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RESUMO

Nos campos de dunas transgress¡vos
reconhecem-se, 

"o,.n 
0".. ^l :;.::'"*'uo" 

ativos da costa centro-sul

draas costeiros) o,t 
o"tu em cr¡térios morfoll'

predomina onn",o",,"t'nt"'' 
denominadas o'"'in'*t 

duas associaçõ"' o 

ou santa catarina'

ao rongo da 
"o"r", "l"n'" 

a sul do t"¡o o" suntn"'l- 

e distal o """t"nn'""i:t:Ï":ï;il:ï
norte de ."n,n" ,.åîi'"""",',ïiiï*,:""'"::ïi,tî:::"ïïï:::loorvários 

quilômerros

dunas da pra,a um;läil::::::î::::": pranícies o" o.oun.o,.o-"',^lll: :::ili::
":,:xä,:*,::"i.]*ïîî#:""#;î:il""ï:"",:,ï j" j::,*:_,""
esrrururas 

"uoir"nt".TTlilii?,^ 
,:r"ado em descrições o" s."nrrorl 

res deposicionais

junto à pra¡a ou ,0,,u 

e superfÍcies de separação os campos o" o*". 
"",r'o"jto1'. ,iïJï:::

Jasuaruna, "*"".J::i:"H::.:::,i,î.* 
e p¡aia Grandu o-o-s,r município de

Há diferenças ,roon""r^""^-^".l:: i 
t""'"t distal e proximal, respectivamenre.

âs caracterÍstica" ,o 
"toon"n,"s 

entre os dois car

sedimentos e à relaçâo 
a praìa-duna 

";;;;.t*" 
de dunas estudados' no que d¡z respeito

Deduz_se ouru 
' un,r" orientação oa l¡nna 

-" à faciologia' à forma' tamanho e volume de

longitudinar, uma com ,u 
otu'" de lbiraqüera' 

" ul 

tot'" e direçäo do vento efetivo'

aproxirnadamenru n".,"o 
NE e a outra 

"ot ";J't'un"'a 

de duas celas de deriva litorånea

pra¡ar, contudo, L¿ u"riu'" 
parte central o'n"" r,^o/ 

sw' cuio ponto de divergência localiza-se

aparecern instabiiizadas 
o morfológica o" 

"È 
o"lr't"tt 

oco'em em prat¡camente em toda orla

sedimentar é reduzido, €pera 

grande qr"n,¡ou¿.'ou] 
sw desta fe¡ções- A NE, as dunas frontars

forma de cordóes. o 
-' conseQùentemente, 

"" ourtuo'ttn*os 
aí estocados Para sw' o aporte

qu¡rômetros de extensão 
ampo de dunas de ['i,.uqtl 

frontais ocorrem mais estab¡lizadas' sob

seuexomaio.razanl-u;î:':fi ::,"J:îî;ïi11ï::ï,"ïl#,:ï:J::;"äî;
retrocordões são as rác¡es ,r" ;'*;:":"ï ä 

com a linha de costa Rasrros tineares e

::':#:**ïi*:="i: ii:ffiï¡.:ìe dunas e a panície o" oJoun'" cadeias

compõem a marsem,n,",.," "o'ou"s 
oe precipitaçâ;":ilJïi:J::j::l'.:ï"em ao ronso

para sw, ao lonso oo 
",t" 

" rrontar do campo de or^*, ,"*""ir"îï;:::r1""' rác¡es que

minerarósica oo",uo¡,""nt jlpo de du nas' ;#i:ì:'""'ff ::i:îï : "T.,.# ij;-ll ii
A praia Grande do S

:# I:'";;" ïffï"t"t' *:i:::Hîîaritorânea 
rongitudinar predom¡nantemente,

rronra¡s o campo de dunas ïe 
Affoo corrente 

" ."'*ff:ï::Ït: îil:ffi i:'il::
migrando p",ur.ru,untu ¿;;j: i:":"::i;i:.ï,::ï,, dezenås o" 0",å,.ì.,')" 

