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RESUMO 

O objetivo desta tese é reconhecer as feições morfológicas e compreender o 

empilhamento de fácies deixado em sub-superfície como registro da evolução 

holocênica da retrobarreira entre Jaguaruna e Laguna (Santa Catarina, Sul do Brasil). 

Esta retrobarreira é formada por quatro setores geográficos, de SW para NE: Garopaba 

do Sul, Camacho, Rio do Meio e Campos Verdes.  

O setor de Garopaba do Sul, no contexto geomorfológico, difere dos demais pela 

presença, no limite interno, de terraço marinho pleistocênico, em parte recoberto por 

paleodunas pré-máxima inundação holocênica (geração eólica 2), e por abranger lago 

residual do sistema lagunar (Laranjal). As idades 14C encontradas variam entre 5560 a 

2190 anos cal A.P.. A sucessão de fácies deposicionais caracteriza-se por três 

associações de fácies: lagunar, planície de maré e eólica. No setor Camacho, porção 

central e de máximo estreitamento da barreira, a principal diferença morfológica são os 

paleodeltas de maré enchente associados á mingração do canal lagunar Camacho para 

NE. Nos depósitos, foram encontradas idades entre 8185 e 2165 anos cal A.P. e 

delimitadas quatro associações de fácies: desembocadura lagunar, delta de maré 

enchente, planície de maré e eólica. No setor Rio do Meio, a retrobarreira atua como 

planície interlagunar, separando a laguna Camacho (a SW) da laguna Santa Marta (para 

NE). Esta planície posiciona-se à retaguarda dos costões rochosos Ponta do Ilhote 

Pequeno e Cabo de Santa Marta, onde se originou a partir da formação de um tômbolo. 

Corresponde ao setor de maior influência continental pela frente deltaica do rio Tubarão, 

com três associações de fácies deposicionais: tômbolo, lagunar e planície de maré. As 

idades 14C nas duas últimas associações variam entre 4650 e 1850 anos cal A.P.. Em 

Campos Verdes, a retrobarreira é formada por alinhamento de cordões litorâneos 

transversais à costa atual, separados entre si por truncamentos em padrão côncavo-

convexo. Parte dos cordões superpõe-se por campos de paleodunas parabólicas 

atribuídas à geração eólica 3 (pós-máxima inundação). Neste setor, encontram-se três 

associações de fácies: pontal lagunar, cordões litorâneos e dunas eólicas. 

A análise integrada dos resultados permitiu diferenciar três fases evolutivas na 

retrobarreira. A Fase 1, entre 8000 e 5000 anos cal A.P. abrange o período de 

progressiva elevação e de mais alto nível do mar. A influência marinha na Fase 1 é 

evidenciada nos depósitos da retrobarreira com abundante concentração de conchas 

(inteiras e fragmentadas) de sistemas marinhos e lagunares/baía; a matéria orgânica 
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preservada nos sedimentos apresentou valores de δ13C entre -19 e -22 ‰, típicos de 

fitoplâncton marinho; a variação isotópica em conchas, com valores de δ13C entre 1,22 

‰ e 0,20 ‰ e de δ18O de - 0,5‰ a - 1,8 ‰, indica o predomínio da dinâmica 

sedimentar marinha durante a fase 1. Interpretou-se que na Fase 1 a área de estudo foi 

ocupada por extenso sistema baía, com vales incisos afogados e ilhas emersas 

(representadas pelos atuais costões rochosos de Ponta do Ilhote Pequeno, Cabo de Santa 

Marta e Ponta da Galheta). Com a formação da barreira a baía isolou-se do mar raso, 

dando lugar ao corpo de água lagunar mixoalino. Na Fase 2, de 5000 a 3000 anos cal 

A.P., sob condições de NRM declinante, observou-se o desenvolvimento sedimentar 

diferenciado dos quatro setores retrobarreira, condicionado pela morfologia preexistente 

e pelo suprimento sedimentar. Os depósitos da Fase 3, de cerca de 3000 anos A.P. ao 

atual, caracterizam-se por: ausência de conchas, predomínio de fácies de areia fina com 

detritos vegetais, aumento ascendente dos valores de Corg e queda da razão δ
13C em 

sedimentos, alcançando valores típicos de plantas C3 e C4. Durante esta fase, a 

disponibilidade de sedimentos pela progradação da frente deltaica sobre a margem 

lagunar, associada à continuidade da queda de NRM, acelerou o assoreamento e a 

emersão das feições lagunares. Estas passaram a ser remodeladas pela circulação 

lagunar intermarés, o que determinou seu recobrimento pelas marismas e pântanos de 

maré. A Fase 3 pode ser considerada como de máxima estabilização das dunas eólicas, 

com formação de extensa planície de deflação e interdunas alagadas. Atesta-se assim a 

redução da influência de águas marinhas, possivelmente associada a alongamento, 

restrição ou mesmo fechamento da desembocadura lagunar, com aumento relativo do 

aporte de matéria orgânica continental. 

 

Palavras-chave: Retrobarreira, Geomorfologia, Fácies, Datações, Isótopos Estáveis, 

GPR, Correlação Estratigráfica, Evolução Sedimentar, Holoceno 
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HOLOCENE SEDIMENTARY EVOLUTION OF THE BACKBARRIER IN THE 

JAGUARUNA-LAGUNA REGION, SANTA CATARINA STATE 

 

ABSTRACT 

The aims of this thesis is to identify the morphological features and understand 

the facies succession of the Holocene backbarrier in the Jaguaruna-Laguna region (Santa 

Catarina, Brazil). This backbarrier is formed by four geographic sectors, from SW to 

NE: Garopaba do Sul, Camacho, Rio do Meio and Campos Verdes. 

Regarding the geomorphological context, the sector of Garopaba do Sul differs 

from the others by the existence of a Pleistocene marine terrace, which is partly covered 

by paleodunes (generation 2) pre-maximum Holocene relative sea level (RSL), and by 

the presence of a residual lake of the lagoon system (Laranjal Lake). The depositional 

facies succession shows radiocarbon ages between 5560 and 2190 cal yr BP, being 

characterized by three facies associations: lagoonal, tidal flat and aeolian. The 

backbarrier of Camacho is sited beside the narrowest part of the barrier. Its main 

morphologic features are flood tidal paleodeltas associated with the migration of the 

Camacho inlet toward NE. Four facies associations were defined in this sector, with 

ages between 8185 and 2165 cal yr BP: inlet, flood-tidal delta, tidal plain and aeolian. 

At Rio do Meio, the backbarrier consists in an tidal flat separating the Camacho lagoon 

(SW) from the Santa Marta lagoon (NE).This plain is located rearward from Ponta do 

Ilhote Pequeno and Cabo de Santa Marta, where it was originated from the formation of 

a tombolo separating the two lagoons. It is also the sector with greater influence of 

Tubarão river deltaic front. Three facies associations were recognized: tombolo, 

lagoonal and tidal flat. The 14C ages obtained in lagoonal deposits vary between 5570 

and 1850 cal yr BP. In Campos Verdes, the backbarrier is formed by sets of beach ridges 

alignments, oriented transversal to the coastline and separated from each other by 

concave-convex truncations. Part of the ridges are superposed by several inactive 

parabolic dune-fields, attributed to the aeolian generation 3 (post maximum Holocene 

flooding).This sector is formed by three facies association: lagoon spit, beach ridges and 

aeolian dunes.  
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The multi-proxy analysis of the set of results enabled the differentiation of three 

evolutionary phases in the backbarrier. The Phase 1, from 8000 to 5000 cal yr BP, 

comprises the period of progressive elevation and highest relative sea-level. The marine 

influence in this Phase 1 is recorded by abundant shells and shell fragments from 

invertebrates that live in marine and lagoonal/bay environments; the organic matter 

preserved in the sediments show δ13C inside the interval between -19 and -22 ‰ which 

is typical of marine phytoplanktons; in the shells, the vertical variation of δ13C (from 

1.22‰ to 0.20‰) and δ18O (from -0.5‰ to -1.8‰) indicates the influence of marine in 

this Fase 1. This led to the conclusion that in this Phase 1, the survey area should be 

occupied by an extensive bay system, with drowned incised valleys and isolated islands 

(represented by the current Ponta do Ilhote Pequeno, Cabo de Santa Marta and Ponta da 

Galheta). With fhe formation of the barrier the bay was separated from the shallow open 

sea, giving place to the lagoonal mixohaline water body. During Phase 2, from 5000 to 

3000 years cal BP, under declining sea-level conditions, the four backbarrier sectors 

experienced different sedimentary evolutions, conditioned by the pre-existing 

morphology and sedimentary supply of each one. The deposits of the Phase 3, from 

around 3000 years BP to the present, are characterized by: absence of shells, 

predominance of fine sand facies with plant debris, increasingly higher amounts of Corg  

and lower δ13C ratio in sediments, which begin to record values typical of C3 and C4 

plants. This phase is interpreted as resulting from the progradation of the delta front on 

the lagoon margin, combined with the continued reduced sea level, accelerated filling 

process and emersion of lagoonal features. These features were remodeled by the 

lagoonal circulation, determining the recovering by tidal marshes. Phase 3 can also be 

considered as the maximum stabilization of aeolian dunes, with the formation of an 

extensive deflation plain and wet interdunes. This reducing of marine influence is 

potentially associated with the stretching, limitation or even closing of the lagoon 

mouth, with relative increase in the accumulation of continental organic matter. 

 

Keywords: Backbarrier, Geomorphology, Facies, Dating, Stable Isotopic, GPR, 

Stratigraphical Correlation, Sedimentary Evolution, Holocene 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Tema e enfoque 

O conceito de retrobarreira (backbarrier ou back-barrier de Fischer et al. 1978), 

como indica o nome, possui significado implícito à posição geográfica: à retaguarda de uma 

barreira. Pressupõe necessariamente, portanto, a definição de barreira, elemento deposicional 

básico de costas dominadas por ondas de mar aberto (swell waves ou swells). No sentido 

mais estrito, barreira é uma feição arenosa alongada, emersa, que protege um corpo aquoso, 

correspondente a laguna, estuário ou baía, da ação direta das ondas oceânicas (Fisher & 

McGowen 1969, Boyd et al. 1992, Morton 1994). No sentido mais amplo, usual nas duas 

últimas décadas entre os adeptos da escola australiana de geologia costeira, o termo barreira 

(barrier) designa qualquer acumulação subaérea e subaquosa de sedimentos (areia e/ou 

cascalho), paralela à costa, formada por ondas, marés e processos eólicos, com ou sem um 

corpo aquoso atrás (Roy et al. 1994, Hesp & Short 1999). O conceito de retrobarreira é 

contemplado em ambas as acepções do termo barreira e refere-se, exclusivamente, a 

barreiras que têm ou tiveram em sua evolução um corpo de água à retaguarda, protegido da 

ação direta das ondas de mar aberto. 

Encontra-se na literatura vasta miscelânea de usos e classificações morfológicas para 

o termo retrobarreira, ainda que sem preocupação com definições formais. Os trabalhos 

precursores (Bloom & Stuiver 1963, Newman & Munsart 1968, Davis 1971, Redfield 1972, 

Allen 1978, Kayan & Kraft 1979, Fitzgerald et al. 1987) caracterizaram a retrobarreira como 

região de banhado salino e/ou planície de maré marcada pela confluência de canais de maré 

ativos ou abandonados, associados a margens de lagunas costeiras, deltas de maré enchente 

(flood tidal delta) e leques de sobrelavagem (overwash fan). Nos estudos elaborados a partir 

da década de 90 (French & Spencer 1993, Oost & De Boer 1994, Nyandwi 1998, Bartholdy 

1997, Davis & Barnard 2000, Allen 2000, Bartholdy & Aagaard 2001, Buynevich & 

FitzGerald 2003, Bartholdy et al. 2004, Donnelly et al. 2004, Massey et al. 2006, Carrasco et 

al. 2008), a retrobarreira é descrita como apêndice da barreira, a qual passa a receber maior 

ênfase, ainda que o foco na discussão de sua origem recaia muitas vezes sobre lagunas e 

estuários associados.  

Numa abordagem voltada para o preenchimento sedimentar, a retrobarreira é definida 

dentro do estágio final do assoreamento de lagunas e estuários fechados pelo sistema barreira 

adjacente (Frey & Basan 1978, Ferland 1986, Duc & Tye 1987, Long et al. 1995, Spencer 

1997, Beets & Van Der Spek 2000, Lario et al. 2002, Beets et al. 2003, Nichol et al. 2007). 
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Segundo os mesmos autores, o desenvolvimento da retrobarreira é reflexo e indicador de 

relativa estabilidade e equilíbrio da costa. Neste contexto, as sucessões sedimentares 

preservadas são vistas como registros potenciais da variação da linha de costa em escala 

milenar a secular, se transgressiva, regressiva ou estacionária (Greer 1975, Belknap & Kraft 

1977, Allen 1978, Kayan & Kraft 1979). O estudo da evolução sedimentar e conseqüente 

delimitação da retrobarreira depende da análise da distribuição espacial e temporal de feições 

geomorfológicas e, em escala de tempo maior, do reconhecimento da sucessão sedimentar 

deixada pela evolução destas feições. A investigação da retrobarreira a partir de uma 

temática que integre os sistemas deposicionais costeiros (barreira, lagunar e eólico) é ainda 

bastante restrita na literatura. Diante dessa lacuna, no presente estudo procurou-se detalhar a 

evolução sedimentar de uma retrobarreira, no centro-sul catarinense entre Laguna e 

Jaguaruna, por meio da análise de feições morfológicas e fácies deposicionais ligadas a 

processos e produtos sedimentares de origem deltaica, lagunar, marinha e eólica.  

A formação e a evolução da retrobarreira entre Jaguaruna e Laguna caracterizam-se 

de fato pela interconexão entre os sistemas deposicionais barreira, lagunar e eólico, os quais 

podem interligar-se, superpor-se ou fundir-se. Em detalhe, esta relação manifesta-se em 

feições morfológicas (materializações de elos processo-forma) e nas respectivas fácies 

deposicionais (materializações de elos processo-produto). O estudo de evolução sedimentar 

da retrobarreira torna-se dependente, assim, do entendimento da dinâmica de preenchimento 

sedimentar, ligada ao balanço entre nível relativo do mar (NRM) e aporte sedimentar, este 

controlado também por variáveis locais (herança da geomorfologia antecedente, aporte e 

dinâmica fluvial, correntes de deriva litorânea induzidas por ondas, correntes de maré em 

desembocaduras etc). A análise das relações entre os sistemas deposicionais, amparada pelo 

estudo de preenchimento sedimentar, serviu de base para a delimitação espacial e temporal 

da retrobarreira. 

 

1.2. Área de estudo 

A área proposta para estudo é a retrobarreira do sistema lagunar holocênico formado 

pelas lagunas Santa Marta, Camacho e Garopaba do Sul. Esta área situa-se no litoral sul de 

Santa Catarina e abrange os municípios de Laguna, Tubarão e Jaguaruna (Figura 1.1). 

Limita-se a SW, pelo sistema de vales incisos de Riachinho e Sangão formados durante o 

Último Máximo Glacial, no Pleistoceno, e preenchidos por depósitos lagunares holocênicos 

(Amaral 2008). A NE, o limite natural da retrobarreira é a desembocadura lagunar Entrada 
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da Barra. No âmbito geomorfológico, a área de estudo abrange a mudança que ocorre a partir 

do cabo de Santa Marta, descrito como fronteira geográfica natural entre o litoral sul e o 

litoral sudeste brasileiro. Assim, para o norte do cabo de Santa Marta, predominam as baías, 

pequenas lagunas, ilhas e praias recortadas pelo embasamento cristalino, enquanto a sul têm-

se planícies largas e contínuas (Silveira 1964, Villwock 1987, Siegle & Asp 2007). Essa 

mudança geomorfológica na latitude de Laguna é considerada também o limite estrutural 

entre a Bacia Marginal de Pelotas e a Plataforma de Florianópolis, o que compreenderia uma 

elevação paleógena do assoalho oceânico que separa as bacias marginais de Santos e Pelotas 

(Giannini 1993, Angulo et al. 1999, Giannini 2002). 

A retrobarreira em estudo faz parte do cenário regional caracterizado pela 

justaposição de quatro sistemas deposicionais costeiros defininidos a partir de análise 

geomorfológica (Giannini 1993): o lagunar, o barra-barreira (holocênico), o planície costeira 

(com gerações pleistocênica e holocênica) e o eólico (também do Pleistoceno ao Holoceno). 

Na classificação morfológica proposta por Hesp et al. (2009), a região costeira centro-sul 

catarinense compreende áreas de planície de cordões (strandplains) e barreira holocênica 

transgressiva, esta abrangendo lagunas e depósitos eólicos (dunas frontais e campo de dunas 

transgressivos).  

Nas margens e a NW das lagunas Camacho e Santa Marta ocorrem distributários 

ativos do delta intralagunar do rio Tubarão (rio da Madre e rio Braço do Norte), enquanto 

que na margem SW da laguna Garopaba do Sul destaca-se o rio Congonhas.  

O canal de ligação entre as lagunas e o oceano Atlântico, representado pela 

desembocadura lagunar do Camacho, é estreito (200 m) e raso (1,5 m de profundidade), com 

tendência histórica para fechamento (Klein et al. 1992, Giannini 1993). A desobstrução da 

desembocadura tem sido mantida, desde a década de 1990, através de obras de engenharia, 

como molhes e dragagem. No limite norte da área de estudo, a desembocadura lagunar 

Entrada da Barra faz conexão entre a laguna Santo Antônio e o oceano Atlântico. 
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Figura 1.1 – Localização da área de estudo em seu contexto mais regional e mapa 

topográfico a partir de dados de SRTM (A). Em B destaque para os limites adotados para a 

retrobarreira (hachurada) entre Garopaba do Sul (a SW) e Laguna (a NE). 

 

 

 

 

 

 



23 

1.2.1. Características gerais do complexo lagunar  

Uma revisão bibliográfica sobre os depósitos quaternários da costa centro-sul 

catarinense foi elaborada por Giannini (1993). De acordo com esse autor, o primeiro mapa 

de distribuição de unidades sedimentares para a região é o de Guerra (1950a), com distinção 

entre planície litorânea e banhados. Nesse trabalho, a planície litorânea é representada por 

terraços de restinga (cordões litorâneos), terraços lagunares (incluindo os concheiros 

naturais) e dunas eólicas alongadas e subparalelas à costa, regidas pelo regime de ventos de 

NE e SW. Maior grau de detalhe, com discussão referente ao modelo evolutivo da planície 

costeira catarinense, foi alcançado por Pimienta (1958), que, em seu mapa dos depósitos 

quaternários para a região entre Laguna a Jaguaruna, considera a idade da planície como 

holocênica.  

Seguem-se os estudos de Bigarella & Becker (1975a, b, c, d), em que se reconhece 

pela primeira vez a presença de paleodunas eólicas de idade pleistocênica ao sul da cidade de 

Imbituba (Vila Nova), e os trabalhos de Suguio et al. (1986), Martin & Suguio (1986) e 

Martin et al. (1988b), em que se propõe novo quadro evolutivo para a costa catarinense, no 

âmbito dos estudos da oscilação do NRM durante o Quaternário. Dentro destes estudos, 

publicam-se mapas da cobertura sedimentar da costa de Santa Catarina em escalas 1:150.000 

(Martin & Suguio 1986) e 1:200.000 (Martin et al. 1988a, b), separando os depósitos quanto 

a idade (holocênica, pleistocênica ou indiferenciada) e caracterização litológica. Desse 

mapeamento unidades são identificadas na área que abrange o complexo lagunar entre 

Laguna e Jaguaruna: areias marinhas litorâneas (correspondentes a praias atuais e terraços 

holocênicos e pleistocênicos com sobreposição de dunas ativas e estabilizadas); sedimentos 

argilosos e arenosos de lagunas e baías (representados por depósitos lagunares holocênicos); 

sedimentos argiloso-arenosos flúvio-lagunares (abrangendo a parte alta do delta do rio 

Tubarão e os vales dos rios Linha Anta e Sangão); e sedimentos continentais mal 

selecionados (alúvios e colúvios, de idade quaternária não diferenciada). Sob o aspecto 

geomorfológico e cronogeológico, pelo menos duas gerações de terraços marinhos arenosos 

são admitidas por mesmos autores, relacionadas a variações maiores do NRM: os 

holocênicos e os pleistocênicos, separados com base em critérios como altitude, grau de 

impregnação epigenética dos grãos e nitidez dos alinhamentos das cristas praias. Será a partir 

desses mapeamentos e da revisão dos critérios nele utilizados que serão estabelecidos 

parâmetros para distinguir as unidades deposicionais reconhecidas na área do complexo 

lagunar centro-sul catarinense por Giannini (1993, 2002) e Caruso (1995).  
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No mapa apresentado por Caruso (1995) para a costa sudeste catarinense (entre o 

morro dos Cavalos e Jaguaruna), priorizam-se os aspectos econômicos da geologia, com 

especial atenção à lavra de carbonato bioclástico. As unidades mapeadas por este autor 

apresentam semelhanças com as reconhecidas em mapeamentos prévios (Giannini 1992), 

porém, conforme notado por Giannini (2002), com abordagem mista, isto é, envolvendo ora 

fácies descritivas, ora fácies interpretativas de “ambiente” (flúvio-delta-lagunares, paludiais), 

ora fácies interpretativas de modelo evolutivo (transgressão-regressão) ou processos (deltas 

de maré enchente). Nesse trabalho, as unidades costeiras foram agrupadas segundo a 

nomenclatura introduzida por Villwock (1984) para a planície costeira do Rio Grande do 

Sul, reconhecendo-se assim a presença dos sistemas deposicionais laguna-barreira III 

(Pleistoceno Superior) e IV (Holoceno). Ainda quanto aos aspectos das cocentrações de 

conchas, destacam-se os estudos de Mendes (1993) e Pitoni (1993) para a região de Laguna 

com ênfase no sistema lagunar Mirim, Imaruí e Santo Antônio. Nestes estudos através da 

analise de furos de sondagens e coletas de material vivo, na margem e fundo lagunar das 

lagunas Mirim, Imaruí e Santo Antônio, foram indentificadas as espécies ocorrentes e a 

fauna associada, além da análise do estado de preservação da concentração dos moluscos 

(fragmentadas, inteiras, articuladas e desarticuladas). As mesmas autoras inferiram os 

paleoambientes (lagunar e marinho raso) e correlacionaram a variações de nível relativo do 

mar a partir das curvas elaboradas por Suguio et al. (1985). 

Adotando o enfoque da teoria de sistemas e a nomenclatura de sistemas deposicionais 

introduzida por Fisher & McGowen (1967), Giannini (1993, 2002) reconheceu quatro tipos 

de sistemas nos sedimentos superficiais quaternários na área entre Imbituba e Jaguaruna 

(Figura 1.2): planície costeira (pleistocênico e holocênico), barra-barreira (holocênico), 

lagunar (holocênico) e eólico (dividido em quatro gerações, uma pleistocênica e três 

holocênicas).  
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Figura 1.2 – Mapa de sistemas deposicionais do litoral centro-sul catarinense de Giannini & 

Santos (1994). 

 

De acordo com Giannini (1993, 2002), o sistema barra-barreira a sul de Laguna 

ocorre sob a forma de uma faixa ENE com 0,8 a 2,0 km de largura e mais de 20 km de 

comprimento e isola não somente as lagunas Santa Marta, Camacho e Garopaba do Sul, 

como também uma série de lagos residuais de antigas lagunas (Laranjal, Gregório Bento e 

Figueirinha). Recentemente, Amaral (2008) apresentou um estudo micropaleontológico 

(pólen e diatomáceas) e isotópicos (C e N total e isótopos estáveis de C) dos depósitos 

sedimentares holocênicos que preenchem o sistema de vales incisos na região de Jaguaruna. 

A autora descreve que por volta de 5000 anos AP, os vales incisos do rio Sangão e do 

Riachinho eram conectados à atual laguna Garopaba do Sul, formando assim um único 

sistema lagunar. A ligação desta laguna com o mar é verificada pela presença de diatomáceas 

marinhas e pelo sinal isotópico da matéria orgânica preservada nos sedimentos, indicativo de 

origem algácea, com valores de δ13C típicos de fitoplâncton marinho.  

Para o sistema lagunar, dispõe-se de estudos específicos sobre os corpos de água e os 

fundos submersos. Nesse âmbito, Oliveira (2004) propõe a setorização para as lagunas Santa 

Marta, Camacho e Garopaba do Sul, a partir de parâmetros biogeoquímicos (foraminíferos, 

granulometria, matéria orgânica, carbonato bioclástico, nitrogênio inorgânico dissolvido, 

fosfato dissolvido e sílica dissolvida) e morfométricos (área, volume, perímetro, 
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comprimento e largura máxima, profundidades média e máxima e pista de vento). De acordo 

com esta setorização, a laguna de Santa Marta, com profundidade média de 1,4 m, distingue-

se pelo caráter oligo-mesoalino e pelo predomínio de substrato lamoso. As lagunas Garopaba 

do Sul e Camacho, com profundidade máxima de 2,5 m, apresentam, em contraste, substrato 

arenoso. Para a laguna Santo Antônio, Fornari et al. (2004) apresentam mapas batimétrico e 

sedimentológico (granulometria, teor de matéria orgânica total e carbonato bioclástico total), 

segundo malha de amostragem compreendida desde a foz do rio D´Una até a desembocadura 

de Entrada da Barra (laguna Santo Antônio). A autora usou estatísticas de distribuição 

granulométrica (diâmetro médio, desvio padrão, assimetria e curtose) para inferiu o padrão 

de transporte de sedimentos. De acordo com os resultados a tendência geral, desde a 

desembocadura de Entrada da Barra rumo à foz do Rio D`Una, é de sedimentos mais finos, 

pior selecionados e com  valores de assimetria negativa. 

Sobreposto aos sistemas barreira, cordão litorâneo e lagunar, ocorre o sistema eólico, 

dividido em quatro gerações ou unidades estratigráficas informais, uma pleistocênica e três 

holocênicas (Giannini et al. 2001), cujas idades foram confirmadas por datações via 

luminescência opticamente estimulada (Sawakuchi 2003, Giannini et al. 2007).  

A geração eólica 1, contemporânea ao máximo NRM do interglacial pleistocênico, 

encontra-se em maior parte encoberta por depósitos das gerações mais novas, aflorando 

localmente, na forma de areias maciças relativamente consolidadas, nos pontões rochosos 

com paleodunas empoleiradas de Santa Marta, Galheta, Ilhote e Passagem da Barra. Seu 

padrão geomorfológico distingue-se pela dissecação profunda, com ravinas de drenagem em 

V, transversais à costa. 

A geração eólica 2, anterior ou contemporânea ao máximo transgressivo do 

Holoceno (cerca de 5700 anos cal A.P. de acordo com Angulo et al. 2006), caracteriza-se por 

areias pouco consolidadas, com ampla variedade de estruturas sedimentares primárias e 

pedogenéticas. Seu padrão geomorfológico caracteriza-se pela dissecação fluvial controlada 

por vales entre braços de dunas ou lobos deposicionais parabólicos alongados segundo a 

direção SW-NE (Giannini 1993). Junto à retrobarreira, esta geração encontra-se com 

expressão maior na margem SW da laguna Garopaba do Sul. 

A geração eólica 3, formada após o máximo transgressivo e principalmente nos 

últimos 3000 anos A.P., ocorre na forma de dunas parabólicas imbricadas de pequena altura 

(dominantemente menor que 2 m), constituída por areia amarela ou cinza claro com 

pedogênese incipiente. Aparece também sob a forma de rastros lineares residuais a 
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barlavento dos campos de dunas ativos. São características desta geração a imobilidade, a 

cobertura vegetal extensa e o contorno muitas vezes difuso, decorrido do caráter deflacionar 

de grande parte de seus depósitos. No setor em estudo, a geração eólica 3 encontra-se junto à 

margem externa das lagunas, desde o canal Camacho até a margem SW da laguna Garopaba 

do Sul, bem como sobre a planície de Campos Verdes (Giannini 1993, Tanaka et al. 2009). 

A geração eólica 4, formada por dunas ativas atuais, cobre grandes extensões de 

depósitos holocênicos, chegando a cavalgar alguns pontões cristalinos sobrepostos por dunas 

das gerações anteriores. Na área de estudo, ocorre principalmente como barcanas, 

barcanóides, lobos deposicionais e cordões de precipitação, sobre a faixa arenosa que separa 

o oceano da laguna (Martinho 2004). Dunas da geração 4 foram considerados aqui como o 

limite mais externo da retrobarreira. 

 

1.2.2. Clima 

O clima da Região Sul brasileira caracteriza-se pela ausência de estações de seca e/ou 

chuva bem definidas inserindo-se no tipo subtropical úmido (Koppen 1948). Isto relaciona-

se à existência de duas fontes distintas de umidade, uma vinda de NE, durante os meses mais 

quentes do ano, e outra de SW, nos meses frios. A fonte de NE relaciona-se à Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) e às Monções Sulamericanas de Verão (MSAV). Sua 

movimentação ao longo do ano é responsável pela componente sazonal na precipitação 

pluviométrica no Sul-Sudeste do país, mais evidente a norte de Santa Catarina (Cruz Jr. et al. 

2005). Assim, durante o verão e início do outono, a chuva na Região Sul do Brasil relaciona-

se com a intensa convecção que ocorre sobre o interior da bacia do rio Amazonas, associada 

às Monções Sulamericanas de Verão e ao Jato Baixo do Flanco Leste dos Andes (JBFLA). 

Porém, no período de inverno até o início da primavera, a chuva é ligada à incursão de ar frio 

das latitudes médias do Hemisfério Sul em direção ao equador, o que resulta em tempestade 

ciclônicas que movem a umidade do Oceano Atlântico para o continente.  

As principais massas de ar atuantes na Região Sul são: Massa Tropical Atlântica e 

Massa Polar Atlântica. A Massa Tropical Atlântica origina-se no anticiclone semifixo do 

Atlântico e apesar de atuar o ano inteiro, exerce maior influência na primavera e no verão 

(Orselli 1986, Monteiro 1995). Essa massa age na costa catarinense através dos ventos de 

quadrante norte e, de imediato, eleva a umidade e a temperatura. Já a Massa Polar Atlântica, 

originária de zonas de baixa pressão, caracteriza-se por ventos do quadrante sul e por 

temperaturas baixas, destacando-se nas estações de outono e inverno. O encontro da Massa 
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Tropical Atlântica e da Massa Polar Atlântica forma a Frente Polar Atlântica, resultando na 

ocorrência de chuvas e de ventos ciclônicos dos quadrantes de sul.  

As mudanças nas condições meteorológicas na Região Sul estão principalmente 

associadas à passagem, formação ou intensificação de frentes frias (ou Frente Polar 

Atlântica), sistemas meteorológico típico de latitudes médias e atuantes no litoral brasileiro 

em todas as épocas do ano (Kousky 1979,  Satyamurty et al. 1998). As frentes frias que 

percorrem a região sul da costa brasileira apresentam uma trajetória de SW para NE (Orselli 

1986). Com base na análise de dez anos de dados meteorológicos (1990 a 1999), Rodrigues 

et al. (2004) concluíram que as médias mensais de frentes frias que atingem o litoral de 

Santa Catarina não chegam a apresentar grandes diferenças entre si, mas um número maior 

de sistemas (12 frentes frias, 30% do sistema) foi registrado para os meses de primavera 

(setembro, outubro e novembro. Segundo esses autores, nas demais estações, a média é de 

dez frentes frias no trimestre (25% do total anual). A frequência de frentes frias encontrada 

por Rodrigues et al. (2004) é semelhante àquela obtidas por Lemos & Calbete (1996), cuja 

média mensal encontrada para o litoral de Santa Catarina é de 3 a 4,5 sistemas (Figura 1.3).  
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Figura 1.3 – Número médio mensal de frentes frias atuantes na região costeira de Santa 

Catarina. Extraído de Rodrigues et al. (2004). 

 

1.2.3. Ventos, ondas, deriva litorânea e maré 

O regime eólico na costa centro-sul de Santa Catarina é caracterizado pela ocorrência 

de ventos de SW, mais efetivos, e por ventos de NE (Giannini 1993, Bonetti et al. 2001, 

Beltrame 2003). A ação dos ventos na região influencia a dinâmica de circulação lagunar. A 

interação entre os ventos e massa de água marinha nas lagunas Garopaba do Sul, Camacho e 

Santa Marta dá-se atualmente através da desembocadura lagunar Camacho. Sob vento de NE 

(moderado a forte), ocorre rebaixamento da água marinha e aumento do fluxo de vazante; a 

água junto à desembocadura torna-se menos salina e com maior turbidez. Por outro lado, 

durante o predomínio dos ventos de quadrante sul, ocorre o empilhamento de água marinha 

junto à costa, o que induz a entrada de água salgada para o interior da laguna Garopaba do 

Sul e Camacho e o represamento do fluxo fluvial nas áreas mais a montante do sistema 

lagunar (Beltrame 2003). É nestas condições que se formam barras de maré enchente na 

parte interna da desembocadura lagunar, voltados para o interior da laguna.  

A característica do trem de ondulações (swell) reflete o regime de ventos sobre o 

Atlântico Sul, especialmente durante a passagem de sistema frontais, o que produz ventos e 

ondas dos quadrantes leste e sul (Araújo et al. 2003). Siegle & Asp (2007), a partir de 

medidas de altura e direção de frentes de ondas durante o período de um ano feitas por 
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Araújo et al. (2003) na costa sul de Santa Catarina, sugerem que ondas de S e E (de alta 

energia e curto período), embora menos incidentes, controlam o transporte longitudinal de 

sedimentos para norte. As ondas de NE e SE (curto período e baixa energia), mais 

freqüentes, são menos importantes no transporte litorâneo longitudinal, e quando incidem na 

costa, geram transporte longitudinal para sul e norte, respectivamente.  

O regime de maré, na costa centro sul de Santa Catarina, conforme descrito por 

Beltrame (2003) e Oliveira (2004), caracteriza-se pela ocorrência de micro-marés. A 

amplitude de maré astronômica é da ordem de 0,6 m, com tendência para um regime misto 

de maré semi-diurna. Em costas com amplitude de maré astronônica dessa ordem de 

grandeza ou menor, como observado na região costeira do Rio Grande do Sul (Tabajara 

1994, Toldo Jr et al. 2002, Dillenburg et al. 1992), a dinâmica lagunar depende menos da 

maré astronômica de que da ação combinada do regime de ventos local, de eventuais fluxos 

fluviais e da maré meteorológica (storm surge).  

 

1.2.4. Nível relativo do mar 

Angulo et al. (1999) apresentam dados de variações de NRM para a costa de Santa 

Catarina a partir da análise de datações 14C em tubos de vermetídeos e seu respectivo 

posicionamento vertical nos costões rochosos. Esses dados, calibrados e interpolados 

estatisticamente por Angulo et al. (2006) (Figura 1.4), apontam para declínio gradual do 

NRM, sem grandes oscilações, pelo menos nos últimos 5000 anos. A partir deste estudo, 

indicadores como sambaquis e terraços marinhos, utilizados na construção de curvas de 

NRM prévias (Martin & Suguio 1986, Martin et al. 1988), foram considerados inconclusivos 

e poucos precisos.  
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Figura 1.4 – Envelope da curva de nível relativo de mar de Angulo et al. (2006) para a costa 

sul do Estado de Santa Catarina (linhas tracejadas). A linha contínua indica a posição do 

nível relativo do mar (NRM) inferida a partir de simulações geofísicas por Milne et al. (2005 

apud Angulo et al. 2006).  

 

1.3. Estrutura da tese  

A estrutura desta tese de doutorado começa por este item introdutório, cuja finalidade 

é apresentar a problemática conceitual e metodológica que envolve os estudos relativos a 

retrobarreira. Em seguida, dentro do mesmo item, descreve-se a localização geográfica e 

sintetizam-se os principais trabalhos desenvolvidos na região costeira em estudo. 

O item 2 apresenta os objetivos da pesquisa. 

O item 3 é referente aos materiais e métodos utilizados na elaboração da tese. 

No item 4, são descritos os resultados referentes a análise morfológica e análise 

estratigárfica de fácies sedimentares através da integração dos resultados de sedimentologia, 

geofísica e do conteúdo fossilífero.  

O item 5 é a integração e discussão dos resultados apresentados no capítulo anterior 

através de correlação estratigráfica e nivelamento topográfico, associados aos resultados 

isotópico de sedimentos e conchas de bivalves. Ainda no item 5, apresentam-se as 

associações de fácies sedimentares, amparada por tratamentos estatísticos descritivos e a 

evolução da retrobarreira para os últimos 8000 mil anos. 

O item 6 consiste na síntese das principais conclusões alcançadas na tese. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral  

O objetivo geral do presente estudo é reconhecer as feições deposicionais em 

superfície (morfologia) e o empilhamento de fácies deixado em sub-superfície (estratigrafia) 

como registro de estágios evolutivos da porção retrobarreira na região entre Jaguaruna e 

Laguna, região centro-sul catarinense, Brasil. 

 

2.2. Objetivos específicos  

Para atender ao objetivo geral proposto no item anterior, estabeleceram-se os 

seguintes objetivos específicos: 

1. Delimitar e caracterizar, através de mapas morfológicos a distribuição de feições 

deposicionais de superfície no setor retrobarreira. 

2. Inferir as possíveis relações processo-forma entre mecanismos e feições 

deposicionais mapeadas em superfície. 

3. Caracterizar a sucessão estratigráfica vertical de fácies nas principais feições 

morfológicas da retrobarreira (reconhecidas previamente por sensoriamento remoto, 

conforme objetivo 1), tendo em vista traçar relações entre feições morfológicas (processo-

forma) e deposicionais (forma-produto).  

