de deflação com uso de cercas de 

contenção e cobertura morta,  

 Sinalização das trilhas de acesso a praia.   
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MAPA VI - Plano de Manejo das intervenções relativas aos pontos 11 e 12.  
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PONTO 13 

Coordenadas geográficas: 6719365,91 N;  601478,344 E 

Localização: Arroio Teixeira (Posto 10), limite norte situado no arroio que divide o 
balneário. 

 

Figura 5.13- Canal pluvial limitando ao sul loteamento em Arroio Teixeira. 

Diagnóstico:  

 O canal pluvial foi retificado pela urbanização, sendo a sua desembocadura na 

praia seguidamente dinamizada pela ação das ondas e ventos de 

tempestades, e o curso modificado pelas areias eólicas. 

  Existe uma pressão dos empreendedores imobiliários por maior adensamento, 

contrariando o previsto no Plano Diretor, que considera a área ao sul do 

sangradouro como de baixa ocupação (módulos mínimos de 30.000 m²) e para 

uso de baixo impacto, como camping.  

Estratégias de manejo: 

 Manutenção do canal pluvial e acesso funcional através de máquinas. 
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MAPA VII - Plano de Manejo das intervenções relativas ao ponto 13.  
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PONTO 14 

Coordenadas geográficas: 6718865,974 N;  601081,067 E 

Localização: limite norte do empreendimento Capão Novo Village. 

 

Figura 5.14- Vista do lago alongado no pósduna, separando a urbanização do campo 
de dunas no empreendimento Capão Novo Village.  

Diagnóstico: 

 Presença de lagoas de retenção cujos transbordes são feitos por canais 

pluviais laterais conectados a sangradouros. 

 Arborização exótica da praça de recreação, adjacente as lagoas, feita com 

casuarinas.  

Estratégias de manejo: 

 Trata-se de um bom exemplo de urbanização, com lagoas de retenção, área 

desportiva, rua e urbanização, no entanto, a vegetação exótica deverá ser 

substituída pelo plantio de arvoretas remanescentes da mata Atlântica. 

 Melhoria das trilhas de acesso a praia e sinalização informativa. 

 Manutenção do canal pluvial ao norte do empreendimento Capão Novo Village. 
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MAPA VIII - Plano de Manejo das intervenções relativas ao ponto 14.  
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PONTO 15 

Coordenadas geográficas:  6718232,869 N 600783,088 E 

Localização: Ao sul do empreendimento imobiliário Capão Novo Village.  
 

 

Figura 5.15- Saída pluvial ao mar, das águas oriundas das lagoas de retenção, junto a 

Avenida Sul do empreendimento Capão Novo Village. 

Diagnóstico: 

 O transborde das lagoas de retenção ocorre nas laterais do projeto urbanístico, 

por meio de canais e necessita de manutenção. 

 Também os acessos a praia precisam de melhorias e ordenamento. 

 Controle dos corredores de deflação e assoreamento da lagoa devido a 

migração das dunas.  

Estratégias de manejo: 

 Aprofundamento dos canais de drenagem laterais e construção de um 

vertedouro na saída à praia.  

 Estabilização do campo de dunas utilizando cobertura morta e controle dos 

corredores de ventos. 

 Ordenamento do acesso funcional na desembocadura da avenida lateral sul à 

praia.  
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MAPA IX- Plano de Manejo das intervenções relativas ao ponto 15. 
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PONTO 16 

Coordenadas geográficas:  6715793,559 N;  599605,911 E 

Localização: Próximo à Avenida das Garças, na praia de Capão Novo. 

 

Figura 5.16- Vista do canto norte do calçadão de Capão Novo, área de duna bastante 
vulnerável em razão da pressão do uso humana e erosão pluvial. 

Diagnóstico: 

 O projeto original de uso da área de recreação da praia desprezou a 

preservação das dunas, ao conceber o avanço da urbanização e construção de 

passeio público longitudinal a praia. Os extremos norte e sul da APS são 

limitados por canais pluviais que drenam os terrenos interiores, expondo na 

praia o muro de arrimo que sustenta e protege o calçadão. Além destes canais 

pluviais existem duas bocas de lobos que fragmentam as dunas frontais neste 

compartimento de praia. 

