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INTRODUÇÃO 
 
A granulometria dos sedimentos, em suspensão, é uma das importantes 
propriedades do sedimento fluvial, a qual terá influência tanto nos processos de 
sedimentação como no gasto energético relacionado ao seu transporte (Xu, 2002). 
Nesse contexto, é importante compreender e conhecer, com maior detalhamento, as 
características do perfil sedimentométrico do material que transita no sistema 
lagunar da Lagoa do Peixe, que está localizada no litoral médio do Estado Rio 
Grande do Sul.  
 
OBJETIVOS 
 
O objetivo do estudo é conceber e construir um amostrador de sedimentos, de baixo 
custo, para realizar coletas da fração areia transportada pelo fluxo no sistema 
lagunar do litoral médio do Estado RS.  

 
METODOLOGIA  
 
O grupo de Estudos, formado por estudantes ligados ao Centro de Engenharias 
(CEng), com base no Laboratório de Análise Ambientais e Geoespaciais (LAAG) 
instalado na Agência da Lagoa Mirim (ALM) da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), para a realizar este trabalho, desenvolveu (concepção e construção) um 
amostrador de sedimentos visando a coleta do material particulado em suspensão 
neste sistema lagunar. 
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RESULTADOS 
 
As atuais projeções que estimam o futuro da região mostram que se mantendo o 
comportamento das variáveis, o sistema lagunar (onde está localizada a área em 
estudo) deverá desaparecer.  Portanto, a partir dos dados levantados e com as 
coletas que serão realizadas, em campo, e as suas respectivas análises no 
Laboratório da ALM - LAAG será gerado conhecimento a respeito da descarga 
sólida nesse sistema lagunar e, assim, será possível, em curto espaço de tempo 
melhorar o planejamento e a gestão dos recursos naturais na laguna nos dias atuais 
e com a perspectiva e/ou possibilidade de simular cenários futuros.  
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