4. Reconstruir a evolução sedimentar da retrobarreira no Holoceno, através de 

datações, estudo integrado da correlação lateral de sucessões de fácies sedimentares e da 

justaposição lateral atual de feições morfológicas. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Pesquisa bibliográfica  

No levantamento bibliográfico executado durante o desenvolver da pesquisa de 

doutorado, buscou-se informações e a fundamentação conceitual sobre os temas principais: 

1. geologia, clima e dinâmica sedimentar regional da área; 2. análise geomorfológica de 

sistemas costeiros; 3. modelos de evolução sedimentar de setores retrobarreira, com ênfase 

no Holoceno; e 4. métodos de reconstituição da evolução sedimentar costeira a partir de 

dados sedimentológicos, paleontológicos e isotópicos. Na pesquisa bibliográfica foram 

consultados o banco de teses da Biblioteca do IG-USP e a edições de periódicos nacionais e 

internacionais sobre sedimentologia e Quaternário. 
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3.2. Análise de fotografias aéreas e imagens de satélite  

A análise das feições morfológicas foi feita junto ao Laboratório de 

Geoprocessamento do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP). 

Utilizaram-se os conjuntos de fotos aéreas (total de 200 fotos) em escala 1:25.000 dos vôos 

de 1939, 1956 e de 1977/1978. O conjunto de fotos aéreas foi obtido na Secretária de 

Desenvolvimento Urbano do Estado de Santa Catarina, Florianópolis. Para o detalhamento 

morfológico foram consultadas as imagens do satélite LANDSAT 5 (1995), e as imagens 

captadas no período entre 2003 e 2009 disponibilizadas para uso público pelo programa 

Google Earth, no endereço eletrônico http://earth.google.com/. As fotos aéreas receberam 

tratamento de ortorretificação e georreferenciamento, através dos programas ERMapper 7.0 e 

ArcGis 9.3, em sistema de coordenadas UTM, zona 22J, datum América do Sul 1969 

(SAD69). Neste mesmo sistema de coordenadas as imagens do ano de 2003 do programa 

Google Earth foram georreferenciadas no programa ArcGis 9.3 para análise histórica das 

principais mudanças morfológicas da retrobarreira. Os vetores de fotografias aéreas foram 

sobrepostos no programa Envi 4.3 com criação de mosaicos. Os mapas finais de distribuição 

e geometria de feições morfológicas foram digitalizados no programa ArcGis 9.3 e foram 

obtidos valores brutos de área para as principais feições geomorfológicas que tiveram 

alterações significativas dentro do período coberto por fotos aéreas e imagens de satélite. 

 

3.3. Atividades de campo 

Nas atividades de campo, foram aplicados três métodos de estudo: I) verificação da 

delimitação de feições morfológicas, estabelecida previamente por sensoriamento remoto; II) 

análise de fácies deposicionais, através de coleta direta de dados e amostras em trincheiras, 

vibro-testemunhos e sondagens a trado oco; e III) levantamentos topográfico, com Estação 

Total, e geofísico, com Radar de Penetração no Solo (GPR). Em todas as etapas, procurou-se 

atentar para o contexto de ocorrência dos sedimentos superficiais, quanto à morfologia do 

terreno e estabelecer relações processo-forma. Estas atividades foram realizadas no decorrer 

de 30 jornadas de campo entre 2007 e 2010, com duração mínima de 10 dias cada uma. 

 

 

3.3.1. Abertura de trincheiras  

Trincheiras de 1 m de largura e 1,5 m de comprimento por 1,2 m de profundidade 

foram abertas (Figura 3.1), com uso de pá e enxada, sobre as principais feições morfológicas 
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reconhecidas por sensoriamento remoto (Figura 3.2). A proposta foi descrever e delimitar as 

fácies deposicionais existentes sob estas feições, assim como obter amostras 

sedimentológicas com controle estratigráfico-faciológico e/ou pedológico. Na amostragem 

foram coletados cerca de 1,5 kg de sedimentos para cada fácies delimitada. Totalizaram-se 

29 trincheiras (Tabela 3.1) distribuídas ao largo da retrobarreira, perfazendo 90 amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Trincheira em depósitos de retrobarreira, na região de Laranjal, município de 

Jaguaruna. 
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Tabela 3.1. Locais das trincheiras na retrobarreira, listados de sul para norte, com 

coordenadas, códigos e profundidades. O símbolo asterisco (*) corresponde às amostras 

obtidas por Tanaka (2007) para monografia de conclusão de curso. A distribuição em planta 

das trincheiras é apresentada na Figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local de Coleta 
Coordenadas em Sistema 

UTM (22J) 
Sigla Profundidade (m) 

702993 6832396 LA01 1,00 

702888 6833146 GS01 0,80 

703188 6832158 GS02 0,60 

703410 6831897 GS03 1,20 

703858 6831545 GS04 1,20 

Garopaba do Sul 

703963 6831230 GS05 1,00 

707226 6833272 PG01 1,00 

707667 6833417 PC01 1,00 Camacho 

708442 6833646 PA01 0,80 

709994 6836498 RM01 0,80 
Rio do Meio 

710489 6836783 RM02 0,80 

715255 6843545 CV01 0,75 

715246 6843526 CV02 0,70 

713971 6843125 CV03 0,70 

714275 6843268 CV04 1,10 

713599 6843112 CV05 1,20 

713728 6841926 CV06 0,95 

714220 6841060 CV07 1,00 

714035 6840836 CV08 0,80 

714892 6840651 CV09 0,40 

715355 6840940 CV10 0,40 

715600 6841398 CV11 0,60 

715911 6841899 CV12 0,50 

716287 6842156 CV13 0,50 

713393 6841731 CV14 0,60 

713392 6841729 CV15 0,92 

714684 6840484 CV16 0,80 

716184 6841068 CV17 0,80 

Campos Verdes*  

715054 6839746 CV18 0,80 
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Figura 3.2 – Mapa de distribuição de trincheiras em depósitos da retrobarreira, de acordo 

com a Tabela 1. Curvas de nível topográfico encontram-se apresentadas em intervalos de 20 

m. 
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3.3.2. Coleta de vibro-testemunhos  

Os testemunhos foram coletados com vibro-testemunhador (Figura 3.3) do 

Laboratório de Sedimentologia (LabSed) do IGc-USP. A coleta foi feita com tubos de 

alumínio de 7 cm de diâmetro e 3 m de comprimento (Figura 3.3C), através da vibração 

produzida por motovibrador marca Branco, modelo 4T (Figura 3.3A). Com o auxílio de talha 

e tripé (Figura 3.3D e 3.3E, respectivamente), o tubo preenchido foi retirado sem perda da 

estratigrafia. Os testemunhos foram vedados com tampas de PVC e transportados para o 

laboratório. Obteve-se um total de seis testemunhos (Tabela 3.2 e Figura 3.4) em feições 

morfológicas previamente selecionadas. A profundidade atingida, com recuperação, oscilou 

entre 1,6 e 3,0 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Coleta e retirada de vibro-testemunho. A montagem utilizada é constituída por 

motovibrador (A), mangote (B), tubo de alumínio (C), talha (D) e tripé (E).  
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Tabela 3.2. Testemunhos coletados na retrobarreira, listados de sul para norte, com 

coordenadas, siglas e profundidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Mapa de distribuição de testemunhos conforme a Tabela 2. 

 

 

Local de Coleta 
Coordenadas em 

Sistema UTM (22J) 
Sigla Profundidade (m) 

703342 6831969 T3 1,7 

702463 6831820 T4 2,8 Garopaba do Sul 

702190 6833740 T5 2,0 

707238 6832414 T2 2,6 
Camacho 

708860 6833665 T6 2,0 

Rio do Meio 711125 6837259 T1 2,5 
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3.3.3. Sondagem a trado oco (STO) 

A Sondagem a Trado Oco (STO) foi contratada junto à empresa Alphageos 

Tecnologia Aplicada S.A.. Investigaram-se, através de três sondagens (Tabela 3.3), duas 

regiões de retrobarreira (Rio do Meio, entre as lagunas Camacho e Santa Marta, e Campos 

Verdes, entre as lagunas Santa Marta e Santo Antônio) e uma região de barreira (Garopaba 

do Sul, junto ao sambaqui e à margem da laguna homônimos).  

A sondagem a trato oco (hollow stem auger) tem como ferramenta principal uma 

perfuratriz espiral de cerca de 50 cm de diâmetro externo e mais de 8 m de comprimento não 

manobrado. Opera-se por equipamento motorizado a diesel, adaptado sobre caminhão 

(Figura 3.5 A). A coluna amostradora é montada a partir de várias peças de cilindro oco 

central encaixadas em estágios onde um barrilete amostrador, portando recipiente coletor 

cilíndrico de plástico transparente, o liner (Figura 3.5 B), pode ser encaixado. Um martelo 

hidráulico auxilia na penetração rotativa dos estágios sucessivos de trado. Desse modo, a 

técnica STO pode operar tanto como sondagem de percussão a trado (SPT) quanto rotativa. 

A amostragem em terrenos arenosos requer o uso auxiliar de aranha com barrilete 

bipartido. Em trechos freáticos, muito saturados em água, é necessário equilibrar a pressão 

por meio de injeção de água, obtida de fonte externa, através do trado oco (Souza et al., 

1998). Para o condicionamento dos testemunhos durante a perfuração, foram usados liners 

plásticos transparentes de cerca de 4 cm de diâmetro por 40 cm de comprimento. 

Executaram-se amostragens de calha de metro em metro, onde cada liner recuperado contém 

amostra representativa de seu intervalo amostrado (Figura 3.5 B). Cada liner foi vedado 

imediatamente após a coleta, com tampas plásticas de cores distintas para indicação de topo 

e base. Foi obtido um total de 45 amostras através da sondagem a trado oco. 

Uma das dificuldades de campo em relação a esse tipo de sondagem foi o avanço do 

barrilete amostrador em substratos muito arenosos, especialmente quando se tratava de areia 

fina abaixo do nível freático, mesmo valendo-se da injeção de água associada a barrilete 

bipartido. Em alguns casos, isso levou à redução do intervalo vertical amostrado (0,5 m) e, 

mais raramente, à destruição do liner em seu interior. Outra limitação da técnica, em parte 

associada à dificuldade anterior, reside na grande perda de sedimento coletado, entre 

diferentes intervalos de amostragem.  
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Tabela 3.3. Sondagens a trado oco (STO) realizadas sobre barreira (*) e retrobarreira, 

listadas de sul para norte. A distribuição é apresentada na Figura 3.6.  

 

Local de Coleta 
Coordenadas em Sistema 

UTM (22J) 
Sigla Profundidade (m) 

Camacho* 705984 6832082 S2 15 
Rio do Meio 710778 6836471 S1 15 

Campos Verdes 715246 6843449 S3 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. - Sondagem no setor Garopaba do Sul. Equipamento de sondagem a trado oco 

(STO) adaptado a caminhão e tubos de plásticos (liners) para coleta de amostras (canto 

superior esquerdo). 
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Figura 3.6 – Mapa de distribuição de sondagens a trado oco conforme a Tabela 3. 
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3.3.4. Levantamento topográfico 

Para o levantamento topográfico, utilizou-se de Estação Total Leica série TPS400, 

com medição de distância no modo com prisma (Figura 3.7 A e B). A precisão vertical 

nominal do equipamento é de 2 mm para distâncias de 1 km. Seu funcionamento baseia-se 

na emissão de feixe de raios laser que são refletidos em um prisma disposto sobre a 

superfície que será medida. O processo é efetuado três vezes, após o que a distância junto da 

posição x-y é gravada (LEICA, 2009). A planilha de dados coletada pela estação total foi 

gerada no sistema de coordenadas planas (x, y) associadas a variação altimétrica do terreno 

(z).  

O procedimento para medir a altitude de um ponto P2 a partir da estação total P1 

inicia-se pelo posicionamento da estação total (Figura 3.8). Esta é colocada no ponto P1 e 

nivelada. No ponto P2, coloca-se a haste, com o prisma na sua extremidade superior. O 

instrumento mede a distância inclinada (DI), o ângulo vertical (AV) e o ângulo horizontal em 

relação a uma direção determinada, para então inserir a informação da altura do prisma (AP) 

e do instrumento (AI). Através de relação trigonométrica, obtêm-se a distância horizontal 

(DH) e a diferença de nível (DN) entre os pontos P1 e P2. A altitude absoluta do ponto P2 é 

conhecida somando-se a cota Z, da estação a partir da qual ele foi medido (P1), com a 

diferença de nível DN do ponto P2. Quando o ponto final estiver muito distante do ponto 

inicial, é necessário mudar a estação total para outro lugar.   

O levantamento topográfico abrangeu medidas pontuais nos pontos de amostragem 

(trincheiras, testemunhos e sondagens), amarrados entre si, e realização de perfis 

topográficos com 3 km adquiridos entre a margem da laguna Garopaba do Sul e a praia 

oceânica. O objetivo é avaliar o desnível topográfico entre laguna e praia, bem como entre 

pontos de amostragem. O conjunto de medidas foi adquirido em 19 de outubro de 2009, em 

condições oceânicas de ventos predominantes de NE, maré de 0,4 m, ondas de 1,5 m e 

período de 8 s (dados da estação meteorológica de Laguna, disponível em 

http://ciram.epagri.sc.gov.br/portal/website e http://tempo1.cptec.inpe.br/).  
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Figura 3.7 – Estação total Leica série TPS400. Em A, estação total montada sobre o tripé 

para a tomada de medidas altimétricas. Em B, o prisma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Procedimento para o levantamento de altitude de um ponto P2 a partir de uma 

estação colocada no ponto P1. AI é a altura do instrumento, AP é altura do prisma. AV é o 

ângulo vertical. DI é a distância inclinada medida diretamente pelo instrumento. DH é a 

distância horizontal. DN é a diferença de nível entre os pontos P1 e P2 (Leica 2009). 
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3.3.5. Radar de penetração no solo (GPR) 

O método de Radar de Penetração no Solo (GPR) baseia-se na propagação e 

reflexão de ondas eletromagnéticas em alta frequência (10 MHz a 2,5 GHz). O equipamento 

de GPR é composto por seis módulos: duas antenas, transmissora e receptora; duas unidades 

eletrônicas, do transmissor e do receptor; uma unidade de controle central; e um computador 

para exibição e processamento de dados (Rodrigues 2009). A unidade de controle envia 

sinais simultâneos para os módulos eletrônicos das antenas. O módulo eletrônico transmissor 

gera pulsos de curta duração e de alta voltagem que percorrem a antena transmissora e são 

enviados para subsuperfície. O módulo receptor, ao detectar o sinal de controle, registra os 

sinais refletidos na interface entre alvos que apresentam propriedades elétricas contrastantes 

(Porsani 1999). Detalhes adicionais dos princípios físicos e matemáticos envolvidos no 

método podem ser consultados em Davis & Annan (1998), Daniels (1996) e Porsani (1999). 

Na aquisição dos perfis com GPR, as antenas transmissora e receptora são movidas 

ao longo de um perfil. Isto resulta em imagem baseada nas variações laterais das 

propriedades físicas dos materiais em subsuperfície em função do tempo de percurso da onda 

eletromagnética. A aquisição pode ser conduzida pelo modo contínuo (antenas arrastadas por 

um veículo ou por um trenó conectado ao veículo, sem interrupções, conforme Figura 3.9 A) 

e/ou pelo modo “passo a passo” (antenas transportadas pelas mãos, segundo Figura 3.9 C). 
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Figura 3.9 – Aquisição de dados geofísicos com antenas de 70 MHz (A) e 200 MHz (B), 

através do modo contínuo (A) e pelo modo passo a passo (C). 

 

As aquisições com GPR foram realizadas com os equipamentos SIR-3000, da 

Geophysical Survey Systems, Inc. - GSSI, e RAMAC I, da marca Mala Geoscience, ambos os 

aparelhos pertencentes ao Departamento de Geofísica do IAG/USP. O equipamento SIR-

3000 foi utilizado na aquisição dos perfis de reflexão com afastamento constante, com 

antenas blindadas de 70 MHz (Figura 3.9 A), monoestática, e de 200 MHz (Figura 3.9 B) e 

400 MHz. O espaçamento entre as antenas não monoestáticas foi de 0,6 m (para 200 MHz) e 

0,2 m (para 400 MHz). Todos os perfis de reflexão com afastamento constante foram 

adquiridos com antenas transversais à direção do perfil e padrão de radiação TE (Transversal 
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Elétrico), paralelo, para obter maior área de iluminação da antena (Rodrigues 2009). Os 

traços dos perfis 2D GPR foram adquiridos a cada 0,04 m e o número de amostras por traço 

foi de 512.  

Executou-se um total de 200 km de levantamento GPR, ao longo de perfis 

transversais e longitudinais à retrobarreira das lagunas Garopaba do Sul, Camacho e Santa 

Marta. Foram analisadas nesta tese somente as seções mais representativas, isto é, que 

melhor ilustram a geometria das associações de fácies sedimentares descritas em trincheiras, 

testemunhos e sondagens. 

 

3.4. Atividades de laboratório 

As atividades de laboratório foram concentradas em três linhas de investigação. A 

primeira, com o objetivo de reconhecer feições morfológicas, incluiu os trabalhos de 

sensoriamento remoto. Compreendeu análise estereoscópica de pares aerofotográficos, 

georeferenciamento de fotos aéreas, elaboração de mosaicos e digitalização das feições 

delimitadas no programa ArcView. 

A segunda linha de investigação laboratorial foi a análise sedimentológica lato sensu, 

abrangendo aspectos faciológicos, texturais, mineralógicos e tafonômico-paleontológicos. 

Entre as etapas realizadas nesta linha, destacam-se: documentação fotográfica dos 

testemunhos e sondagens, descrição das colunas sedimentares amostradas, subamostragem 

de alíquotas por intervalo vertical, destinadas aos diferentes ensaios, sedimentologia sensu 

stricto (granulometria e mineralogia, com ênfase a minerais pesados), dosagem de matéria 

orgânica e caracterização das conchas.  

A terceira linha de investigação em laboratório foi a análise geoquímica, isotópica e 

geocronológica de sedimentos e bioclastos . Incluiu análise isotópica de conchas de 

moluscos (δ13C e δ18O), análise geoquímica-isotópica dos sedimentos (C/N, δ13C, δ15N), 

datação por método 14C convencional ou 14C com espectrometria de massa acelerada 

(acelerated mass spectrometry - AMS) de intervalos com conchas, e datação pelo método da 

luminescência opticamente estimulada (LOE) de intervalos arenosos de trincheiras.  
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3.4.1. Abertura dos testemunhos  

Os cinco testemunhos coletados em tubos de alumínio foram abertos em laboratório, 

com uso de serra circular elétrica e cavalete de apoio (Figura 3.10). Uma vez serrado o 

testemunho em corte meridiano longitudinal, seguiram-se três etapas. A primeira foi a 

delimitação de fácies com base nas características descritivas: mudanças sedimentológicas e 

de cor, estruturas sedimentares (sindeposicionais e penecontemporâneas), presença de 

fragmentos conchas e/ou vegetais e bioturbações (incluindo fitoturbação, por raízes). A 

segunda etapa compreendeu o registro fotográfico digital destas características. A terceira 

etapa foi a subamostragem, na coluna sedimentar descrita, de alíquotas para análise 

sedimentológica, paleontológica, isotópica e geocronológica. 

As alíquotas para análises sedimentológicas e datação foram separadas não por 

intervalo vertical fixo, mas por fácies reconhecida na coluna sedimentar. A alíquota para 

sedimentologia foi subdividida em quatro partes, destinadas à realização de granulometria 

(pipetagem e peneiramento), dosagem de matéria orgânica total, separação de minerais 

pesados e arquivo (réplicas). Para a análise geoquímica e isotópica dos sedimentos, 

retiraram-se alíquotas de 2 cm3 ao longo de todo o testemunho, em intervalo verticais de 20 

cm. Quando registrada a ocorrência de conchas, retirou-se uma amostra para análise 

taxonômica, tafonômica e de isótopos estáveis de carbono e oxigênio. As amostras 

destinadas a datação através de AMS, uma vez retiradas de cada testemunho, foram 

acondicionadas em papel alumínio. Ao amostrar estas alíquotas, evitou-se manipulação 

direta do sedimento para não haver risco de rejuvenescimento pelo carbono presente na pele. 

Assim, a coleta do material para datação foi feita com uso de coletores metálicos (pinças e 

espátulas) e luvas de látex.  
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Figura 3.10 – Abertura de testemunho em laboratório através de corte meridiano 

longitudinal com uso de serra circular elétrica (A). Em B, testemunho T2 aberto.  
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3.4.2. Abertura dos tubos de STO 

A abertura dos tubos de STO foi executada em laboratório (Figura 3.11), cada 

recipiente aberto teve seu conteúdo despejado sobre uma folha de papel, onde se procedeu a 

descrição detalhada e o registro fotográfico digital das mudanças sedimentológicas e do 

conteúdo fossilifero, neste segundo caso com ajuda de lupa estereoscópica. De cada 

testemunho de STO de até 1 m, foram retirados três tipos de amostras, para diferentes 

conjuntos de ensaios. O primeiro tipo de amostra consistiu de conchas de moluscos bivalves 

(Anomalocardia brasiliana) destinadas às datações AMS, com preferência para espécimes 

inteiros, articulados e fechados. O segundo tipo de amostra foram alíquotas de 10 g de 

sedimentos, para análise geoquímica dos sedimentos (δ13C, Corg e N). O terceiro tipo de 

amostra correspondeu ao material restante, recondicionado no próprio tubo de plástico, e 

destinado a análises sedimentológicas (granulometria e minerais pesados da fração areia 

muito fina). Os resultados de granulometria de alíquotas dos testemunhos de STO foram 

obtidos para a fração areia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Tubo de STO (A) e material retirado do tubo, despejado sobre a bancada 

forrada com papel (B). 
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3.4.3. Análise sedimentológica  

A caracterização sedimentológica da coluna amostrada em trincheiras, testemunhos e 

sondagens foi realizada em cinco etapas: análise faciológica, granulometria, dosagem do teor 

de matéria orgânica total, análise quantitativa de minerais pesados e análise tafonômica e 

taxonômica das concentrações de conchas.  

 

3.4.3.1. Análise faciológica 

 

A análise de fácies visa caracterizar o resultado de processos físicos atuantes em um 

sistema deposicional; cada fácies pode ser caracterizada por uma série de atributos (litologia, 

geometria interna ou estruturas, forma externa, presença de fósseis) que permitem sua 

distinção e diferenciação das demais fácies, dentro de um grau de divisão (escala) compatível 

com o objetivo do estudo (Walker 1984, Walker & James 1992). A análise faciológica 

constitui um passo fundamental no processo de geração de um modelo estratigráfico. 

Segundo Miall (1991), o termo fácies pode ser aplicado tanto no sentido descritivo (e.g. 

fácies arenosa, fácies argilosa) como interpretativo (e.g. fácies fluvial, fácies eólicas, fácies 

lagunares). Em geral, na análise de fácies deposicionais, os atributos considerados são os 

descritivos: textura (forma, aparência superficial e tamanho do grão), conteúdo fossílifero, 

estruturas sedimentares, indicações direcionais ou azimutais de paleocorrentes e forma 

externa da unidade. Como produto final, é possível inferir os processos físicos envolvido na 

genêse de cada fácies, assim como seus fatores controladores (Reading & Levell 1996). Esta 

inferência constitui etapa prévia à interpretação dos sistemas deposicionais, na qual os 

processos interpretados são comparados com análogos modernos e/ou com ensaios em 

laboratório. O termo fácies pode ser empregado sem conotação direta de escala, e ser 

aplicado em análises multi-escalares (Miall 1991).  

No presente estudo, as variações e relações espaciais entre fácies sedimentares são 

analisadas em termo de sucessão de fácies (ou trato de fácies), um conceito que implica 

variação sedimentar em uma direção qualquer (Walker 1984, Walker & James 1992). Para 

tanto, foram construídas seções colunares descritivas das fácies sedimentares identificadas e 

estabelecida a correlação estratigráfica entre as mesmas. Com isso, procurou-se estabelecer 

um modelo de fácies, o qual representa um sumário geral de fácies de um sistema 

deposicional (Walker 1984). De acordo com o autor, no processo de construção de um 
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modelo de fácies, é necessário atentar-se para a complexidade de cada sistema deposicional e 

com a escala do trabalho.  

Assim, para a análise de fácies em trincheiras, seguiu-se a proposta de Anderton 

(1985) em oito fases: (1) descrição detalhada de cada afloramento, (2) subdivisão em fácies 

descritivas, (3) compilação das características de cada fácies, (4) exame das relações 

espaciais entre fácies e (5) reconhecimento de associações faciológicas, (6) interpretação do 

ambiente da associação, (7) modelagem final das fácies individuais, (8) teste de consistência 

por predição (retorno à fase 1 ou à fase 5, e assim sucessivamente). Por outro lado, a 

delimitação de fácies em testemunhos e tubos de STO, feita em laboratório, deu ênfase a três 

características descritivas principais: estruturas sedimentares, distribuição de macrofósseis e 

variações maiores de granulação. Para a documentação gráfica, obtiveram-se imagens 

fotográficas (Nikon D60 com lente SIGMA 105 mm F2.8 EX DG Macro e Grande Angular 

12-24mm F4.5-5.6 DG), em escala geral (intervalos de cerca de 1 m) e de detalhe (intervalos 

de 10 a 30 cm).  

 

3.4.3.2. Análise granulométrica 

A análise de distribuição de freqüências de classes granulométricas auxiliou na 

caracterização das fácies deposicionais reconhecidas em trincheiras e vibro-testemunhos e 

sondagens. Em vista da necessidade de obtenção de alíquotas para análise mineralógica, a 

granulometria foi executada por técnicas mecânicas convencionais. As amostras 

desagregadas, em massas iniciais de cerca de 60 g, foram dispersas mecânica e 

quimicamente, com adição de pirofosfato de sódio, em provetas de 2000 ml, onde se realizou 

a pipetagem para quantificação dos intervalos de 1Ø (escala phi de Krumbein 1938) entre 

silte grosso e argila. O material contido na proveta foi em seguida submetido a lavagem por 

elutriação, para eliminação do material lamoso. A fração arenosa após a elutriação foi 

peneirada em intervalos de 0,5 Ø no vibrador mecânico (Rot-ap). Os produtos de 

peneiramento foram pesados em balança analítica e embalados para arquivo. O controle de 

qualidade do ensaio foi feito através do cálculo do fator de correção, dado pela razão massa 

inicial/massa final, o erro analítico máximo admitido foi de 5% (fator de correção entre 0,95 

e 1,05). A quantidade em massa estimada de material bioclástico foi descontada da massa 

total de cada fração. Durante esta avaliação, observou-se que a fração bioclastica está 

presente em concentrações de até 80% das classes granulométricas entre areia média e seixo.  
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3.4.3.3. Dosagem de matéria orgânica 

A determinação de matéria orgânica total foi realizada através de ataque por água 

oxigenada (H2O2) 30 volumes a quente (60oC), segundo método descrito por Grant-Gross 

(1971). Neste ensaio, o teor de matéria orgânica é calculado a partir da diferença entre a 

massa inicial e a final obtida após o ataque por H2O2. A massa inicial adotada para a 

realização deste ensaio foi de 10 g de amostra seca. 

 

3.4.3.4. Análise mineralógica 

Frações granulométricas selecionadas das amostras processadas no ensaio de 

peneiramento foram submetidas à separação de grãos leves e pesados por flutuação-

afundamento em líquido denso (bromofórmio, CHBr3, densidade de 2,85 g/cm
3). Para isso, 

seguiu-se em linhas gerais procedimentos descritos por Parfenoff et al. (1970), Carver 

(1971) e Melo et al. (2004). Aplica-se esta análise à faixa granulométrica mais representativa 

da assembléia completa de minerais pesados transparentes, equivalente ao intervalo de 1,0 

phi imediatamente mais fino que a classe de 0,5 phi modal da fração areia (Giannini 1993, 

Melo et al. 2004). Na maioria dos casos neste estudo, esta classe incidiu em areia muito fina, 

a qual foi a adotada para a análise de minerais pesados.  

Após a retirada dos minerais magnéticos dos concentrados de minerais pesados, com 

uso de imã portátil, lâminas de grãos foram confeccionadas através de imersão e cozimento 

em bálsamo do Canadá natural. As assembléias de minerais pesados das amostras 

selecionadas foram quantificadas ao microscópio óptico de luz polarizada com a finalidade 

de detectar indícios de mudança de área-fonte ou alterações de maturidade e/ou textura 

superficial com possíveis significados quanto a paleogeografia, idade deposicional ou 

dissolução pós-deposicional.  

No procedimento adotado, as lâminas de grãos de minerais pesados foram 

examinadas ao microscópio petrográfico marca Zeiss, modelo Axioplan 2, sendo suas 

respectivas assembléias quantificadas dentro de um total de 100 grãos, através da contagem 

ao longo de uma linha reta (ribbon method de Galehouse, 1971). Calculou-se o índice ZTR, 

somatório de minerais ultraestáveis (zircão, turmalina e rutilo) dentre grãos pesados 

transparentes não micáceos, de acordo com a definição original de Hubert (1962). De modo 

análogo, foram calculados índices somatórios de minerais metaestáveis (estaurolita, apatita, 
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epídoto, cianita, sillimanita, granada) e instáveis (piroxênios, anfibólios e andaluzita), 

adotando-se a classificação de estabilidade de minerais pesados de Pettijohn (1957). 

 

3.4.3.5. Análise paleontológica de bioclastos 

As acumulações de bioclastos fósseis formadas por diferentes taxa, e reconhecidas 

em fácies deposicionais de trincheiras e testemunhos, foram estudadas em duas etapas. Uma 

vez que reconhecer o conteúdo fossilífero é critério na definição de fácies sedimentares 

(Walker & James 1992). Na primeira etapa, procurou-se descrever a taxonomia e a 

tafonomia das acumulações de bioclastos quanto a posição relativa (trama ou fábrica) das 

conchas de moluscos (oblíqua versus paralela) na fácies, presença ou não de articulação das 

valvas e grau de empacotamento (frouxo versus densamente empacotado). Na segunda etapa, 

uma alíquota da amostra de cada uma das fácies de areia fina com conchas identificadas em 

trincheiras, testemunhos e sondagens, foi peneirada a úmido, de modo a reter-se a fração 

bioclástica. Esta fração mostrou-se representada moluscos bivalves e gastrópodes, assim 

como fragmentos de equinodermas (bolacha-do-mar e ouriço), cerripédios e otólitos. Na 

etapa posterior, separaram-se, manualmente, conchas inteiras e conchas fragmentadas. 

O atributo concha fragmentada foi determinado através do reconhecimento de 

quebras, independente de sua origem, que pode ser por processo físico, químico e/ou 

biológico (Kidwel 2001). Ele refere-se a concha com menos de 90% de seu tamanho original 

preservado (Figura 3.12). Durante a triagem do material, particular cuidado foi tomado para 

que as conchas não se quebrassem. Apesar disso, quebras irregulares com saliências muito 

angulosas não foram consideradas na caracterização, pois podem estar ligadas ao 

processamento em laboratório.  

As conchas inteiras foram avaliadas quanto a tamanho e características indicativas do 

grau de preservação das feições externas. Para avaliar o tamanho das conchas, obtiveram-se 

medidas do eixo maior com auxílio de paquímetro digital (precisão de leitura de 0,01mm). O 

reconhecimento taxonômico das conchas estudadas foi feito a partir de trabalhos sobre 

invertebrados da Região Sul do Brasil (Bianchi 1969, Forti 1969, 1971, Closs & Forti 1971, 

Forti 1971, Forti-Esteves 1974, Forti-Esteves 1984, 1986, Bombim 1971, Mendes 1993, 

Pitoni 1993, Buchmann 1997, 1998, Bemvenuti 2001, Kapusta et al. 2002, Caron 2007, 

Wiggers 2003, Boehs et al. 2004, 2008, Pimpão 2004, Lopes et al. 2008). Especificamente 

para o complexo lagunar centro sul catarinense com ênfase nas lagunas Mirim, Imaruí e 

Santo Antônio destacam-se os estudos de Mendes (1993) e Pitoni (1993) que identificam 
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espécies de moluscos fósseis através de amostras de furos de sondagem e em amostras atuais 

do sistema lagunar identificam as espécies ocorrentes.  

O grau de preservação das conchas nos depósitos é sugestivo dos processos atuantes 

no seu transporte (Kidwell et al. 2001). Em cada uma das conchas inteiras analisadas quanto 

a preservação das feições externas, atentou-se para o parâmetro abrasão (Figura 3.13). Este 

parâmetro foi investigado segundo o estado de alteração das estruturas morfológicas (feições 

externas da concha, com forma definida). A existência de abrasão foi considerada nos casos 

em que se observou a presença de contorno parcialmente irregular com perda de dentição e 

ornamentação, arredondamento de pontas e arestas e alteração do relevo de estruturas 

proeminentes (Rodrigues 2006). De acordo com Kidwel et al. (2001), as estruturas elevadas 

das conchas são mais facilmente erodidas, devido ao atrito recorrente do retrabalhamento in 

situ ou do transporte prolongado por tração. A observação deste parâmetro pode contribuir 

na etapa de interpretação das condições hidrodinâmicas de deposicão da fácies sedimentar: a 

ausência de alterações é sugestiva de ambiente hidrodinâmico calmo, sem ação direta de 

ondas e correntes, enquanto conchas com feições externas alteradas, como por exemplo, 

marcas de abrasão e sinais de arredondamento, podem indicar transporte sedimentar.  
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Figura 3.12 – Parâmetro fragmentação, ilustrado para conchas de moluscos bivalves e 

gastrópodes (espécime no lado inferior direito).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Parâmetro abrasão, ilustrado em conchas de moluscos bivalves: sem abrasão 

(A); e com abrasão (B), evidenciada por desgastes parciais do relevo.  
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3.4.4. Datações 14C e luminescência  

Para avaliar as idades dos depósitos sedimentares no setor retrobarreira, foram 

coletadas amostras para datação por 14C convencional (cintilometria, código nas tabelas 

CEN), 14C com espectrometria de aceleração de massa (AMS código nas tabelas) e 

luminescência opticamente estimulada (LOE). Esta coleta foi orientada por faciologia e 

posição estratigráfica. As dez amostras para datação 14C convencional foram obtidas em 

trincheiras nas fácies deposicionais de areia fina com conchas inteiras. Nestes depósitos 

foram selecionadas material bioclástico, representados por onchas da espécie Anomalocardia 

brasiliana com mesmo tamanho e na mesma profundidade. Depois de lavadas, as amostras 

foram condicionadas em saco plásticos numerados e enviadas ao Laboratório de 14C do 

CENA-USP.  

Nos testemunhos e sondagens, deu-se preferência pelas datações 14C por AMS, em 

virtude da escassez de massa. As 23 amostras retiradas de trincheiras, testemunhos e 

sondagens correspondem a conchas inteiras, articuladas e fechadas, interpretadas como em 

posição de vida. Todas as idades estão relatados em termos de anos antes do presente (A.P.), 

referido ao ano de 1950 A.D., por ser este ano anterior ao de testes nucleares executados no 

Hemisfério Norte que alteraram o teor natural da proporção de 14C na atmosfera. As 

amostras foram acondicionadas em papel alumínio. Para prevenir possíveis contaminação e 

rejuvenescimento do carbonato pelo carbono presente na pele humana, esta operação foi feita 

sem contato direto, com o auxílio de coletores metálicos e luvas de látex. O material 

bioclástico foi encaminhado ao Laboratório Beta Analytic Inc (Miami, Florida, Estados 

Unidos). 

Através do método LOE, dataram-se dez amostras de sedimentos terrígenos. As 

datações e medidas de sensibilidade LOE foram realizadas na Oklahoma State University, 

em equipamento Riso DA-15 TL/OSL. O procedimento utilizado nas datações foi o Single-

Aliquot Refenerative-Dose (SAR), proposto por Murray & Wintle (2000), para a 

determinação de dose de radiação acumulada em grãos de quartzo. 

Os resultados de datação 14C encontram-se em idades tanto convencionais como 

calibradas. A calibração foi feita para a variação isotópica do carbono atmosférico ao longo 

do tempo no Hemisfério Sul através do programa CALIBTM REV 6.0 (Stuiver & Reimer 

1993). Para correção adicional do efeito reservatório, baseou-se no modelo marinho, com 

uso do Mixed Marine & SH Atmosphere. As idades são expressas em anos calibrados antes 

do presente (cal A.P.) com 2 Sigma (95%) de grau de confiança. 
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3.4.5. Análise isotópica  

3.4.5.1. Isótopos estáveis de carbono, nitrogênio e razão C/N em sedimentos 

No presente estudo, utilizaram-se as análises isotópicas em sedimentos para a 

detecção das principais fontes de matéria orgânica. Uma vez que tanto o carbono (C) como o 

nitrogênio (N) em sedimentos originam-se da matéria orgânica, principalmente vegetal, 

produzida localmente ou trazida para seu meio de deposição (Meyers 1997). Assim a 

composição isotópica do carbono na matéria orgânica vegetal reflete a forma como a planta 

assimila o carbono durante a fotossíntese. As plantas terrestres que utilizam o ciclo C3 

apresentam valores médios de δ13C (V-PDB) de -27‰, enquanto as que utilizam o ciclo C4 

têm valores médios de aproximadamente -14‰ (Meyers 1997). Porém o fictoplâncton de 

água doce, que utiliza o CO2 dissolvido na água em equilíbrio isotópico com o CO2 

atmosférico, apresenta valores de δ13C entre -25‰ e -30‰, assinaturas isotópicas que não 

permitem sua distinção em relação a plantas terrestres C3. O fitoplâncton marinho, que 

utiliza como fonte de carbono inorgânico o bicarbonato dissolvido, apresenta valores de δ13C 

entre -19 e -22‰ (Emerson & Hedges, 1988). Para refinar a interpretação da origem da 

matéria orgânica, torna-se importante, portanto, o uso paralelo da relação C/N. 

Foram preparadas 106 amostras de sedimentos para as análises de carbono orgânico 

total (Corg), nitrogênio total (Ntotal), razão Corg/ Ntotal (C/N) e razões entre isótopos estáveis de 

carbono (δ13C) e de nitrogênio (δ15N). As amostras de sedimentos, em massas iniciais entre 

30 e 140 mg, passaram por tratamento prévio no Laboratório de Sedimentologia (IGc-USP). 