 Acesso de veículos autorizados, já estabelecido a sotavento de sangradouro. 

Estratégias de manejo: 

 Manutenção de areia no perfil praial e controle dos escapes de areia sobre o 

calçadão por meio de cercas de contenção transversais ao vento nordeste e 

cobertura morta. 

 Controle da erosão do grande canal pluvial norte sobre as dunas por meio de 

guia de corrente. 

 Manutenção dos canais pluviais intermediários e/ou recuperação do 

ecossistema praial/eólico após a construção de manilhas de drenagem. 

 Melhoria dos acessos a praia por meio de estrados de madeira sobre o chão.  
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MAPA X- Plano de manejo das dunas da praia de Capão Novo, litoral médio de Capão 

da Canoa. 
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PONTO 17 

Coordenadas geográficas:  6713125,983 N;  598315,535 E 

Localização: Divisa entre a Praia do Barco e a praia de Capão Novo. 

 

Figura 5.17- Área associada a sangradouro situada no extremo norte da Praia do 
Barco, marcando o limite da orla povoada de uma faixa sem urbanização (campos da 
UNISC). 

Diagnóstico: 

 Sangradouro natural de grande curso e vazão, com margens ainda não 

ocupadas, apesar do maior pressão de uso na bacia interior. A quantidade de 

lixo observada na sua embocadura na praia reflete o aumento da 

vulnerabilidade a degradação antrópica deste setor. 

Estratégias de manejo: 

 Efetiva fiscalização nas APP mantendo os 30m de preservação, conforme 

código Florestal; 

 Programa de sensibilização pública e educação ambiental. 
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MAPA XI- Plano de Manejo das Dunas no limite norte da praia do Barco. 
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PONTO 18 

Coordenadas geográficas: 6712730,422 N;  598090,424 E 

Localização: Próximo à Avenida Dr. Schneider, na Praia do Barco. 

 

Figura 5.18- Canal pluvial da Avenida Dr. Schneider que deriva para sudeste no pós-
duna, antes de chegar na praia. 

Diagnóstico: 

 Canal pluvial urbano da Avenida interrompido pela interposição do cordão de 

dunas frontais, derivando o seu curso para sudeste com grande abertura, 

fragmentação e descontinuidade do sistema de dunas na praia. 

 Este ponto de intervenção foi monitorado no perfil morfoecológico CC9, e 

apresentou uma das maiores taxas de deposição, entre o período de set/08 a 

mar/09.   

Estratégias de manejo: 

 Manutenção da saída do canal pluvial à praia através da retilinização do seu 

curso por máquina e controle da erosão lateral.  

 Estabilização do terreno a barlavento a fim de permitir a passagem de veículo 

neste trecho: construção de duna transversal usando cerca de contenção na 

praia e plantio de capim de praia e Spartina ciliata.  
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MAPA XII- Plano de Manejo das Dunas do ponto 18 na praia do Barco. 
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PONTO 19 

Coordenadas geográficas: 6712091,833 N;  597734,517 E 

Localização: Divisa entre a Praia do Barco e Jardim Beira-Mar. 

 

Figura 5.19- Sangradouro importante na divisa do Balneário Praia do Barco e Jardim 
Beira-Mar produzindo erosão e recuo do sistema de dunas frontais. 

Diagnóstico: 

 Sangradouro pluvial urbano interceptado pelas areias transportadas pelo vento 

nordeste, acarretando a deriva do fluxo da água para o sul e erosão dos 

terrenos e ruas da APS. 

Estratégias de manejo: 

 Preservação de 30m de cada margem do sangradouro (Código Florestal, lei 

4771/65, art.2,) e construção de um guia de corrente na margem sul da sua 

desembocadura. 

 Reforma e preenchimento da área degradada por ação do curso do 

sangradouro, e estabilização das dunas frontais a barlavento do sangradouro 

através de espalhamento de cobertura morta e alinhamento de esteiras de 

contenção (sand fence) transversais ao vento NE. 

 Faixa de plantio de capim de praia no póspraia protegido por cercas de 

contenção, instaladas a 6 metros da base do sistema de dunas remanescente, 

adjacentes ao sangradouro. 