""tun.âo,vegetação predominam neste campo de



dunas, dev¡do à ausência de planície de deflaçåo. Entre as dunas transversais ocorrem pianícles

interdunares, nas quais os nebkhas såo feiçöes freqr¡entes. De NE para SW, a quantidade de

sle¡a do campo de dunas tende a aumentar, e para o inter¡or, as dunas transveßais transformam-

se em cadeias barcanó¡des. Nas margens interna e frontal do campo de dunas, ocorrem cordóes

de precipitaçåo e lobos deposiciona¡s, respectivamente. Ao longo do campo de dunas, de NE par

SW, observa-se tendência para afinamento e queda do teor de minerais pesados e índice ZTR. O

campo de dunas da praia Grande do Sul, quando comparado ao de lbiraqüera, possu¡ maiores

dimensöes, sedimentos ma¡s finos e mais ricos em minerais pesados de ma¡s baixa densidade

(turmal¡na, metaestáve¡s e instáve¡s).

Duas hipóteses, relac¡onadas ou não entre si, podem expl¡car as diferenças encontradas

entre os campo de dunas. A primeira evocâ maior volume de areia d¡sponÍvel para o transporte

eól¡co na praia Grande do Sul, ligado à maior largura e menor declividade da platâforma interna

adjacente. A segunda hipótese considera que o contraste de orientação da linha de costa favorece

a nranutenção do êpofie eólico dentro do sisterna praia - campo de dun¿s cuja direçåo seja nrais

paralela ao vento efetivo de NE, portanto na praia Grande do Sul. As diferenças granulométricas

podem ser explicadas pela extensåo dos campos de dunas. O campo de dunas mais extenso
(praia Grande do Sul) produz¡r¡a sedimentos ma¡s finos e melhor selec¡onados devido à ma¡or

distância de transporte.



ABSTRACT

ln the active transgressive dunefields of Santa Catarina mid-south coast, two eolian facies
associat¡ons (coastal draas) are recognizable, based in morphological criteria, named proximal and
distal, The proximal fac¡es association predominates at south of Santa Marta cape and extends for
many k¡lometers along the coast, without presenting deflationary facies. The d¡stal facies

assoc¡ation predominates at north from Laguna (SC). lt has shorter length and a deflation plain that
separates the dunef¡eld from the beach. A faciological study was carried out in both fac¡es

associations, with the purpose of confronting the morphological facies (process-form) with their
correspondent depositional facres (form-product), based on descriptions of grain size, m¡neralogy,

sedimentary structures and bounding surfaces. The studied dunefields locate adjacent to the

lbirâqüera beach, lmbituba county, and Grande do Sul beach, Jaguaruna county, corresponding to
the d¡stal and proximal facies associat¡on, respect¡vely.

There are ¡mportant differences beiween these two dunefields related to their beach-dune

system characterist¡cs, faciology, shape, size, volume of sediments and relatlonship between the

orientation of the coastline and the effective wind direction.

The lbiraqùera beach hâs two cells of longshore drift current, one with NE direction and the
other with SW direction, which divergence po¡nt locates at the mid of the beach extension.

Foredunes occur along the whole beach, although they have morphological variations from NE to

SW. At NE the foredunes appear to be instabilized by the great amount of sediments budged in

this area. Toward the SW limit of the beach, the sand supply is reduced, änd consequently, the

foredunes are more stabilized, and have a ridge shape. The lbiraqüera dunefield has a parabolic

geometry, extens¡on of few k¡lometers and m¡grates ¡nfand, separated ftom the beach by a

vegetated deflation plain. Its long axis is 25" obl¡que to the coastl¡ne. Trailing ridges and
gegenwalle r¡dges are the facies that limit the dunefield and the deflat¡on plain. Barchanoid chains,

l¡neal extensions, interdune depressions ând remnant knobs occur inside the dunefield.

Precipitation r¡dge and parabolic depositional lobe are respect¡vely in the rnner marg¡n and ¡n the

front of the dunefield. From NE to SW the dunefield trend to increase the textural and m¡neralogical

maturity.