Iniciou-se pela imersão em ácido (HCl 0,01M), visando à flotação de detritos vegetais e 

eliminação de fragmentos de conchas. Os resíduos de madeiras foram retirados com pinça de 

aço. Em seguida, procedeu-se a lavagem da amostra com água destilada até a neutralização 

do pH e secagem em estufa a 50°C. Depois da secagem, as amostras foram trituradas com 

auxílio de almofariz e pistilo de porcelana. O pó obtido após o processamento de cada 

amostra foi então guardado em pequenos frascos rotulados.  

A etapa posterior foi realizada no Laboratório de 14C do Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura (CENA, USP campus Piracicaba), onde foram feitas as pesagens de 50 a 80 

mg de material, em seguida embalado em cápsula de estanho. Na seqüência, cada amostra foi 

transformada manualmente em uma esférula e depositada numa caixa porta-amostras. Estas 

caixas de amostras foram então encaminhadas ao Laboratório de Isótopos Estáveis (CENA-

USP), para as análises de Corg, δ
13C, Ntotal e δ

15N. Obtiveram-se resultados para carbono 

orgânico total (Corg) e isótopos estáveis de carbono (δ
13C). Não foram detectados valores de 
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N, o que impossibilitou quantificar o δ15N. Segundo os responsáveis pelo laboratório 

Laboratório de 14C (CENA/USP), há casos em que as amostras apresentam valores muito 

baixos de carbono orgânico (sempre menores que 20%), o que impede a detecção de N pelo 

equipamento. 

 

3.4.5.2. Isótopos estáveis de oxigênio e carbono em conchas de moluscos 

No presente estudo, nas fácies deposicionais caracterizadas por acumulações de 

bioclastos, as conchas de bivalves foram separadas para análise de isótopos estáveis de 

carbono (δ13C) e oxigênio (δ18O). Foram escolhidas, conchas de Anomalocardia brasiliana, 

por se tratar da espécie mais comum nos depósitos sedimentares estudados e por possuírem 

composição monominerálica (aragonítica, conforme confirmado por testes prévios de 

difratometria de raios X). Em cada acumulação, selecionaram-se, com a ajuda de lupa 

binocular, uma concha em bom grau de preservação (sem sinais de abrasão, articulada e 

fechada). O pré-tratamento das conchas limitou-se ao banho químico em água oxigenada 

(H2O2) durante 5 minutos. Após este pré-tratamento, as amostras foram fragmentadas e 

pulverizadas com ajuda de almofariz e pistilo de cerâmica, até obter-se textura homogênea. 

Esta amostra foi armazenada em frascos de plástico e encaminhada para análise isotópica de 

carbono (δ13C) e oxigênio (δ18O) no Laboratório de Isótopos Estáveis do IGc-USP. Todos os 

resultados são dados com relação ao padrão universal V-PDB (Pee Dee Formation 

Belemnites). 

A composição isotópica de carbono (C) e oxigênio (O) em conchas de moluscos 

reflete aspectos tanto geoquímicos como ecológicos. Nos sistemas aquáticos, o equilíbrio 

isotópico de O com a água vizinha está diretamente associado com o C inorgânico dissolvido 

(DIC) (Fritz & Poplawski 1974; Lemeille et al. 1983). De acordo com Craig (1953), 

Wickman (1952) e Wickman et al. (1951) carbonatos de origem marinha apresentam faixa 

de variação na razão isotópica 13C/12C diferente dos carbonatos de origem continental. A 

razão 13C/12C para os carbonatos tipicamente marinhos destaca-se por valores levemente 

positivos em relação ao padrão V-PDB. Em contraste, os carbonatos de água doce 

apresentam δ13C negativo com valores na ordem de -13 ‰ (V-PDB). Por outro lado, 

ressalta-se que o modo de vida das diferentes espécies e suas características metabólicas são 

fatores que podem alterar os valores da razão δ13C em conchas de invertebrados (Turner et 

al. 1982, Keith & Parker 1965, Hendry & Kalin 1997). Isto é, a atividade biológica do 

organismo e diferentes graus de reciclagem de matéria orgânica em vida podem justificar o 
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aumento dos valores de δ13C (Keith & Parker 1965, Hendry & Kalin 1997). Nesta 

perspectiva a variação dos valores de δ13C em conchas pode refletir mais de um fator. De 

acordo com Turner et al. (1982), o próprio equilíbrio com o CO2 atmosférico é fator de 

aumento progressivo nos valores de δ13C. Outra variável é a taxa de evaporação de CO2 em 

corpos de água (lagunares, por exemplo) que favorece o aumento da razão 13C/12C no 

carbono orgânico dissolvido (DIC) e pode elevar a razão isotópica de carbono em bioclastos 

(Talbot 1990). Para Pina (1976) os valores de δ13C de conchas marinhas e lagunares 

quaternárias refletem o aporte continental de água doce pluvial e/ou fluvial. Águas doces 

fluviais são especialmente afetadas por matéria orgânica continental de origem vegetal, rica 

em 12C, o que tornaria o δ13C mais negativo. Descontando o efeito de fracionamento 

isotópico particular de espécime o δ13C (V-PDB) de conchas de água doce caracterizam-se 

por valores negativos entre -10 e -13 ‰, enquanto as de água marinha ficam entre 0 e +3 ‰. 

A razão isotópica de oxigênio também reflete a composição isotópica da água onde 

vive o molusco (Abell 1985, Leone, 1985). Assim o δ18O da água é controlado pela média de 

precipitação na bacia hidrográfica, que por sua vez reflete a fatores como altitude, latitude, 

distância do mar e trajetória das massas de ar na atmosfera (Yutsever & Gat 1981). Logo, o 

enriquecimento de 18O na água pela evaporação pode alterar os valores da razão isotópica de 

oxigênio em conchas. 
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3.4.6. Tratamento dos resultados GPR  

O processamento das seções com GPR foram feitos através dos programas Radan 

(GSSI, 2003) e ReflexW (Sandmeier 2003), disponível junto ao Departamento de Geofísica 

(USP). Na primeira etapa, os dados foram convertidos para o formato de leitura requerido 

pelo programa de processamento. Seguiu-se com as etapas: I) correção do tempo-zero; II) 

aplicação de filtros temporais e espaciais e ganhos variando com o tempo; III) testes com 

deconvolução; IV) remoção do background; V) conversão tempo/profundidade, e VI) 

correção topográfica. 

A correção do tempo-zero visa compensar o afastamento fonte-receptor e está 

baseada na velocidade da onda direta pelo solo. Na segunda etapa é feita a correção com a 

aplicação de filtros temporais e espaciais, os quais atenuam os erros de amostragem, devidos 

a mudança de temperatura, desvio de cabos e terreno acidentado. A deconvolução (etapa III) 

objetiva corrigir a interferência entre pulsos omitidos e as reflexões de freqüência muito 

baixas (denominada efeito WOW). Outro efeito comum em seções com GPR é a indução 

eletromagnética existente entre as antenas, que se sobrepõe ao sinal nas camadas mais rasas e 

pode ser corrigida através da remoção da média entre traços (subtrating average). Esta 

operação também é utilizada para remover reflexões múltiplas, desde que estas ocorram 

horizontalizadas. Na etapa IV, a correção dos efeitos de propagação é feita por correção 

exponencial e esférica (spherical and exponetial correction, SEC) e do balanço espectral. A 

SEC dá-se pela aplicação de duas funções, uma de ganho linear, para corrigir o efeito de 

diminuição de energia com o afastamento da fonte (espalhamento geométrico), e outra de 

ganho exponencial, que atua compensando o efeito da perda de energia por absorção. O 

balanço espectral corrige os efeitos da atenuação de forma seletiva, por faixas de freqüência, 

e promove uma deconvolução parcial nos dados, sem alterações na fase do sinal. Isto induz o 

aumento da resolução temporal. A etapa V refere-se à migração, que reposiciona os 

refletores inclinados em sua posição real na seção e concentra a energia espalhada por focos 

difratores. Na etapa VI aplicam-se filtros de freqüência para ressaltar o sinal de interesse. Na 

etapaVII faz-se a correção topográfica. 

No presente estudo, a interpretação das seções com GPR, de interesse imediato 

focou-se no reconhecimento das associações de fácies identificadas na análise estratigráfica. 

Assim, procurou-se individualizar radarfácies e correlacioná-las a fácies sedimentares e seu 

contexto geomorfológico. Gawthope et al. (1993) definem radarfácies como unidade 
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estratigráfica na seção com GPR que compreende um conjunto de refletores com 

configuração similar.  

 

3.4.7. Tratamento gráfico-estatístico deos resultados  

Os dados referentes a granulometria e mineralogia das amostras foram analisados nos 

programas Minitab Release 15.0 e Origin 6.0. Os critérios de agrupamento de dados foram 

as associações de fácies sedimentares descritas a partir de correlação estratigráfica. As 

medidas calculadas para cada um dos grupos de amostras foram: média, desvio padrão, 10 

quartil, mediana, 30 quartil, mínimo e máximo. Estes parâmetros foram lançados em gráficos 

do tipo diagrama em caixa (ou boxplot, conforme Figura 3.14) e matriz de dispersão das 

variáveis no programa Minitab Release 15. O diagrama em caixa permite observar ao mesmo 

tempo a extensão das caudas da distribuição (através dos bigodes e dos valores extremos ou 

outliers) e a tendência central (mediana e quartis), o que facilita a comparação entre grupos 

de dados. Cada quartil agrupa 25% da distribuição acumulada da frequência, sendo os três 

primeiros (Q1, Q2 ou mediana e Q3) representados pelos traços horizontais da caixa, de 

baixo para cima. Os bigodes inferior e superior correspondem respectivamente à extensão de 

valores até 1,5 vezes menores e maiores que a diferença entre Q3 e Q1, além dos limites na 

caixa estabelecidos por estes quartis. Os valores extremos representam valores individuais 

extremos acima ou abaixo de quaisquer dos valores representados na distribuição da caixa e 

seus bigodes (Figura 3.14). 
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Figura 3.14 – Representação esquemática de um diagrama em caixa (boxplot), ferramenta de 

estatística descritiva utilizada neste trabalho (Menezes 2008).  

 

1 Valor extremo (Outliers (*)) – Dados que estão 
além dos bigodes (superior e inferior); 

2    Valor máximo – Estende-se até o dado que 
esteja acima a 1,5x o tamanho da caixa (intervalo 
interquartis), a partir de sua linha superior ou o 
valor máximo da amostra mas não mais que 
Q3+1,5(Q3-Q1); 

3    Intervalo interquartis – 50% dos dados; 

·    Linha do topo - Q3 (terceiro quartil) ou 
percentil 75% (75% dos dados são menores ou 
iguais a este valor); 

·     Linha do meio - Q2 (mediana) ou percentil 
50% (mediana); 

·     Linha de base - Q1 (primeiro quartil) ou 
percentil 25%; 

4 Valor mínimo - Estende-se até o dado que 
esteja abaixo a 1,5x o tamanho da caixa 
(intervalo interquartis), a partir de sua linha 
inferior ou o valor mínimo da amostra, mas 
não menos que Q1-1,5(Q3-Q1); 

5       Média  

6      Mediana 

6
5
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Introdução: processos e agentes da retrobarreira  

A morfodinâmica da retrobarreira é dominantemente ligada a processos deposicionais 

de baixa energia (Jackson et al. 2002 a; b; Lario et al. 2002, Bartholdy et al. 2004, Elias et 

al. 2005, Goodfellow & Stephenson 2005, Massey et al. 2006, Pacheco et al. 2007, Carrasco 

et al. 2008), ou seja, sem ação direta de ondas oceânicas, e vinculada a pista de vento 

limitada (4 km de comprimento). Sob estas condições, as ondas, vagas locais apresentam 

pouca altura (menor que 0,5 m) e período curto (menor que 6 s). Em ambientes costeiros de 

baixa energia como este, o efeito da maré astronômica é secundário. As flutuações no nível 

de água gerada pela “sobrelevação temporária” (storm surge), é de importância primordial, 

podem alterar feições morfológicas, como praias, margens e pontais lagunares. O termo 

“sobrelevação temporária” refere-se a mudanças no nível do corpo de água costeiro 

associados a elevação (set up) ou rebaixamento (set down) do nível médio da laguna, baía e 

estuário devido a fatores meteorológicos, como variação da pressão atmosférica e/ou do 

vento (Pugh 1987, Jackson et al. 2002 a, Restrepo & Kjerfve 2002).  

A amplitude da sobrelevação temporária no sistema lagunar e/ou baía é similar a de 

praias marinhas, embora com menor energia, onde pode movimentar diferentes zonas da 

morfodinâmica praial (empinamento, arrebentação e espraiamento das ondas) e modificar 

assim o tempo durante o qual as ondas retrabalham o perfil praial (Masselink 1993). A 

sobrelevação temporária tem seu maior efeito preservado quando excede o nível máximo da 

maré astronômica. Neste caso, consegue alcançar locais abrigados da ação direta de ondas e 

marés, como por exemplo, o interior de desembocaduras lagunares e estuarinas (Inman & 

Filloux 1960, Nordstrom & Jackson 1992). Analogamente à dinâmica de maré, a 

sobrelevação provoca variação na localização do perfil praial lagunar (menor que 20 m de 

largura). A principal distinção entre a ação das marés e da sobrelevação temporária na 

morfologia dos sistemas costeiros de baixa energia reside na periodicidade da mudança do 

nível de água. As marés têm inundações freqüentes e cíclicas, o que favorece variação 

homogênea de granulometria ao longo do prisma intermarés e deposição de sedimentos 

relativamente bem selecionados (Nordstrom & Jackson 1992, Jackson et al. 2002 a). Já as 

inundações pouco frequentes que atingem a porção superior da margem lagunar ou estuarina, 

devidas exclusivamente à sobrelevação temporária, com retrabalhamento por ondas 

(Armbruster et al. 1997, Nordstrom et al. 1996), favorecem sedimentos pobremente 
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selecionados e múltiplas linhas de praia, marcadas pela deixa de resíduos trazidos por 

diferentes eventos de sobrelevação (Jackson et al. 1992; 2002 a). 

Na área do presente estudo a sobrelevação temporária é mais expressiva quando é 

gerada por ciclones extratropicais e/ou pela passagem de frentes frias fortes coincidentes 

com período de maré de sizígia (Klein et al. 2010). Este empilhamento de massa de água 

com elevação acima do previsto foi analisado durante eventos de tempestades na costa sul de 

Santa Catarina e os resultados revelaram que o nível de sobrelevação temporária pode 

alcançar entre 1.5 a 2 m (Rudorff et al. 2004, Klein et al. 2010). 

Os ventos também atuam na sedimentação, com o desenvolvimento e a migração de 

campos de dunas no sentido retrobarreira adentro. Isto é bem representado na retrobarreira 

em estudo, onde é comum a ocorrência de feições eólicas (geralmente deflacionares), com 

dinâmica controlada pela estabilização parcial ou temporária ligada a inundações do 

substrato e a oscilações do nível freático.  

A delimitação da retrobarreira do centro-sul catarinense pode ser traçada com base 

em critérios morfodinâmicos, como frequência e área de ação da maré, ondas, vento e 

sobrelevação, cobertura vegetal, proximidade do corpo lagunar a dunas eólicas e 

interferência do sistema deposicional deltaico. O limite externo (oriental) em toda a extensão 

da retrobarreira é dado pelo sistema de campos de dunas livres ativos. Este limite 

caracteriza-se pela passagem gradual, no sentido retrobarreira adentro, para feições eólicas 

estabilizadas, baixas (menores que 1m), onde processos de deflação e colonização por 

vegetais predominam em relação à deposição eólica. O limite interno ora se dá pela presença 

de lagunas, ora onde as feições morfológicas se distanciam da ação de processos subaquosos 

costeiros como maré, sobrelevação temporária e ondas lagunares, com os processos fluviais 

passando, portanto, a ser predominantes. 
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4.2. Feições morfológicas da retrobarreira: definições gerais  

A distinção de diferentes contextos deposicionais dentro da retrobarreira pressupõe a 

caracterização de tipos morfológicos de depósitos. As feições morfológicas de retrobarreira 

têm como característica em comum a formação à retaguarda do sistema eólico ativo, por 

interação de processos típicos de laguna e marinho raso (Fornari et al. 2008). A 

particularidade de cada uma das feições morfológicas dá-se de acordo com o tipo de 

interação e com os processos e agentes dominantes em escala temporal.  

A delimitação de feições morfológicas da retrobarreira depende diretamente das 

condições de ondas locais (lagunares) e das dimensões da bacia, ambas as variáveis muito 

ligadas à direção e à pista do vento no corpo lagunar, à amplitude de maré e à sobrelevação 

temporária do nível de água. Processos de escala local, como topografia antecedente, tipos de 

cobertura vegetal e atividades humanas, também podem influenciar no seu desenvolvimento 

e configuração.  

Cinco feições morfológicas principais podem ser reconhecidas na retrobarreira em 

estudo: eólicas, planície de maré, planície de cordões litorâneos, margem lagunar e 

desembocadura lagunar. A definição destas feições morfológicas e os critérios usados para 

sua identificação em fotografias aéreas e imagens de satélite são resumidamente descritos no 

Quadro 1.  
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Quadro 1 – Definição das feições morfológicas descritas na retrobarreira em estudo. 

MORFOLOGIA DEFINIÇÃO 

EÓLICAS 

Depósitos de areia construídos ou moldados pelo vento, 
parcialmente e/ou completamente vegetados, 
dominantemente inativos. Os subtipos mais comuns são 
interdunas, planície de deflação eólica, rastros lineares 
residuais, retrocordões e cordões de precipitação. As 
interdunas podem ocorrer alagadas devido a elevação do 
nível freático, com formação de lagos temporários e/ou 
permanentes. Nas fotografias aéreas, a passagem de dunas 
ativas da barreira para dunas dominantemente inativas da 
retrobarreira é identificada pela intensificação das formas 
deflacionares e pelo contraste de cor entre o branco (dunas 
livres) e o cinza escuro e/ou preto (dunas vegetadas e/ou 
alagadas). 

PLANÍCIE DE 
MARÉ 

Áreas intermarés relativamente planas, submetidas a 
inundação regular ou ocasional pela variação da amplitude 
do nível lagunar (ventos e marés) e pelo aporte fluvial. 
Abrange dois tipos: pântano e marisma. Os pântanos 
ocorrem na parte superior da planície de maré e são 
colonizados por vegetação de porte arbóreo. As marismas 
ocorrem cobertas por vegetação herbácea e são alagadas com 
periodicidade regular. Nas fotografias aéreas, diferenciam-se 
pelas cores cinza escuro e preto, respectivamente. Nas 
imagens de satélite, os pântanos de maré aparecem com tons 
de verde enquanto as marismas de maré exibem cor marrom, 
com textura mosqueada.  

MARGEM 
LAGUNAR 

Faixa na borda da laguna, constantemente submersa e por 
vezes colonizada por plantas herbáceas, com constituição 
arenosa controlada pela disponibilidade de aporte da barreira 
e pelas condições hidrodinâmicas das ondas e/ou correntes 
de maré. Nas fotografias aéreas, apresenta cor branca. Na 
imagem de satélite, exibe cor marrom e/ou tons de laranja.  

DESEMBOCADURA 
LAGUNAR 

Canal de transferência de águas e sedimentos entre os 
sistemas lagunar e marinho raso adjacente, controlado por 
ondas de mar aberto, correntes de maré confinadas e 
sobrelevação temporária. Ocorrem associados deltas de maré  
enchente e vazante. No interior da laguna, o abandono e/ou 
emersão gradual dos deltas de enchente ou potal gera feições 
alongadas vegetadas, conectadas à barreira. Em fotografias 
aéreas, os antigos deltas de maré enchente podem ser 
reconhecidos pelo seu prolongamento para o interior da 
laguna e pela colonização pelos pântanos e marismas. 

CORDÕES 
LITORÂNEOS  

Formas lineares semiparalelas que podem ser originadas 
tanto por ventos como por ondas, incluindo espraiamento de 
baixa energia em lagunas costeiras. São reconhecidos em 
fotografias aéreas pela alternância de cores preta, na cava, 
devida a cobertura vegetal  alagada, e cinza, na crista. 
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4.2.1. Feições eólicas  

As feições eólicas na retrobarreira em estudo ocorrem como formas vegetadas 

inativas (90 a 100% de cobertura vegetal em área), ou, subordinadamente, ativas com 

influência da vegetação, ambas suavemente onduladas e baixas (menores que 2 m). Podem 

ser remodeladas por processos erosivos, tanto eólicos como subaquosos, incluindo ação de 

ondas ou correntes lagunares sobre lobos e/ou lençóis eólicos que alcançaram a margem 

lagunar. Em vista de suas características deflacionares, as dunas eólicas da retrobarreira, 

similara as descritas para outras áreas por Giannini (2007) relacionam-se a baixo aporte 

eólico específico (baixa relação aporte/energia eólica) e/ou a elevado espaço de acumulação 

de sedimentos eólicos. O limite externo da retrobarreira, marcado pela borda dos campos de 

dunas livres (Figura 4.1), é controlado exclusivamente por esta relação entre aporte, energia 

e espaço de acumulação eólica. Este limite pode migrar tanto no sentido do campo de dunas 

ativas, por redução do aporte eólico específico, como no sentido da retrobarreira, por 

aumento deste aporte e redução das zonas de deflação associadas. A comparação entre 

fotografias aéreas de diferentes datas (1939, 1956. 1978 e imagem de satélite 2003), sugere 

que o aumento da planície de deflação eólica próximo a dunas ativas e na criação de zonas 

baixas favoráveis a inundação pelo afloramento do lençol freático e posterior 

desenvolvimento de lagos permanentes ou temporários. 
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Figura 4.1 – Retrobarreira em vista aérea oblíqua (imagem de satélite Google Earth, 2003), 

com limite externo abrupto demarcado pela passagem de dunas inativas (noroeste, à 

esquerda), ou ativas com influência de vegetação, para dunas eólicas ativas livres, com pouca 

ou nenhuma vegetação (sudeste, à direita). Região do Camacho, Jaguaruna.  

 

Nas fotografias aéreas, as dunas com vegetação são facilmente identificadas pelas 

formas típicas em planta (crista de dunas transversal/barcanóide, rastros lineares residuais e 

retrocordões) e pela cor cinza escuro a preto (dunas vegetadas e/ou alagadas). Na 

retrobarreira os principais tipos de depósitos eólicos incluem:  

 

A) Rastros lineares residuais (trailing ridges): braços alongados de dunas parabólicas ou das 

terminações parabolizadas de dunas barcanas e cadeias barcanóides em campos de dunas 

livres, que são deixados para trás, pela fixação da vegetação, à medida que a duna ou campo 

de dunas migram (Hesp 2004, Giannini 2007, Martinho 2008). Com a estabilização, tendem 

a ter o topo aplainado e a ser inteiramente cobertos pela vegetação (Figura 4.2) 
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Figura 4.2 – Dunas parabólicas e rastros lineares residuais inativos na retrobarreira de 

Garopaba do Sul. 

 

B) Cordões de precipitação (precipitation ridges): cristas de areia longas e estreitas, 

formadas pela colonização da vegetação nas margens externas do campo de dunas (Hesp & 

Thom 1990, Hesp 2004). Na área em estudo, os ventos formadores de dunas são 

subparalelos à praia e à barreira; consequentemente, os cordões de precipitação 

desenvolvem-se apenas na margem interna do campo de dunas, onde compõem uma 

fronteira natural bem marcada do alcance máximo das dunas ativas retrobarreira adentro 

(Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Cordões de precipitação formados na margem interna do campo de dunas ativo, 

junto a margem sudeste da laguna Laranjal (ao fundo). 

 

C) Planície de deflação eólica: áreas planas, úmidas e freqüentemente vegetadas, Figura 4.4 

(Ranwell et al. 1972, Hesp & Thom 1990, Hesp 1999). Separam dunas transversais ou 

barcanóides da margem lagunar e/ou linha de praia. Embora o vento tenha nessas áreas 

caráter dominantemente erosivo, a planície de deflação pode ocorrer associada a feições 

morfológicas deposicionais controladas por vegetação como dunas parabólicas, rastros 

lineares residuais, retrocordões (gengewalle ridges) e nebhkas (Paul 1944, Hesp & Thom 

1990, Martinho 2008). 
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Figura 4.4 – Planície de deflação eólica associada a rastros lineares residuais (primeiro 

plano), na retrobarreira ao interior do campo de dunas ativo (ao fundo) do setor Camacho. 

 

4.2.2. Planície de maré  

Para o interior da retrobarreira e alternando-se com as dunas eólicas vegetadas, 

ocorre a planície de maré. Ela é representada por áreas planas e submetidas a inundações 

regulares ou ocasionais por sobrelevação no nível médio lagunar (oscilações set up / set 

down), de origem meteorológica (Lee et al. 1990, Millet et al. 1991, Li et al. 1999, Möller et 

al.2001). Na parte mais interna da margem lagunar, a planície de maré recebe importante 

aporte fluvial através dos rios, como Congonhas, que deságua na margem sudoeste da laguna 

Garopaba do Sul, ou de distributários do rio Tubarão, que deságuam ao longo da margem 

oeste do sistema lagunar Camacho e Santa Marta (Nascimento 2008). A planície de maré 

pode ser subdividida em diferentes áreas intermareais (Angulo & Müller 1990, Bemvenuti 

1997b, Bemvenuti et al. 2003, Nogueira & Costa 2003, Branco 2008) . No caso em estudo 

na planície de maré podem ser reconhecidos os pântanos e as marismas. Os pântanos de 

maré caracterizam-se por vegetação de porte arbóreo (com até 4 m de altura) e ocupam a 

parte superior da planície de maré, inundada apenas pela maré alta de sizígia e/ou quando há 

empilhamento da água na margem lagunar devido a ação dos ventos. Os pântanos também 



72 

estão sob influência de aporte fluvial. As marismas compreendem o setor situado entre o 

nível médio de maré baixa e o nível médio de maré alta; assim, são áreas periodicamente 

inundadas e colonizadas por plantas herbáceas (altura <1m) (Angulo & Müller 1990, Costa 

& Davy 1992, Costa 1997a, Costa 1997b, Costa 1998c, Seeliger & Costa 1998, Seeliger et 

al. 2004). Ocorrem ao interior da margem e desembocadura lagunar e estendem-se 

diretamente aos pântanos de maré e/ou às dunas vegetadas, onde estas avançam sobre a 

margem lagunar. A mudança de marisma para pântano de maré é identificada em fotografias 

aéreas pela passagem de cor, de cinza escuro para preto. Na imagem de satélite (Google 

Earth), os pântanos apresentam cor verde enquanto as marismas de maré aparecem em 

marrom escuro (Figura 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Feição morfológica de planície de maré, dividida em pântanos de maré e 

marismas, na margem sudoeste da laguna Garopaba do Sul, Jaguaruna. 
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4.2.3. Margem lagunar  

A margem lagunar é a borda periodicamente submersa e freqüentemente colonizada 

por plantas herbáceas, com constituição arenosa controlada pela disponibilidade de aporte do 

sistema eólico e pelas condições hidrodinâmicas de ação de ondas e/ou correntes de maré 

(Figura 4.6). Constitui o limite interno da retrobarreira e pode ser interrompida pela presença 

de desembocaduras lagunares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Margem lagunar associada à presença de vegetação herbácea, conchas inteiras, 

desarticuladas e conchas fragmentadas. Margem NE da laguna Camacho. 

 

4.2.4. Desembocadura lagunar  

A desembocadura ou canal lagunar (inlet) (Figura 4.7) atua como zona de 

transferência de sedimentos entre os sistemas deposicionais lagunar e marinho raso adjacente 

(Kraft et al. 1979, Reddering 1983, Heron et al. 1984, Fitzgerald 1976, Fitzgerald et al. 

1978, Fitzgerald 1988, Heap et al. 2004). Esta transferência é registrada por uma série de 

feições morfológicas submersas. De acordo com Hayes (1980) as desembocaduras lagunares 

incluem: 1) delta de maré enchente (flood-tidal delta) barras arenosas submersas voltadas 

para o interior da laguna e associado a feições como rampa de enchente, pontal ou esporão 

de vazante (ebb spit); 2) delta de maré vazante (ebb-tidal delta) barras arenosas submersas 

voltada para o mar e associado a barras de espraiamento, lobo terminal, canal de enchente 

marginal e canal de vazante principal. Em sitemas marinhos de micromaré (razão entre 0 e 2 

m) na dembocadura lagunar formaram-se largos deltas de maré enchente e pequenos delta de 

maré vazante. Enquanto que em sistema de macromaré (razão entre 2 e 4 m) a tendência é 
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oposta (Hayes 1980). As frentes de ondas dificultam a formação dos deltas de maré vazante 

porém acentuam os deltas de maré enchente.  

A sucessão sedimentar descrita para as feições morfológicas de desembocadura 

lagunar caracterizam-se pelo seguintes padrões (Fitzgerald 1976, Kraft et al. 1979, Hayes 

1980): 1) o delta de maré enchente é formado na base por fácies de areia fina com 

estratificação cruzada e orientação principal para enchente, passa no topo, com tendência a 

sedimentos mais finos representados por depósitos aluviais e/ ou de marisma; 2) o delta de 

maré vazante, em relação as outras feições, abrange fácies sedimentares com maior tamanho 

de grão e estratificações cruzadas bidirecionais com mergulho predominante para vazante; 3) 

a sucessão sedimentar no preenchimento do canal é granodecrescente ascendente, podem 

ocorrer camadas com conchas alternando com camadas de areia com estratificação cruzada e 

no topo depósitos eólicos.  

Na desembocadura lagunar, os processos atuantes no desenvolvimento e 

manutenção dos depósitos de retrobarreira referem-se a estabilização de deltas de maré 

enchente e o preenchimento do canal lagunar. Com este preenchimento, o canal pode migrar 

ou não rumo da deriva litorânea, e o delta de maré enchente é incorporado ao sistema 

barreira (Kraft et al. 1979, Heron et al. 1984). Na evolução subseqüente, o antigo delta de 

maré enchente submete-se à colonização vegetal, cujas características variam de acordo com 

a freqüência de inundações por marés. Estabelece-se assim, sobre ele, os marismas. O 

desenvolvimento de delta de maré enchente reflete no maior volume de sedimentos com 

formação de rampa para migração do complexo barreira-retrobarreira. Sem estes coponentes 

não haveria volume de sedimentos suficiente para manter a retrobarreira (Kraft 1971, 

Godfrey & Godfrey, 1976; Kraft et al., 1979; 1987; Oertel et al. 1987, Mallison et al. 2010). 

Mallison et al. (2010) reconhecem dois tipo de paleodesembocaduras na costa da 

Carolina do Norte a partir da geometria (através de GPR) e modelo de preenchimento das 

camadas : desembocadura que migram associadas a porção mais larga da barreira e na 

porção mais estreita as desembocaduras que não migram. 
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Figura 4.7 – Canal de desembocadura lagunar Camacho (Google Earth 2010), com detalhe 

para sua foz em mar aberto (A). 

 

4.2.5. Cordões litorâneos  

Os cordões litorâneos correspondem a beach ridges isto é, formas reliquiares, semi-

paralelas, em alinhamentos múltiplos, que podem ser originadas tanto por ondas como por 

ventos (Otvos 2000), ou ainda, por ondas de espraiamento de baixa energia, como em 

lagunas costeiras e/ou estuários (Hesp 1999). São facilmente reconhecíveis em fotografias 

aéreas pela alternância continua de cristas e cavas. As cristas são colonizadas por vegetação 

arbórea e arbustiva, enquanto as cavas se diferenciam por serem alagadas e cobertas por 
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vegetação rasteira, como gramíneas. Em fotografias aéreas, alternam-se colorações cinza 

claro nas cristas e preta nas cavas (Figura 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Planície de cordões litorâneos de Campos Verdes (Laguna), com alternância de 

cavas alagadas e cristas vegetadas.  
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4.3. Caracterização das feições morfológicas da retrobarreira  

Na retrobarreira entre Jaguaruna e Laguna, a distribuição de feições morfológicas 

faz-se segundo quatro setores geográficos de SW para NE: Garopaba do Sul, Camacho, Rio 

do Meio e Campos Verdes (Figura 4.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Os quatro setores que compõem a retrobarreira entre Garopaba do Sul 

(Jaguaruna) e Entrada da Barra (Laguna). De SW para NE: Garopaba do Sul, Camacho, Rio 

do Meio e Campos Verdes. Curvas de nível topográfico apresentam-se em intervalos de 20 

m.  
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4.3.1. Garopaba do Sul  

Garopaba do Sul é o setor geográfico mais a sul da área de estudo (Figura 4.1) e 

distingue-se dos demais pela presença, no seu limite mais interno, de terraço marinho 

pleistocênico, em parte cobertos por feições parabólicas antigas pertencentes à geração eólica 

2 (Giannini 1993, Giannini et al. 2007). Estas feições seriam lobos parabólicos de campos de 

dunas que cavalgam os terraços marinhos pleistocênicos e que teriam sido formados antes da 

máxima transgressão holocênica, dado o seu truncamento pela margem da laguna Garopaba 

do Sul. As idades TL/LOE obtidas para esta geração variam entre cerca de 10 e 5 mil anos 

AP (Sawakuchi 2003, Giannini et al. 2007). Similar aos demais setores, o limite externo da 

retrobarreira de Garopaba do Sul caracteriza-se pela passagem de campo de dunas com 

cobertura vegetal (estabilizados ou ativos dominados por deflação) para campos de dunas 

ativos. Na parte sudoeste deste setor, a retrobarreira é formada basicamente por feições 

morfológicas eólicas, a maioria inativas, com planície de deflação eólica associada a rastros 

lineares residuais e mais ao interior, cordões de precipitação (Figura 4.10).  

Na porção central da retrobarreira de Garopaba do Sul, as feições morfológicas estão 

representadas por planície de maré, margem lagunar e por um lago residual (Laranjal) 

remanescente da colmatação do sistema lagunar. Pelo menos três processos descritos na 

individualização dos corpos lagunares no litoral do Rio Grande do Sul (Tomazelli 1990) 

podem ser estendidos à dinâmica sedimentar do lago residual Laranjal. O primeiro refere-se 

à queda do NRM após o máximo transgressivo do Holoceno, com subseqüente rebaixamento 

de nível de base lagunar e desenvolvimento de áreas rasas marginais. Com isto, tem-se o 

segundo processo, que é o crescimento centrípeto da vegetação. Nesta situação, ocorre a 

transformação da margem lagunar dominantemente submersa, com pouca ou nenhuma 

vegetação, em áreas intermarés colonizadas por pântanos e marismas (Figura 4.11). Por fim, 

o terceiro processo de assoreamento lagunar é representado pelo avanço de dunas eólicas 

livres retrobarreira adentro, sobre a margem do lago residual (Figura 4.11). 
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Figura 4.10 – Feições morfológicas na retrobarreira de Garopaba do Sul, a partir de fotos 

aéreas do ano de 1978.  

 

Comparando as fotos aéreas dos anos de 1939 (Figura 4.11), 1956 e 1978 (Figura 

4.12), com imagens de satélite de 2003 (Figura. 4.12), as mudanças geomorfológicas no setor 

retrobarreira de Garopaba do Sul foram avaliadas em porcentagem relativa das variações em 

área de planície de maré, dunas eólicas e lago residual. 

Nas fotos aéreas de 1939, observam-se lençóis de areia eólica e lobos deposicionais 

avançando tanto para NE como para SW, sobre margens do lago residual e planície de maré 
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(Figura 4.11). Na margem SW da laguna Garopaba do Sul, aparecem dunas parabólicas com 

rumo de migração para SW, aparentemente tanto inativos como ativos, estes últimos com 

rastros lineares residuais bem definidos. Entre o lago residual Laranjal e a laguna Garopaba 

do Sul, destacam-se na planície de maré manchas em preto e tons de cinza escuro que 

indicam uma área com cobertura vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Morfologia da retrobarreira de Garopaba do Sul, em sua porção mais externa 

(oriental), em fotos aéreas do ano de 1939. Observam-se dunas parabólicas e rastros lineares, 

junto à margem da laguna, com deslocamento para SW (setas em amarelo), e lobos 

deposicionais do campo de dunas transgressivo ativo, em deslocamento para NE e sobre a 

margem do lago Laranjal (setas em preto). 
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Nas fotos aéreas de 1956 (Figura 4.13 A), as formas parabólicas, associadas a rastros 

lineares residuais, na margem SW da laguna Garopaba do Sul, aparecem mais 

individualizados e vegetados que em 1939 (16 % da área de dunas ativas foi vegetada), 

enquanto que cordões de precipitação tornam-se nítidos na margem interna do campo de 

dunas. Nas fotos aéreas de 1978, a área de dunas estabilizadas por vegetação torna-se ainda 

maior (28 % da área de dunas ativas está vegetada em 1978), tomando toda a margem SW da 

laguna Garopaba do Sul e os cordões de precipitação. Ela é acompanhada por intensa 

ampliação das áreas deflacionares dentro do campo de dunas. Estas mudanças sugerem 

redução em área dos campos de dunas ativos. 

Mudanças ocorrem também na planície de maré. Nas fotos aéreas de 1956, grande 

parte desta planície (40 % da área de planície de maré), ao longo de toda a margem SW da 

laguna Garopaba do Sul e mesmo na área de entorno do lago Laranjal, possuía cobertura 

vegetal densa e contínua. Nas fotos de 1978, estas áreas vegetadas passam a ocorrer como 

manchas pequenas e dispersas (15 % da área de planície de maré), restritas à margem da 

laguna Garopaba do Sul. Grande parte da planície de maré foi transformada em áreas de 

criação de gado, tanques de camarões e plantações de arroz. É provável, assim, que a 

influência da maré, através do canal do Laranjal, tenha diminuído por fatores naturais e 

antrópicos. 

Na imagem de 2003, 25 anos depois, há expansão da área de dunas vegetadas (de 

28% para 52%), com configuração de alagamentos isolados na planície de deflação a SE da 

margem da laguna Garopaba do Sul. Outra diferença refere-se à redução na área submersa do 

lago residual Laranjal, como produto da intensificação do assoreamento lagunar pelo 

aumento de vegetação na margem rasa e pelo avanço de sedimentos eólicos sobre a margem 

lagunar. Observa-se que até mesmo os leques de margem lagunar, feição resultante do 

transporte de areia através de sangradouros (washout Pereira da Silva 1998), aparecem 

vegetados, e confinados entre cristas de dunas (Figura 4.12). Quanto a planície de maré, em 

2003 são registradas as menores áreas (de 40% para 10 %). Estas mudanças são aceleradas 

pelo aumento da urbanização, na forma de loteamento, expansão de vilarejos e construção de 

estradas.  