 



 44 

 

MAPA XIII- Plano de Manejo do setor correspondente ao sangradouro situado na 

divisa da Praia do Barco com Jardim Beira-Mar. 
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PONTO 20 

Coordenadas:      6711500,023 N;       597526,496 E 

Localização: Próximo ao Hotel Tourist Beira Mar, na praia Jardim Beira-Mar. 

 

Figura 5.20- Estreito cordão de dunas separando o pós-praia da Avenida beira mar, 
intercalada por muros de pedra em alguns pontos de acesso a praia, na orla em frente 

ao Hotel Tourist Beira Mar. 

Diagnóstico:  

 O modelo de urbanização da orla, estabelecido em 1989, construiu uma 

avenida à beira mar integrada a espaços calçados com muretas sobre as 

dunas frontais. O sistema eólico, por estar desestabilizado e com escassa 

cobertura vegetal, vem permitindo o escape das areias da praia e problemas 

cíclicos de manutenção do viário.  

Estratégias de manejo: 

 Controle dos escapes de areia através de cobertura morta e esteiras instaladas 

transversais ao vento nordeste,  

 Proteção do pé da duna frontal com esteiras instaladas paralelas ao mar, 

distantes 3 a 6m da base da duna, contendo aberturas a cada 30 metros, por 

onde as pessoas acessarão a praia.  

 Instalação de uma passarela em frente ao Hotel e estrados de madeira sobre o 

chão a fim de melhorar os acessos. 
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MAPA XIV- Plano de Manejo das Dunas do setor costeiro associado ao Hotel 

Tourist no Balneário Jardim Beira Mar. 
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PONTO 21 

Coordenadas geográficas: 6711260,464 N;  597395,269 E 

Localização: Na Rua Travessa Sul, na divisa entre a Zona Norte e Jardim Beira-Mar. 

 

Figura 5.21- Jardim residencial invadindo área de preservação no final da Rua 

Travessa Sul. 

Diagnóstico: 

 Acesso à praia precário e sem ordenamento. 

 Sangradouro pluvial urbano interrompido pelas areias. 

 Residências invadindo APP. 

Estratégias de manejo: 

 Acesso à praia por estrados de madeira, 

 Mecanismos TAC compensatório subsidiando o plano de manejo local, 

 Manutenção do viário associado a melhoria da drenagem pluvial à praia. 
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MAPA XV- Plano de Manejo das Dunas no setor entorno da Rua Travessa Sul, na 
divisa da Zona Norte com o Jardim Beira-Mar. 
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PONTO 22 

Coordenadas geográficas: 6710972,566 N;  597229,584 E 

Localização: Avenida Brasil, na praia Zona Norte. 

 

Figura 5.22- Pós duna contendo moderado recuo das ocupações e sem viário 

construído. 

Diagnóstico: 

 Acesso à praia precário e sem ordenamento. 

 Sangradouro pluvial urbano interrompido pelas areias. 

 Inexistência de ocupações na APP 

Estratégias de manejo: 

 Passeio de baixo impacto entre o poste de iluminação e o muro,  

 Manutenção do canal de drenagem pluvial à praia por meio de máquinas. 
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PONTO 23 

Coordenadas geográficas: 6710782,778 N;  597104,273 E 

Localização: Entre a foz do canal pluvial e uma edificação sobre a duna frontal, na 
praia Zona Norte. 

 

Figura 5.23- Sangradouro importante situado no Balneário Zona Norte, cuja 
canalização e avenidas marginais estão projetadas pelo plano diretor do município. 

Diagnóstico: 

 Sangradouro retilinizado de grande curso e vazão, com margens impactadas 

por aterros e pressão antrópica.  

 Manutenção da desembocadura do arroio na praia e falta de infra-estrutura 

viária. 