The Grande do Sul beach presents net longshore drift, to NE. Along its extension,

transversal dunes occur bes¡de the superior foreshore, excepting the area between Arroio

Corrente and Campo Bom, where there are foredunes. The Grande do Sul dunef¡eld, with

extension of tens of kilometers, migrates parallel to the beach. Non vegetated morpholôg¡cal fac¡es

predominate in this dunefield due to the absence of deflation pla¡n. Between the transversal dunes,

interdune plains occur, over which nebkhas are frequently found. Southward, the dunefield

becomes a huge sand mass, with barchanoid chains and transversal dunes, ending with

depositional lobes and precipitation ridges rn the fore and inner border respectively. From NE to



SW, along the dunefield, there Is a trend to fining and decreasing in the heavy minerals content
and ZTR index, The Grande do Sul dunef¡eld, when compared with Ib¡raqüera dunefield, has larger
dimensions, finer grain size and higher content of low density heavy minerals (like tourmaline,
metastable and instable)

Two hypotheses can explain the differences between these dunefields. The first one
emphasizes the sand volume in each dunefield. Apparently, the Grande do Sul dunefield has
larger sand volume available to the eol¡an transport and this sand probably comes from the
adjacent inner shelf, which is wider and gentler than the lbíraquera's ¡nner shelf. The second
hypothesis considers the angular relation between shoreline orientation and the effective wind
direction. The maintenance of the eolian supply is favored inside the beach-dunefield system
where the wind direction ¡s more parallel to the prevalent wind from NE, i.e. the Grande do Sul
dunef¡eld. The grain size differences are explained by the length of the dunefields. The d¡stance of
transport is greater ¡n Grande do Sul dunefield because ¡t is longer than lbiraqùera dunefleld. Ih¡s
would produce more reworked, finer and better soded sediments.



CAPITULO 1 _ INTRODUÇAO

1.1. CANSTDËRAÇOES tNrCtAts

Os sistemas deposicionais são definidos como "uma unidade física tr¡dimensional
geneticamente definida, consistindo de um conjunto contiguo de fácies sed¡mentares relac¡onadas
por processos" (Fisher & McGowen, 1967). Deste modo, os s¡stemas deposicionais senam
identificados, no reg¡stro geológ¡co, a partir de modelos de fácies (Fisher & Mccowen, 1967).

Um dos desafios clássicos no estudo de sistemas deposicionais eólicos é a construção
deste modelo de fácies. A aparente monoton¡a de processos, estruturas e texturas eólicas é tåo
grande que F¡sher (1983) chegou a aventar a poss¡bilidade de tratar os depós¡tos eólicos como
sistemas simples. O problema da abordagem sistêmica dos depósitos eól¡cos centra-se, portanto,

na dificuldade de delimitação entre fácies ou associaçöes de fácies e, por extensão, em que
critérios se basear para o reconhec¡mento destas fácies (Giannini, 1993). Fisher (1983) baseia sua
caracter¡zaçäo do sistema eól¡co na descrição de tipos morfológicos de dunas e na morfolog¡a e

const¡tuiçäo das interdunas. Soares (1992) considera as fácies eólicas da Bacia do Paraná como
registros de ent¡dades moñologicas. No Permiano da Bacia Chester, lnglaterra, Karpeta (1990)

identifica três diferentes associaçöes de fácies eólicas também com base nå ¡nterpretaçåo da
morfologia: draas transversåis, draas barcanóides e lençóis de areta (sand sheefs) com dunas
dômicas superimpostas. No Quaternário costeiro, faciologias fundadas em t¡pos morfológ¡cos
parecem adequadas, uma vez que estes tipos såo quase sempre reconhecíveis em campo ou em
aerofotograf¡as, mantêm entre si relações dinâmicas discerníveis, e tendem a distribuir-se
geograf¡camente segundo padrões determinados, que poderão deixar registros de sucessões
verticais previsíveis (Giannini, 1993). Na área de estudo, a un¡dade eól¡ca ma¡s recente (unidade

4), correspondente a dunas ativas, teve sua faciologia estabelecida segundo critérios morfológicos
(Giannini, 1993, 1998, 2002; carvalho & Giannini, 1998; Martinho & Giannini,2002; Martinho e¿

al.,2OO3), reconhecendo-se assim a existência de duas associações de fácies.