Em síntese, na escala de 50 anos, observa-se que na retrobarreira de Garopaba do Sul, 

há tendência para aumento de áreas emersas e redução do campo de dunas ativo (Figura 

4.12). 
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4.3.2. Camacho  

O setor retrobarreira do Camacho restringe-se a faixa estreita, com cerca de 1 km de 

largura e pouco mais de 4 km de extensão SW-NE, que se posiciona entre a margem interna 

do campo de dunas livres ativo e a borda das lagunas Garopaba do Sul e Camacho (Figura 

4.1). As feições morfológicas compreendidas neste setor são apresentadas na Figura 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Feições morfológicas e pontos de amostragem na retrobarreira do setor 

Camacho, a partir de fotos aéreas de 1978.  
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No seu limite leste, ao interior das cadeias de dunas ativas, a retrobarreira do Camacho 

é representada por planície de deflação eólica parcialmente alagada, incluindo a presença de 

lagos. Estes foram descritos como formados por processos de sobrelavagem resultantes de 

eventos de tempestade (Giannini 1992, Martinho 2004, Hesp et al. 2009). Nos trabalhos de 

campo, durante períodos de passagem de frentes frias extremas e ciclones extratropicais, 

registradas pelo Centro Integrado de Meteorologia e Recursos Hídricos de Santa Catarina 

(Climerh/Epagri), com precipitações intensas (280% acima da média mensal de Laguna), 

ventos fortes (média de 120 km/h), maré de tempestades (elevação média entre1-1.5 m ) e 

ondas altas (entre 2,5 e 3,5 m de altura) observou-se que embora ocorram processos de 

sobrelavagem ao longo de todo o sistema praial do Camacho os mesmos restringem-se ao pé 

da cadeia de dunas eólicas barcanas e interdunas (Figura 4.14). Assim, embora não se descarte 

que processos de sobrelavagem tenham alcançado a margem externa do campo de dunas livre 

numa fase que o sistema eólico estava em iniciação, a manutenção e ampliação dos lagos é 

produto da água pluvial coletada por trás do campo de dunas ativo em área baixas de deflação 

eólica e pelo afloramento intermitente do nível freático (Figura 4.14). Estes lagos tenderiam a 

ficar mais largos em período de precipitação intensa e/ou prolongada quando a capacidade de 

escoamento e infiltração do solo é excedida. Atualmente, pelo menos duas características 

indicam que os processos de sobrelavagem restringem-se as dunas de orla de praia, (1) amplo 

crescimento de vegetação (com espécies de água doce) na margem e na parte interna dos 

lagos; e (2) as maiores alturas na margem externa do campo de dunas impede a passagem de 

sedimentos ou água por processo marinhos para porção retrobarreira. O perfil topográfico 

obtido ao longo do destes lagos revela que, atualmente, os processos de sobrelavagem, para 

alcançar a margem externa do campo de dunas livres ou permitir a passagem de água dos 

lagos para a face praial, teriam que romper com dunas eólicas superiores a 3 m de altura 

(Figura 4.15). Todavia a ocorrência de leques de sobrelavagem ao longo do sistema praial, 

favorece a acumulação vertical de sedimentos, e assim pode representar significativa fonte de 

sedimentos para o sistema eólico neste setor. 
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Figura 4.14 – Praia Grande do Sul, na região do Camacho, com destaque para a área de 

atuação do processo de sobrelavagem (A e B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Perfil topográfico SE-NW (A-B) transversal à barreira na região do Camacho, 

cortando lagos de sobrelavagem na retrobarreira e destaque para margem externa do campo 

de dunas onde alcança maior altura. 
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Para o interior, no sentido margem lagunar, o caráter de antiga área de deflação é 

atestado pela presença de feições eólicas residuais baixas (altura inferior a 1m) como rastros 

lineares e retrocordões (Figura 4.13). A orientação das feições parabólicas, fechadas rumo às 

margens das lagunas Garopaba do Sul e Camacho, indica origem pelos ventos de SW, que 

regionalmente são os menos efetivos na formação de dunas. No limite NE da retrobarreira do 

Camacho, ocorre o canal lagunar associado às barras de delta de maré enchente e pontal de 

vazante da terminologia de Hayes (1980) (Figura 4.13). Este canal, raso (profundidade média 

de 1m) e originalmente intermitente, transfere sedimentos entre os sistemas deposicionais 

lagunar e marinho raso adjacente. Informações históricas sobre a dinâmica de abertura e 

fechamento do canal do Camacho, sejam elas naturais ou antrópicas (construção de diques), 

foram descritas por Pimienta (1958), Giannini (1993), Klein et al. (1998) e Beltrame (2003). 

A SW da desembocadura do canal Camacho, junto à margem lagunar, ocorre um conjunto de 

feições morfológicas emersas e vegetadas, alongadas laguna adentro rumo NW. Estas feições 

foram interpretadas como paleodeltas de maré enchente por Giannini (1993; 2002) e estariam 

associadas a migração lateral da desembocadura lagura Camacho. A abertura do canal lagunar 

geraria o assoreamento e o abandono do seu canal antigo com incorporação dos deltas de maré 

enchente a retrobarreira, processo bem reconhecido na literatura (Godfrey & Godfrey 1974, 

Armon 1979, Kraft et al. 1979, Fitzgerald 1988). 

A análise das fotografias aéreas de diferentes anos (1939, 1956, 1978) e da imagem 

de satélite (2003) permite destacar algumas alterações morfológicas do setor Camacho ao 

longo do tempo. Entre estas, destacam-se mudanças de distribuição em área de planície de 

maré, dunas vegetadas e dinâmica da desembocadura lagunar. Na foto de 1939 (Figura 4.16), 

o setor de retrobarreira do Camacho encontra-se parcialmente coberto por feições eólicas 

ativas (cadeias transversais e lobos e dunas parabólicas) que alcançam a margem das lagunas 

Garopaba do Sul e Camacho. No limite nordeste da retrobarreira, é visível o canal de 

desembocadura, o qual, entretanto, se encontra desconectado do mar por um lençol de 

sedimentos eólicos. Na foto de 1956 (Figura 4.16), observa-se expansão, na porção interna 

da retrobarreira, de áreas vegetadas na forma de planície de deflação eólica (que representam 

cerca de 20 % da área do campo de dunas livre). Os rastros lineares residuais tornam-se mais 

nítidos, possivelmente por efeito de sua maior fixação pela vegetação. s mudanças 

observadas nas fotos aéreas de 1956 apontam para redução do campo de dunas livres em 
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atividade; em decorrência, as feições eólicas vegetadas aumentam, incluindo interdunas 

alagadas e rastros lineares residuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Setor geomorfológico Camacho, com o canal de desembocadura lagunar 
fechado por lençol de areia ou campo de dunas livres. Fotos aéreas de 1939 (A) e 1956 (B).  
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Em 1978 (Figura 4.17), o desenvolvimento de área vegetada e alagada associada à 

estabilização de depósitos eólicos é maior (de 20 % para 32 % do campo de duna eólico ativo 

foi vegetado). Neste caso, o campo de dunas ativo, agora mais estreito (largura máxima de 

300m), diminui também sua extensão longitudinal, à medida que as antigas cadeias 

transversais, junto a margem SW da laguna Garopaba do Sul, evoluem para dunas parabólicas 

e retrocordões. Nas fotos deste mesmo ano, na porção central da retrobarreira, registra-se a 

ocorrência de supostos leques de sobrelavagem, e os depósitos eólicos ocorrem como rastros 

lineares residuais, porém bem menos aparentes. O canal do Camacho aparece aberto e os 

sedimentos são transportados para o interior da laguna, diponibilizando sedimento para o 

largamento da retrobarreira. Este rompimento esta associada a eventos episódicos como 

aumento de pluviosidade e maré meteorológica (Klein et al.  1998). Na terminação oposta da 

desembocadura, o delta de maré vazante também é visível, ainda que não tão desenvolvido 

quando o de enchente. Sob condições de fluxo bidirecional das correntes de maré, os 

sedimentos da retrobarreira são remobilizados e desenvolvem megaformas de leito de 

diferentes dimensões (20 a 100m), perpendiculares ou oblíquas a orientação da margem 

lagunar, e com cristas direcionadas para NE. 

Na imagem de 2003 (Figura 4.17), a primeira mudança geomorfológica observada é 

nos lagos. As variações na dimensão e mesmo na morfologia dos lagos, entre 1978 e 2003 

(Figura 4.17: comparar fotos A e B), estão associadas a alterações antrópicas e naturais no 

setor retrobarreira do Camacho. As alterações antrópicas incluem construção de estradas e 

loteamentos, o que favoreceu a individualização de parte dos lagos. As mudanças naturais 

estariam relacionadas principalmente ao desenvolvimento de dunas com altura de até 3,5 m e 

o desenvolvimento de vegetação e/ou o avanço do campo de dunas livres na margem dos 

lagos tendem a reduzir ou compartimentar seus respectivos lagos. Ambos os fatores devem 

contribuir para a permanência dos lagos na área de deflação eólica. 

Para o interior da retrobarreira, observa-se, entre 1978 e 2003, retração de feições 

eólicas ativas, assim como da planície de maré junto aos antigos deltas de maré enchente. Na 

margem das lagunas Garopaba do Sul e Camacho, estabelecem-se loteamentos e áreas de 

lavra de bioclastos, nos locais que antes eram ocupados pela planície de maré. Em suma, na 

escala de tempo coberta pelas fotos aéreas e imagens de satélite, a evolução da retrobarreira 

do Camacho é marcada pela transformação gradual de campos de dunas livres em áreas de 
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deflação eólica alagadas, descaracterização morfológica dos leques de sobrelavagem, com 

assoreamento dos respectivos lagos e expansão da planície de maré laguna adentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Setor geomorfológico Camacho, com canal de desembocadura aberto. Em A, 

foto aérea de 1978, as setas em branco indicam a ocorrência de dunas subaquosas. Em B, 

imagem de satélite de 2003 (Google Earth), as setas em preto indicam a retração do campo 

de dunas livres ativo sobre a retrobarreira.  
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Figura 4.18 – Aspectos morfológicos dos lagos na retrobarreira do Camacho. A foto A 

ilustra a fragmentação dos lagos por restrição da área inundada. As fotos B e C ilustram 

processos específicos envolvidos na sua fragmentação e assoreamento: crescimento da 

vegetação, com formação de bancos vegetados (B); e aporte de sedimentos eólicos (C).  
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4.3.3. Rio do Meio  

Rio do Meio no caráter morfológico caracteriza-se por uma planície interlagunar 

(entre as lagunas Camacho e Santa Marta) à retaguarda (NW) do cabo de Santa Marta 

(Figura 4.19). Diferentemente dos outros setores, a retrobarreira do Rio do Meio limita-se ao 

interior com a planície de inundação fluvial associada a distributários do delta do rio 

Tubarão (Figura 4.19). Na porção externa da retr obarreira, junto ao campo de dunas ativos, 

destaca-se a ocorrência de planície de deflação eólica com interdunas alagadas. Para NW, 

passa-se a planície de maré, com canais de escoamento de maré ativos e lagos residuais 

(Figura 4.20 A e B). 

As características morfológicas da retrobarreira do Rio do Meio permitem sugerir sua 

formação a partir de um antigo tômbolo (Figura 4.19). Esta interpretação baseia-se no fato de 

que a retrobarreira se estende para o interior, por até aproximadamente 2 km, separando a 

laguna Camacho da laguna Santa Marta, exatamente na sombra hidrodinâmica, em relação à 

frente de ondas de SE, do cabo de Santa Marta. A proteção à ação direta das ondas e 

correntes de deriva litorânea associadas teria induzido a sedimentação local, com formação 

de tômbolo submerso. Posteriormente, com o fechamento do sistema lagunar e a restrição da 

circulação das águas, o tômbolo foi colonizado por vegetação de planície de maré, como 

permanece em grande parte até hoje. O limite deste tômbolo a NW controlaria a posição do 

canal Rio do Meio. Junto a margem do canal interlagunar, ocorriam leques de crevassa, 

resultantes do rompimento do dique marginal em fases de enchente e intensificação das 

correntes (Figura 4.20 B). Os leques de crevassa alcançavam a margem das lagunas Santa 

Marta e Camacho, para onde os sedimentos eram lançados na forma de pequenos deltas de 

margem lagunar ou transportavam sedimentos para o interior do lagos residuais de 

retrobarreira, estes em parte alimentados por água pluvial e afloramento do lençol freático. A 

repetição deste processo deve ter intensificado o assoreamento lagunar e, com isso, as 

margens lagunares inicialmente submersas tornaram-se gradualmente emersas e vegetadas. 

Adicionalmente, os meandros do delta do rio Tubarão junto ao limite NW da retrobarreira do 

Rio do Meio promovem a sedimentação das lagunas Camacho e Santa Marta, através do 

avanço e abandono dos lobos deltaicos e da decorrente expansão da planície deltaica (Figura 

4.20 C). 
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Figura 4.19 – Feições morfológicas e pontos de amostragem na retrobarreira do setor Rio do 

Meio, interpretadas a partir de fotos aéreas de 1978. 
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Figura 4.20 – Fotos aéreas do setor Rio do Meio, do ano de 1978. As letras A, B e C 

destacam detalhes das feições morfológicas descritas. Em A, as setas verdes indicam os 

canais de maré. Em B, as setas amarelas apontam para os leques de crevassa no canal 

interlagunar Rio do Meio e a seta vermelha para os lagos residuais. Em C, as setas brancas 

indicam a assoreamento lagunar por processos de avulsão dos distributários do rio Tubarão. 

 

A comparação entre fotos aéreas (1939, 1956, 1978) e imagem de satélite (2003) 

permite destacar importantes mudanças morfológicas na planície do Rio do Meio, no 

decorrer de 47 anos. Em 1939 (Figura 4.21), a face interna do campo de dunas ativos 

migrava sobre a área de antigo tômbolo, onde a cobertura vegetal atuava como obstáculo 

para avanço das dunas retrobarreira adentro (NW).  

Nas fotos aéreas de 1956 (Figura 4.22), observa-se o desenvolvimento de estreita 

planície de deflação na margem sudeste da laguna Santa Marta. Rumo SE, torna-se evidente 

a formação de interdunas vegetadas. Nessa época, a planície de maré (58 % da área 

vegetada) cobria extensa área na porção interna da retrobarreira. Adicionalmente, o início do 

processo de urbanização, evidenciado pela presença da Estrada Geral, paralela à borda da 
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laguna Santa Marta, pode ter favorecido a redução do campo de dunas livres e o aumento de 

áreas deflacionares junto à margem lagunar.  

Em 1978 (Figura 4.23), o campo de dunas ativo aparece ainda menor e a planície de 

deflação, além de mais larga, estende-se ao longo de toda a margem da laguna Santa Marta. 

Enquanto isso, na porção SE da retrobarreira do Rio do Meio, há aumento em área de 

interdunas vegetadas, dando lugar a planícies de deflação. Destaca-se na área do antigo 

tômbolo do Rio do Meio, o preenchimento sedimentar de lagos residuais, canais de maré e 

leques de crevassa. A área de planície de maré, representada principalmente por pântanos 

(árvores de porte arbóreo), passa a ocorrer como manchas isoladas e junto a margem das 

lagunas, observa-se a formação de deltas lagunares. Em 2003 (Figura 4.24), o aumento de 

áreas exploradas pelo homem dá-se em grande extensão da retrobarreira, como na planície de 

deflação a SE da laguna Santa Marta e na parte central do antigo tômbolo, onde foram 

construídas fazendas de camarão, o que certamente contribuiu para alterar ainda mais o fluxo 

do canal interlagunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Setor geomorfológico de retrobarreira Rio do Meio, em foto aérea de 1939. 
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Figura 4.22 – Setor geomorfológico de retrobarreira Rio do Meio, em foto aérea de 1956. 
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Figura 4.23 – Setor geomorfológico Rio do Meio em fotos aéreas de 1978.  
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Figura 4.24 – Setor geomorfológico Rio do Meio, em imagem de satélite do ano de 2003 

(Google Earth). 
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4.3.4. Campos Verdes 

Campos Verdes é o setor norte da retrobarreira, localizado entre a margem NE da 

laguna Santa Marta e a desembocadura lagunar Entrada da Barra (Figura 4.1). No interior, 

foi parcialmente erodido por um meandro distributário do delta do Tubarão. A parte externa 

deste setor, junto ao campo de dunas livres ativas, possui planície de deflação alongada 

segundo SW-NE. Nela ocorrem áreas alagadas e dunas parabólicas, associadas a rastros 

lineares residuais, com fechamento preferencialmente voltado para SW (Figura 4.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Morfologia do setor retrobarreira de Campos Verdes e dos sistemas 

deposicionais imediatamente vizinhos e delimitação de 13 feixes de cordões.  

Na parte da retrobarreira representada pela morfologia de cordões litorâneos 

lagunares, paleodunas parabólicas, orientadas de NE para SW, superpõem-se aos feixes de 

cordões por cerca de 1 km. De acordo com Tanaka et al. (2009), dentre as quatro gerações de 

dunas eólicas quaternárias reconhecidas na região de Jaguaruna (Giannini 1993), os 

depósitos eólicos de Campos Verdes possuem características mais compatíveis com a 

geração eólica 3: são formas fixas, constituídas por areias incoesas de cor esbranquiçada, 

com sinais extensivos de incipiente pedogênese e colonização vegetal. Através da 

identificação de truncamentos de alinhamentos de cordões, foram delimitados 13 feixes de 
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cordões litorâneos, numerados de SW para NE (Figura 4.25). Os cordões da planície de 

Campos Verdes possuem aproximadamente de 4 a 10 m de largura entre cristas e estendem-

se por cerca se 2 km até serem encobertos a leste por depósitos eólicos. A orientação dos 

alinhamentos é transversal a linha de costa de mar aberto atual. Os truncamentos entre feixes 

de cordões registrariam mudança, com erosão, da antiga linha de costa lagunar, com 

retomada, em seguida da deposição em nova direção de borda de laguna.  

O limite sudoeste da planície de cordões compreende uma faixa estreita (largura 

máxima de 1km), sem cordões e vegetada. De acordo com Tanaka et al. (2009), esta faixa 

representa o antigo pontal lagunar, a partir do qual os cordões litorâneos lagunares teriam 

ancorado e crescido inicialmente no sentido NW e depois para N a NE. Na porção mais 

interna (noroeste) do setor retrobarreira de Campos Verdes o delta do rio Tubarão contorna e 

corta a planície de cordões lagunares. 

A análise de fotos aéreas e imagem de satélite indicam que a retrobarreira de Campos 

Verdes tem sua dinâmica relacionada a evolução de campos de dunas eólicas sobre os 

cordões, planície de maré e margem lagunar. Nas fotos aéreas de 1956 (Figura 4.26 A), 

considerando o campo de dunas ativo como o limite mais externo, a retrobarreira de Campos 

Verdes apresenta na sua porção NE uma antiga área de deflação eólica vegetada. Para o 

interior, as cadeias de dunas parabólicas alongadas de NE para SW que cobrem os cordões 

litorâneos lagunares alcançavam a margem NE da laguna Santa Marta. A área interpretada 

como paleopontal lagunar aparece coberta por pântanos e marismas. Nas fotos aéreas de 

1978, 22 anos depois (Figura 4.25 B), observa-se a retração do campo de dunas, com fixação 

de dunas livres sobre a barreira pela vegetação e crescimento das planícies de deflação. 

Observa-se o processo de urbanização, na forma de loteamentos e construção de estradas, o 

que altera a morfologia das paleodunas sobre a planície de cordões litorâneos. Enquanto isso, 

na margem SW da laguna Santa Marta, lobos eólicos isolados avançam laguna adentro e as 

margens vegetadas reduzem-se em área. Nas imagens de 2003 (Figura 4.27), as áreas de 

dunas vegetadas tornam-se ainda maiores, enquanto que a planície de maré restringe-se a 

pequenas manchas na margem da laguna Santa Marta. As mudanças observadas na imagem 

de 2003 estão relacionadas à ocupação do terreno por fazendas de camarão. 
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Figura 4.26– Retrobarreira em Campos Verdes. A) Foto aérea de 1956. B) Foto aérea de 

1978, com expansão das áreas de dunas estabilizadas por vegetação e de planícies de 

deflação. 
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Figura 4.27– Retrobarreira de Campos Verdes na imagem de satélite (Google Earth) de 

2003. As áreas de dunas estabilizadas e planícies de deflação tornam-se ainda mais extensas. 

Destaca-se o desenvolvimento das fazendas de camarão por grande parte da planície de 

cordões litorâneos (seta branca).   
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4.4. Fácies deposicionais em feições morfológicas da retrobarreira: datações 14C, 

sedimentologia e conteúdo fossilífero 

As fácies deposicionais das feições morfológicas na retrobarreira na região entre 

Jaguaruna e Laguna foram descritas a partir de trincheiras, testemunhos e sondagens. No 

total, escavaram-se 29 trincheiras (Tabela 1.1 subitem 3.3.1) e obtiveram-se cinco 

testemunhos (Tabela 1.2 subitem 3.3.2) e três sondagens (Tabela 1.3 subitem 3.3.3). Os 

resultados de idades 14C, sedimentologia e conteúdo fossilífero apresentam-se agrupados 

segundo as feições morfológicas mapeadas nos quatro setores geomorfológicos previamente 

diferenciados de SW para NE: Garopaba do Sul, Camacho, Rio do Meio e Campos Verdes. 

No Anexo 1, apresentam-se os principais minerais pesados encontrados na área de estudo; e, 

no Anexo 2, a assembléia fossilífera identificada nas fácies de areia fina com conchas 

inteiras.  

 

4.4.1. Garopaba do Sul  

Na setor retrobarreira de Garopaba do Sul (Figura 4.10), foram escavadas seis 

trincheiras e obtidos dois testemunhos, sendo: duas trincheiras (GS04 e GS05) em planície 

de deflação eólica; três trincheiras (GS02, GS03 e LA01) e dois testemunhos (T3 e T4) em 

planície de maré; e uma trincheiras (GS01) e um testemunho (T5) em margem lagunar. 

4.4.1.1. Datações 14C  

Na retrobarreira de Garopaba do Sul, obteve-se um total de oito datações em 

conchas de Anomalocardia brasiliana (Tabela 4.4), sendo três em amostras de trincheiras, 

quatro ao longo do testemunho T3 e uma no testemunho T5. 

Os resultados de datações em fácies de areia fina com conchas inteiras (Tabela 4.4) 

apontam para idades entre 5560 e 4065 anos cal A.P., no intervalo de profundidade entre 2,0 

e 0,6 m. A amostra mais rasa (0,5 m), coletada nas proximidades da laguna Garopaba do Sul 

(GS02), é a única a apresentar idade mais nova que 3000 anos cal A.P.. 
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Tabela 4.4 - Idades 14C obtidas em conchas inteiras amostradas em trincheiras (GS, LA) e 

testemunhos (T3 e T5) na retrobarreira de Garopaba do Sul. Todo o material datado foi 

concha de Anomalocardia brasiliana. *Calibração 2 sigma (95% probabilidade).  

 

 

4.4.1.2. Fácies deposicionais: sedimentologia e conteúdo fossilífero 

Planície de deflação eólica  

Na trincheira GS04, identificaram-se duas fácies sedimentares (Figura 4.28). Na base 

(entre 1,2 e 0,2 m de profundidade), ocorre fácies de areia fina maciça; e no topo, areia fina 

mosqueada. Este mosqueamento é caracterizado pela presença de manchas dispersas com 

coloração entre cinza escuro e cinza claro, distribuídas aleatoriamente associados a presença 

de raízes. 

Amostra 
Profundidade 

(m) 
Número de 
laboratório 

Idade 14C 
convencional 
(anos A.P.) 

Idade calibrada (anos 
cal A.P.) 

GS02 0,5 CEN-1028 2690 ± 70 2950-2190 
LA01 0,6 Beta - 261855 4140 ± 40 4355-4065 
GS03 0,7 Beta - 261852 4330 ± 80 4765-4215 
T3-4 0,8 Beta - 261853 4390 ± 80 4800-4330 
T3-3 1,2 Beta - 261857 4740 ± 40 5170-4835 
T3-2 1,4 CEN-1030 4730 ± 50 5190-4825 
T3-1 1,6 CEN-1027 4850 ± 40 5280-4995 
T5-1 2,2 Beta - 261851 5090 ± 40 5560-5320  
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Figura 4.28 - Seção colunar esquemática e local de amostragem do ponto GS04. I) Indicação 

dos pontos de amostragem e fácies sedimentares. II) Fotografia do interior da trincheira. III) 

Mapa de localização. IV) Morfologia do terreno, caracterizada por rastros lineares residuais 

(geração eólica 3). Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 
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Na análise de variação vertical das classes granulométricas (Figura 4.29) para a 

trincheira GS04, observa-se decréscimo da concentração de areia muito fina da base para o 

topo, acompanhada pelo aumento no teor de matéria orgânica. A fácies inferior distingue-se 

pela maior proporção de areia fina (acima de 80%) e a superior pela tendência de aumento na 

concentração de areia média (acima de 25%). 

A variação das estatísticas de distribuição granulométrica (Figura 4.30) ressalta as 

diferenças encontradas na distribuição de classes. A fácies inferior possui diâmetro médio 

mais fino que a superior, associado a seu empobrecimento em areia média e enriquecimento 

em areia fina e muito fina, e melhor seleção, com maior assimetria e menor curtose . 

A análise da variação dos índices de estabilidade mineralógica para a trincheira GS04 

(Figura 4.31) indica, da base para o topo, queda nos valores de iZTR e iINS e aumento de 

iMET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira GS04.  
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Figura 4.30 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira GS04.  
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Figura 4.31 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica na trincheira GS04. 
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Na trincheira GS05, foram descritas três fácies (Figura 4.32). A fácies inferior (de 

1,0 a 0,85 m) corresponde a areia média maciça de coloração preta, cujo contato superior é 

brusco. A fácies intermediária corresponde a areia fina maciça (0,85 a 0,40 m), de cor 

distintamente amarela. A fácies superior de areia média, distingue-se das demais pela coloração 

cinza claro, presença de raízes e manchas de mosqueamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 – Seção colunar esquemática no ponto GS05. I) Pontos de amostragem e fácies 

sedimentares. II) Mapa de localização III) Fotografia do interior da trincheira. Simbologia: 

areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia média (AM).  
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As análises granulométricas confirmam a distinção de fácies feita em campo. Na 

fácies inferior, o predomínio é de areia média (cerca de 60 %, Figura 4.33), com menor valor 

de diâmetro médio (menos de 2 phi), assimetria mais positiva e curtose mais alta (Figura 

4.34). Na fácies intermediária, há afinamento do diâmetro médio (maior que 2,3 phi), queda 

nos valores de assimetria e curtose. Nesta fácies, cerca de 80% dos sedimentos concentram-

se na classe areia fina. A fácies do topo distingue-se das demais pela pior seleção (desvio 

padrão maior que 0,5 phi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira GS05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira GS05. 
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O padrão mineralógico (Figura 4.35) na trincheira GS05 é de aumento de 

componentes metaestáveis, em detrimento dos ultraestáveis, na passagem da fácies inferior 

para a intermediária. A queda de ZTR nesta passagem é determinada pelo acentuado 

decréscimo de turmalina, tendência de variação oposta a de zircão, o que pode sugerir 

controle hidráulico na distribuição dos minerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica na trincheira GS05. 
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Planície de maré  

Na trincheira GS02, foram descritas três fácies sedimentares, da base para o topo: 

areia fina com conchas inteiras, areia fina mosqueada e areia fina com detritos vegetais 

(Figura 4.36). A passagem da fácies basal para a intermediária é brusca e marcada pela 

ausência de conchas e pelo aparecimento de manchas de coloração em tons de cinza escuro 

até cinza esbranquiçado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36 - Seção colunar esquemática no ponto GS02. I) Pontos de amostragem, idade 
14C e fácies sedimentares. II) Mapa de localização III) Fotografia do interior da trincheira. 

Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 
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Os resultados granulométricos apontam para afinamento ascendente, relacionado ao 

aumento de areia muito fina e pelíticos, paralelo à queda de areia média e areia fina (Figura 

4.37).  

A variação vertical das estatísticas da distribuição granulométrica (Figura 4.38) 

confirmam esta tendência bem como a subdivisão de fácies. A fácies areia fina com conchas 

inteiras, na base da trincheira (de 0,6 a 0,4 m de profundidade), destaca-se pelo melhor grau 

de seleção (desvio padrão inferior a 2 phi) na fração terrígena, com distribuição mais 

assimétrica positiva e mais leptocúrtica. As duas fácies acima são similares entre si, mas a 

fácies de topo, areia fina com detritos vegetais, diferencia-se pelo maior teor de areia muito 

fina (50%) e pelíticos (10 %) (Figura 4.37), o que reflete o diâmetro médio mais fino (3 phi) 

(Figura 4.38). 

A variação dos índices de estabilidade mineralógica na trincheira GS02 é discreta, 

com pouca diferenciação entre as fácies (Figura 4.39). Em linhas gerais, nota-se tendência 

ascendente para queda suave de iZTR e iINS e aumento de iMET.   
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Figura 4.37 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira GS02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38– Variação das estatísticas da distribuição granulométrica ao longo da seção 

colunar da trincheira GS02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica na trincheira GS02. 
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A trincheira GS03 caracteriza-se da base para o topo pela sucessão de duas fácies: 

areia fina com conchas inteiras e areia fina com detritos vegetais (Figura 4.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40 - Seção colunar esquemática no ponto GS03. I) Pontos de amostragem, idade 
14C e fácies sedimentares. II) Fotografia do interior da trincheira III) Mapa de localização. 

IV) Local onde foi escavada a trincheira. Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina 

(AF) e areia média (AM). 
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A fácies inferior, entre 1,2 e 0,3 m, é composta de areia fina de coloração cinza 

escuro, com alternância de lâminas de areia fina de coloração cinza claro, devido a presença 

ou não de matéria orgânica, respectivamente. Esta fácies ocorre associada à presença de 

conchas inteiras e poucas conchas fragmentadas. Foi analisada amostra de conchas com um 

total de 241 valvas. O predomínio é de valvas de Anomalocardia brasiliana (41%), 

ocorrendo Crassostrea sp. (22%), Tellina sp. (12%), e, em concentração inferior a 10%, 

Diplodonta punctata, Divaricella quadrisulcata e Lucina sp. (Figura 4.41). Na base da 

fácies, as conchas estão dispostas ao acaso na matriz arenosa, enquanto que, para o topo, 

observa-se tendência para as conchas ocorrerem articuladas e fechadas com exemplares em 

posição de vida. A fácies superior, em contato basal brusco, corresponde a camada de 0,3 m 

de espessura de areia fina com cor cinza escuro a preto com detritos vegetais (folhas e 

caules), associada a presença de raízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 41 – Seção colunar esquemática no ponto GS03 (I) com ponto de amostragem de 

conchas (A). II) Gráfico de distribuição das conchas ocorrentes.  
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A diferença entre as duas fácies sedimentares reconhecidas na trincheira GS03 

reflete-se de modo sutil na variação vertical das classes granulométricas (Figura 4.42). A 

fácies inferior apresenta aumento ascendente gradual de areia muito fina e areia média, em 

detrimento de areia fina. Na passagem para a fácies superior, percebe-se aumento na 

porcentagem de areia média acompanhado pela redução na porcentagem de areia muito fina. 

No gráfico de variação das estatísticas de granulometria (Figura 4.43), destaca-se a 

tendência ascendente para afinamento do diâmetro médio ao longo da coluna. Na passagem 

da fácies inferior para a superior, a principal mudança é a melhora de seleção (desvio padrão 

menor que 0,4 phi). Os gráficos de variação vertical dos índices mineralógicos para a 

trincheira GS03 evidenciam maior valor de iZTR, em detrimento do iMET, na fácies 

superior (Figura 4.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira GS03.  
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Figura 4.43 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira GS03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica na trincheira GS0. 
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Ao longo da coluna vertical da trincheira LA01, foram descritas duas fácies 

sedimentares (Figura 4.45): areia fina com conchas inteiras (entre 0,8 e 0,4m de 

profundidade) e areia fina com detritos vegetais (de 0,4 a 0 m). O contato entre as fácies é 

brusco, delimitado pela ausência de conchas e aparecimento de detritos vegetais, com 

mudança de coloração de cinza para preto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45 - Seção colunar esquemática no ponto LA01. I) Pontos de amostragem, idade 
14C e fácies sedimentares. II) Fotografia do interior da trincheira. III) Mapa de localização. 

IV) Aspecto de campo da área de coleta. Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina 

(AF) e areia média (AM). 
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As conchas, assim como no ponto GS02, ocorrem dominantemente inteiras, com valvas 

fechadas e articuladas com presença de exemplares in situ. Foram analisadas 125 valvas 

(Figura 4.46), nas quais Anomalocardia brasiliana foi a espécie mais representada (47%), 

seguida de Tagelus plebeius (24%), Crassostrea sp. (10%), Diplodonta punctata (8%), 

Cerithium ebuernue (6%) e Divaricella quadrisulcata (5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46 – Seção colunar esquemática no ponto LA01 com indicação do intervalo de 

amostragem de conchas (A). II) Gráfico de distribuição percentual das conchas ocorrentes.  

 

Os gráficos de variação das diferentes classes de areia (Figura 4.47), permitem 

confirmar a divisão de fácies na trincheira LA01. Indicam um padrão geral de afinamento 

ascendente, com incremento de areia muito fina e queda na porcentagem de areia média para 

o topo, associado a diminuição na porcentagem de pelíticos e de matéria orgânica (Figura 

4.47). As estatísticas da distribuição granulométrica (Figura 4.48) confirmam esta tendência. 

Além de diâmetro médio mais grosso, a fácies inferior, de areia fina com conchas, apresenta 

melhor seleção e maiores valores de assimetria e curtose.  
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Figura 4.47 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira LA01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira LA01 
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Na trincheira LA01, os resultados de variação nos valores de índice de maturidade 

mineralógica indicam menor iZTR e maior iMET na fácies inferior (Figura 4.49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.49 – Comparação de índices de maturidade mineralógica nas duas fácies da 

trincheira LA01. 

. 
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No testemunho T3, foram diferenciadas três fácies deposicionais, da base para o topo: 

areia fina com conchas fragmentadas, areia fina com conchas inteiras e areia fina com 

detritos vegetais e conchas inteiras (Figura 4.50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.50 - Seção colunar esquemática no ponto T3. I) Pontos de amostragem, idades 14C 

e fácies sedimentares. II) Mapa de localização. Simbologia: areia muito fina (AMF), areia 

fina (AF) e areia média (AM). 
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A fácies basal, entre 1,70 e 1,20 m de profundidade, é composta por areia fina, de 

coloração cinza claro, com densa concentração de conchas fragmentadas (50% da fácies), 

dispostas aparentemente ao acaso e misturadas a poucas conchas inteiras (menos de 10 %). O 

contato superior desta fácies é gradual e marcado pela redução de conchas fragmentada com 

predomínio de areia fina com coloração amarela e mosqueamento pontual de cor preta 

(Figura 4.50). O intervalo que se segue, de 1,20 até 0,60 m, consiste de areia fina de 

coloração amarela, com conchas inteiras (Figura 4.45). Nesta fácies intermediária, as 

conchas ocorrem em porcentagem de 60 %, encontram-se em sua maioria articuladas, 

fechadas e/ou abertas, e com exemplares em posição de vida. O contato superior é bem 

marcado pela ocorrência de depósitos de areia fina com detritos vegetais. Esta fácies de topo, 

com cerca de 60 cm de espessura, distingue-se da subjacente pelo domínio de sedimentos 

arenosos, de coloração preta, com detritos vegetais (pedaços de caule, raízes e folhas) 

associados a raras conchas inteiras, dispersas na matriz arenosa. É evidente a redução na 

porcentagem de conchas em relação à fácies abaixo (5 %).  

No testemunho T3, foram analisadas seis amostras de conchas quanto a 

características taxonômicas e tafonômicas (amostra de I a VI na Figura 4.51). Na amostra I, 

na fácies basal, os fragmentos de conchas ocorrem em tamanhos entre 1 e 5 mm e estão 

associados a poucas conchas inteiras. Nesta amostra, 50 valvas inteiras foram analisadas, 

com tamanho entre 2 e 20 mm e distribuição caótica na fácies, e deste total, 24% 

apresentaram marcas de abrasão, como desgaste e quebras parciais. Registrou-se que 55 % 

das conchas não apresentam brilho externo e caracterizam-se por mudança da cor original 

para branco, e 3 % ocorrem articuladas fechadas preenchidas por sedimentos da matriz. A 

amostra analisada é constituída por: Anomalocardia brasiliana (64%), Crassostrea sp. 

(25%), Tellina sp. (7%) e Cerithium eburneum (4%).  

Na fácies sedimentar de areia fina com conchas inteiras (intervalo entre 1,20 até 0,60 

m), estudaram-se quatro amostras de conchas: II, III, IV e V (Figura 4.51). Na amostra II do 

testemunho T3, foram analisadas 166 valvas, com tamanho entre 2 e 25 mm. Um total de 

40% das conchas apresenta marcas de abrasão, com destaque para desgastes associados à 

perda da forma externa e do brilho. Entre as conchas identificadas, há domínio de 

Anomalocardia brasiliana (69%), incluindo conchas articuladas e fechadas, com ocorrência 

ainda de Crassostrea sp. (16%), Tellina sp. (11%), Codakia orbicularis (3%) e Olivella sp. 

