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RESUMO: O projeto de pesquisa teve como objetivo caracterizar a geomorfologia da região sul 
da planície costeira do Rio Grande do Sul, mais precisamente no município de Rio Grande, 
entre a desembocadura da Lagoa dos Patos e o início da Lagoa Mirim, incluindo uma pequena 
porção da Lagoa Mangueira. Para elaborar a caracterização geomorfológica da região, foi 
construída uma base planialtimétrica integrada a um banco de dados em Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) com o auxílio de sensoriamento remoto e do software ArcGIS®. 
Para compor o banco de dados, foram utilizadas imagens ópticas de satélite (Landsat 7, 
Landsat 8 e RapdiEye), bem como um Modelo Digital de Elevação do Terreno (MDT), o qual 
utiliza recursos altimétricos que indicam como o relevo se comporta. As imagens de satélite 
auxiliaram na delimitação de corpos d’água e drenagens, a fim de melhor caracterizar certas 
feições, tais como leques, além de ampliar o entendimento acerca do sistema hídrico local. O 
MDT utilizado foi o Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), através do qual foram gerados 
produtos derivados como declividade, orientação das vertentes e curvaturas horizontal e 
vertical. A análise das imagens de satélite, bem como das informações de altimetria fornecidas 
pelo MDT e por seus produtos derivados, resultou na elaboração de uma classificação 
geomorfológica da área de estudos que foi dividida em 7 feições com base em características 
como altitude, orientação das vertentes e declividade (segundo a classificação da EMBRAPA 
de 1999). O embasamento é a área mais elevada, com altitude entre 27m e 121m, e de maior 
declividade (3,58% a 19%), o que classifica o relevo como sendo suave ondulado a ondulado 
e, além disso, não tem uma orientação preferencial das vertentes. Os leques apresentam 
altitude entre 3m e 40m, não têm orientação preferencial das vertentes e sua declividade 
(~1,71% a 0%) classifica o relevo como predominantemente planar. O lagunar holocênico está 
localizado na região mais baixa, com altitude entre 0m e 9m, e de menor declividade (1,71% - 
0%), onde o relevo é plano e, por isso, não há orientação preferencial das vertentes. O lagunar 
pleistocênico também não apresenta orientação preferencial das vertentes, tem altitude entre 
3m e 9m e a declividade (3,58% a 0%) classifica o relevo como planar a suave ondulado. A 
barreira II apresenta altitude entre 9m e 17m, orientação preferencial das vertentes leste e 
relevo planar a suave ondulado, uma vez que a declividade está compreendida entre 0% e 
3,58%. A barreira III, cuja altitude varia de 9m a 27m, apresenta orientação preferencial das 
vertentes para sudeste e a declividade (3,58% a 0%) classifica o relevo como planar a suave 
ondulado. A barreira IV apresenta altitude entre 13m e 4m e o relevo pode ser classificado 
como planar a suave ondulado, visto que a declividade varia de 3,58% a 1,71% mais próximo 
da costa, aonde a orientação das vertentes é preferencialmente sudeste, e de 1,71% a 0,59% 
nas áreas mais afastadas, aonde não há uma orientação preferencial das vertentes. 
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