Estratégias de manejo: 

 Construção do sistema de drenagem pluvial integrado; 

 Melhoria da infra-estrutura viária com cul-de-sac; 

 Preservação dos 30m de margens na desembocadura do sangradouro; 

 Melhoria do acesso à praia. 
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MAPA XVI- Plano de Manejo das Dunas dos pontos de intervenção 22 e 23 no 

Balneário Zona Norte. 
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PONTO 25 

Coordenadas georgráficas: 6710245,04 N;  596873,526 E 

Localização: Próximo à Avenida Adalberto Tartler, na praia Guarani 

 

Figura 5.24- Descontinuidade no cordão de duna frontal na desembocadura da 
Avenida Adalberto Tartler na praia de Guarani. 

Diagnóstico: 

 Erosão pluvial e marinha das dunas frontais. 

 Falta de infra-estrutura viária e pluvial. 

 Presença de um bosque de casuarinas. 

 Ausência de duna frontal.  

Estratégias de manejo: 

 Acesso à praia por estrados de madeira; 

 Implementação de infra-estrutura de drenagem das águas pluviais; 

 Construção e reforma de dunas; 

 Controlar escape de areia; 

 Retirada de casuarinas. 
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MAPA XVII- Plano de Manejo das Dunas no ponto de intervenção 25 e arredores da 

praia Guarani. 
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PONTO 26 

Coordenadas geográficas: 6709995,149 N;  596635,513 E 

Localização: Próximo à Avenida Sol Nascente, na praia Arco–Íris. 

 

Figura 5. 25- Sangradouro pluvial urbano interrompido pelas areias próximo a Avenida 
sol Nascente, Balneário Arco Íris. 

Diagnóstico: 

 Sangradouro pluvial urbano interrompido pelas areias. 

 Manutenção do viário transversal a praia 

Estratégias de manejo: 

 Manutenção do viário e vala de drenagem pluvial 

 Drenagem subterrânea do canal pluvial a praia através de manilhas,  

 Recuperação das dunas frontais: preenchimento, plantio e cobertura morta. 
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PONTO 27 

Coordenadas geográficas:  6709865,63 N;  596673,524 E 

Localização: Próximo à Rua Orion, na praia Arco-Íris. 

 

Figura 5.26- Terreno de empreendimento imobiliário em fase de licenciamento próximo 
à Rua Orion, na praia Arco-Íris. 

Diagnóstico: 

 De acordo com as Diretrizes da Fepam, o empreendimento deverá preservar 

60m de duna + 20m para implantação da Avenida Atlântica. 

Estratégias de manejo: 

 Parcelamento do solo no limite maior (200m) estipulado por Lei Estadual 

N°10.116/94. 
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MAPA XVIII- Plano de Manejo do pontos de intervenção 26 e 27 localizados na praia 

Arco Íris, no município de Capão Novo. 
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PONTO 29 

Coordenadas geográficas:  6709740,148 N;  596625,007 E 

Localização: Próximo à Rua Centauro, na praia Arco-Íris. 

 

Figura 5.27- Ocupação ilegal da área de preservação na Rua Centauro. 

Diagnóstico: 

 Calçada sobre sistema de dunas frontais. 

 Presença de caliça sobre as dunas 

 Degradação pluvial e pisoteio da vegetação 

Estratégias de manejo: 

 Remoção da calçada e das caliças. 

 Preenchimento de dunas  

 Ordenamento e melhoria do acesso de pedestre à praia. 
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PONTO 30 

Coordenadas geográficas:  6709681,447 N;  596581,454 E 

Localização: Divisa entre as praias Araçá Mirim e Arco-Íris. 

 

Figura 5.28- Ponto de intervenção 30 com necessidade de manutenção do viário e 
drenagem pluvial urbana. 

Diagnóstico: 

 Segmento com projeto de prolongamento de via a partir do Hotel Araçá para o 

Norte.  

 Melhoria do acesso a praia e da drenagem pluvial. 

Estratégias de manejo: 

 Desapropriação e adequação da Avenida Atlântica aos limites da APP. 
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PONTO 31 

Coordenadas geográficas: 6709600,475 N;  596546,084 E 

Localização: Ao lado do Hotel Araçá, na praia Araçá. 

 

Figura 5.29- Área a barlavento do Hotel Araçá com infraestrutura viária e drenagem 
precária, e com dunas frontais degradadas por tráfego intenso de veículos. 

Diagnóstico: 

 Área com infra-estrutura viária e de drenagem precária. 