(1%) (Figura 4.51) além de dois fragmentos do Echinoderma Encope emarginata.  
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Na profundidade em torno de 1,0 m do testemunho T3, coletou-se a amostra III, com 

um total de 71 valvas analisadas. As conchas desta amostra apresentam tamanhos entre 2 e 

15 mm e encontram-se bem preservadas, já que apenas 20 % mostram marcas de abrasão e 

perda de brilho. A associação de espécies identificadas difere daquela descrita para a amostra 

II. Na ordem de abundância decrescente, foram encontradas: Tellina sp. (47%), Crassostrea 

sp. (30%) e Anomalocardia brasiliana (23%). 

Na amostra IV, 29 valvas inteiras foram analisadas, com domínio de Crassostrea sp. 

(66%), seguida de Anomalocardia brasiliana (23%), Olivella sp. (7%) e Tivella sp. (3%) 

(Figura 4.51). As conchas ocorrem com tamanhos entre 5 e 18 mm. A alteração da textura 

externa aparece representada por abrasão (86%) e perda de brilho (90% sem brilho).  

A partir da profundidade de 0,80 m, até 0,60 m, foram analisadas 53 valvas, 

correspondentes à amostra V. Nesta amostra, três espécies de conchas foram identificadas: 

Crassostrea sp. (83%), Cerithium eburneum (9%) e Anomalocardia brasiliana (8%) (Figura 

4.51). Similarmente à amostra anterior, as conchas evidenciam abrasão: 100% apresentam 

marcas de desgaste na forma externa, além de perda de brilho. A tendência observada na 

fácies de areia fina com conchas inteiras é de elevação ascendente no grau de abrasão das 

conchas, o que sugere aumento do retrabalhamento para o topo da fácies.  

Na fácies de topo, foi analisada a amostra VI, num total de 60 valvas (Figura 4.51). O 

tamanho manteve-se entre 3 e 16 mm. As conchas ocorrem bem preservadas, apenas 22% 

delas com marcas de abrasão. Esta tendência parece refletir rápido soterramento com 

preservação das conchas pelo assoreamento lagunar e subseqüente instalação da planície de 

maré. Destaca-se maior diversidade de espécies, com predominío de Tellina sp. (51%), 

Anomalocardia brasiliana (37%) e a presença secundária de Ostrea sp. (6%), Heliobia 

australis nana (4%), Crepidula aculeata (1%) e Triphora pulchella (1%).  

Em síntese, na concentração fossílifera do testemunho T3, três aspectos merecem 

destaque: I) o predomínio de espécies de infauna, com queda em direção ao topo na 

concentração relativa de Anomalocardia brasiliana, associada a ocorrência de espécies 

tipicamente lagunares e de planície de maré (como Heliobia australis nana, Crepidula 

aculeata e Crassostrea sp.) indicam perda de conexão com o sistema marinho raso e 

tendência para condições de baixa energia e de menor salinidade; II) a tendência de conchas 

retrabalhadas para o topo das fácies sugere residência dos bioclastos na interface 

água/sedimento, sujeitos a abrasão e desarticulação, o que pode ser associado ao raseamento 
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progressivo do ambiente onde viviam; III) no topo, o retorno para o predomínio de espécies 

de Anomalocardia brasiliana em bom estado de preservação. 
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A distribuição de classes granulométricas não reflete de modo claro a divisão entre 

três fácies deposicionais (Figura 4.52), uma vez que esta é baseada principalmente na 

concentração de conchas e a granulometria refere-se à fração terrígena. Destaca-se maior teor 

de pelíticos na fácies inferior e o aumento de areia muito fina e do teor de matéria orgânica 

(30%) no topo da fácies superior. Nos gráficos de variação vertical de estatísticas da 

distribuição granulométrica (Figura 4.53), nota-se tendência ascendente para melhora de 

seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.52– Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica no 

testemunho T3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.53 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica no testemunho T3. 
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Os gráficos de variação dos índices de maturidade mineralógica para o testemunho 

T3 (Figura 4.54) evidenciam tendência ascendente para aumento de iZTR com queda dos 

iINS e iMET, restrita a porção intermediária da coluna sedimentar (entre 1,2 e 0,4 m, 

aproximadamente). Mudança ocorre no topo do testemunho com o menor valor de iZTR, 

acompanhado pelo maior valor de iINS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica ao longo da seção colunar 

do testemunho T3. 
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No testemunho T4, foram diferenciadas três fácies sedimentares, da base para o 

topo: areia média mosqueada, areia fina mosqueada e areia fina com detritos vegetais (Figura 

4.55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.55 - Seção colunar esquemática no ponto T4. I) Pontos de amostragem e fácies 

sedimentares. II) Mapa de localização. Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e 

areia média (AM). 
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A fácies inferior, de 3,0 a 2,4 m, consiste de areia média, com coloração amarela. O 

mosqueamento desta fácies está associado a manchas de coloração laranja a marrom. A 

fácies intermediária, entre 2,4 e 0,6 m, é composta de areia fina de coloração cinza escuro. 

Nesta fácies, o mosqueamento é caracterizado pela presença de manchas em tons de cinza. O 

contato entre estas duas primeiras fácies (Figura 4.56) é brusco, de geometria irregular, o que 

é sugestivo de mudança acentuada no regime deposicional. A fácies de areia fina com 

detritos vegetais, desde 0,6 m de profundidade até o topo do testemunho, distingue-se pelo 

maior teor de pelíticos, pela coloração preta e pela presença de raízes, folhas e fragmentos de 

caule.  

Os resultados de análise granulométrica (Figura 4.56 e 4.57) permitem refinar a 

subdivisão de fácies sedimentares baseada na descrição do testemunho. A fácies inferior, de 

areia média mosqueada, distingue-se pela maior concentração da classe areia média (60 %), 

em detrimento de pelíticos, areia muito fina e areia fina, pelo diâmetro médio mais grosso e 

pelo maior grau de seleção (desvio padrão de 0,5 phi). Ao longo da sucessão vertical do 

testemunho T4, nota-se tendência geral da base para o topo para afinamento e menor seleção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.56 – Distribuição das classes granulométricas no testemunho T4. 
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Figura 4.57 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica no testemunho T4.  

 

A variação dos índices de maturidade mineralógica no testemunho T4 (Figura 4.58) 

caracteriza-se pelo padrão geral de aumento nos valores de iZTR e iMET da base em direção 

ao topo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.58 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica no testemunho T4. 
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Margem lagunar  

Na trincheira GS01, foram descritas duas fácies sedimentares: areia fina com conchas 

inteiras e areia argilosa com detritos vegetais (Figura 4.59). A passagem entre estas duas 

fácies é marcada por mudança nítida em todas as classes granulométricas e estatísticas de 

distribuição de freqüências (Figura 4.60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.59 - Seção colunar esquemática e localização do ponto GS01. I) Indicação dos 

pontos de amostragem e fácies sedimentares. II) Fotografia do interior da trincheira, com 

destaque para a fácies de topo. III) Mapa de localização. Simbologia: areia muito fina 

(AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 

 

A fácies inferior, entre 0,5 e 0,1m de profundidade, distingue-se da superior por 

maior concentração de areia fina (maior que 70%) e areia muito fina (até 20%) e menores 

teores de pelíticos e matéria orgânica (inferiores a 1%) (Figura 4.60). As estatísticas 

granulométricas desta fácies inferior, (Figura 4.61), indicam diâmetro médio mais grosso, 
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melhor seleção (desvio padrão < 1,5 phi) e maior assimetria (>2) e curtose (>10). Duas 

tendências contínuas de baixo para cima destacam-se nesta coluna sedimentar: (1) 

afinamento com aumento progressivo de pelíticos e matéria orgânica e (2) piora de seleção 

com redução nos valores de assimetria e curtose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.60 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira GS01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.61 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira GS01.  
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No testemunho T5, foram descritas, da base para o topo, duas fácies bem distintas: 

areia fina com conchas inteiras e areia fina com detritos vegetais (Figura 4.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.62 - Seção colunar esquemática e localização do ponto T5. I) Pontos de 

amostragens, idade 14C e fácies sedimentares. II) Mapa de localização. Simbologia: areia 

muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 
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A fácies basal (entre 2,4 e 1,0 m de profundidade) consiste de areia fina, de coloração 

cinza, com porcentagem de conchas de 60 %. O contato superior é brusco e sugere mudança 

acentuada no regime deposicional. Esta fácies inclui concentrações fossilíferas de conchas 

similar ás descritas para os pontos GS02, GS03, LA01 e T3 em depósitos de planície de 

maré. Observou-se que as conchas ocorrem predominantemente inteiras, articuladas, 

fechadas e com bivalves in situ, indicando deposição final abaixo do nível de base de ondas. 

Na base da fácies as conchas ocorrem dispersas na matriz e para o topo ocorrem em maior 

concentração e estão empacotadas. Nesta fácies basal, foi analisado um total de 200 valvas. 

Os resultados indicam que 75% das valvas inteiras são da espécie Anomalocardia brasiliana, 

20 % de Tagelus plebeius e 5 % representam a espécie Heliobia australis nana. As espécies 

presentes ocorrem em sistemas de baixa energia principalmente em baías, desembocaduraa 

lagunares e estuários.  

A fácies de areia fina com detritos vegetais, acima de 1,0 m, distingue-se da fácies 

subjacente por ausência de conchas, coloração preta e presença de pedaços centimétricos de 

madeira, folhas e raízes.  

A distribuição de classes granulométrica (Figura 4.63) reflete o predomínio da fração 

areia fina, com concentração subordinada de areia muito fina no testemunho T5. Ao longo a 

coluna vertical, nota-se de baixo para cima: melhora de seleção, com aumento do grau de 

assimetria e queda da curtose (Figura 4.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.63 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica ao no 

testemunho T5. 
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Figura 4.64 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica no testemunho T5.  

Os gráficos de variação dos diferentes índices mineralógicos (Figura 4.65) 

evidenciam o predomínio de assembléia ultraestável de minerais pesados (zircão, turmalina e 

rutilo). Destaca-se tendência geral de aumento progressivo do iZTR para o topo, em 

detrimento dos índices de iMET e iNS .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.65 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica no testemunho T5. 
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4.4.2. Camacho  

No setor retrobarreira do Camacho, foram obtidos, da porção mais externa da 

retrobarreira para a mais interna (Figura 4.13), uma sondagem (ponto S2) em planície de 

deflação eólica com paleodunas (geração eólica 3), dois testemunhos (pontos T1 e T6) em 

planície de maré; e três trincheiras (pontos PG01, PC01 e PA01) escavadas em feições 

morfológicas de paleodeltas de maré enchente. 

4.4.2.1. Datações 14C 

Os resultados de datação 14C em amostras de conchas da espécie Anomalocardia 

brasiliana (Tabela 4.5) indicam que os sedimentos no setor Camacho foram depositados 

desde pelo menos 8185-7990 anos cal A.P., idade registrada na profundidade 13 m da 

sondagem S2. As idades obtidas estão de acordo com a curva de NRM mais aceita para a 

região (Angulo et al. 2006) . Neste setor, as idades 14C mais novas foram obtidas em 

paleodeltas de maré enchente (amostras PG, PC e PA) e variaram entre 3085 e 2165 anos cal 

A.P.. Os resultados (Tabela 5.2) obedecem ao padrão de crescimento ou retrabalhamento 

sedimentar indicado por evidências geomorfológicas, com amostras gradativamente mais 

novas para o interior da retrobarreira e no sentido NE. 

 

Tabela 4.5 - Idades 14C obtidas nas trincheiras (PA, PC, PG), testemunho (T2 e T6) e 

sondagem (S2) em fácies de areia fina com conchas inteiras na retrobarreira do Camacho. O 

material datado foi concha de Anomalocardia brasiliana. *Calibração 2 sigma (95% 

probabilidade).  

 
 

Amostra 
Profundidad

e 
Número de 
laboratório 

Idade 14C 
convencional (anos 

A.P.) 

Idade calibrada 
(anos cal A.P.) 

PA 0,8 CEN 02 2680 ± 70 2645-2165 
T6 1,5 Beta - 247991 2800 ± 70 2700-2340 
PC 0,8 CEN 1093 2890 ±70 2790-2400 
PG 0,8 CEN 1092 3090 ± 80 3085-2700 
T2 2 Beta - 247992 4140 ± 40  4360-4065 
S2-3 5 Beta - 247993 5350 ±40  5840-5600 
S2-2 10 Beta - 247994 7510 ± 40 8070-7855 
S2-1 13 Beta - 247995 7640 ± 50  8185-7990 
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4.4.2.2. Fácies deposicionais: sedimentologia e conteúdo fossilífero  

Planície de deflação eólica e paleodunas (geração eólica 3) 

Na planície de deflação eólica, com rastros lineares residuais da geração 3, foi obtida 

a sondagem S2. Nesta sondagem, descreveram-se, da base para o topo, cinco fácies 

deposicionais (Figura 4.66): areia fina maciça, areia fina com conchas fragmentadas, areia 

fina com conchas inteiras, areia fina com detritos vegetais e areia fina maciça com raízes 

A fácies inferior da sondagem S2 (Figura 4.66), de 15 até 13 m de profundidade, é 

composta por areia fina, de coloração cinza escuro e maciça. O contao superior é brusco e 

marcado por concentração de conchas fragemntadas (40 % da fácies), dipostas ao acaso. A 

fácies que se segue entre 13 até 7,5 m de profundidade, é composta por areia fina (mais de 

50%), de coloração cinza escuro e manchas cinza e/ou pretas, com conchas fragmentadas. Na 

base desta fácies ocorre densa concentração de conchas fragmentadas (representam 40 % da 

fácies) enquanto que na porção central (entre 12 e 9 m de profundidade) diminuem (passam a 

representar 20 % da fácies) e se distribuem de forma dispersa na matriz arenosa. No topo da 

fácies, entre 9 e 7,5 m, novamente ocorre concentração densa (50 % da fácies) de conchas 

fragmentadas. Observou-se ocorrência de conchas inteiras, tanto desarticuladas como 

articuladas fechadas ao longo de toda a fácies. 

No intervalo acima, entre 7,5 m e 4,2 m de profundidade, ocorre a fácies de areia fina 

com conchas inteiras (30 % na fácies como todo). Ao longo desta fácies, pelo menos três 

variações merecem destaque: (1) na sua porção inferior (1 m de espessura), sedimentos com 

coloração cinza claro ocorrem associados a conchas inteiras e fragmentos de conchas 

centimétricos; (2) no intervalo intermediário (5,0 a 4,0 m), a coloração passa gradualmente a 

marrom e cinza escuro e as conchas inteiras aumentam em porcentagem (30 %), dominando 

em relação a conchas fragmentadas (10 %); (3) acima de 4,0 m, até o topo da fácies, a 

concentração de conchas torna-se mais empacotadas e estão associadas a ocorrência de 

conchas inteiras com convexidade voltada para cima. As conchas inteiras, com tamanhos 

entre 2 e 5 mm, estão bem preservadas como evidenciado pelo brilho externo e não há 

marcas de abrasão). As espécies identificadas foram: Anomalocardia brasilian, Cerithium 

eburneum e Divaricella quadrisulcata.. 

A fácies de areia fina com detritos vegetais, delimitada entre 4,2 e 2,5 m de 

profundidade, diferencia-se pela presença de lâminas milimétricas de cor preta, marcadas por 

concentração de matéria orgânica, e pela ausência de conchas fragmentadas ou inteiras. 
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Outra característica macroscópica distintiva neste intervalo é a ocorrência de pedaços de 

folhas, madeiras e raízes. Destaca-se ainda pela variação de coloração do sedimento, 

passando de preta, entre aproximadamente 3 e 2 m de profundidade, a amarela, na porção 

superior, o que caracteriza a passagem transicional para a quinta fácies. Esta se constitui de 

areia fina de coloração amarela, de aspecto maciço. 
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Figura 4.66 - Seção colunar esquemática no ponto S2. I) Pontos de amostragem, idades 14C 

e fácies sedimentares. II) Mapa de localização. Simbologia: areia muito fina (AMF), areia 

fina (AF) e areia média (AM). 
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Os gráficos de variação das diferentes classes de areia (Figura 4.67) indicam o 

predomínio de areia fina (mais de 50%) ao longo da seção colunar. Em escala maior, há 

queda de areia fina, areia muito fina e matéria orgânica, da base até a profundidade de 4,0 m, 

acompanhada de aumento na concentração de areia média. Acima desta profundidade, a 

tendência se inverte. Nota-se um pico isolado de areia média, em detrimento das frações 

mais finas, em torno de 9,0 m. As estatísticas da distribuição granulométrica refletem estas 

tendências ascendentes de variação, com nítido engrossamento do diâmetro médio e ligeira 

piora da seleção até cerca de 4,0 m de profundidade, e inversão de comportamento, 

acompanhada de aumento da assimetria (Figura 4.68).  

Os resultados de análise granulométrica ao longo da sondagem S2 (Figura 4.67 e 

4.68) permitem confirmar a diferenciação de parte das fácies reconhecidas na descrição 

macroscópica. A fácies de areia fina basal, entre 15,0 e 7,5 m de profundidade, é a mais 

distinta, caracterizada por diâmetro médio mais fino (quase 3 phi), relacionado ao elevado 

teor de areia muito fina (>20%), por assimetria mais negativa e por maiores valores de 

curtose. A fácies de areia fina mosqueada, entre 7,5 e 3,0 m, destaca-se pelo aumento na 

proporção de areia média (entre 20 e 40 %) neste intervalo, com engrossamento de diâmetro 

médio (abaixo de 2,3 phi), piora de seleção (desvio padrão maior que 0,5 phi) e ligeira queda 

de assimetria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.67 - Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

sondagem S2. 
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Figura 4.68 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na sondagem S2.  

A tendência geral de variação para cima dos índices de maturidade mineralógica na 

sondagem S2 (Figura 4.69) é de aumento de iZTR, em detrimento de iMET e iINS. Mesmas 

tendências observam-se dentro dos intervalos correspondentes a cada uma das quatro fácies, 

exceto a basal, destaca-se um pico de minerais instáveis (10 %) na profundidade de 13 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.69 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica na sondagem S2. 

Planície de maré 

Em feições morfológicas de planície de maré foram obtidos dois testemunhos: T2 e 

T6. Os gráficos de análises sedimentares (granulometria e minerias pesados) são 

apresentados para o testemunho T2. A descrição do testemunho T2 permitiu dividi-lo em 
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quatro fácies sedimentares, da base para o topo (Figura 4.70): areia fina com conchas 

fragmentadas, areia fina com conchas inteiras, areia fina com detritos vegetais e areia fina 

maciça. Um quinto horizonte, no topo do testemunho, foi descrito como solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.70 – Seção colunar esquemática no ponto T2. I) Pontos de amostragem, idades 14C 

e fácies sedimentares. II) Mapa de localização. Simbologia: areia muito fina (AMF), areia 

fina (AF) e areia média (AM). 

 

O intervalo inferior do testemunho, de 2,7 a 2,4 m de profundidade, é composto por 

areia fina de coloração cinza escuro com conchas fragmentadas (40 % da fácies), e inteiras 
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(10 %). A passagem gradual para a fácies acima, entre 2,4 e 2,0 m profundidade, é marcada 

pelo aumento na proporção de conchas inteiras (60 % da fácies).  

O intervalo acima, entre 2,0 e 1,5 m de profundidade, é representado pela fácies de 

areia fina com detritos vegetais. O contato inferior da fácies é brusco e marcado pelo 

mosqueamento com ocorrência de manchas de cor preto a cinza claro, de distribuição 

aleatória. Para o topo, de 1,8 até 1,5 m de profundidade, a fácies passa para coloração preta 

atribuída a matéria orgânica, com presença mais significativa de raízes in situ, folhas e restos 

vegetais. Para o topo do testemunho, intervalo entre 1,5 e 0 m, a fácies de areia fina maciça 

caracteriza-se pela coloração amarela.  

Foram analisadas três amostras de material bioclástico, coletadas dentro do intervalo 

entre 2,7 e 2,0 m de profundidade (Figura 4.71). A primeira amostra, entre 2,7 e 2,4 m de 

profundidade, abrange um total de 155 valvas analisadas. Corresponde a conchas inteiras, 

com classes de tamanho entre 2 a 15 mm, estando em sua maioria com marcas de abrasão 

(70%), desarticuladas, subparalelas ao acamamento, com convexidade ora para cima, ora 

para baixo. Nos 20 cm superiores deste intervalo, nota-se que o grau de empacotamento 

aumenta, com predomínio de valvas com convexidade para cima. As espécies reconhecidas 

compreendem Anomalocardia brasiliana (76 %), Bulla striata (13 %), Olivella sp. (5 %), 

Balanus sp (5 %) e Diplodonta punctata (1 %). Observou-se a ocorrência de fragmentos de 

Echinoderma, representados por espinhos de ouriço-do-mar, provavelmente da espécie 

Litechinus variegatus. 

A segunda amostra (total de 191 valvas inteiras) corresponde ao intervalo entre 2,4 e 

2,2 m de profundidade. As conchas ocorrem com tamanho entre 3 e 20 mm, em bom estado 

de preservação, evidenciado pela elevada proporção (92%) de espécimes com brilho externo, 

presença de perióstraco e sem marcas de abrasão. Apresentam-se em empacotamento frouxo 

na matriz arenosa. É comum a ocorrência de conchas articuladas fechadas e preenchidas por 

sedimentos da matriz. As espécies identificadas compreendem: Anomalocardia brasiliana 

(77%), Bulla striata (11%), Diplodonta punctata (5%), Olivella sp. (4%) e Divaricella 

quadrisulcata (3%).  

A terceira amostra, no intervalo entre 2,2 e 2,0 m de profundidade, corresponde a um 

total de 358 valvas, de tamanho entre 5 e 25 mm. Há presença de conchas aninhadas e 

empilhadas, com valvas com convexidade predominante para cima. Predominam conchas 

desarticuladas e sem sinais de abrasão. Foram identificadas as espécies: Anomalocardia 

brasiliana (98%), Divaricella quadrisulcata (1%) e Olivella sp. (1%). 
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O conjunto de características das concentrações de bioclastos entre 2,7 e 2,0 m de 

profundidade permite subdividir o intervalo em duas porções principais. A primeira, 

correspondente aos 30 cm basais, tem predomínio de conchas fragmentadas em relação às 

inteiras. Estas ocorrem com marcas de abrasão e desarticuladas, forma observadas espécies 

que habitam sistema marinho raso (como por exemplo: Bulla striata, Divaricella 

quadrisulcata, Diplodonta punctata e equinodermos) associadas com espécies típicas de 

sistema abrigados (por exemplo: Anomalocardia brasiliana). Isto sugere que as 

concentrações  de bioclastos nesta porção basal formaram-se acima do nível de base 

das ondas e correntes, pelas quais devem ter sido retrabalhadas. O segundo intervalo, acima 

de 2,4 m, caracteriza-se por predomínio de conchas inteiras em relação a fragmentadas, com 

presença de espécimes desarticulados, valvas com convexidade para cima e redução na 

diversidade de espécies, ainda que persista mistura de espécies marinhas e lagunares. Neste 

caso as características observadas neste intervalo superior podem ter sido geradas por rápido 

assoreamento, com pouco retrabalhamento por ondas, o que facilitaria a preservação dos 

espécimes em posição de vida.  
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Figura 4.71 - Seção colunar esquemática no ponto T2 e gráfico de freqüência relativa táxons 

ocorrentes em relação a profundidade. 

 

Nos gráficos de variação das diferentes classes de areia (Figura 4.72), observa-se ao 

longo da coluna sedimentar o predomínio de areia fina e picos de areia média (até 35%) e 

pelíticos (até 15%). Entre as principais tendências observadas coluna acima, destaca-se 

diminuição progressiva da fração areia fina até a profundidade de 2,0 m, com aumento de 
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areia média. Acima de 2,0 m, até 1,4 m, a proporção de areia fina aumenta, em detrimento da 

areia média, mantendo-se constante até o horizonte de solo, onde ocorre novo aumento de 

areia média acompanhado por pico de pelíticos. Pode-se notar ainda aumento de pelíticos na 

profundidade de 1,6 m, associado a maior porcentagem de matéria orgânica, o que 

caracteriza a fácies de areia fina com detritos vegetais. 

Os resultados de análise granulométrica do testemunho T2 (Figura 4.72 e Figura 

4.73) confirmam a diferenciação de fácies sedimentares. As duas fácies associadas as 

concentrações de conchas do intervalo inferior distinguem-se pela proporção relativamente 

elevada de areia média (acima de 12%), com diâmetro médio mais grosso (em torno de 2,0 

phi) e pior grau de seleção (desvio padrão de 0,5 phi). As duas fácies seguintes, entre 2,0 e 

1,4 m de profundidade, são marcadas por aumentos de areia fina, areia muito fina, pelíticos e 

matéria orgânica, com afinamento de diâmetro médio e melhora de seleção. Acima de 1,4 m, 

dentro da fácies de areia fina maciça, as propriedades granulométricas tornam-se quase 

invariáveis ao longo da coluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.72 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica no 

testemunho T2. 
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Figura 4.73 – Variação dos parâmetros estatísticos da distribuição granulométrica no 

testemunho T2.  

 

No testemunho T2, foram analisadas sete lâminas de minerais pesados. Os resultados 

da variação da maturidade mineralógica (Figura 4.74) indicam o predomínio de assembléia 

de minerais ultraestáveis (iZTR maior que 50%) ao longo da seção colunar, com picos de 

maior concentração de iMET e iINS em 0,40 m de profundidade, na porção superior da 

fácies de areia fina maciça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.74 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica do testemunho T2. 
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A seção colunar descrita para o testemunho T6 apresenta da base para o topo, quatro 

fácies deposicionais: areia fina maciça, areia fina com conchas fragmentadas, areia fina com 

conchas inteiras e areia fina com detritos vegetais (Figura 4. 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.75 – Seção colunar esquemática no ponto T6. I) Pontos de amostragem, idades 14C 

e fácies sedimentares. II) Mapa de localização. Simbologia: areia muito fina (AMF), areia 

fina (AF) e areia média (AM). 
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A fácies basal (de 3 a 2.4 m) consiste de areia fina, maciça, de coloração amarela. O 

contato entre a fácies superior é gradual e marcado pela ocorrência de conchas fragmentadas. 

Observa-se o aumento da bioturbação para o topo da fácies pela ocorrência de manchas mais 

escuras.  

A fácies de areia fina, de coloração cinza claro, delimitada entre 2.4 e 1.8 m de 

profundidade distingue-se pela ocorrência de conchas fragmentadas (50% da fácies). As 

conchas fragmentadas ocorrem disperas na matriz arensa e para o o topo aumentam na 

concentração. Os fragmentos identificados, são os mesmo que ocorrem no ponto T2 e  

correspodem as espécies de Anomalocardia brasiliana, Divaricella quadrisulcata e Bulla 

striata.  

A fácies delimitada entre 1.8 e 0.6 m de profundidade, é formada por areia fina, de 

coloração cinza escuro e com densa concentração de conchas inteiras. As conchas estão bem 

preservadas, não foram obsevados desgastes na margem e marcas de abrasão ocorrem em 

apenas 5% das conchas. Predominam conchas desarticuladas, com convexidade para baixo, 

aninhadas e empilhadas. O contato superior é brusco. Entre as espécie identificadas são 

predominate os exemplares de : Anomalocardia brasiliana (70 %), Bulla striata (10 %), 

Olivancillaria urceus (10 %), Divaricella quadrisulcata (10 %). 

O intervalo superior do testemunho (0.6 a 0 m) é composto por areia fina, de 

coloração cinza a preto. Esta fácies distingue-se, em relação às demais, pela ocorrência de 

detritos vegetais, com pedaços de caule, raízes e folhas. 

A análise granulométrica em amostras do testemunho T6 mostram que a fácies na 

base é composta por sedimentos na classe areia fina a média, moderadamente a bem 

selecionado e de assimetria positiva. Também abrange porcentagem de até 30% de areia 

média. Nas fácies entre 2.4 e 0.6 m de profundiade, em relação as demais fácies, 

predominam sedimentos moderadamente a bem selecionados e menores valores de 

assimetria e curtose. Na fácies de topo, há aumento no teor de areia muito fina, 

acompanhado pela perda de seleção e caráter assimétrico positivo. 
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Paleodeltas de maré enchente  

Na trincheira PG01 foram descritas duas fácies sedimentares: areia fina com conchas 

inteiras e areia fina com detritos vegetais (Figura 4.76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.76 -. Seção colunar esquemática no ponto PG01. I) Pontos de amostragem, idade 
14C e fácies sedimentares. II) Mapa de localização III) Fotografia do interior da trincheira. 

Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 
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A fácies basal, entre 1,0 e 0,40 m, consiste de areia fina com conchas 

predominantemente inteiras, as quais representam cerca de 60% do depósito. Estas conchas 

inteiras incluem espécimes articuladas e fechadas, preenchidas por sedimentos da matriz 

(areia fina), e ocorrem com tamanhos entre 2 e 15 mm. Apresentam orientação caótica, 

empacotamento denso e dispõem-se com convexidade para cima, em estrato de geometria 

interna lenticular. O contato desta fácies com a fácies superior, areia fina com detritos 

vegetais, é brusco, marcado pela ausência de conchas e o aparecimento de fragmentos 

vegetais (folhas, raízes e galhos). Nesta fácies foram analisadas 150 valvas. Entre as espécies 

identificadas ocorrem em ordem de abundância: Anomalocardia brasiliana (70 %), Bulla 

striata (10 %), Olivancillaria urceus (10 %), Divaricella quadrisulcata (10 %). 

A distribuição de classes granulométricas ao longo da coluna sedimentar da trincheira 

PG01 (Figura 4.77) reforça a subdivisão em duas fácies principais. A fácies superior 

distingue-se da inferior pela maior porcentagem de areia muito fina e matéria orgânica, e 

menor presença de areia média. As estatísticas da distribuição de freqüências 

granulométricas (Figura 4.78) sugerem maiores assimetria e curtose na base da fácies 

inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.77– Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira PG01. 
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Figura 4.78 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira PG01.  
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Na trincheira PC01 (Figura 4.79) as fácies descritas são equivalentes às encontradas 

na trincheira PG01. A primeira fácies, entre 1,0 e 0,6 m, é composta por areia fina de 

coloração cinza escuro, com conchas inteiras (60% da fácies sedimentar), articuladas ou não, 

e com poucas conchas fragmentadas (inferior a 20%). Apresenta contato brusco com a fácies 

superior, caracterizada por areia fina preta com detritos vegetais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.79 - Seção colunar esquemática no ponto PC01. I) Pontos de amostragem, idades 
14C e fácies sedimentares. II) Fotografia do interior da trincheira. III) Mapa de localização. 

IV) Morfologia do terreno caracterizada por planície de maré. Simbologia: areia muito fina 

(AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 
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Na fácies de areia fina com conchas inteiras, uma amostra com um total de 130 

valvas foi analisada. As espécies identificadas por ordem de abundânica correspondem a: 

Anomalocardia brasiliana (65 %), Bulla striata (15 %), Divaricella quadrisulcata (12 %), 

Olivancillaria urceus (8 %). Nesta amostra também foram identificados fragmentos de 

equinodermos, como Encope emarginata (bolacha-do-mar). 

O padrão de variação vertical da granulometria (Figura 4.80) caracteriza-se por 

aumento ascendente de areia muito fina e pelíticos. Este afinamento é compensado,pelo 

aumento de areia média para cima, o que torna pouco acentuada a variação das estatísticas de 

tendência central (Figura 4.80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.80 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira PC01. 
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Figura 4.81 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira PC01. 

 

Na trincheira PA01, escavada no delta de maré enchente próximo à atual 

desembocadura lagunar do Camacho, reconheceram-se dois intervalos (Figura 4.82). O 

intervalo inferior, entre 1,0 e 0,4 m, corresponde a fácies areia fina com conchas inteiras. As 

conchas ocorrem aninhadas, com valvas para cima e para baixo, em concentração média de 

45 %. Foram encontrados espécimes articulados e fechados, em posição de vida. As conchas 

ocorrem bem preservadas, com baixa frequência (10%) de exemplares com marcas de 

abrasão, o que sugere pouco transporte. As espécies identificadas, em ordem de abundânica 

relativa, foram: Anomalocardia brasiliana (74 %), Divaricella quadrisulcata (14 %), Bulla 

strita (8 %), Olivancillaria urceus (4 %), além de fragmentos de Equinoderma representados 

por bolacha-do-mar (Encope emarginata). No intervalo superior, em contato abrupto, ocorre 

a fácies de areia fina com detritos vegetais (raízes, pedaços de folhas e caules), de coloração 

preta (Figura 4.81). 
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Figura 4.82. Seção colunar esquemática no ponto PA01. I) Indicação dos pontos de 

amostragem, idades 14C e fácies sedimentares. II) Mapa de localização. IV) Morfologia do 

terreno caracterizada por planície de maré (área de marismas). Simbologia: areia muito fina 

(AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 
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O contato entre o horizonte inferior e o superior, de fácies de areia fina com detritos 

vegetais, é confirmado pelos resultados granulométricos ((Figura 4.83). A fácies superior é 

mais rica em areia média (mais de 30%) e mais pobre em areia fina e areia muito fina, 

apresentando diâmetro médio mais grosso, maior curtose e assimetria menos positiva (Figura 

4.84).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.83 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira PA01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.84 – Variação das estatísticas granulométricas na trincheira PA01. 
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Ao longo da trincheira PA01, predominam minerais ultraestáveis (iZTR) seguidos de 

minerais metaestáveis (iMET) (Figura 4.85). Os teores mais elevados de metaestáveis e 

instáveis foram encontrados na fácies na base da coluna analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.85 – Distribuição de índices de maturidade mineralógico na trincheira PA01. 

 

4.4.2.3. Seção GPR 

Para verificar a geometria das fácies e associações de fácies sedimentares 

identificadas nas trincheiras, testemunhos e sondagens (bacia lagunar, desembocadura 

lagunar, delta de maré enchente, planície de maré e dunas eólicas), e assim delimitar o 

registro da migração lateral da desembocadura lagunar Camacho foram adquiridas seçãos 

GPR paralela e transversal à retrobarreira do Camacho (Figuras 4.86 e 4.87). 

A seção GPR longitudinal a retrobarreira, em direção SW-NE sobre planície de 

deflação eólica e calibrada pela sondagem S2, é representada na Figura 4.86. A penetração 

máxima do sinal foi de 10 m. A a correlação dos refletores com as fácies sedimentares 

identificadas na sondagem S2 permitem caracterizar três radarfácies, designadas da base para 

o topo RF1, RF2 e RF3.  

A radarfácies RF1, entre aproximadamente 10 e 6 m de profundidade, corresponde a 

sequência de refletores contínuos e fortes, suavemente mergulhantes para SW, e com forma 

localmente convexa para cima. A correlação por profundidade com o registro de S2 permite 
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traçar correspondência desta radarfácies com a fácies deposicional de areia fina com conchas 

fragmentadas, datada em 8185–7990 anos cal A.P.. Com base nessa idade, compatível com 

época de subida de NRM, RF1 representaria depósitos de baía em processo de afogamento. 

De acordo com esta interpretação, o intervalo sem refletores bem definidos abaixo de RF1 

incluiria a fácies de areia fina maciça detectada na base de S2. Esta areia pode corresponder 

tanto a depósitos de barreira pleistocênica aflorantes antes da inundação marinha como a 

depósitos de antepraia do início da trangressão. 

A radarfácies RF2, com espessura entre 2 e 6 m, ocorre como uma série de refletores 

contínuos, com mergulho suave para NE e formato sigmóide (tangencial na base e no topo). 

O padrão de terminação dos refletores é em downlap unidirecional que se extendem 

lateralmente por cerca de 100 m por sobre a superfície suavemente inclinada do topo de RF1. 

É comum a intercalação de reflexões forte e contínuas e reflexões fracas. Esta radarfácies 

corresponde em S2 aos depósitos de areia fina com conchas inteiras com idades na base de 

5840–5610 anos cal A.P.. As carcaterísticas da radarfácies RF2 indicam a migração lateral do 

canal lagunar rumo NE (Figura 4.86). Este processo teria erodido e retrabalhado os depósitos 

da barreira transgressiva. Trata-se de superfície diácrona (cada vez mais nova rumo NE), que 

representa a instalação e migração da desembocadura. A descaracterização da radarfácies 

com atenuação do sinal  pouco a SW do perfil C1 pode ser indicativo que a desembocadura 

lagunar do Camacho teria sido instalada menos de 1 km a SW de S2, portanto junto ao ponto 

de mudança de orientação da margem da lagunas Garopaba do Sul, de NW para NE. A RF2 

passa lateralmente para refletores com alto contraste litológico contínuos horizontal e 

ligeiramente sub-horizontal (1º-2º) que delimitam os deltas de maré enchente associados ao 

canal lagunar. Uma interpretação alternativa seria a de que este foi o ponto inicial de 

progradação longitudinal de um esporão. Estes refletores contínuos de alta amplitude na 

seção GPR indicam constraste litológico dos depósitos e representam densa concentração de 

conchas inteiras como são identificadas nos pontos de amostragem obtidos neste setor.  

A radarfácies RF3, sobreposta e em discordância com a radarfácies RF2, corresponde 

a refletores descontínuos paralelos, horizontais a sub-horizontais. Estes refletores, com 

espessura mínima de 1 m, equivalem na sondagem S2 a fácies de areia fina com detritos 

vegetais, associada a depósitos de planície de maré.  

O topo da seção GPR consiste numa série de refletores retilíneos, contínuos, 

uniformemente espaçados e plano-paralelos. Estes refletores representam a fácies sedimentar 

de areia fina maciça do topo de S2, que, associada ao contexto geomorfológico atual, pode 
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ser atribuída a depósitos delgados de planície de deflação eólica. Não se descarta, porém, a 

possibilidade de este padrão decorrer da interferência antrópica ou de limitação do registro 

geofísico próximo à superfície e acima do freático.  
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A seção GPR C2, transversal à retrobarreira do Camacho (Figura 4.87), foi levantada 

num setor de transição entre planície de maré e delta de maré enchente. 