O problema da confusåo terminológica para estas fe¡ções fo¡ e continua sendo um desafio.

Não há consenso na ¡iteratura, o que resulta na utilização ambígua ou contråditória de certos

termos. Houve o ¡ntuito, portanto, de fazer uma revisão crÍtica da l¡teratuta, na tentativa de

padronizar a terminolog¡ä e de correlacioná-la aos processos formadores da feiçåo
geomorfológica. A falta de referências bibliográficas para campos de dunas costeiros tåmbém é

uma dificuldade, pois a maioria das fe¡çöes geomorfológicas descritas correspondem a draas
continentais, de ciesertos.

O estudo detalhado do conjunto de feições geomoffológicas existentes em campos de

dunas ativos e de suas variáveis controladoras (como NRI\4, vegetação, aporte sèd¡mentar,

gradiente da plataforma etc) faz-se necessário, uma vez que a morfologia de clepósitos eólicos

aparece como um fator ¡mportante na caracterização de fácies eól¡cas.



Historicamente, a monoton¡a faclológica aparente dos sistemas eólicos tem conduzid o à

adoçåo de uma perspectiva que permite ver nåo apenas o registro deposicional em s¡, mas as

grandes superfícies de descontinuidade física que resultam da migraçåo das dunas e/ou das

intenupçôes e mudanças bruscas na deposiçáo. Estas descontinuìdades, incluídas no que

recentemente convencionou chamar-se de elementos arquiteturais (Miall 1996), compreendem

superfícies de truncamento (bounding sarfaces) de diferentes hierarquias e super-superfícies

(Brookfield 1977; Kocurek 1981, 1988), cujo estudo vem revelando a complexidade dos sistemas

eólicos. Kocurek & Havholm (1993) tentaram relacionar as superfícies de descont¡nu¡dade física

de depósitos eólicos aos fatores coniroladores de preenchimento de bacias previstos nos modelos

de estratigrafia de sequências (aporte e nível relãtivo do mar). Nesse contexto, estudos de caso

de evolução dè s¡stemas eólicos coste¡ros quaternários constituem um dos desafios rnais

importantes da estratigrafia moderna, po¡s é no Quatemário costeiro que as oscilaçöes de

supnmento e nível do mar podem ser reconhec¡das com maior detalhe (Giannini ef a/., 2001a, b).

'1.2. AREA DE ESTI]DO

Para a realizaçåo desta dissertaçåo foi prec¡so escolher uma área que abrangesse

diferentes tipos de campos de dunas ou drâas, e conseqüentemente, d¡ferentes tipos morfológicos

a elas associadas, para serem compãrados. A área selecronada foi o trecho da costa centro-sul de

Santa Catarinä compreendido entre Jaguaruna e lmbituba. Esta regiåo pode ser dividida em

quâtro sistemas deposiciona¡s quatemários (Giannini, 1993), o sistema barra-barreira, o sistema

planície costeira, o sistema lagunar e o sistema eól¡co (Figura 1.1). O sistema barra-baneira

ôcorre a sul de Laguna, sob a forma de uma faixa ENE com 0,8 a 2,0 km de largura e mais de 2O

km de comprimento. Constitui-se por sed¡mentos arenosos holocênicos que isolam atrás de si um

complexo de lagunas intercomunicáveis. O sistema planíc¡e coste¡ra, melhor desenvo¡vido a nÕde

de Laguna, representa-se por pelo menos duas geraçöes, uma pleistocênica e outra holocênica,

distingue-se do sistema barra-barreira pela ausência de sistema lagunar contíguo que a ele se

relacione genet¡camente. O sistema lagunar holocênico comunica-se com mår aberto através de

cluas desembocaduras: Camacho, a sul, e Entrada da Barra, a norte. O s¡stema eólico possui

ocorrência generalizada e superpõe-se aos sistemas barra-barrè¡fa e planÍcie costeirâ em maior

parte da área. Dividê-se em pelo menos quatro gerações ou unidades estratigráficas informais

(GiannÌni, 1993; G¡annin¡ & Suguio, 1994; N¡art¡nho & Giannini, 2001a, b).