 Duna frontal degradada ou ausente. 

 Acesso de veículos descontrolado. 

Estratégias de manejo: 

 Acesso à praia por estrados de madeira; 

 Recuperação da duna frontal; 

 Preenchimento de areia; 

 Plantio e esteiras duplas. 
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PONTO 32 

Coordenadas geográficas: 6709485,727 N;   596501,205 E 

Localização: Em frente ao Hotel Araçá, na praia Araçá. 

 
Vide a Figura 5.29 

Diagnóstico: 

 Cobertura vegetal degradada por excesso de pisoteio, especialmente no verão 

quando a pressão de uso é intensa e localizada. 

 Muitas brechas por onde as areias escapam da praia, forte processo de 

escarpamento por ondas de tempestades e sobrelavagem do mar em razão da 

pequena altura da crista das dunas frontais.  

Estratégias de manejo: 

 Instalação de uma passarela em frente ao Hotel Araçá; 

 Cobertura morta, plantio, ordenamento do espaço e instalação de esteiras. 
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MAPA XIX – Plano de Manejo dos pontos de intervenção 29, 30, 31 e 32 situados 

entre a praia do Arco-íris e praia do Araçá. 
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PONTO 33 

Coordenadas geográficas: 6709364,203 N;  596430,912 E 

Localização: Próximo à Avenida Central, na praia Araçá. 

 

Figura 5.30 – Saída das águas pluviais na praia Araçá através de um canal escavado 
ao longo da Avenida Central responsável pela drenagem dos terrenos a montante. 

 

Diagnóstico: 

 As águas pluviais, à montante da Avenida Paraguassú, estão sendo drenadas 

por um canal que deságua nas dunas da praia ao sul do Hotel Araçá, 

seccionando-as. 

Estratégias de manejo: 

 Melhoria do acesso à praia transversal ao vento a sotavento do sangradouro; 

 Prolongamento das manilhas; 

 Recuperação do sistema de dunas frontais; 

 Fechamento do acesso de veículos. 
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PONTO 34 

Coordenadas geográficas: 6709256,083 N; 596369,224 E 

Localização: Na Avenida Beira mar, na divisa entre as praias Araçá e o bairro Zona 
Nova. 

 

 

Figura 5.31- Melhoria da infra-estrutura viária na passagem da Rua Divisória, sentido 
norte (a), manutenção de sangradouro (b). 

Diagnóstico: 

 Sistema de dunas destruído nas adjacências do sangradouro. 

 Acesso a praia precário. 

 Falta de infra-estrutura viária e de drenagem. 

Estratégias de manejo: 

 Construção do sistema de drenagem pluvial, composto por bacia de retenção; 

 Melhoria da infra-estrutura viária; 

 Melhoria do acesso à praia; 

 Recuperação da duna frontal. 
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MAPA XX- Plano de Manejo dos pontos de intervenção relativo aos pontos 33, 34, 
sendo que a intervenção no canto inferior esquerdo refere-se figura 31a. 
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PONTO 35 

Coordenadas geográficas: 6709095,326 N;  596295,329 E 

Localização: Descontinuidade da avenida Beira Mar próxima ao Farol de Araçá. 

 

Figura 5.32- Avenida Beira-Mar interrompida em frente ao Farol de Araçá. 

Diagnóstico: 

 Falta de passeio público paralelo à orla. 

 Alta mobilidade e escape de areia sobre as residências e rua. 

 Descontinuidade e invasão de edificações sobre o viário.   

 Canalização do sangradouro. 

Estratégias de manejo: 

 Remoção de calçada e retirada de areia em frente ao Farol para a continuação 

da via, 

 Construção do calçadão, 

 Controle dos corredores de areia sobre as residências e a Avenida Atlântica. 
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PONTO 36 

Coordenadas geográficas: 6709095,326 N;  596205,533 E 

Localização: Próximo à Rua André Pusti, no bairro Zona Nova. 

 

Figura 5.33- Invasão de areias na avenida beira-mar próxima a Rua André Pusti. 

Diagnóstico: 

 Escape de areia na pista e terrenos. 

 Poste de luz com fiação subterrânea. 