Na parte inferior da seção C2, abaixo da profundidade entre 4m, a SE, e 8 m, a NW, 

caracteriza-se uma unidade sem refletores, provavelmente correlata a unidade inferior do 

radargrama longitudinal (Figura 4.86). O mergulho do topo desta unidade para NW indica 

que ela possa relacionar-se à existência de uma barreira a SE. Acima desta unidade, os 

padrões de configuração dos refletores permitem sua divisão em três radarfácies.  

A primeira radarfácies (RF1) é representada por um conjunto subtabular de refletores 

descontínuos na profundidade entre 8 e 3 m, com mergulho geral para NW (destacado em 

amarelo na Figura 4.87). Estes refletores na porção NW da seção passam para forma sub-

horizontais e são menos espesso. De acordo com as descrições dos depósitos sedimentares 

encontrados na região neste intervalo de profundidade, esta radarfácies abrange os depósitos 

de areia fina com conchas fragmentadas formada na fase incial de desemvolvimento do 

sistema lagunar come formação da desembocadura lagunar.  

Para NW, nos primeiros 200 m da seção C2, observou-se uma segunda radarfácies 

(RF2, em azul na Figura 4.87). Esta radarfácies caracteriza-se por padrão de clinoformas 

sigmóides, progradantes para NW, passando na extremidade noroeste da seção a um 

conjunto triplo de refletores, fortes, contínuos e dominantemente côncavos para cima. Dada 

sua posição estratigráfica sobre e a NW de RF1, e considerando o intervalo de ocorrência 

(entre 7 e 3m), esta radarfácies abrangeria depósitos de areia fina com com conchas inteiras, 

correspondentes aos deltas de maré enchente. 

A fácies RF3 consiste em conjunto ligeiramente lenticular de refletores 

predominantemente plano-paralelos e sub-horizontais, entre 3 e 1 m de profundidade (em 

vermelho na Figura 4.87), os quais podem ser atribuídos a depósitos de planície de maré. 
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4.4.3. Rio do Meio 

No setor retrobarreira de Rio do Meio (Figura 4.19), foram escavadas duas trincheiras 

(RM01 e RM02), obtido um testemunho (T1) e uma sondagem (S1). A distribuição 

geomorfológica destes pontos pode ser assim descrita: os pontos RM01, RM02 e T1 

localizam-se no limite interior (noroeste) da retrobarreira, a cerca de 100 m do dique 

marginal do canal Rio do Meio, onde se observa a formação de lagos residuais e leques de 

crevassa. O ponto S1 posiciona-se na porção mais externa da retrobarreira e corta a planície 

de maré e antigo tômbolo.  

4.4.3.1. Datações 14C 

Na retrobarreira do Rio do Meio, as idades variaram entre 5570 e 1850 anos cal A.P.. 

Quando analisada a distribuição de idades em relação ao contexto morfológico e 

deposicional, observa-se que idades mais novas que 3000 anos cal A.P. ocorrem nos 

depósitos de areia fina com conchas inteiras e para o interior da retrobarreira, próximo a 

feições morfológicas ainda ativas como o canal de ligação interlagunar (Rio do Meio) 

associado a dique marginal e leques de crevassa. 

Na base dos depósitos de areia fina com conchas inteiras, e para SE, as idades são 

maiores, entre 5570 e 4380 anos cal A.P., o que sustenta a interpretação de que a divisão do 

sistema lagunar (Camacho e Santa Marta) deu-se sobretudo pela formação de tômbolo a 

partir do cabo de Santa Marta, a qual deve ter começado antes mesmo do máximo NRM 

regional. 

 
Tabela 4.6 - Idades 14C obtidas em trincheiras (RM01 e RM02), testemunho (T1) e 

sondagem (S1) em associação de fácies lagunares na retrobarreira do Rio do Meio.  

Amostra 
Profundidade 

(m) 
Número de laboratório 

Idade 14C 
convencional 
(anos A.P.) 

Idade calibrada (anos 
cal A.P.) 

RM01 0,8 CEN-1031 2550 ± 70 2250-1850 
RM02 0,8 CEN-1033 2400 ±70 2355-2000 
T1-02 1 Beta-247991 2790 ± 40 2670-2400 
T1-01 1,7 CEN-1032 2730 ± 70 2680-2300 
S1-03 2,5 Beta-247987 3130 ± 40 3035-2775 
S1-02 3,8 Beta-247990 4370 ± 40 4650-4380 
S1-01 7 Beta-247992 6450 ± 50 5570-5300 
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4.4.3.2. Fácies deposicionais: sedimentologia e conteúdo fossilífero  

Na trincheira RM01, duas fácies deposicionais foram reconhecidas da base para o 

topo: areia fina com conchas inteiras e areia fina com detritos vegetais (Figura 4.88).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.88 - Seção colunar esquemática no ponto RM01. I) Pontos de amostragem, idade 
14C e fácies sedimentares. II) Fotografia do interior da trincheira. III) Mapa de localização. 

IV) Morfologia do terreno caracterizada por planície de maré com ecossistema de marisma. 

Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 
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A fácies inferior (de 0,8 até 0,3m) é de areia fina, coloração cinza, com densa 

concentração de conchas inteiras (80%). As conchas encontram-se articuladas e fechadas, 

preenchidos por sedimentos da matriz arenosa e com espécimes em posição de vida. O 

contato com a fácies sobrejacente, de areia fina cinza escuro com detritos vegetais (raízes e 

folhas), é brusco. 

A variação da distribuição granulométrica ao longo da coluna sedimentar (Figura 

4.89) auxilia a diferenciar as duas fácies. Uma vez que observa-se tendências de baixo para 

cima para aumento nas proporções de areia média, pelíticos, matéria orgânica e redução de 

areia fina e areia muito fina. Com isso, a fácies superior possui diâmetro médio mais grosso 

(menor que 2,3 phi) e pior seleção (desvio padrão acima de 1,0 phi) que a fácies inferior 

(Figura 4.90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.89 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira RM01. 
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Figura 4.90 – Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira RM01. 

Quanto aos índices de estabilidade mineralógica (Figura 4.91), tem-se tendência geral 

de aumento de iMET para o topo, em detrimento do iZTR e iINS. Não ocorre, porém, 

variação acentuada destes índices mineralógicos na passagem entre a fácies inferior (cerca de 

0,3 m) e a superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.91 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica (%) na trincheira RM01. 
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Na trincheira RM02, foram descritas, de baixo para cima, três fácies deposicionais 

(Figura 4.92): areia fina com conchas, areia fina mosqueada e areia fina com detritos 

vegetais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.92 - Seção colunar esquemática no ponto RM02. I) Pontos de amostragem, idade 
14C e fácies sedimentares. II) Mapa de localização. III) Fotografia do interior da trincheira 

com identificação das três fácies. Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia 

média (AM).  
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A fácies inferior (de 1,2 a 0,4 m de profundidade) é formada por areia fina, de cor 

cinza escuro a preto, com conchas inteiras e fragmentadas. As conchas ocorrem 

dominantemente empacotadas e com orientação caótica, embora incluem espécimes em 

posição de vida. Para o topo da fácies, aumenta a porcentagem de conchas inteiras, em sua 

maioria frouxas na matriz arenosa. A fácies intermediária consiste de areia fina cinza claro a 

esbranquiçado. A principal diferença em relação a fácies subjacente é a ausência de conchas. 

O mosqueamento é caracterizado pela presença de manchas marrons distribuídas de modo 

aleatório. A fácies encontrada no topo da trincheira, com cerca de 10 cm de espessura, 

corresponde a areia fina preta, com detritos vegetais representados por raízes, caules e folhas. 

A passagem entre fácies é brusca. 

Os gráficos de resultados da variação das classes granulométricas (Figura 4.93) 

evidenciam o predomínio de areia fina (superior a 50%) ao longo da coluna vertical e o 

aumento no teor de matéria orgânica, com valor máximo (5%) na fácies de topo da seção 

(areia fina com detritos vegetais). Os resultados granulométricos (Figura 4.93 e 4.94) 

confirmam a divisão da trincheira RM02 em três fácies deposicionais. As três amostras 

coletadas na fácies inferior (0,8 a 0,4 m de profundidade), de areia fina com conchas, são 

bastante similares entre si em todos os atributos granulométricos, o que aponta para a 

homogeneidade da fácies. Esta fácies distingue-se das demais pelo teor ligeiramente maior 

de areia fina (maior que 70%) e pela menor concentração de pelíticos e matéria orgânica. Isto 

reflete-se no seu melhor grau de seleção (desvio padrão menor que 0,5 phi), na assimetria 

mais próxima de zero e no menor valor de curtose. A fácies de areia fina mosqueada (de 0,3 

até 0,1 m de profundidade) distingue-se pelos maiores teores de pelíticos (15%) e areia muito 

fina (maior que 15%) e menores de areia média e areia fina, apresentando, diâmetro médio 

discretamente mais fino e grau de seleção pouco pior, em relação às demais fácies. A fácies 

no topo destaca-se pela maior concentração de matéria orgânica (maior que 4%) e areia 

média (maior que 5%), com diâmetro médio mais grosso (2,4 phi), assimetria mais negativa 

(quase -3) e curtose maior (cerca de 20).  
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Figura 4.93 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

trincheira RM02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.94– Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na trincheira RM02.  

 

Na trincheira RM02, foram analisadas cinco lâminas de minerais pesados, cujos 

índices de maturidade são apresentados na Figura 4.95. Os gráficos não mostram variações 

ascendentes acentuadas ou regulares. 
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Figura 4.95 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica na trincheira RM02. 

 

Ao longo do testemunho T1 (Figura 4.96), foram descritas da base para o topo três 

fácies deposicionais: areia fina com conchas fragmentadas, areia fina com conchas inteiras e 

areia fina com detritos vegetais.  
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Figura 4.96 - Seção colunar esquemática no ponto T1. I) Pontos de amostragem, idades 14C 

e fácies sedimentares. II) Fotografia da fácies sedimentar. III) Mapa de localização. 

Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia média (AM).
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O intervalo inferior, entre 2,4 e 1,0 m de profundidade, caracteriza-se por areia fina 

de coloração cinza a preto associada a fragmentos de conchas de tamanho centimétrico, os 

quais representam 20% da fácies sedimentar. Em direção ao topo da fácies, há concentração 

densa de conchas fragmentadas, chegando a representar até 60% da fácies, associada a raras 

conchas inteiras (menos que 10%) (Figura 4.96).  

Na profundidade entre 1,0 e 0,4 m, ocorre a fácies de areia fina, de coloração cinza 

escuro, com conchas inteiras (Figura 4.96), as quais chegam a representar 50 % da fácies. 

Neste intervalo, foram analisadas três amostras de conchas (Figura 4.97). As conchas inteiras 

ocorrem misturadas com fragmentos de conchas, apresentam tamanho entre 2 a 30 mm, 

orientação caótica e desarticuladas. A primeira amostra analisada, que soma total de 60 

valvas, foi obtida nos 10 cm inferiores do intervalo. Dentre as espécies mais frequentes, 

destacam-se Anomalocardia brasiliana (60%), Tellina sp. (23%) e Bulla striata (15%). A 

maioria das conchas, embora desarticuladas, ocorrem bem preservada, com registro de 

marcas de abrasão em apenas 5% das valvas estudadas e preservação de brilho externo em 

79% dos espécimes. Na profundidade entre 0,9 e 0,7 m, dentro de mesma fácies, 256 

conchas foram analisadas. A assembléia neste intervalo é caracterizada por Anomalocardia 

brasiliana (66%), Tellina sp. (18%), Olivella (10%), Bulla striata (3%) e Nucula semiornata 

(2%). Neste intervalo foram encontrados também 31 otólitos. As conchas ocorrem bem 

preservadas, com marcas de abrasão descritas em 12 % das valvas analisadas. Na 

profundidade entre 0,6 e 0,4 m, há mistura de conchas inteiras e fragmentadas. Todas as 

conchas analisadas (22 valvas) pertencem a espécie de Anomalocardia brasiliana, sendo que 

22 % das valvas apresentam marcas de abrasão, o que sugere aumento progressivo de 

transporte mecânico para o topo da fácies. 
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Figura 4.97 – Seção colunar esquemática no ponto T1, com gráfico de distribuição 

percentual das conchas ocorrentes em relação a profundidade, dentro da fácies de areia fina 

com conchas inteiras. 

 

No intervalo entre 0,4 m e o topo do testemunho, a fácies areia com detritos vegetais 

(raízes, caules e folhas) possui cor preta, atribuída a maior presença de matéria orgânica fina. 

Os gráficos de variação de granulometria melhor definem a subdivisão de fácies 

(Figura 4.98 e 4.99). A fácies de areia fina com conchas fragmentadas caracteriza-se pelas 

maiores porcentagens de areia fina (até 90%) e menores de areia muito fina e pelíticos 

(Figura 4.99). Reúne os sedimentos com distribuição mais leptocúrtica (Figura 4.99). Para o 

topo da fácies, tem-se queda na porcentagem de areia fina e aumento na porcentagem de 

areia média (Figura 4.98). Na fácies de areia fina maciça, a partir de 0,7 m, os parâmetros 

granulométricos indicam bem a mudança de fácies pelo aumento de areia muito fina, 
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pelíticos e matéria orgânica. Estes dois últimos atingem seus máximos valores na coluna na 

fácies de topo (Figura 4.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.98 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica no 

testemunho T1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.99 – Variação das estatísticas granulométricas no testemunho T1 
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A variação ascendente dos índices somatórios de minerais pesados (Figura 4.100) 

caracteriza-se por discreto aumento de iZTR, queda de iMET e constância dos valores de 

iINS, até a profundidade de 1,0m. Acima desta profundidade, as tendências de variação 

tornam-se mais acentuadas, com decréscimo contínuo do iZTR, e aumento dos índices iINS 

e iMET, até o topo do testemunho, onde ocorre o menor valor de iZTR e maiores de iINS e 

iMET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.100 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica no testemunho T1. 

 

Na sondagem S1 (Figura 4.101), foram reconhecidas quatro fácies deposicionais, da 

base para o topo: areia fina maciça, areia fina com conchas fragmentadas, areia fina com 

conchas inteiras e areia fina com detritos vegetais.  



 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.101 - Seção colunar esquemática no ponto S2. I) Pontos de amostragem, idades 14C 

e fácies sedimentares. II) Mapa de localização. III) Fotografias do interior da sondagem. 

Simbologia: areia muito fina (AMF), areia fina (AF) e areia média (AM). 
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A fácies basal, entre 15 e 8 m de profundidade, consiste de areia fina maciça de 

coloração cinza claro (Figura 4.101). No intervalo entre 8 e 3 m de profundidade, ocorre 

fácies constituída de areia fina cinza claro, com conchas fragmentadas, as quais apresentam 

tamanho entre 2 e 6 mm. Da profundidade de 3 m até 1 m, tem-se fácies de areia fina, de 

coloração cinza escuro, que difere das demais pela ocorrência de conchas inteiras. No topo, 

acima de 1 m, ocorre fácies de areia fina, de coloração preta, com detritos vegetais (Figura 

4.101).  

Ao longo da seção colunar S1, evidencia-se o predomínio das classes areia fina 

(superior a 40%) e areia muito fina (valores entre 10 e 30%) (Figura 4.102). A principal 

tendência observada coluna acima é o aumento progressivo de areia fina até a profundidade 

de 3 m, em detrimento de areia média e areia muito fina. Ocorre decréscimo brusco de areia 

fina (de 60 para 30%) e aumento de areia muito fina entre 14 e 10 m de profundidade. Acima 

de 4 m de profundidade, até o topo, a porcentagem de areia fina diminui enquanto que a areia 

muito fina aumenta lentamente, com um pico desta fração na profundidade de 3 m.  

Os resultados granulométricos (Figuras 4.102 e 4.103) reforçam a divisão de fácies. 

A fácies inferior, de areia fina maciça (de 15 a 8 m), caracteriza-se por teores 

comparativamente elevados de areia média e picos nos valores de desvio padrão, com 

tendência granodecrescente ascendente. Reúne os sedimentos de distribuição mais 

platicúrtica da coluna sedimentar. De 8 até 3 m, a fácies de areia fina com conchas 

fragmentadas distingue-se pelo afinamento, piora de seleção (desvio padrão de até 2,3 phi) e 

aumento de assimetria e dos valores de curtose. Para o topo desta fácies o diâmetro médio é 

constante, com piora de seleção (desvio padrão maior que 2phi) e tendência para aumento 

nos valores de assimetria e curtose. Segue-se, de 3 até 1 m de profundidade, a fácies de areia 

fina e conchas inteiras, onde ocorre um pico de areia muito fina, o que se reflete no brusco 

aumento dos valores de desvio padrão.  

No topo, com cerca de 1 m de espessura, a fácies de areia fina com detritos vegetais 

possui os maiores teores de matéria orgânica e tendência geral para sedimentos mal 

selecionados, com distribuição assimétrica positiva (Figuras 4.104). 
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Figura 4.102 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica ao na 

sondagem S1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.103 – Variação dos parâmetros estatísticos da distribuição granulométrica na 

sondagem S1. 
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Os índices de estabilidade mineralógica (Figura 4.104) caracterizam aumento para 

cima de iZTR, acompanhado de queda de iINS e iMET, mais nítido até a profundidade de 

10m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.104 – Distribuição de índices de maturidade mineralógica na sondagem S1. 
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4.4.4. Campos Verdes 

No setor retrobarreira de Campos Verdes (Figura 4.10) foi obtida uma sondagem na 

porção nordeste da planície de cordões. Adionalmente Tanaka et al. (2009) obtiveram um 

total de 17 pontos de amostragem, em trincheiras abertas em feições de cordões litorâneos, 

dunas eólicas antigas e paleopontal lagunar. 

 

4.4.4.1. Datações LOE  

Através do método datação LOE foram obtidas 10 idades em amostras de cordões 

litorâneos e dunas eólicas da retrobarreira de Campos Verdes (Tabela 4.7). Todas as idades 

encontram-se expressa em anos antes do presente (A.P.). 

A idade mais antiga foi de 4912 ± 270 anos, para amostra de paleopontal arenoso, e a 

mais nova de 174 ± 14 anos, para paleodunas eólicas. 

 
Tabela 4.7 - Idades obtidas pelo método LOE para amostras da retrobarreira de Campos 
Verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.2. Fácies deposicionais: sedimentologia  

Na descrição da sondagem S3, foram reconhecidas, da base para o topo, três fácies 

sedimentares: areia muito fina maciça, areia fina com conchas fragmentadas e areia fina com 

raízes (Figura 4.105). 

Idades (anos) Amostra 
Feição 

morfológica 
174±14 CV.13B eólica 
355±50 CV.15C margem lagunar 
368±30 CV.10 eólica 
711±64 CV.12 eólica 

1723±119 CV.14A margem lagunar 
1946±141 CV.02A cordão litorâneo 
2763±205 CV.06A cordão litorâneo 
2816±193 CV.05A cordão litorâneo 
3453±277 CV.07A pontal lagunar 
4199±347 CV.11 cordão litorâneo 
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Figura 4.105 - Seção colunar esquemática no ponto S3. I) Pontos de amostragem. II) Mapa 

de localização. III) Fotografias da fácies sedimentar. Simbologia: areia muito fina (AMF), 

areia fina (AF) e areia média (AM). 

A fácies inferior, de 14 a 9 m de profundidade, é composta predominantemente por 

areia muito fina, maciça e de coloração preta. A fácies de areia fina com conchas 

fragmentadas, delimitada entre 9 e 4 m, é composta por areia de coloração cinza escuro com 

manchas em tons de laranja. São comuns conchas fragmentadas ao longo de toda a fácies, 

associadas a poucas conchas inteiras (Figura 4.105). A fácies superior ocorre entre 4 e 0 m 

de profundidade, com contato inferior brusco. Corresponde a areia fina com coloração cinza 

escuro e com raízes espalhadas ao longo de todo o intervalo. 

Os resultados das análises granulométricas confirmam a divisão em três fácies 

sedimentares (Figura 4.106 e Figura 4.107). A fácies inferior (14 a 9 m) distingue-se pelo 

predomínio de areia muito fina (maior que 60%). Possui diâmetro médio mais fino (maior 

que 2 phi), sedimentos bem selecionados (desvio padrão maior que 2 phi) e tendência para 

assimetria negativa (menor que 0 phi). Na fácies intermediária, de 9 até 4 m, há predomínio 

de areia fina, sutil piora de seleção (aumento de desvio padrão), acompanhada por um pico 

no valor de assimetria, que alcança o valor mais negativo ao longo da coluna, e aumento da 

curtose. A fácies superior (4 a 0 m) diferencia-se das demais pela maior porcentagem de 

areia fina (de 60 a mais de 90%), sedimentos mais grossos (diâmetro médio menor que 3 

phi), ganho de seleção (redução nos valores de desvio padrão), assimetria menos negativa e 

curva platicúrtica. 

Nos gráficos de variação dos índices de minerais pesados, destacam-se dois padrões 

principais de variação (Figura 4.108). No intervalo inferior, de areia muito fina, o iZTR 

diminui e o iINS aumenta para cima. O aumento de ultraestáveis pode ser atribuído ao efeito 

crescente, com o tempo, da dissolução pós-deposicional de minerais instáveis (Morton & 

Hallsworth 1999). No intervalo superior, ocorre o padrão inverso, com aumento do iZTR e 

diminuição do iINS para o topo. A variação de mineralogia na coluna como todo certamente 

envolve mudanças hidráulicas, ligada ao fato de se tratar de sucessão de fácies diferentes de 

distintos sistemas deposicionais. 
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Figura 4.106 – Distribuição das classes granulométricas e teor de matéria orgânica na 

sondagem S3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.107– Variação das estatísticas da distribuição granulométrica na sondagem S3. 
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Figura 4.108 – Variação dos índices de maturidade mineralógica na sondagem S3. 

 

Tanaka et al. (2009) obtiveram um total de 17 pontos de amostragem, em trincheiras 

abertas em feições de cordões litorâneos, dunas eólicas antigas e paleopontal lagunar. As 

trincheiras em pontal lagunar (Figura 4.109 I) compreendem as fácies de areia fina maciça 

(AFm) e areia fina com conchas inteiras e fragmentadas (AFcif). Os depósitos de areia fina 

maciça caracterizam-se pelo mosqueamento, com coloração entre marrom e cinza. Os 

histogramas de análise granulométrica (Figura 4.109 II) apontam para o predomínio da classe 

areia fina.  

Um total de cinco trincheiras foram abertas sobre cordões litorâneos. Nestas 

trincheiras, o predomínio é de areia fina, maciça, com presença eventual de estratificação 

plano-paralela incipiente e de fitoturbação (raízes in situ) (fácies AFm, AFp e AFr na Figura 

4.110 I). A análise granulométrica indica que as fácies de areia fina apresentam quantidade 

subordinada (menor que 30%) de areia média e areia muito fina (Figura 4.110 II). São 

sedimentos bem selecionados (menor que 0,50 phi) e de caráter assimétrico negativo (valores 

entre -0,06 a-1,18 phi), com coloração cinza a preta na base, passando para cinza claro a 

esbranquiçado no topo.  
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As outras sete trincheiras de Campos Verdes foram abertas em dunas eólicas 

parabólicas antigas (geração eólica 3), que cobrem os cordões litorâneos da parte SE da 

planície (Figura 4.111 I). Nesta feição morfológica, o predomínio é da fácies areia fina, 

maçica, de cor cinza escuro, passando a cinza claro em direção ao topo, onde ocorre coberta 

por vegetação. A classe areia fina chega a representar 80% (Figura 4.111 II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.109 – Fácies sedimentares descritas em feições morfológicas de margem (CV.01, 

CV.14, CV.15) e pontal lagunar (CV.07 e CV.18), em Campos Verdes  (I), e histogramas de 

distribuição granulométrica (II). 
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Figura 4.110 – Fácies sedimentares descritas em feições morfológicas de cordões litorâneos 

lagunares em Campos Verdes (I) e histogramas de distribuição granulométrica (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.111 – Fácies sedimentares descritas em feições morfológicas de dunas eólicas 

inativa (I) e histogramas de distribuição granulométrica (II). 
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5. INTEGRAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: ASSOCIAÇÕES DE 

FÁCIES E EVOLUÇÃO SEDIMENTAR HOLOCÊNICA DA RETROBARREIRA 

 

5.1. Associações de fácies deposicionais por setores 

A descrição das seções em trincheiras, testemunhos e sondagens, obtidos em distintas 

feições morfológicas, visou à identificação de fácies deposicionais e à inferência dos seus 

processos formadores. A interpretação da evolução sedimentar a partir da descrição e a 

interpretação de observações de relações processo-forma e forma-produto é aplicável em 

estudos de evolução sedimentar do Quaternário costeiro (Giannini 2002, 2007, Martinho 

2004, Nascimento 2008, Tanaka 2007, Guedes 2009). Na maioria dos casos, inclusive no 

presente estudo, os depósitos sedimentares holocênicos ainda possuem suas formas originais 

preservadas e/ou ativas. Esta característica é ideal para integração entre as feições 

morfológicas e seus produtos sedimentares (fácies deposicionais).  

A partir das fácies previamente reconhecidas, apresentam-se a seguir, as respectivas 

associações, divididas segundo os quatro setores geográficos e morfológicos da retrobarreira: 

Garopaba do Sul, Camacho, Rio do Meio e Campos Verdes. Na interpretação destas 

associações de fácies, parte-se do pressuposto de que cada uma delas materializa uma feição 

morfológica reconhecida em superfície naquele setor geográfico.  

A análise das associações de fácies abrange o tratamento estatístico dos resultados 

texturais (frações granulométricas majoritárias e estatísticas da distribuição granulométrica) 

e mineralógicos (índices de maturidade baseados em minerais pesados), apresentados em 

diagramas em caixa. A idéia é verificar estatisticamente até que ponto as associações de 

fácies identificadas distinguem-se em termos de granulometria, estatísticas granulométrica e 

mineralógica. 

Em seguida, integram-se os resultados sedimentológicos aos isotópicos e 

cronológicos para chegar à reconstituição da evolução sedimentar de cada setor da 

retrobarreira.  
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5.1.1. Garopaba do Sul  

O empilhamento vertical de fácies deposicionais e a correlação lateral destas fácies 

(Figura 5.1) permitiu distinguir três associações de fácies deposicionais na retrobarreira de 

Garopaba do Sul, lagunar, planície de maré e eólica, caracterizadas conforme segue: 

Lagunar: compreende as fácies de areia fina com conchas inteiras (AFci) e areia fina com 

conchas fragmentadas (AFcf). Seus depósitos possuem espessura entre 0,40 até 1,5 m com 

extensão lateral de quilômetros abrangendo antigas margens e fundos lagunares. Os 

resultados de datação obtidos para esta fácies indicam que os sedimentos correspondentes 

foram depositados desde pelo menos 5560-5320 anos cal A.P.. Na base da associação de 

fácies lagunar (entre 0,50 e 1,50 m) as conchas estão dominantementes inteiras (90%), 

articuladas e fechadas em posição de vida perpendicular (30%) ou oblíqua (70%) ao plano de 

acamamento (Fornari et al. 2009). No topo, em contraste, há tendência para o predomínio de 

conchas fragmentadas, e as valvas inteiras ocorrem com sinais de abrasão. Dentre as espécies 

mais freqüentes, as conchas bivalves de Anomalocardia brasiliana, Crassostrea sp. e Tellina 

sp. são dominantes (somam 90% das conchas identificadas) na associação de fácies 

lagunares. Em porcentagem inferior a 10%, ocorrem espécies como Olivella sp., Ostrea sp., 

Codakia orbicularis, Tivela sp., Heliobia australis nana, Crepidula aculeata e Thiphora 

pulchella. As espécies Anomalocardia brasiliana e Crassostrea sp., ocorrem em enseadas, 

baías e estuários. Estão associadas a ambientes de baixa energia, com sedimento arenoso a 

areno-lamoso onde se enterram superficialmente no sedimento, suportam variações de 

salinidade entre 17 e 30 ‰ e  (Pitoni 1993; Mendes 1993, Angulo et al. 2002, Boehls et al. 

2008). Nos estudos com Anomalocaria brasiliana nas baías de Florianópolis e Paranaguá 

observou-se que esta espécie atinge melhor desenvolvimento (reprodução e crescimento) em 

áreas onde predomine substrato arenoso sobre arenoso-lamoso e influência de afluxo de água 

marinha em relação a águas continentais (Boehs et al. 2004; 2008, Pezzuto & Echternacht 

1999). A espécie Tellina sp. ocorre em sistemas marinhos rasos (salinidade entre 15‰ a 

40‰), desde ambientes praias de alta energia (zona de arrebentação), onde ocorre enterrados 

cerca 7 cm de profundidade, até fundos arenosos e argilo-arenosos entre 15 a 70 m de 

profundidade (Pitoni 1993, Mendes 1993). Estas características permitem interpretar que os 

depósitos de AFci e AFcf correspondem a sedimentos de uma bacia lagunar, que se 

encontrava inicialmente sem ação de ondas e correntes de maré, conforme evidenciado pela 
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presença de conchas inteiras, articuladas ou desarticuladas, sem marcas de abrasão, depois se 

tornou uma bacia mais rasa, e as conchas foram retrabalhadas pela ação de ondas. Assim, a 

associação de fácies lagunar dominante no registro da retrobarreira de Garopaba do Sul 

corresponde à deposição em corpo de água semi-confinado, com aporte fluvial restrito, e sob 

influência acentuada do afluxo de água marinha.  

Planície de maré: corresponde as fácies areia fina com detritos vegetais (AFdv) com contato 

basal brusco e marcado pela tendências de variação granulométrica para afinamento e perda 

de seleção, ausência de conchas, com aumento nos teores de pelíticos e detritos vegetais, 

representados por pedaços de caule, folhas e raízes. As características sedimentares sugerem 

que esta fácies foi formada nas partes média e superior da zona intermareal, coberta por 

plantas herbáceas adaptadas ao alagamento por águas salobras ou mesmo por vegetação de 

porte arbóreo. Assim, compreende os depósitos de margem lagunar inundados 

periodicamente e cobertos por gramíneas (marismas) e a porção inundada apenas pelas 

sobrelevação temporária e/ou marés de sizígia, dominada por cobertura vegetal de porte 

arbóreo. Na sucessão sedimentar vertical os depósitos de planície de maré representam a 

diminuição do aporte sedimentar por ondas lagunares, sob condição de emersão crescente, 

seguida por colonização de vegetação herbácea e/ou arbórea, conforme evidenciado pela 

intensificação da presença de raízes, folhas e caules, desaparecimento das conchas inteiras 

e/ou fragmentadas e aumento na concentração de matéria orgânica total, com decorrente 

escurecimento na cor dos sedimentos. 

Eólica: formada pelas fácies de areia fina maciça (AFm) e areia fina com raízes (AFr), de 

coloração cinza claro a marrom (geralmente devida a impregnação dos grãos por película 

rica em matéria orgânica). Esta associação ocorre sobrejacente e em contato brusco com a 

associação de fácies lagunar ou planície de maré. Trata-se de sedimentos de feições eólicas 

baixas fixadas pela vegetação que caracteriza áreas de deflação eólica com depósitos 

residuais e/ou lençóis de areia. 

 



 
1
9
1
 

                  F
ig
u
ra

 5
.1
 –
 C
or
re
la
çã
o 
en
tr
e 
fá
ci
es
 s
ed
im

en
ta
re
s 
na
 r
et
ro
ba
rr
ei
ra
 d
e 
G
ar
op
ab
a 
do
 S
ul
. 



 192 

As três associações de fácies sedimentares reconhecidas na retrobarreira de Garopaba 

do Sul foram comparadas, através de gráficos diagrama em caixa, quanto a valores médios e 

intervalos interquartis das estatísticas (tamanho médio, desvio padrão, assimetria e curtose) 

da distribuição granulométrica (Figura 5.2 e Figura 5.3) e dos índices (iZTR, iINS, iMET) de 

maturidade mineralógica (Figura 5.4). A lista de estatísticas descritivas de granulometria e 

mineralogia para o setor Garopaba do Sul esta no anexo 03. 

A associação de fácies eólica caracteriza-se pela menor variabilidade nas estatísticas 

granulométricas, distinguindo-se das demais associações de fácies pelos menores valores de 

desvio padrão e pelo sinal exclusivamente negativo da assimetria (Figura 5.2). O vento 

possui capacidade de seleção mais efetiva, o que pode ser responsável pelo predomínio de 

sedimentos com menor desvio padrão e com valores mais negativos de assimetria. Entre as 

associações de fácies lagunar e de planície de maré, a segunda apresenta maior variabilidade 

quanto a diâmetro médio e desvio padrão, com valor médio de tamanho mais fino. Nas fácies 

lagunares e de planície de maré, predominam os processos subaquosos, ora com lenta 

deposição por decantação, ora com retrabalhamento pela incidência de ondas lagunares e 

correntes de maré. Quando analisada a matriz de dispersão das amostras de dunas eólicas, 

planície de maré e lagunar (Figura 5.3), nota-se agrupamento entre amostras de diferentes 

associações de fácies. Esta semelhança indica características comuns entre as amostras, o que 

pode ser resultante de retrabalhamento progressivo mútuo dos sedimentos, com 

homogeneização. A associação de fácies eólica é a que mais se separa das demais, 

especialmente no diagrama de dispersão entre diâmetro médio e assimetria. 

Nos diagramas em caixa dos índices de maturidade mineralógica, observa-se 

semelhança entre as associações faciológicas em termos de valores absolutos (Figura 5.4). 

Quanto à amplitude do intervalo de variação, a associação de fácies eólica destaca-se pela 

menor variabilidade nos índices iZTR e iMET. Os maiores intervalos de variação de índices 

mineralógicos para as associações de fácies lagunares e de planície de maré podem refletir a 

maior variedade de fontes sedimentares que chegam á bacia lagunar, bem como de condições 

hidráulicas de transporte e deposição. 
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Figura 5.2 – Diagramas em caixa das variáveis granulométricas para cada associação de 

fácies da retrobarreira de Garopaba do Sul (N = número de amostras: NEólico = 17, NLagunar = 

25, NPlanície de Maré = 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Matriz de dispersão das variáveis granulométricas para cada associação de 

fácies da retrobarreira de Garopaba do Sul (N = número de amostras: NEólico = 17, NLagunar = 

25, NPlanície de Maré = 13). 
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Figura 5.4 – Diagramas em caixa para a comparação entre índices de maturidade 

mineralógica agrupadas por associação de fácies (N = número de amostras: NEólico= 17, 

NLagunar= 25, NPlanície de Maré= 13 
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5.1.2. Camacho  

O empilhamento vertical de fácies deposicionais, também inferida em seções de GPR 

(paralela à barreira, segundo SW-NE, e transversal, NW-SE), e a correlação lateral destas 

fácies (Figura 5.5) permitiu distinguir quatro associações de fácies deposicionais na 

retrobarreira do Camacho: desembocadura lagunar, delta de maré enchente, planície de maré 

e dunas eólica, conforme segue : 

Desembocadura lagunar: compreende as fácies de areia fina com conchas fragmentadas 

(AFcf) e areia fina com conchas inteiras (AFci), de coloração entre cinza claro e cinza 

escuro. Esta associação ocorre lateralmente, ao longo da retrobarreira do Camacho, por cerca 

de 5 km, apresenta espessura maior que 2 m e torna-se menos espessa lateralmente (para 

NE). As idades 14C obtidas indicam que os processos de formação dos depósitos de 

desembocadura lagunar foram ativos desde 8185-7990 anos cal A.P. O contato basal desta 

associação com os depósitos marinhos indiferenciados é brusco e ersosivo, marcado 

localmente pela acumulação de conchas fragmentadas (Figura 5.5). Na base da associação de 

fácies desembocadura lagunar predomina a fácies de AFcf que compreende depósitos 

arenosos bem a moderadamente selecionados associado a densa cocentração de conchas 

fragmentadas. Os fragmentos de conchas incluem espécies de ambientes abrigados 

(estuarinos, lagunares e baía), como Anomalocardia brasiliana e Crassostrea sp. (Pitoni 

1992, Mendes 1993). Para o topo da associação ocorre a fácies AFci caracterizada pela 

tendência granocrescente, perda de seleção e aumento de bioturbação. Espécies 

características, em ordem de abundância, na base de AFci são: Anomalocardia brasiliana 

(76 %), Bulla striata (12 %), Divaricella quadrisulcata (5 %), Olivancillaria urceu (5 %) e 

Diplodonta punctata (2 %). Esta assembléia de conchas é descrita como de ambiente 

lagunar, baía e marinho (Pitoni 1991, Mendes 1992, Pezzuto & Echternacht 1999, Boehs et 

al. 2004). Rumo ao topo da fácies AFci (1 m superior) a concentração de bioclastos 

caracteriza-se pelo aumento ascendente no grau de empacotamento e aninhamento de 

conchas inteiras. Estas ocorrem desarticuladas e paralelas ao plano de acamamento, com 

convexidade para baico e para cima. As espécies presentes na porção superior da associação, 

com domínio de exemplares de sistema abrigados (baía, laguna e/ou estuário), são 

Anomalocardia brasiliana (98 %), Bulla striata (1 %) e Divaricella quadrisulcata (1%). 

Destaca-se a no topo da concentração de bioclastos a preservação de poucas (menor que 10 
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%) conchas inteiras e articuladas em posição de vida, o que é sugestivo de rápido 

soterramento (Kidwell & Bosence 1991, Brenchley & Harper 1998, Best & Kidwell 2000). 

Nas amostras analisadas 20 % das valvas apresentam sinais de abrasão e 95% estão 

desarticuladas (Fornari et al 2009). Uma particularidade destes depósitos é a ocorrência de 

fragmentos de espécimes do filo Equinodermata, como bolachas-do-mar (Encope 

emarginata) e espinhos de ouriços-do-mar (Litechinus variegatus). Esta associação de fácies 

compreende os depósitos residuais (lags), delgados (1 m de espessura), contendo 

concentrações de bioclastos que preenchem o canal lagunar. Na base do canal com seleção e 

retabalhamento por correntes de maré em desembocadura lagunar há conchas fragmentadas e 

passam para o topo para conchas inteiras, todas desarticuladas, caoticamente distribuídas na 

matriz e representadas por conchas com marcas de abrasão. Na seção GPR, a desembocadura 

lagunar equivale a uma série de refletores contínuos, com mergulho suave para NE e formato 

sigmóide (tangencial na base e no topo). O padrão de terminação dos refletores é em 

downlap por sobre uma superfície suavemente inclinada interpretada como de fundo lagunar 

Delta de maré enchente: é composta pela fácies AFci, de coloração cinza escuro, 

delimitada mais ao interior da retrobarreira nos pontos de amostragem PG01, PC01 e PA01. 