Na geraçåo eólica 4, correspondente às dunas ativas, ocorrem dois tipos de associações

de fácies ou draas coste¡ros (Giannini, 1998, 2OO2; carvalho & Giannini, 1998; Maftinho ef a/.

2û03), designados respectivamente pelos termos proximal e distal (quanto ao criténo descritivo de

posiçåo relativa no sistema deposic¡onal) ou maciço e deflacionar (quanto ao cr¡tério morfológico).

Estas associações de fár;ies foram, podanto, os alvos prrncipais do trabalho
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Figura 1.1. Sistemas depos¡cionais quaternár¡os da região de lnìb¡tuba-Jaguaruna' Bâseado em

G¡ånnin¡ & Santos (1 994)

1.3, METAS Ê OBJETIVAS

Ametamaisgeraldestetrabalhofoicontribuirparaoentendimentodosfatores,processos

eprincípiosquecontrolamamorfodinåmicades¡stemasdepos¡clona¡seólicoscoste¡los.Por

morfod¡nâmica,entende-seaquimorfologia,dimensõeseconstitu¡çãodasdunas,eadistribuiÇäo

tempo-espacial destes atr¡butos

A meta mais èspec¡f¡ca foi identificar os mecanismos de deposrção e acumulaçåo em

s¡stemas eólicos costeiros e correlacioná-ros a alteraçöes nas taxas de deposição, à duração e

dinâmicadoss¡stemaseàproduçäodeelementosarquiteturaisemudançasfaciológicas,
textura¡s ou mineralógicas a eles associadas'

Os objetivos respondem à questäo sobre o que prec¡sou ser executado para que as metas

fossem atingidas. Propôs-se assim uma lista de se¡s tarefas:

l.Organizarumacomp¡laçäocríticadabibliografiasobreaterminologia'motJodinåmicae
geomorfologia de campos de dunas transgfessivos'

2. Comparar os campos de dunas da área de estudo em fotos aéreas de diferentes datas com a

final¡dade de verificar a velocidade de avanço das dunas, a estabilização por vegetaçåo e a

interferência antróPica.

3. Analisãr a variaçäo espacial de moffologia' dimensåo' espaçamento e distribu¡ção de dunas de

orla costeira em atividade (frontais, barcanóides e transversais) nas duas associaçöes de fácies

presentesnaáreaemestudo'Afinalidadedestaanál¡Seécompararosfesultadosdecada

associaçãodefáciesetentarexplicåfasdiferençasencontradascombaseemvariaçõesde
aporte, energia de vento, tipo morfodinâmico de praia' vegetaçåo' orlentação da costa etc e

l



Verificarqual(is)fato(es)exerce(m)maiorinfluêncianadetermìnaçãodotipodeassociaçäode

fácies.

4. Descrever as estruturas sedimentares e a arquitetura de fácies e de superfícies de separação

dos depósitos eólicos de ambas as associaçöes de fácies, com o ¡ntuito de tentar relacionar os

processos atuantes nestes campos de dunas com os produtos encontrados em cada associaçåo

5. Faze¡ a caracterização textural e mineralógica dos depósitos contidos nos diferentes tipos de

feiçõesmorfológicasreconhecidasnoscamposdedunas,ecompararosresultadoscomos
sedimentos das praias adjacentes, com a intençäo de avaliar a proveniência de sedimentos

eólicos e os efeitos da deriva litorânea nos campos de dunas'

6. Elaborar um modelo final de morfodinâmica de sistemas eólicos costeiros e seus fatores

controladores.