 A Rua André Pusti por estar asfaltada favorece o escoamento superficial das 

águas urbanas para o mar e o acesso de veículo automotores a praia neste 

setor da costa 

Estratégias de manejo: 

 Recuperação da duna frontal; 

 Preenchimento de areia; 

 Plantio e esteiras duplas; 

 Prolongamento do sistema viário até o Farol de Araçá. 

 Manutenção da drenagem pluvial e acesso funcional à praia. 
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PONTO 37 

Coordenadas geográficas: 6708781,707 N;  596154,893 E 

Localização: Ao norte da Avenida Ubatuba de Farias, no bairro Zona Nova. 

 

Figura 5.34- Lotes residenciais ao norte da Avenida Ubatuba de Farias com problemas 
de acesso em razão da proximidade do primeiro cordão de dunas frontais. 

Diagnóstico: 

 Muro das casas em contato com o reverso das dunas frontais, residências com 

acessos precários. 

 Necessidade de um passeio público de baixo impacto longitudinal a costa, 

entre o reverso das dunas e os muros das residências. 

Estratégias de manejo: 

 Construção de um passeio rústico de pedestres ao longo da orla, que também 

permita o acesso local de veículos. 

 Reforma de dunas a fim de aumentar o estoque das dunas e estabilização com 

cobertura morta esteiras dispostas transversalmente ao vento NE. 

 Ordenamento do espaço com moerões de eucalipto protegendo a APP e 

fixando alguns locais de acesso permanentes de pedestres a praia. 
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MAPA XXI- Plano de Manejo do segmento costeiro onde se inserem os pontos de 
intervenção 36, 37. 



 69 

PONTO 38 

Coordenadas geográficas:  6708660,64 N; 596103,749 E 

Localização: Próximo ao sangradouro da Avenida Ubatuba de Farias. 

 

Figura 5.35- Vista do sangradouro da Avenida Ubatuba de Farias. 

Diagnóstico: 

 Sendo um dos segmentos mais vulneráveis, existe forte conflito de uso com a 

APP, resultando em degradação do ecossistema, tanto por causas naturais 

como antrópicas. 

 Necessidade do município de incorporar a orla da zona norte ao turismo da 

zona central da cidade e regularizar a drenagem do canal pluvial. 

Estratégias de manejo: 

 Construção de galerias pluviais para drenar e fixar a desembocadura do canal; 

 Redimensionamento da Av. Beira Mar no segmento Praça do Dmae - Ubatuba 

de Farias, sobrepondo a pista atual; 

 Instalação de passeio de pedestres; 

 Recuperação das dunas e controle dos escapes. 
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MAPA XXII- Plano de Manejo da área vinculada ao sangradouro da Avenida Ubatuba 
de Farias. 
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PONTO 39 

Coordenadas geográficas:  6707112,621 N 595309,663 E 

Localização: Em frente à Praça do Farol, no bairro Centro. 
 

 

Figura 3.36- Vista aérea da Avenida Beira Mar em frente à Praça do Farol, onde na 
praia se projeta uma passarela de transposição das dunas. 

Diagnóstico: 

 Acesso à praia consagrado pelo uso intenso de usuários. 

 Inserção no Plano de Manejo de Dunas o alargamento da Av. Beira Mar em 

frente à Praça do Farol (Termo de Conciliação entre a PM de Capão e 

Ministério Público RS- 28/06/07). 

Estratégias de manejo: 

 Instalação de uma passarela transpondo as dunas desde o calçadão até o pós-

praia. 

 Estabilização do sistema de dunas adjacente por processos físicos e 

vegetativos. 
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MAPA XXIII- Local de instalação de uma passarela de transposição sobre as dunas na 

praia em frente a Praça do Farol, na zona Central de Capão da Canoa. 
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6. PLANIALTIMETRIA DA ÁREA PRIORITÁRIA 

 

Figura 6.1- Pontos do GPS cinemático marcados sobre o terreno a partir do 
caminhamento sobre a superfície da praia e dunas no trecho considerado prioritário. A 
saída ao mar, do canal pluvial da Avenida Ubatuba de Farias, configura a maior 
fragmentação do sistema de dunas frontais desta área. 