Caracteriza-se pela presença de pelíticos em porcentagens entre 5 e 10%. Esta associação 

representa a porção distal do complexo desembocadura lagunar. A concentração de 

bioclastos nesta associação difere-se pelo predomínio de valvas inteiras (97%),desnamente 

empacotadas, aninhadas e com convexidade para baixo (95%). A assembléia de conchas 

abrange mistura de espécies de habita distintos, com predomínio de Anomalocardia 

brasiliana (80% das conchas) com ampla distribuição em ambiente de baixa energia (baía, 

estuário) até espécies de sistema marinho raso, com agitação por ondas, como Bula striata, 

Divaricella quadrisulcata, Olivancillaria urce e fragmentos de equinodermos. A posição 

estratigráfica desta associação, sotoposta a depósitos de planície de maré e sobreposta a 

depósitos de desembocadura lagunar associada a mistura de moluscos de habitat distintos 

(marinhos e lagunares/estuarinos), e a restrição geográfica à margem lagunar indicam a 

formação de deltas de maré enchente na fase que o canal estava sob acentuada influência de 

correntes marinhas. Em seção GPR (ver Figura 4.86) caracteriza-se por padrão de 

clinoformas sigmóides com refeletores mergulhando para NW o que representa a fase de 
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progradação e alargamento da retobarreira pelo desenvolvimento de deltas de maré enchente 

para interior da laguna. 

Planície de maré: compreende a fácies de areia fina com detritos vegetais (AFdv). Esta 

associação é similar à sua homóloga já descrita no setor Garopaba do Sul, da qual difere pelo 

contexto associado a assoreamento e emersão dos deltas de maré enchente e fechamento da 

desembocadura lagunar. A associação de fácies planície de maré na seção GPR corresponde 

ao arranjo de refletores descontínuos e sub-horizontais, o qual pode ser atribuído a substrato 

vegetado, sujeito a inundações periódicas por marés. 

Eólica: compreende as fácies de areia fina maciça (AFm). Neste setor, a associação de fácies 

eólica alcança pelo menos 2 m de espessura, com sedimentos arenosos limpos de coloração 

amarela, por vezes associados a presença de raízes in situ. Tem restrita distribuição lateral e 

sugere o deslocamento de dunas eólicas sobre áreas assoreadas do sistema lagunar, podendo 

alcançar a margem da laguna quando passa a ser erodida e trabalhada por ondas. Em seção 

GPR, os depósitos eólicos ocorrem no topo representados por refletores retilíneos, contínuos 

e plano-paralelos.  
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Nos gráficos boxplot separados por associações de fácies (Figura 5.6), observa-se 

que, para os depósitos eólicos, todos as estatísticas granulométricas são pouco variáveis, o 

que pode relacionar-se à seletividade e pouca variedade de processos de transporte de grãos 

pelo vento. As associações de desembocadura lagunar (composta por delta de maré 

enchente) apresentam maior variabilidade (intervalo interquartis) quanto ao diâmetro médio, 

o que denota grande gradiente de energia dentro destas associações. Já a associação planície 

de maré possui mais variabilidade em termos de desvio padrão, assimetria e curtose, o que 

reflete a propensão a acúmulo de finos, porém a teores muito variáveis.  

A tendência observada para os índices de maturidade mineralógica (Figura 5.7) é de 

ampla variação do iINS, nas três associações de fácies. Por outro lado, o iZTR destaca-se 

pela menor variação interquartis na associação de fácies de planície de maré, mantendo 

valores muito próximos para as associações de fácies desembocadura lagunar e eólica. Para o 

iMET, o padrão é oposto, com maior variabilidade na associação de fácies planície de maré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Diagramas em caixa das estatísticas da distribuição granulométrica para as 

associações de fácies sedimentares na retrobarreira do Camacho (Valores de N, número de 

amostras: NEólico= 23, NDesembocadura= 22, NPlanície de Maré= 19). 
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Figura 5.7 – Diagramas em caixa os índices de maturidade mineralógica para associações de 

fácies sedimentares na retrobarreira do Camacho (Valores de N, número de amostras: 

NEólico= 23, NDesembocadura= 22, NPlanície de Maré= 19). 
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5.1.3. Rio do Meio 

O empilhamento vertical de fácies deposicionaise a correlação lateral destas fácies 

(Figura 5.5) permitiu reconhecer três associações, tômbolo, lagunar e planície de maré, 

conforme descrito a seguir (Figura 5.8): 

Tômbolo: ocorre na base da correlação de fácies, possui espessura mínima de 3 m e 

continuidade lateral ao longo de toda a retrobarreira do Rio do Meio. É composta pelas 

fácies areia fina maciça (AFm) e areia fina com conchas fragmentadas (AFcf) de coloração 

amarela a cinza claro, caracterizadas por sedimentos bem selecionados e de assimetria 

positiva. Os resultados de datações sugerem que os sedimentos correspondentes foram 

depositados desde 5570 anos cal A.P.. Esta associação corresponde a formação de um 

tômbolo alongado na direção NW, protegida da ação direta de ondas marinhas pelo cabo de 

Santa Marta. A formação do tômbolo proporcionou o acúmulo de sedimentos na 

retrobarriera e limitou o transporte transversal e longitudinal, o que intensificou a 

fragmentação do sistema lagunar, entre as lagunas Camacho e Garopaba do Sul. 

Lagunar: ocorre em contato gradual acima da associação de fácies tômbolo. As idades 

obtidas para os depósitos desta associação de fácies variaram entre 4830 e 1850 anos cal 

A.P.. Sua espessura varia de 0.5 até 2 m e ocorre com extensão lateral (centenas de metros). 

É formada pelos depósitos de areia fina de conchas inteiras (AFci). As conchas inteiras 

chegam a representar 50% do depósito, estão bem preservadas e marcas de abrasão foram 

observadas em 10% das conchas. Predominam espécies de infauna, com mistura de 

moluscos de habitats diferentes, como Anomalocardia brasiliana (60%), comum em baías e 

lagunas, Tellina sp. (17%) e Bulla striata (15%), de sistema marinho raso (Mendes 1993, 

Pitoni 1993, Boehs et al. 1995). Em menor porcentagem, encontram-se Nucula semiornata 

(5%) e Heliobia sp. (3%), com ampla distribuição . Nos 15 cm de topo da fácies AFci, 

ocorrem exclusivamente conchas de Anomalocardia brasiliana (100%), com aumento de 

valvas inteiras (80%), fracamente empacotadas, todas desarticuladas, e obliquamente 

orientadas ao plano de acamamento (90%). Esta associação de fácies foi depositada em 

condições de circulação de baixa energia em sistema lagunar raso com aporte marinho 

Planície de maré: abrange os depósitos de areia fina com detritos vegetais (AFdv) no topo 

da correlação de fácies, de coloração preta e espessura máxima de 1 m. O contato inferior 

com os depósitos lagunares é abrupto  Esta associação representa uma fase de assoreamento 

crescente da laguna, com emersão e formação de marismas. Sua deposição reflete os estágios 
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avançados de compartimentação do sistema lagunar, quando separaram-se as lagunas Santa 

Marta e Camacho.  
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No diagrama em caixa das estatistícas granulométricas (Figura 5.9), a associação de 

fácies lagunar exibe menor amplitude interquartis para diâmetro médio e desvio padrão e 

maior para curtose e apresenta valores de desvio padrão significativamente menores. 

Destaca-se como a associação mais seletiva e ao mesmo tempo com menor variabilidade de 

processos e nível de energia. Quanto aos índices de maturidade mineralógica (Figura 5.10), 

os depósitos lagunares e de planície de maré apresentam maior variabilidade nos índices 

ZTR e MET, o que pode estar relacionado a maior variação de fonte sedimentar imedita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Diagramas em caixa das estatísticas granulométricas para as associações de 

fácies na retrobarreira do Rio do Meio (N = número de amostras: NTômbolo= 15, NLagunar= 20, 

NPlanície de Maré= 15) 
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Figura 5.10 – Diagramas em caixa dos índices de estabilidade mineralógica para as 

associações de fácies na retrobarreira do Rio do Meio (N = número de amostras: NTômbolo= 

15, NLagunar= 20, NPlanície de Maré= 15). 
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5.1.4. Campos Verdes 

Foram reconhecidas cinco fácies deposicionais na retrobarreira de Campos Verdes, 

correspondentes, da base para o topo, a: areia fina maciça (AFm), areia fina com 

estratificação plano-paralela (AFp), areia fina com raízes (AFr), areia fina com conchas 

inteiras e fragmentadas (AFcif) e areia fina com conchas inteiras (AFci). Sua distribuição 

espacial permite caracterizar três associações de fácies sedimentares, cordões litorâneos, 

pontal lagunar e dunas eólicas, descritas a seguir: 

Cordões litorâneos lagunares: compreende as fácies AFm e AFp, compostas por areia fina, 

com quantidade subordinada de areia média e areia muito fina, maciça, salvo pela presença 

eventual de estratificação plano-paralela incipiente e de fitoturbação (raízes in situ). Ocorre 

lateralmente por cerca de 5 km e abrange a planície de cordões litorâneos. É formada por 

sedimentos bem selecionados (menor que 0,50 phi) e de caráter assimétrico negativo (valores 

entre -0,06 a-1,18 phi), com coloração cinza a preta na base, passando para cinza claro a 

esbranquiçado no topo. Esta associação de fácies, depositada em condições subaquosas, 

representa o produto de ondas lagunares em retrobarreira influenciada pela circulação 

marinha através da desembocadura lagunar. As idades LOE (Tanaka 2010) indicam que o 

desenvolvimento da planície de cordões litorâneos deu-se entre 4000 e 2000 anos A.P. 

Pontal lagunar: compreende as fácies AFcif e AFr. A fácies AFcif é formada por areia bem 

selecionada, de coloração cinza, com mistura de conchas inteiras e fragmentadas, de 

diferentes tamanhos. Esta fácies ocorre na base e representa depósitos gerados em condições 

submersas pela interação de ondas lagunares de alta energia capaz de retrabalhar e 

fragmentar os bioclastos. Representa a sedimentação do pontal lagunar na fase submersa. No 

topo dá fácies de AFcf, em contato abrupto, ocorre a fácies de AFr, areia fina, bem 

selecionada e de coloração preta. Esta fácies foi depositada em condições de baixa energia, 

recobrindo a fácies de AFcif, sob acelerada emersão do pontal lagunar. A idade LOE 

(Tanaka et al. 2009) obtida nesta associação de fácies indica em 4912 ± 270 anos A.P. os 

depósitos de pontal lagunar já haviam sido formados. 

Dunas eólicas: composta pela fácies AFm, areia fina, bem a moderadamente selecionada, 

maciça, de coloração cinza escuro, passando a cinza claro em direção ao topo, onde a fácies 

deposicional se encontra coberta por vegetação. A presença de raízes associada a areia de 

coloração cinza claro pode ser atribuída à pedogênese recente com formação de horizonte A. 

Bandas irregulares sub-horizontais de infiltração, definidas por concentração variável de 

finos coloidais formados por argilominerais, óxido-hidróxidos de ferro e matéria orgânica é 
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observada nesta fácies. Esta fácies corresponde a depósito eólico formados desde 2255 ± 123 

anos AP (Tanaka et al. 2009). 

Na retrobarreira de Campos Verdes, as associações de fácies sedimentares de 

cordão, duna e pontal são comparadas na Figura 5.11 observam-se duas tendências 

principais: 1) agrupamento das variáveis granulométricas para amostras de feições de cordão 

e dunas eólicas; 2) ampla dispersão das amostras de pontal lagunar. Estas tendências 

refletem o processo de deposição das fácies; assim, no pontal lagunar predominam 

sedimentos menos retrabalhados, cuja fonte sedimentar é a bacia lagunar. Por outro lado, as 

fácies de cordão e duna eólica são intensamente retrabalhadas entre si, o que gera uma 

assinatura textural comum. 

Na Figura 5.12, compara-se a variação dos índices de maturidade mineralógica para 

as associações de fácies deposicionais reconhecidas. O gráfico indica o predomínio de iZTR 

para o conjunto de amostras, embora para as amostras de pontal lagunar e cordões litorâneos 

haja maior variação de iZTR. A porcentagem de iMET, sempre inferior a 50%, mantém-se 

pouco variável, exceto para as amostras de pontal lagunar. Este padrão, assim como na 

granulometria, indica a tendência de sedimentos mais imaturos e heterogêneos para as 

amostras de pontal lagunar. 
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Figura 5.11 – Matriz de dispersão das variáveis granulométricas para cada associação de 

fácies de amostras da retrobarreira de Campos Verde (N = número de amostras NEólico= 7, 

NPontal = 5, NCordão= 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Diagrama em caixa para comparação entre índices de maturidade 

mineralógica agrupadas por associação de fácies (N = número de amostras NEólico= 7, NPontal 

= 5, NCordão= 6). 
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5.2. Evolução sedimentar holocênica da retrobarreira  

 

5.2.1. Garopaba do Sul  

A análise de isótopos estáveis de carbono na matéria orgânica preservada nos 

sedimentos e em conchas de Anomalocardia brasiliana auxiliam na distinção entre as 

associações de fácies registradas no testemunho T3 na retrobarreira de Garopaba do Sul 

(Figura 5.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Variação dos resultados isotópicos no testemunho T3, em função da 

profundidade, idades 14C e associações de fácies em sedimentos (Corg e δ
13C) e em conchas 

de Anomalocardia brasiliana (δ13C e δ18O). 

 

A concentração de carbono orgânico (Corg) varia de 0,04 a 3,65 % da base ao topo da 

seção colunar (Figura 5.13). Destaca-se o aumento brusco a partir da profundidade de 0,6 m 

(idade de 4800-4330 anos cal A.P.), na passagem para os depósitos da associação de fácies 

de planície de maré, cujos valores médios são claramente mais elevados que os da associação 

lagunar. O δ13C nos sedimentos varia -18 até -24 ‰ (Figura 5.13) dentro da associação de 

fácies lagunar. Esse intervalo, próximo ao típico de fitoplanton marinho (-19 a -22 ‰), 

parece indicar mistura de fontes de matéria orgânica, porém com maior influência de aporte 

marinho. A estabilização dos valores entre -24 até -23,5 ‰ na associação planície de maré é 

sugestiva de mudança na contribuição das fontes de matéria orgânica, com maior entrada de 
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material enriquecido em C de fictoplâncton de água doce e menor influência marinha, em 

comparação com o intervalo inferior. 

Em amostras de conchas do molusco Anomalocardia brasiliana, os valores de δ13C 

são sempre positivos e oscilam dentro da faixa entre 0,9 ‰ e 1,5 ‰ (V-PDB), com tendência 

de aumento para o topo até a profundidade 0,8 m (4000 anos cal A.P.) e  redução entre 0,8 e 

0,6 m (Figura 5.13). Já a variação dos isótopos de oxigênio (δ18O) é restrita a valores sempre 

negativos (menor que -1,0 para -0,03 ‰: Figura 5.13), com tendência de aumento para cima 

até a profundidade 1,2 m (idade de 5100 anos cal A.P.), seguida de queda entre 1,2 e 0,6 m 

(até 4800 anos A.P.). Este padrão de variação de isótopos estáveis nas conchas pode ser 

atribuído a aumento gradual do aporte de água marinha até aproximadamente 5000 anos 

A.P., seguido de redução deste aporte no final da sedimentação da associação de fácies 

lagunar.  

O conjunto de resultados permitiu assim reconhecer três fases evolutivas da 

retrobarreira de Garopaba do Sul (Figura 5.14). 
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A Fase 1 (Figura 5.14) corresponde à submersão da área ao longo do talvegue de 

vales incisos e depressões adjacentes com a formação do sistema lagunar. A idade de 5560-

5320 anos cal A.P. obtida em concha do molusco Anomalocardia brasiliana inteira, 

articulada e fechada e em posição de vida em depósitos da associação de fácies lagunar no 

setor de Garopaba do Sul, 1,2 m abaixo do nível do mar atual, indicam que nesta fase o 

sistema lagunar já havia sido formado. Este intervalo de idade é coincidente com a época do 

máximo NRM (2,1 ± 1,0 m) encontrado por Angulo et al. (1999, 2006) na região. Também é 

o período descrito na literatura como favorável à formação e estabilização de barreiras 

transgressivas, que migram rumo ao continente até que seja alcançada a máxima transgressão 

(Field & Duane 1976, Oertel et al. 1992, Dillenburg 1994; 2000a; 2004a; 2006; 2009; 

Giannini et al. 2001, 2010, Cattaneo et al 2003, Travessa et al. 2003, Souza 2005, Lima 

2008, Guedes 2009). Em Garopaba do Sul a idade LOE de cerca de 6000 anos AP, 

encontrada no núcleo de sambaqui Encantada III, em fácies de areia fina maciça amarela 

permite a interpretação da ocorrência de depósitos subaquosos de barreira transgressiva 

(Giannini et al. em preparo) durante sua fase inicial.  

Na retrobarreira holocênica de Garopaba do Sul o estágio inicial da formação do 

sistema lagunar é representado por depósitos com marcante presença de conchas. Os 

resultados de análise taxonômica, indicativos de predomínio de espécies mixohalinas da 

infauna (90% das conchas), e tafonômica, com concentrações de conchas inteiras, bem 

preservadas, articuladas e fechadas, em posição de vida, são evidências da deposição em 

ambiente de baixa energia, interpretado como sistema lagunar que, embora estivesse sobre 

influência marinha, não recebia a ação direta de ondas de mar aberto. As razões isotópicas 

refletem esta fase de transição de um sistema marinho (baía) para um sistema lagunar. Os 

sedimentos da associação de fácies lagunar, na parte inferior do testemunho T3, 

caracterizam-se por valores de δ13C semelhantes aos de fitoplâncton marinho, com tendência 

para o topo a valores mais significativos indicativos de aporte de matéria orgânica de origem 

continental (Figura 5.14). Em conchas da associação de fácies lagunar, o aumento 

progressivo das razões isotópicas de C e O até cerca de 5000 anos cal A.P. e sugere o 

predomínio de aporte de água marinha. Para o topo da associação de fácies lagunar e com a 

queda de idades, observa-se valores mais altos da razão C e queda do O, o que pode refletir o 

início da fase regressiva, com intensificação da progradação de delta do rio Tubarão e 

redução de aporte marinho, com águas menos salinas e maior influência da sedimentação 

continental no sistema lagunar.  
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A Fase 2 entre 5000 e 3000 anos cal A.P. (Figura 5.14), associa-se à descida do NRM 

(Angulo et al. 1999, 2006), após o máximo transgressivo holocênico e conseqüente 

rebaixamento do nível de base lagunar. Assim, mesmo que o aporte sedimentar fosse baixo, 

a taxa de acumulação de sedimentos superava a taxa de geração de espaço de acomodação. 

Neste cenário, a retrogradação e emersão dos depósitos de retrobarreira alcançou seu 

máximo desenvolvimento no setor de Garopaba do Sul como produto do assoreamento e 

restrição da circulação lagunar a uma pequena bacia. Esta evolução paleogeográfica se 

reflete nas curvas de resultados isotópicos. A razão δ13C nos sedimentos, com valores mais 

negativos, aponta para matéria orgânica de origem terrestre (plantas C3 e/ou C4 ou 

fitoplâncton de água doce). O aumento de C orgânico e a queda progressiva nos valores de 

δ13C e δ18O no carbonato das conchas de Anomalocardia brasiliana, a partir de 5000 anos 

(topo da associação de fácies lagunar) sugerem redução do aporte marinho e aumento no 

suprimento de carbono orgânico dissolvido (DIC) de origem continental, o que indica o 

fechamento contínuo do sistema lagunar. Aguirre et al. (1998, 2002), em estudos de isótopos 

estáveis (carbono e oxigênio) de conchas de depósitos holocênicos lagunares, interpretam o 

progressivo fechamento da paleolaguna Mar Chiquita (Argentina) com base no aumento nos 

valores de C para o topo em relação a queda nos valores de δ18O.  

A Fase 3 entre 3000 anos cal A.P. até o presente (Figura 5.14), caracteriza-se pelo 

preenchimento da bacia lagunar, com desenvolvimento da planície de maré, isolamento do 

lago Laranjal. O conjunto de resultados sedimentológicos e isotópicos caracterizam a 

passagem para os depósitos de planície de maré baseado no desaparecimento de conchas, 

predomínio de fácies de areia fina com detritos vegetais, aumento ascendente dos valores de 

Corg e queda da razão isotópica de carbono em sedimentos. Atesta-se assim a redução da 

influência de águas marinhas, associada ao alargamento da retrobarreira, restrição do lago 

Laranjal com dessalinização progressiva das águas e aumento relativo do aporte de matéria 

orgânica continental, tendo como reflexo direto os valores mais negativos de δ13C. 
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5.2.2. Camacho 

Os resultados obtidos nas análises de Corg e δ
13C em sedimentos, e de δ13C e δ18O em 

conchas de Anomalocardia brasiliana na retrobarreira do Camacho foram correlacionados as 

associações de fácies sedimentares (Figura 5.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Variação dos resultados isotópicos ao longo do testemunho T2 e sondagem 

S2, em função da profundidade, idades 14C em sedimentos (Corg e δ
13C) e em conchas de 

Anomalocardia brasiliana (δ13C e δ18O). 

 

Os depósitos na base caracterizam-se pelo maior teor de Corg, na coluna sedimentar e 

pela razão δ13C entre -26.9 ‰ e -21.5 ‰, o que sugere mistura na fonte de matéria orgânica 

para este depósitos. A passagem para associação de fácies desembocadura lagunar é marcada 

pela variação na curva do Corg e δ
13C dos sedimentos. Destaca-se descréscimo e baixos 

teores de Corg (menores que 10%) associados a valores mais negativos de δ13C, variando 

dentro do intervalo de -26.5 ‰ a -21 ‰, com valores mais negativos para o topo dos 
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depósitos, na associação de fácies delta de maré enchente. Estes valores apontam pelo duas 

tendências: I) na base da associação de fácies desembocadura lagunar a maioria dos valores 

são menores ou iguais a – 22‰  o que indica presença de fitoplâncton marinho; II) para o 

topo nos depósitos de delta de maré enchente a tendência é para a mistura na fonte de 

matéria orgânica preservada nos sedimentos (plantas terrestres e fitoplâncton marinho), com 

maior influência de plantas terrestres a partir do intervalo de 8070-7855 anos cal A.P e 

aumento ascendente de δ13C, rumo a valores de fitoplâncton marinho, até 5840-5600 anos 

cal A.P. Nos sedimentos da associação de fácies planície de maré, há aumento do teor de Corg 

até o topo, onde alcança o maior valor da seção colunar (20%). A curva de δ13C registra 

redução acentuada nesta associação de fácies (até -28‰), e indica passagem para o 

predomínio de matéria orgânica de origem terrestre, principalmente plantas C3 e/ou 

fitoplâncton de água doce.  

Os resultados de δ13C para conchas de Anomalocardia brasiliana (Figura 5.15) 

caracterizam-se pelo enriquecimento do isótopo pesado com a queda das idades 14C, ao 

longo do registro vertical da associação de fácies desembocadura lagunar. Esta tendência 

reflete a influência do aporte sedimentar marinho para o topo desta associação, como 

sugerido pelo δ13C da matéria orgânica preservada nos sedimentos. A curva de δ18O (Figura 

5.15) apresenta comportamento oposto, com enriquecimento ascendente no isótopo mais 

leve (valores mais negativos), o que aparentemente, indicaria diluição da água marinha nos 

depósitos de delta de enchente conclusão contrária à obtida com base em demais indicadores. 

Uma possibilidade é que o tempo de resposta do molusco ao fracionamento isotópico da 

água sejam mais rápidas com o oxigênio do que com o carbono. 

A sucessão vertical das associações de fácies sedimentares e sua correlação na lateral 

combinadas aos resultados isotópicos, datações 14C e seções GPR sugerem que a 

retrobarreira do Camacho teve sua evolução em três fases principais, com crescimento 

simultâneo tanto para NE (migração lateral da desembocadura Camacho), como para SE-

NW (emersão do delta de maré enchente no interior da laguna). 

Duas hipóteses explicariam a formação e desenvolvimento inicial da retrobarreira no 

setor Camacho. Na primeira hipótese, uma barreira transgressiva teria surgido inicialmente 

ancorada entre o cabo de Santa Marta (a NE) e o terraço marinho pleistocênico (a SW). 

Posteriormente, haveria formação de uma desembocadura lagunar que alternava fases de 

rompimento e preenchimento de seu canal, com progradação controlada por deriva litorânea 

(durante as fases de abertura). No setor Camacho, onde a laguna adjacente tem maior 
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extensão e largura, a barreira transgressiva teria sido mais vulnerável a erosão que em áreas 

adjacentes. Ali, a implantação e migração para ENE da desembocadura lagunar há pelo 

menos 8185-7990 anos cal A.P. (Figura 5.16) pode ter erodido parte dos depósitos 

holocênicos preexistentes neste setor, fato que pode ter “apagado” parte do registro 

estratigráfico. Na segunda hipótese, o setor Camacho teria se desenvolvido como uma 

barreira do tipo esporão progradante, que cresceria a partir de um promontório rochoso 

preexistente, a exemplo da proposta de Roy et al. (1994). Neste caso, o crescimento inicial 

do esporão partiria de uma desembocadura lagunar anexa ao terraço marinho pleistocênico 

na margem SW da laguna Garopaba do Sul. 

A preservação da morfologia de deltas de maré enchente posicionados para o interior 

da laguna combinados aos resultados de GPR e correlação estratigráfica revelam que a 

evolução sedimentar da retrobarreira do Camacho esta associada ao preenchimento de um 

canal de desembocadura lagunar com migração para NE sob influência da deriva litorânea 

longitudinal. A influência marinha durante a formação inicial da retrobarreira do Camacho é 

inferida pela ocorrência de depósitos com mistura de conchas de fauna marinha e lagunar, 

pela maioria dos valores de δ13C em sedimentos entre -19 e -22 ‰ tipicos de de fitoplâncton 

marinho (Tyson 1995, Meyers 1997) e pelo enriquecimento para o topo da razão δ13C para 

conchas. 

A Fase 1, de 6000 a 5000 anos cal A.P. (Figura 5.16, Fase 1), abrange o NRM mais 

alto do Holoceno (Angulo et al. 2006) e nestas condições o sistema lagunar alcançou 

máxima extensão, compreendia os remanescentes atuais como lagoa Laranjal e as lagunas 

Garopaba do Sul, Camacho e Santa Marta. Esta fase caracteriza-se pelo preenchimento da 

desembocadura lagunar com migração para NE. Este processo explica os depósitos residuais 

(lags, Van Wagoner et al. 1988) de areia fina com conchas fragmentadas (80 % dos 

depósitos) mais novos para NE, caoticamente distribuídas que passam gradualmente, em 

direção ao topo, para depósitos de areia fina com conchas inteiras. Os depósitos de lags, 

como sugerem as características tafonômicas, foram acumulados como resíduos grossos 

preenchendo estruturas erosivas da paleodesembocadura. O aumento ascendente no grau de 

empacotamento e aninhamento de conchas inteiras estão associados a redução de fluxos de 

correntes em desembocadura lagunar já na sua fase de migração e formação dos deltas de 

maré enchente. A fauna presente na concentraçõa de bioclastos é representada por espécies 

de habitat distintos, como conchas bivalves típicas de ambientes lagunares e/ou estuarino 

(Anomalocardia brasiliana), até gastrópodes (Bulla striata e Olivancillaria urceu), bivalves 
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(Divaricella quadrisulcata) e equinodermos de sistema marinho raso (ouriço e bolocha do 

mar). A idade de 5840-5600 anos cal A.P. (- 2 m) obtida em depósitos da associação de 

fácies delta de maré enchente em contato gradual com os de desembocadura lagunar sugerem 

que neste intervalo um canal já teria sido preenchido, com desenvolvimento dos deltas de 

enchente na sua terminação interior e mais abrigada com posterior progradação lateral da 

desembocadura mais para NE da anterior. A migração da desembocadura lagunar, de SW 

para NE, retrabalhou os depósitos de barreira que foram transferidos para os deltas de maré 

enchente e o sistema eólico, o que contribuiu para o crescimento da retrobarreira rumo à 

laguna. A seção GPR C1, adquirida de SW para NE na porção de máximo estreitamento da 

barreira do Camacho (1,2 km de largura), indica a formação de uma desembocadura lagunar, 

na Fase 1, a cerca de 4 km a SW da posição atual do canal Camacho (Figura 5.16). Nesta 

seção, observa-se o contato entre a base da laguna (sequência de refletores contínuos, com 

mergulho suavemente para SW, e com forma convexa para cima) e os depósitos de 

preenchimento da desembocadura lagunar (refletores com mergulho suave para NE e forma 

sigmóide).  
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Figura 5.16 – Evolução do complexo retrobarreira no setor Camacho. O quadro Fase 1 

destaca o momento em que a barreira ancorou nos depósitos pleistocênicos (a SW) e costões 

rochosos (a NE). O quadro Fase 2 destaca a progradação do complexo barreira-retrobarreira 

com formação de deltas de maré.  

 

Na Fase 2, entre 5000 e 3000 anos cal A.P. (Figura 5.15) com NRM em declínio 

(Angulo et al.2006) houve redução do espaço de acomodação e a progradação dos depósitos. 

Esta fase caracteriza pelo crescimento transversal e alargamento da retrobarreira pela 

emersão do delta de maré enchente formado na fase anterior e migração lateral da 

desembocadura lagunar (mais para NE que a anterior) a qual é fonte imediata de sedimentos 

para a retrobarreira. São vários os casos-estudos, além do trabalho pioneiro de Kraft (1971), 

que reconhecem o significado da desembocadura lagunar na formação dos deltas de maré 

enchente como rampa para migração da retrobarreira (Leatherman 1979, Godfrey & Godfrey 

1976, Kraft et al, 1979; 1987, Oertel et al.1987, Mallinson et al. 2010). No caso da formação 

de esporões os mesmo já estariam conectados a retrobarreira, padrão oposto ao observado na 

no Camacho. Na correlação de fácies sedimentar os depósitos da Fase 2 são gradativamente 

mais novos para NE e estão representados pela fácies de areia fina com conchas inteiras, 

sobrepostos pela associação de fácies planície de maré. Além disso, a seção GPR C1, 

adquirida de SW para NE na porção de máximo estreitamento da barreira do Camacho (1,2 

km de largura), indica a formação de deltas de maré enchente (refletores com alto contraste 
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litológico contínuos horizontal e ligeiramente sub-horizontal 1º-2º) associados a 

desembocadura lagunar. Enquanto que na seção C2 (Figura 4.81) caracteriza a ocorrência de 

refletores inclinados, com mergulho para NW, surgerindo a o alargamento da retrobarreira 

pela formação dos deltas de maré enchente. A ocorrência de concentração densa de conchas 

inteiras, desarticuladas, densamente empilhadas, aninhadas, com convexidade para baixo e 

representadas quase exclusivamente pela espécie de Anomalocardia brasiliana (97%), são 

características adicionais da formação de deltas de maré durante a Fase 2. O domínio dessa 

espécie indica forte afluxo marinho em ambiente de baixa energia. Isto pode ser atribuído a 

correntes em canal lagunar que retrabalharam os depósitos de fundo lagunares com moluscos 

em posição de vida e redistribuíram na margem porém como depósitos de areia fina com 

conchas desarticuladas e convexidade para baixo. O sinal isotópico dos sedimentos nas 

fácies de delta de maré enchente são indicadores deste período, uma vez que a razão δ13C 

com valores de influência marinha na laguna foi dominante até cerca de 4000 anos cal A.P., 

quando então se observam valores mais negativos de δ13C, com aporte mais significativo de 

matéria orgânica de origem continental. Esta tendência também é observada na variação das 

curvas de isótopos estáveis de carbono em conchas de Anomalocardia brasiliana.  

Na Fase 3 (Figura 5.17), representada pelos depósitos de areia fina com conchas 

inteiras, com idades mais novas,entre 2790 e 2165 anos cal A.P., a desembocadura lagunar 

teve sua migração lateral interrompida pela presença dos costões rochosos Ponta do Costão 

do Ilhote e Cabo de Santa Marta. Adiconalmente o bloqueio da deriva litorânea para NE teria 

favorecido a regressão e com máximo crescimento longitudinal do Camacho (Figura 5.17). 

Ao mesmo tempo, os deltas de maré enchente conectam-se à margem lagunar e são 

gradativamente vegetados por marismas. A emersão destes deltas de maré enchente ligada a 

fechamento e/ou reposicionamento da desembocadura lagunar, estão representados na 

correlação estratigráfica de fácies pela passagem abrupta para os depósitos de planície de 

maré, com fácies de areia fina com detritos vegetais. A análise geoquímica de sedimentos 

caracteriza a passagem para a associação de fácies planície de maré, com valores de δ13C que 

sugerem aporte significativo de matéria orgânica continental (plantas do tipo C4 e C3).  



 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 – Fase 3 de evolução da retrobarreira do Camacho. Bloquei do crescimento pela 

Ponta do Costão do Ilhote e cabo de Santa Marta.  

 

5.2.3. Rio do Meio  

A síntese dos resultados das análises isotópicas para as diferentes associações de 

fácies do Rio do Meio encontra-se representada na Figura 5.18. O teor de Corg é constante e 

baixo (inferior a 0,5%) para asassociações tômbolo e lagunar, porém aumenta acentuada e 

continuamente (mais de 10%) na associação de fácies planície de maré. 

A razão δ13C na associação de fácies tômbolo variou entre -24 ‰ e -21,5 ‰, com a 

maioria daos valores menores que -22 ‰, o que indica maior influência de matéria orgânica 

de origem marinha, uma vez que a assinatura isotópica do fictoplâncton marinho caracteriza-

se por valores médios de -20 ‰ (Meyers 1997). Na associação de fácies lagunar a razão δ13C 

variou de -27 ‰ a -18 ‰, com tendências para valores mais negativos com a queda de 

idades. Pelo menos duas tendências destacam-se na associação de fácies lagunar: (1) a 

origem da matéria orgânica nos sedimentos no período entre 5570 e 4830 anos cal A.P. é 

predominantemente marinha, com valores sempre inferiores a 22 ‰; (2) a ocorrência de pico 

de valores mais negativos com a queda de idades pode refletir ao aporte de matéria orgânica 
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de origem continental para a bacia lagunar, com fonte mais imediata o sistema deltaico do 

rio Tubarão. 

Na associação de fácies lagunar a razão δ13C em conchas de Anomalocardia 

brasiliana varia entre 0,2 e 1,6 ‰, enquanto que os valores de δ18O estão entre -1,0 e 0 ‰ 

(Figura 5.18). As razões decrescem com a queda de idades, o que indica que a influência de 

águas marinhas deve ter sido cada vez menor e o aporte de matéria orgânica continental 

maior (Figura 5.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Variação dos resultados isotópicos no testemunho T1 e na sondagem S1, em 

função da profundidade, idades 14C e associações de fácies em sedimentos (Corg e δ
13C) e em 

conchas de Anomalocardia brasiliana (δ13C e δ18O). 

 

Os dados obtidos na retrobarreira do Rio do Meio em conjunto com a correlação de 

fácies e idades 14C permitem reconhecer três fases principais na evolução sedimentar: (Fase 
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1) desenvolvimento de tômbolo no lado protegido da ação direta de ondas pelos costões do 

Ilhote e o Cabo de Santa Marta; (Fase 2) formação do sistema lagunar, após a formação de 

uma barreira; e (Fase 3) desenvolvimento da planície de maré, com individualização de 

corpos lagunares menores, associado ao progressivo assoreamento lagunar e à progradação 

do delta do rio Tubarão sobre a margem lagunar. 

A Fase 1 marca o desenvolvimento do tômbolo, a partir de sua formação inicial como 

banco arenoso submerso, em área protegida da ação direta de ondas pelos costões rochosos 

Ponta do Ilhote Pequeno e Cabo de Santa Marta. Parte do tômbolo foi depositado num tempo 

contemporâneo ao máximo transgressivo (NRM cerca de 2 m mais alto que o atual Angulo 

et al 2006), quando o setor Rio do Meio era mais aberto aos processos marinhos e o delta do 

rio Tubarão era restrito a porção mais interna do sistema. As análises isotópicas para os 

depósitos desta fase sustentam esta interpretação, uma vez que os valores de δ13C, em 

sedimentos, são indicadores do predomínio do fitoplâncton marinho (Figura 5.18). 

Após essa fase inicial, a retrobarreira se desenvolveu de forma mais significativa para 

NW, como ilustra a Figura 5.19 para o período entre 5000 e 3000 anos cal A.P.. Na Fase 2, a 

restrição da influência marinha à desembocadura lagunar limitou o transporte de sedimentos 

de mar aberto para o interior; com isso, os processos sedimentares passam a ser comandados 

pela dinâmica lagunar. Esta, controlada basicamente pelos ventos de quadrantes SW e NE e 

pela dinâmica da desembocadura lagunar, deu início ao recobrimento dos depósitos de 

tômbolo pelas fácies lagunares, conforme registrado na correlação estratigráfica. Esta 

sedimentação, ligada à progressiva emersão do fundo lagunar, pode ter sido acelerada pelo 

aumento de aporte sedimentar do delta do rio Tubarão, que, através de eventos sucessivos de 

avulsão, migrou para SE e aproximou-se da região do Rio do Meio, através dos seus 

distributário Rio da Madre e Braço do Norte, situados na margem NW do sistema lagunar 

(Figura 5.19). Evidências geomorfológicas do assoreamento lagunar pela formação de leques 

de crevassa na margem sul deste distributário são evidentes nas fotografias aéreas (subitem 

4.3.3). Adicionalmente, os resultados de δ13C para a associação de fácies lagunar 

caracterizam-se por valores típicos de matéria orgânica de origem continental.  

Durante a Fase 3, de cerca de 3000 anos cal A.P. ao atual, a disponibilidade de 

sedimentos com ao avanço do sistema deltaico sobre a margem lagunar, associado à queda 

de NRM, acelerou o assoreamento e a emersão de fundos lagunares. O crescimento da 

retrobarreira do Rio do Meio determinou a segmentação do sistema lagunar entre Camacho e 
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Santa Marta, com instalação da planície de maré e formação do canal interlagunar (rio do 

Meio).  
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5.2.4. Campos Verdes   

O reconhecimento das associações de fácies pontal lagunar, cordões litorâneos e 

dunas eólicas, quando relacionado às idades LOE, permite construir o modelo de evolução 

sedimentar da retrobarreira de Campos Verdes a partir de três fases evolutivas principais 

(Tanaka et al. 2009, Figura 5.20). A Fase 1 refere-se à formação do pontal lagunar (4912 ± 

270 anos AP), o qual serviu como armadilha para acúmulo de sedimentos e possibilitou o 

crescimento da planície de cordões (Figura 5.20). Nesta fase, a ocorrência de depósitos com 

conchas inteiras e fragmentadas sugere remobilização dos sedimentos por ondas o que pode 

relacionar-se a maior pista de vento, com o sistema lagunar ainda em formação e também 

pela maior influência do sistema marinho através da desembocadura lagunar. O pontal 

lagunar que se desenvolveu nestas condições teria continuado a crescer para NW de modo 

sincrônico à progradação dos cordões litorâneos, no intervalo entre 4912±270 anos A.P. e 

3453±30 anos A.P. (Figura 5.20). A Fase 2 dá-se pela progradação dos cordões litorâneos 

para NW a NE no período entre 4199±347 e 2763±205 anos cal A.P. e pela formação 

alternada de dunas eólicas. Na Fase 3, a principal característica é a reativação das dunas 

eólicas que sobrepõem os cordões na porção leste da planície, com formação de parabólicas 

(Tanaka et al. 2009) com idades entre 368±30 e 174±14 anos A.P. (Figura 5.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Evolução da retrobarreira de Campos Verdes, segundoTanaka et al. (2010).  



 226 

Para inferir a influência da sedimentação marinha e lagunar no desenvolvimento da 

planície de cordões litorâneos lagunares de Campos Verdes, foram feitas análises isotópicas 

em amostras de sedimentos da sondagem S3, adquiridas na porção noroeste da planície, 

sobre os últimos feixes de cordões litorâneos. Os resultados das análises do teor de Corg (%) 

e da razão δ13C (‰) ao longo da sondagem S3 são apresentados na Figura 5.21. Os valores 

de Corg variaram de 0 a 0,2%, com maiores porcentagens na base e na porção intermediária 

da sondagem (associação de fácies lagunar). Os valores de δ13C (‰) ao longo da sondagem 

estão entre -24,0 e -16,7. No intervalo inferior da sondagem (até 7 m), os valores entre -22 e 

-18‰ caracterizam o predomínio de matéria orgânica de origem marinha. Enquanto que a 

partir de 5 m, os valores oscilantes e picos, são indicativos de fonte mista (terrestre e 

marinha) para a matéria orgânica preservada nos sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21- Teor de Corg e δ
13C ao longo da sondagem S3. 

 

Através da curva de variação do δ13C, é possível inferir que a deposição da 

associação de fácies lagunar iniciou-se com aporte sedimentar marinho, com tendência, para 

o topo da associação, à perda de conexão com o mar. No topo da sondagem, onde os valores 

de δ13C passam a ser mais negativos e sugestivos de aporte sedimentar continental (plantas 
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C3 e C4), com o progressivo assoreamento, condicionado pelo avanço da sedimentação 

deltaica e desenvolvimento da planície de maré na porção marginal da planície de cordões 

litorâneos.  
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6. CONCLUSÕES  

6.1. Geomorfologia, estratigrafia e setorização  

A retrobarreira na região entre Jaguaruna e Laguna pode ser definida como uma 

associação de feições morfológicas e fácies deposicionais dominantemente ligada a 

processos de pista de vento limitada (ondas de curto período e energia variável), formada à 

retaguarda do campo de dunas ativo, por interação de processos fluvial, lagunar, eólico e 

marinho. 

Na análise morfológica a partir de fotografias aéreas e imagens de satélite, os limites 

da retrobarreira foram traçados com base em critérios morfodinâmicos, como freqüência e 

área de ação da sobrelevação meteorológica do nível de água lagunar e/ou maré, cobertura 

vegetal e proximidade do corpo lagunar a campo de dunas eólicas ativo, rios e 

desembocaduras lagunares (isto é, interferência dos sistemas deposicionais vizinhos, como o 

eólico, o deltaico e o marinho, respectivamente). O limite externo (oeste) em toda a extensão 

da retrobarreira é dado pelo sistema de dunas livres ativo. Este limite caracteriza-se pela 

passagem gradual, no sentido retrobarreira adentro, para feições eólicas estabilizadas, baixas 

(menores que 1m), onde processos de colonização por vegetais e deflação predominam em 

relação à deposição pelo vento. O limite interno da retrobarreira ora se dá pela presença de 

lagunas, ora onde as feições morfológicas se distanciam da ação de processos subaquosos 

costeiros (ligados a marés, sobrelevação temporária e ondas), com os processos fluviais 

passando, portanto, a ser predominantes. Relacionada à maior ou menor influência desses 

diferentes processos costeiros, cinco feições morfológicas principais foram reconhecidas na 

retrobarreira em estudo: eólicas (dunas parabólicas, cordões de precipitação, rastros lineares 

residuais, planícies de deflação), planície de maré, planície de cordões litorâneos, margem 

lagunar e desembocadura lagunar. 

Observou-se que cada uma das feições morfológicas, analisadas ao longo das últimas 

décadas (em registros de sensoriamento remoto de 1939, 1956, 1978 e 2003), desenvolve-se 

de acordo com o tipo de interação entre os processos mencionados. A distinção entre tipos e 

intensidades de interação entre estes processos guarda correspondência com a subdivisão da 

área em quatro setores geográficos: Garopaba do Sul, Camacho, Rio do Meio e Campos 

Verdes. A compreensão do desenvolvimento e dinâmica das feições morfológicas nestes 

setores auxiliou no entendimento da sucessão de fácies sedimentares descritas em cada um 
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deles através de trincheiras, testemunhos e sondagens e no modelo de evolução sedimentar 

holocênica para os últimos 8 mil anos A.P. da retrobarreira.  

No setor retrobarreira de Garopaba do Sul, o terreno é plano, coberto por vegetação 

densa, e recortado por canais de maré. Esta área corresponde à planície de maré 

predominantemente vegetada (pântanos e marismas), que passa lateralmente, ao interior, 

para feições remodeladas por ondas lagunares de baixa energia, como margem lagunar, 

pontais lagunares e bancos submersos de areia. O limite mais externo deste setor 

retrobarreira está representado pela interface de feições lagunares e de planície de maré com 

feições eólicas (cordões de precipitação e planície de deflação). A presença de vegetação 

cobrindo a quase totalidade das formas eólicas indica que a maioria não se encontra ativa 

atualmente nesta área e corresponde a paleodunas eólicas iniciadas após a máximas 

inundação holocênica (geração 3). Garopaba do Sul difere dos demais setores especialmente 

pela presença, no limite interno, de terraço marinho pleistocênico, em parte coberto por 

paleodunas eólicas (geração 2), e por apresentar lago residual do corpo de água lagunar 

(lagoa Laranjal). A sucessão lateral de feições morfológicas repete-se na sucessão vertical de 

fácies sedimentares encontrada. A base dos depósitos está representada por areias com 

conchas inteiras, muitas em posição de vida, sobrepostas por areias com conchas 

fragmentadas, ambos da associação de fácies lagunar. Esta é sobreposta, em contato abrupto, 

pelos depósitos de areia fina com detritos vegetais (AFdv), interpretados como associação de 

fácies planície de maré. As associações alternam-se lateralmente com a associação de fácies 

eólica, a qual representa os depósitos mais externos da retrobarreira. Esta sucessão, cujas 

idades variam entre 5560 a 2190 anos cal A.P., desenvolveu-se em resposta ao progressivo 

assoreamento do sistema lagunar neste setor. 

No setor do Camacho, que representa a porção central da área de estudo e de máximo 

estreitamento entre a margem lagunar e o Oceano, a maior particularidade morfológica são 

os paleodeltas de maré enchente, paralelos entre si na direção NW, em maior parte emersos e 

recobertos pela vegetação. Desse modo, o setor compreende a área de formação da 

desembocadura lagunar do Camacho. O empilhamento estratigráfico encontrado, a exemplo 

do observado no setor Garopaba do Sul, tem clara correspondência com a sucessão espacial 

de feições morfológicas. Entretanto na área da retrobarreira do Camacho, diferente de 

Garopaba do Sul predominam na base os depósitos de areia fina maciça em contato abrupto 

com a fácies de areia fina com conchas fragmentadas (AFcf), que passa gradualmente para a 

fácies de areia fina com conchas inteiras (AFci). Lateralmente esta transição correponde a 
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passagem (para NW), dos depósitos de canal de desembocadura para os de delta de maré 

enchente, os quais se caracterizam por conter concentração densa de conchas inteiras, 

desarticuladas e com convexidade voltada para baixo. Imediatamente sobre eles, em 

discordância, ocorre a associação de fácies planície de maré, que resulta de assoreamento da 

laguna com alargamento da retrobarreira no sentido continente adentro. Em superfície, as 

feições de planície de maré alternam-se com as de planície de deflação eólica, esta 

representada pela deposição da fácies areia fina maciça (AFm) e areia fina com raízes (AFr). 

Esta passagem de fácies associa-se à migração sentido retrobarreira adentro de frentes ou 

lobos deposicionais parabólicos, de dunas ou campos de dunas longitudinais ao vento, com 

posterior estabilização pelo crescimento da cobertura vegetal e formação de solo. A 

deposição das fácies AFm e AFr não é contínua sobre a planície de maré, ocorrendo apenas 

onde se preservam os lobos de avanço eólico para o interior.  

No Rio do Meio, a retrobarreira atua como uma planície de maré, e separa dois 

corpos lagunares: Camacho, para SW, e Santa Marta, para NE. Esta planície posiciona-se à 

retaguarda dos costões rochosos Ponta do Ilhote Pequeno e cabo de Santa Marta, onde se 

originou a partir da formação de um tômbolo. Corresponde ao setor de maior influência do 

preenchimento pelo influxo da frente deltaica do rio Tubarão, haja visto o deslocamento de 

canal fluvial e lobos deltaicos em eventos de avulsão abrupta em direção SE, na parte mais 

interna da retrobarreira. A sucessão estratigráfica deste setor da retrobarreira começa pela 

associação de fácies de tômbolo, com depósitos de areia fina maciça (AFm), passando, em 

contato gradual, para associação de fácies lagunar, com depósitos de areia fina com conchas 

fragmentadas (AFcf) e areia fina com conchas inteiras (AFci). Sobre os depósitos lagunares, 

ocorre a associação de fácies planície de maré, representada pela fácies de areia fina com 

detritos vegetais (AFdv).  

Em Campos Verdes, a expressão morfológica que melhor diferencia o setor é o 

desenvolvimento, a partir de um pontal lagunar, de feixes de cordões litorâneos lagunares, 

em parte cobertos por depósitos eólicos da geração 3. Três associações de fácies 

sedimentares puderam ser reconhecidas na sucessão de fácies sedimentares: pontal lagunar, 

cordões litorâneos e paleodunas (geração eólica 3). 

A análise estatística de variáveis sedimentológicas e mineralógicas de acordo com os 

setores geográficos e respectivas associações de fácies indicam menor variação para as 

amostras do setor Camacho. Neste setor a variação sedimentológica entre os depósitos dá-se 

pelo aporte sedimentar marinho através da desembocadura lagunar, com tendência para 
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homogenização dos parâmetros granulométricos por ação dos agentes costeiros. Por outro 

lado, no setor do Rio do Meio, dada a situação de planície interlagunar a retaguarda de 

tômbolo, e a frente do delta, os depósitos da paleolaguna refletem influência mista da 

dinâmica lagunar e do aporte pelos distributários do rio Tubarão. As condições de área 

confinada entre costões rochososo e drenagem fluvial devem ter acentuado o aprisionamento 

de sedimentos, inclusive finos orgânicos. Nas amostras na margem sudoeste da laguna 

Garopaba do Sul, as tendências sedimentológicas observadas refletem a sua colocação 

geográfica em área de fonte sedimentar imediata diversificada, com influência dos 

sedimentos do terraço marinho pleistocênicos do sistema de vale inciso adjacente e das 

paleodunas eólicas das gerações 2 e 3.  

6.2. Fases evolutivas  

A análise do conjunto de resultados (200 análise sedimentológicas, 23 idades 14C, 10 

datações LOE, 108 análise isotópicas de sedimentos e conchas e 2 seções GPR) e a 

correlação de fácies sedimentares por setores geográficos a partir de 38 pontos de 

amostragem permitiu reconhecer três fases evolutivas principais na retrobarreira em estudo. 

A Fase 1, de 8000 a 5000 anos cal A.P., abrange o período de progressiva ascensão e 

de máximo nível do mar do Holoceno (2,1 ± 1,0 m, Angulo et al. 2006). Os depósitos desta 

fase estão representados na retrobarreira pelas de fácies de areia fina com conchas 

fragmentadas e com conchas inteiras, cuja matéria orgânica preservada nos sedimentos 

caracteriza-se por valores de δ13C (entre -19 e -22‰) típico de fitoplâncton marinho. 

Adicionalmente os resultados de δ13C para conchas de Anomalocardia brasiliana indicam o 

enriquecimento do isótopo pesado e assim apontam para a influência mais significativa do 

aporte sedimentar marinho. Interpretou-se que, nesta Fase 1, a área de estudo iniciou como 

um extenso sistema baía, com vales incisos afogados e ilhas (representadas pelos atuais 

pontões rochosos de Costão de Ilhote Pequeno, Cabo de Santa Marta e Ponta da Galheta). 

Posteriomente, sob condições do mais alto nível relativo do mar do Holoceno, a barreira 

costeira migrou no sentido continente adentro e ancorou entre as ilhas e o terraço marinho 

pleistocênico (para SW) quando a baía isolou-se do mar dando origem a um corpo de água 

lagunar mixoalino. Não foram descritas registros estratigráficos conlusivos quanto a gênese 

do sistema barreira e em grande parte a não preservação devido a migração da 

desembocadura lagunar teria erodido parte dos depósitos holocênicos, principalmente para o 

setor Camacho. Apenas no no setor de Garopaba do Sul pode ser inferido uma fase de 
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barreira trangressiva. De qualquer modo, a influência marinha desta Fase 1 são evidenciadas 

pela ocorrência dos depósitos basais da retrobarreira correspondentes a fácies de areia fina 

com conchas fragmentadas e inteiras representados por concentraçãoes de bioclastos de 

habitats lagunares/estuárinos e marinho. Além disso a matéria orgânica preservada no 

sedimento apresenta valores de δ13C (entre -19 e -22‰) entre os de fitoplâncton marinho.  

Na Fase 2, de 5000 a 3000 anos cal A.P., sob condições de NRM declinante, 

observou-se o desenvolvimento sedimentar diferenciado dos quatro setores retrobarreira. No 

setor de Garopaba do Sul, adjacente ao terraço marinho pleistocênico, os depósitos sugerem 

o isolamento de corpo lagunar residual (atual lago Laranjal) com preenchimento sedimentar 

em condições de baixa energia. Esta interpretação é atestada pela passagem para depósitos de 

areia fina com conchas inteiras, articuladas e fechadas, em posição de vida, e pela razão δ13C 

nos sedimentos desta área, cujos valores são indicativos do predomínio de aporte sedimentar 

terrestre. Adicionalmente, o aumento progressivo nos valores de δ13C e a queda no δ18O em 

conchas de Anomalocardia brasiliana sugerem redução do aporte marinho e aumento no 

suprimento de carbono orgânico dissolvido (DIC) de origem continental, determinados pela 

restrição da circulação lagunar e marinha neste setor. Sob condições de baixa energia a 

progradação da retrobarreira preservou os depósitos lagunares e desenvolveu área de relevo 

plano no setor de Garopaba do Sul. No setor Camacho, a migração lateral da desembocadura 

lagunar e/ou em sucessivos processos de fechamento e reabertura da desembocadura para NE 

teria reciclado os depósitos da barreira, os quais foram transferidos para as barras de delta de 

maré enchente que aturam como rampa para progradação e alargamento da retrobarreira e 

fechamento do sistema lagunar. Não se descarta, porém, a hipótese de barreira ter surgido 

como uma barreira do tipo esporão progradante. 

Durante a Fase 2 na retrobarreira do Rio do Meio, a formação de um tômbolo, ainda 

numa fase subaquosa, seccionou o sistema lagunar. Assim, a progradação da retrobarreira 

rumo à laguna pode ter sido mais expressiva neste setor, por ocorrer à retaguarda de costões 

rochosos em área de sombra hidrodinâmica das frentes de ondas e por receber aporte 

sedimentar direto através dos distributários do delta do rio Tubarão. Esta tendência é 

observada na curva de variação do δ13C, que indica para a associação de fácies lagunar na 

retrobarreira do Rio do Meio, valores típicos de matéria orgânica de origem continental. O 

setor retrobarreira mais similar ao do Rio do Meio, neste aspecto, é o de Campos Verdes, 

onde o desenvolvimento do pontal lagunar teria contribuído para o assoreamento progressivo 

em condições de baixa energia e sedimentação marinha limitada. Com a emersão do pontal, 
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houve redução no tamanho do corpo lagunar, o que deve ter induzido decréscimo na pista de 

vento e perda de energia das ondas lagunares. Em contraste ao Rio do Meio, entretanto, a 

circulação hidrodinâmica era favorecida pela presença da desembocadura lagunar de Entrada 

de Barra e pela maior extensão do corpo lagunar para NE (abrangendo o conjunto de lagunas 

Santo Antônio, Imaruí e Mirim). Assim, após a formação do pontal lagunar, a retrobarreira 

de Campos Verdes na Fase 2 cresceu para NE, através da acresção lateral de cordões 

litorâneos arenososde origem lagunar.  

Durante a Fase 3, de cerca de 3000 anos A.P. ao atual, a disponibilidade de 

sedimentos pela progradação da frente deltaica sobre a margem lagunar, associada à 

continuidade da queda de NRM, acelerou o assoreamento e a emersão das feições lagunares, 

que passaram a ser remodeladas pela maré. Determinou-se assim o desenvolvimento de 

pântanos e marismas ao longo da margem da retrobarreira. A Fase 3 pode ser considerada 

como de máxima estabilização das dunas eólicas e formação de extensa planície de deflação. 

O conjunto de resultados sedimentológicos e isotópicos caracteriza a passagem para os 

depósitos de planície de maré nesta fase. As evidências são o desaparecimento de conchas, 

predomínio de fácies de areia fina com detritos vegetais, aumento ascendente dos valores de 

Corg e queda da razão isotópica de carbono em sedimentos. Atesta-se assim a redução da 

influência de águas marinhas, possivelmente associada a alongamento, restrição ou mesmo 

fechamento da desembocadura lagunar e aumento relativo do aporte de matéria orgânica 

continental, com reflexos diretos nos valores cada vez mais negativos de δ13C. 
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ANEXO 1 – MINERAIS PESADOS  

 

Principais tipos de minerais pesados, com polarizadores paralelos (fundo branco) e 

polarizadores cruzados (fundo preto), encontrados na fração areia muito fina dos sedimentos 

ds retrobarreira. A: Sillimanita; B: Zircão; C: Turmalina; D: Rutilo; E: Ferrossilita 

(hiperstênio); F: Hornblenda; G: Estaurolita; H: Epídoto; I: Cianita; J: Andaluzita. 
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ANEXO 2 - BIOCLASTOS 

 

 

 

Principais bioclastos identificadas em fácies de areia fina com conchas inteiras e 

fragmentadas. A: Encope emarginata (Equinodermata); B: Tellina sp.; C: Crassostrea sp.; 

D: Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791); E: Bulla striata (Bruguière, 1972); F: 

Divaricella quadrisulcata (Orbigny, 1846); G: Cerithium eburneum (Bruguière, 1792); H: 

Codakia; I: Diplodonta punctata ; J: Crepidula aculeata (Gmelin, 1791); K: Tagelus 

plebeius (Lightfoot, 1786); L: Otolito; M: Natica (Tectonatica) pusilla (Say, 1822); N: 

Olivella sp.; O: Nucula (N.) semiornata (Orbigny, 1846); P: Heleobia australis nana 

(Marcus, 1963); Q: Acteocina lepta (Woodring, 1928) 
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ANEXO 3 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA DE VARIÁVEIS SEDIMENTOLÓGICAS 

POR SETOR  
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GAROPABA DO SUL 

 

Estatística descritiva das variáveis granulométricas: diâmetro médio, desvio padrão, 
assimetria e curtose. Número de amostras (N); Média (Mean); Desvio Padrão (StDev); 
Primeiro quartil ou percentil 25% (Q1); Mediana (Median); Terceiro quartil ou percentil 
(Q3), Máximo (Maximum). 

 

 
Variable        Associações de fácies   N    Mean   StDev  Minimum      Q1 

Diâmetro médio  Eólico                 17  2,4606  0,1281   2,0700  2,4400 

                Lagunar                25   2,222   0,929    0,060   1,795 

                Planície de maré       13   2,792   1,236    1,780   1,860 

 

Desvio padrão   Eólico                 17  0,3606  0,0700   0,2500  0,3000 

                Lagunar                25   0,830   0,633    0,333   0,450 

                Planície de maré       13   1,132   1,023    0,250   0,410 

 

Assimetria      Eólico                 17  -0,555   0,495   -1,890  -0,810 

                Lagunar                25   0,384   1,913   -1,880  -0,740 

                Planície de maré       13   0,334   1,311   -1,730  -0,300 

 

Curtose         Eólico                 17   4,310   1,709    2,550   3,245 

                Lagunar                25    8,71   10,65     1,51    3,52 

                Planície de maré       13    5,79    3,97     1,70    2,86 

 

Variable        Associações de fácies  Median      Q3  Maximum 

Diâmetro médio  Eólico                 2,5000  2,5300   2,6400 

                Lagunar                 1,970   2,455    4,940 

                Planície de maré        2,510   3,055    5,710 

 

Desvio padrão   Eólico                 0,3600  0,4000   0,5000 

                Lagunar                 0,600   0,860    2,890 

                Planície de maré        0,560   2,040    3,070 

 

Assimetria      Eólico                 -0,460  -0,130    0,020 

                Lagunar                 0,290   0,540    5,790 

                Planície de maré        0,280   1,040    3,120 

 

Curtose         Eólico                  3,820   4,570    8,620 

                Lagunar                  4,42    8,72    45,43 

                Planície de maré         3,89    9,98    13,86 
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Estatística descritiva dos índices de estabilidade mineralógica: ultraestáveis (iZTR), 
instáveis (iINS) e metaestáveis (iMET). Número de amostras (N); Média (Mean); Desvio 
Padrão (StDev); Primeiro quartil ou percentil 25% (Q1); Mediana (Median); Terceiro quartil 
ou percentil (Q3), Máximo (Maximum). 

 
 

 

Variable  Associações de fácies   N   Mean  StDev  Minimum     Q1  Median 

iZTR      Eólico                  6  60,00   5,73    49,00  57,25   61,00 

          Lagunar                19  68,58  12,66    45,00  58,00   74,00 

          Planície de maré        9  63,44  13,64    44,00  55,00   60,00 

 

iINS      Eólico                  6  3,500  1,871    1,000  1,750   3,500 

          Lagunar                19  1,737  2,557    0,000  0,000   1,000 

          Planície de maré        9  3,111  2,977    0,000  0,000   2,000 

 

iMET      Eólico                  6  38,83   5,74    34,00  35,50   37,00 

          Lagunar                19  28,00  14,27     7,00  17,00   21,00 

          Planície de maré        9  31,89  16,03     5,00  18,50   34,00 

 

Variable  Associações de fácies     Q3  Maximum 

iZTR      Eólico                 64,25    65,00 

          Lagunar                77,00    87,00 

          Planície de maré       69,00    93,00 

 

iINS      Eólico                 5,250    6,000 

          Lagunar                4,000    8,000 

          Planície de maré       5,500    8,000 

 

iMET      Eólico                 41,75    50,00 

          Lagunar                42,00    57,00 

          Planície de maré       44,00    56,00 
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CAMACHO 

 

Estatística descritiva das variáveis granulométricas: diâmetro médio, desvio padrão, 
assimetria e curtose. Número de amostras (N); Média (Mean); Desvio Padrão (StDev); 
Primeiro quartil ou percentil 25% (Q1); Mediana (Median); Terceiro quartil ou percentil 
(Q3), Máximo (Maximum). 

 

 
Variable        Associações de fácies   N    Mean   StDev  Minimum      Q1 

Diâmetro Médio  Antepraia              12   2,471   0,360    1,850   2,155 

                Eólico                 23  2,4574  0,2081   1,7100  2,4600 

                Desembo                17  2,3535  0,2550   1,8000  2,1600 

                Planície de Maré       12  2,4683  0,0960   2,2900  2,3700 

 

Desvio Padrão   Antepraia              12  0,5058  0,1317   0,3100  0,3775 

                Eólico                 23  0,4013  0,2330   0,2500  0,3000 

                Lagunar                17   0,682   0,471    0,310   0,360 

                Planície de Maré       12  0,6033  0,3295   0,3100  0,3100 

 

Assimetria      Antepraia              12  -1,113   1,169   -3,620  -2,183 

                Eólico                 23  -0,564   0,724   -2,020  -0,990 

                Desembo                17   0,169   1,919   -2,140  -1,105 

                Planície de Maré       12   1,893   2,497   -0,420  -0,053 

 

Curtose         Antepraia              12    8,39    6,28     3,21    3,65 

                Eólico                 23   5,206   3,359    2,550   3,390 

                Lagunar                17    8,64    7,11     0,72    3,91 

                Planície de Maré       12   16,61   18,66     0,72    3,39 

 

Variable        Associações de fácies  Median      Q3  Maximum 

Diâmetro Médio  Antepraia               2,600   2,797    2,860 

                Eólico                 2,5200  2,5600   2,6400 

                Desembo                2,3700  2,5500   2,8400 

                Planície de Maré       2,4900  2,5600   2,5600 

 

Desvio Padrão   Antepraia              0,5050  0,6000   0,7000 

                Eólico                 0,3100  0,3800   1,2100 

                Desembo                 0,490   0,905    1,720 

                Planície de Maré       0,4400  0,8625   1,2200 

 

Assimetria      Antepraia              -0,760  -0,175    0,140 

                Eólico                 -0,360   0,090    0,530 

                Desembo                -0,100   0,175    4,480 

                Planície de Maré        0,090   4,707    5,770 

 

Curtose         Antepraia                6,23   12,11    21,51 

                Eólico                  3,830   6,810   17,740 

                Desembo                  5,84   10,90    25,52 

                Planície de Maré         4,08   38,18    48,30 
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Estatística descritiva dos índices de estabilidade mineralógica: ultraestáveis (iZTR), 
instáveis (iINS) e metaestáveis (iMET). Número de amostras (N); Média (Mean); Desvio 
Padrão (StDev); Primeiro quartil ou percentil 25% (Q1); Mediana (Median); Terceiro quartil 
ou percentil (Q3), Máximo (Máximum). 

 
Variable  Sistema            N   Mean  StDev  Minimum     Q1  Median     Q3 

iZTR      Antepraia         13  68,00  17,57    40,00  55,00   67,00  86,00 

          Eólico            15  62,47  20,24    39,00  47,00   47,00  86,00 

          Lagunar           17  72,00  12,12    47,00  61,00   78,00  79,00 

          Planície de Maré  12  72,33  11,83    57,00  57,00   78,00  78,00 

 

iINS      Antepraia         13  2,000  2,739    0,000  0,000   2,000  2,500 

          Eólico            15  25,27  17,20     1,00   3,00   38,00  38,00 

          Lagunar           14   8,21  12,32     0,00   0,75    2,00  20,00 

          Planície de Maré   8  0,750  0,463    0,000  0,250   1,000  1,000 

 

iMET      Antepraia         13  28,92  17,29     5,00  10,00   30,00  45,00 

          Eólico            15  12,53   5,03     5,00   7,00   16,00  16,00 

          Lagunar           17  17,47  10,14     1,00  10,50   20,00  26,00 

          Planície de Maré  12  20,58   5,12    10,00  20,00   20,00  26,00 

 

Variable  Sistema           Maximum 

iZTR      Antepraia           93,00 

          Eólico              94,00 

          Lagunar             90,00 

          Planície de Maré    90,00 

 

iINS      Antepraia          10,000 

          Eólico              42,00 

          Lagunar             41,00 

          Planície de Maré    1,000 

 

iMET      Antepraia           52,00 

          Eólico              19,00 

          Lagunar             31,00 

          Planície de Maré    26,00 
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RIO DO MEIO 

 

Estatística descritiva das variáveis granulométricas: diâmetro médio, desvio padrão, 
assimetria e curtose. Número de amostras (N); Média (Mean); Desvio Padrão (StDev); 
Primeiro quartil ou percentil 25% (Q1); Mediana (Median); Terceiro quartil ou percentil 
(Q3), Máximo (Maximum). 

 
Variable       Associções de fácies   N    Mean   StDev  Minimum      Q1 

Diâmeto Médio  Lagunar               15  2,5950  0,1573   2,1900  2,5225 

               Planície de Maré      20  2,6354  0,2817   2,2500  2,4700 

               Tômbolo               15   2,972   0,498    2,430   2,555 

 

Desvio Padrão  Lagunar               15  0,5694  0,3050   0,3400  0,4100 

               Planície de Maré      20   1,048   0,741    0,250   0,460 

               Tômbolo               15   1,134   0,716    0,600   0,630 

 

Assimetria     Lagunar               15  -0,467   1,367   -2,770  -1,418 

               Planície de Maré      20  -0,638   1,486   -2,720  -1,790 

               Tômbolo               15   1,238   1,173    0,330   0,455 

 

Curtose        Lagunar               15   13,94   11,06     3,27    4,07 

               Planície de Maré      20    7,95    4,07     2,73    5,38 

               Tômbolo               15    6,49    4,08     3,90    3,91 

 

Variable       Associções de fácies  Median      Q3  Maximum 

Diâmeto Médio  Lagunar               2,6400  2,7100   2,7500 

               Planície de Maré      2,5800  2,7800   3,1800 

               Tômbolo                2,950   3,400    3,750 

 

Desvio Padrão  Lagunar               0,4700  0,6500   1,6300 

               Planície de Maré       0,690   1,760    2,440 

               Tômbolo                0,700   1,855    2,250 

 

Assimetria     Lagunar               -0,380   0,300    1,910 

               Planície de Maré      -0,710   0,670    1,710 

               Tômbolo                0,580   2,350    3,170 

 

Curtose        Lagunar                11,89   17,88    39,37 

               Planície de Maré        6,50    9,98    17,68 

               Tômbolo                 5,02    9,82    13,63 
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Estatística descritiva dos índices de estabilidade mineralógica: ultraestáveis (iZTR), instáveis (iINS) 
e metaestáveis (iMET). Número de amostras (N); Média (Mean); Desvio Padrão (StDev); Primeiro 
quartil ou percentil 25% (Q1); Mediana (Median); Terceiro quartil ou percentil (Q3), Máximo 
(Maximum). 
 

Variable  Associações         N   Mean  StDev  Minimum     Q1  Median     Q3 

iZTR      Lagunar            15  66,00   9,85    49,00  55,50   68,00  75,00 

          Planície de Maré   20  57,38  12,33    30,00  48,00   61,00  65,00 

          Tômbolo            15  47,00  11,64    33,00  36,00   48,00  57,50 

 

iINS      Lagunar            16   8,31   5,20     0,00   4,25    7,50  10,75 

          Planície de Maré   13   9,08   5,59     1,00   5,00    9,00  10,50 

          Tômbolo             5   5,40   4,67     0,00   1,00    6,00   9,50 

 

iMET      Lagunar            15  25,81  10,86     9,00  16,75   24,50  33,50 

          Planície de Maré   20  33,38  11,00    21,00  25,00   29,00  46,50 

          Tômbolo            15  47,60   9,91    31,00  38,50   52,00  54,50 

 

Variable  Associações        Maximum 

iZTR      Lagunar              79,00 

          Planície de Maré     78,00 

          Tômbolo              63,00 

 

iINS      Lagunar              19,00 

          Planície de Maré     24,00 

          Tômbolo              12,00 

 

iMET      Lagunar              45,00 

          Planície de Maré     50,00 

          Tômbolo              55,00 
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CAMPOS VERDES 
 

Estatística descritiva das variáveis granulométricas: diâmetro médio, desvio padrão, assimetria e 
curtose. Número de amostras (N); Média (Mean); Desvio Padrão (StDev); Primeiro quartil ou 
percentil 25% (Q1); Mediana (Median); Terceiro quartil ou percentil (Q3), Máximo (Maximum). 

 
Variable        Associações        N    Mean   StDev  Minimum      Q1  Median 

Diâmetro médio  Baía               6  3,2183  0,0719   3,1400  3,1625  3,1950 

                Cordão llitorâneo  6  2,5918  0,1386   2,4268  2,4912  2,5620 

                Dunas eólicas      7  2,5666  0,0813   2,4602  2,4654  2,5766 

                Lagunar            7  2,8071  0,1601   2,5000  2,7100  2,8300 

                Pontal             5  2,4420  0,0514   2,3578  2,3956  2,4596 

 

Desvio padrão   Baía               6  0,3083  0,0500   0,2600  0,2675  0,3000 

                Cordão llitorâneo  6  0,3090  0,0483   0,2372  0,2690  0,3134 

                Dunas eólicas      7  0,3128  0,0309   0,2637  0,2861  0,3139 

                Lagunar            7  0,3643  0,0800   0,2900  0,3000  0,3500 

                Pontal             5  0,4562  0,1387   0,3125  0,3290  0,4219 

 

Assimetria      Baía               6  -1,318   0,846   -2,520  -2,130  -1,185 

                Cordão llitorâneo  6  -0,397   0,685   -1,043  -1,007  -0,473 

                Dunas eólicas      7  -0,104   0,518   -0,903  -0,633   0,084 

                Lagunar            7  -0,884   1,534   -4,050  -1,200  -0,270 

                Pontal             5  -1,018   1,278   -2,410  -2,276  -0,902 

 

Curtose         Baía               6   12,12    7,46     4,67    6,39    9,49 

                Cordão llitorâneo  6   5,735   1,993    3,799   3,912   5,337 

                Dunas eólicas      7   4,422   1,615    2,697   3,625   3,752 

                Lagunar            7    9,03    9,88     2,74    3,79    6,75 

                Pontal             5    8,23    3,73     3,73    4,50    8,66 

 

Variable        Associações            Q3  Maximum 

Diâmetro médio  Baía               3,3025   3,3100 

                Cordão llitorâneo  2,7086   2,8137 

                Dunas eólicas      2,6013   2,6926 

                Lagunar            2,9500   2,9500 

                Pontal             2,4796   2,4912 

 

Desvio padrão   Baía               0,3400   0,4000 

                Cordão llitorâneo  0,3537   0,3587 

                Dunas eólicas      0,3411   0,3467 

                Lagunar            0,4300   0,5100 

                Pontal             0,6005   0,6248 

 

Assimetria      Baía               -0,615   -0,300 

                Cordão llitorâneo   0,118    0,665 

                Dunas eólicas       0,193    0,605 

                Lagunar             0,130    0,530 

                Pontal              0,182    0,651 

 

Curtose         Baía                19,38    24,38 

                Cordão llitorâneo   7,665    8,648 

                Dunas eólicas       5,264    7,622 

                Lagunar              7,24    31,06 

                Pontal              11,74    12,65 
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Estatística descritiva dos índices de estabilidade mineralógica: ultraestáveis (iZTR), instáveis 
(iINS) e metaestáveis (iMET). Número de amostras (N); Média (Mean); Desvio Padrão 
(StDev); Primeiro quartil ou percentil 25% (Q1); Mediana (Median); Terceiro quartil ou 
percentil (Q3), Máximo (Maximum). 
 

Variable  Associações        N   Mean  StDev  Minimum     Q1  Median     Q3 

iZTR      Baía               6  51,67   6,80    42,00  44,25   53,50  57,50 

          Cordão llitorâneo  6  52,31  15,55    32,48  38,87   52,52  62,85 

          Dunas eólicas      7  57,30   5,68    48,21  53,47   56,45  63,21 

          Lagunar            7  45,57   5,00    40,00  40,00   45,00  50,00 

          Pontal             5  65,51  13,29    49,11  52,18   66,67  78,26 

 

iINS      Baía               6  22,33   9,89    13,00  15,25   20,00  28,75 

          Cordão llitorâneo  6  11,11   7,59     2,84   3,39   11,51  16,81 

          Dunas eólicas      7  10,34   3,72     5,65   7,26    9,90  13,73 

          Lagunar            7  22,86   5,93    18,00  19,00   21,00  26,00 

          Pontal             5   8,51   4,29     4,00   4,80    6,82  13,07 

 

iMET      Baía               6  26,33   5,99    18,00  20,25   27,50  31,50 

          Cordão llitorâneo  6  28,59   5,22    19,86  23,71   30,34  32,57 

          Dunas eólicas      7  27,76   5,48    18,87  24,30   27,45  33,06 

          Lagunar            7  31,57   4,93    25,00  28,00   31,00  34,00 

          Pontal             5  24,01  10,28    15,91  15,95   17,65  35,24 

 

Variable  Associações        Maximum 

iZTR      Baía                 59,00 

          Cordão llitorâneo    77,31 

          Dunas eólicas        63,55 

          Lagunar              53,00 

          Pontal               80,00 

 

iINS      Baía                 40,00 

          Cordão llitorâneo    22,22 

          Dunas eólicas        15,18 

          Lagunar              35,00 

          Pontal               13,39 

 

iMET      Baía                 33,00 

 
 
  

 

 