 

 
 
Figura 6.2- Relevo da área de estudo destacando as dunas (em bege) em relação ao 

plano do pós-praia (em amarelo). 
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Figura 6.3.- Modelagem da inundação marinha para uma elevação de 1,5m do nível do 
mar. Nestas condições, as águas fazem o contato com o pé da duna frontal e invadem 
áreas mais rebaixadas associadas aos canais pluviais, em especial, o canal da 
Avenida Ubaldo de Farias. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para efeito de licenciamento ambiental, o processo de planificação da costa foi 

dividido em duas etapas, com diferentes objetivos e graus de detalhamento (FEPAM, 

2004). A primeira etapa (Licença prévia) caracterizou as condições ambientais e de 

ocupação de toda a orla do município, classificou os setores da costa e estabeleceu 

quais os setores prioritários ao manejo de dunas, decorrentes dos conflitos entre as 

atividades eólicas e a ocupação urbana. A segunda etapa (Licença de instalação) é o 

plano de manejo propriamente dito com o detalhamento das intervenções propostas 

para solucionar os problemas de erosão, drenagens pluviais e melhoria dos acessos à 

praia, etc.   

O trabalho buscou atender as demandas pontuais do município de Capão da 

Canoa por planos de manejo de dunas, especialmente, em áreas onde as ocupações 

entram em conflito com a drenagem pluvial, seja ela natural (sangradouro) ou urbana 

(canal pluvial). No litoral norte, entre Capão novo e Curumim, os maiores problemas 

foram relacionados a ocorrências do tipo acesso a praia (9), manutenção da drenagem 

de canais pluviais (8), geralmente associada a existência de viário precários. Mas as 

intervenções de maior monta, no que tange ao controle da erosão costeira e 

necessidade de investimentos, estão relacionados a conflitos de uso do espaço na 

embocadura de sangradouros naturais localizados nos Balneários de Curumim (1) e 

Arroio Teixeira (2). No sangradouro próximo a Rua Travessa Plátano, em Arroio 

Teixeira (ponto 8), ainda com as suas margens preservadas, aconselhamos a 

municipalidade a fiscalizar a manutenção dos 30m de margem preservada por Lei. 

Na área prioritária ao manejo, selecionada no diagnóstico, considera-se todo o 

segmento costeiro na planificação, apesar dos pontos de intervenção levantados na 

Tabela (em anexo). Assim, os pontos 34, 35 e 36 representam a continuidade da via a 

beira mar no entorno do Farol de Araçá (200m para cada lado) com necessidade de 
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solução de continuidade, em razão do avanço de dunas, pavimentação precária e/ou 

presença de vertedouros pluviais. Em direção a área central da cidade, ainda existe o 

segmento costeiro adjacente ao canal pluvial da Avenida Ubatuba de Farias, onde se 

inserem os pontos 37 e 38. A reforma urbanística deste trecho da orla visa integrar a 

zona norte à zona Central da cidade de Capão da Canoa, através da transposição 

viária sobre o canal pluvial e por passeios de pedestres ao longo da orla. A solução 

idealizada é diminuir a Avenida Beira Mar pela metade, ao sul da Avenida Ubatuba de 

Farias, de modo a permitir a construção de um calçadão que continuará para o norte 

até a Rua André Pusti, conforme sinaliza o MAPA XXIII. Além disso, para fins de 

colaboração com a fiscalização das medidas propostas, elaboramos uma tabela com a 

descrição, quantidade e localização das mesmas (Anexo 1). 
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ANEXO 1 - Tabela com número de estruturas propostas como medidas para o 
Plano de Manejo por Balneário. 

 

Estrados Trilhas Acesso Passarela

de Madeira de acesso funcional de Contenção

Curumim 3 2 1

Arroio Teixeira 3 6 2 4

Capão Novo 3 2 4 1

Jardim Beira- Mar 1

Praia do Barco 2 2 1 1

Arco- Íris 3 1

Guarani 1 1 1

Zona Norte 1

Bairro Zona Nova 3 1

Praia Araçá 1 1 1

Bairro Navegantes 1

Centro 1

Calçadão

 