1.4. JIJSTIFICATIVA DA ESTRUTURA DA DISSERTAçÃO

A estrutura desta disseriaçåo obedeceu a uma linha lógica de raciocínio, que partiu do

maisgeralaomaisespecíficoetentoudescreveraáreaemestudodoseuespaçomaisexterno

(macroambiente) ao mais intemo (fácies morfo-deposicionais)' oS capítulos iniciais abordam, de

foma s¡ntética, os objetivos e metas do trabalho, bem como os métodos utilizados para que os

objetivos finais fossem alcançados. Pareceu adequado também apresentar uma sintese

bibliográfica sobre clef¡n¡çöes e clâssificaçöes de dunas e estruturas deposìcionais eóìtcas e sobre

osaspectosgeraisdaáreaemestudo'Apartirdaíiniciam-seas<Jescriçõesinternasdosistema

deposicionaleólicocosteirodaregiåodelmbituba-Jaguaruna'apfesentandoasfác¡eS
morfológicaseassociaçõesdefác¡esencontradasnaregião.oscamposdedunascosteirostêm'

como catacteríst¡ca, sua princìpal fonte de areia na praia, Deste modo, consìderou-se importante

apresentar a distribuição e as características sedimentológicas do sistema praia-dt¡na antes das

fáciesmorfo-deposic¡onaisdoscamposciedunas'comoobjetÌVodeavaliarainfluênciadaárea

fonteimediata.Asegu¡r,asfáciesmorfo-depos¡cionaisdecadaassociaçåodefác¡essão
descritas, de modo detalhado, sempre da mais proximal para a mais distal em relação à fonte

praial.Apósdescreverosistemaeólicocosteirodaáreacomumtodo,éfeitaaobservaçåodaSua

dinâmìcanotempoenoespaçoedainterferênc¡aantrópica.Porfim,comoconcìusåo,apresenta-

se uma discussão integrada dos dois tipos de associações de fácies, analisando suas conelaçöes

quanto a formas e Processos



CAPíTULO 2- MÉTODOS

2.1. APRAFUNDAMENTODÁ PESQU/SA BIBLIOGRAFICA

Aestratégiautìlizadanaexecuçãodapesquisabibliográficadividiu-seemduasetapas

principars.AprimeiraetapaV¡souaoaprofundamentoconce¡tualsobreossistemaseólicoscom

ênfasenosseusdepósitos,superfíciesdeseparaçåoeterm¡nolog¡aecÌassificaçäodedunas.A

etapa postertor compreendeu uma pesquisa detalhada de informaçöes sobre a área de estudo'

quanto ao contexto ambiental e associaçöes de fácies encontradas na região'

2.2. AEROFOTOINTERPRETAÇAO E ELABORAÇAO DE MAPAS GEOMORFOLOGICOS

ostrabalhosdeaerofotointerpretaçãoforamrealizadosapartirdetrèsconjuntosde

fotografias aéreas verticais' de datas d¡ferentes' das pratas de lbiraqüera e Grande do Sul O

primeiro e o segundo con¡untos de fotografias aéreas' ambos da Cruzeiro do Sul Serviços Aéreos'

encontram-se na escala 1:25.000 e cjatam de 1956 e 1979/81' respect¡vamente O terceiro' da

Aeroimagem S.4., em escala 1:12'500, daia de 1995

A aerofotointerpretaçåo teve por objetivos reconhecer' de modo preliminar' algumas das

principaisfáciespresentesnocampodedunasecompararasfotograf¡asdediferentesdatas

quantoaocomportamentodasdunasaolongodasi¡ltimasclécadas,demodoaavalìaroimpaclo

da interferênciå antróP¡ca

Os conjuntos de fotografias aéreas de 1956 e 1995 foram georreferenciados a partir de

imagensdesatélite'Duranteoprocessodegeorreferenciamentodefotografiasaéreas,errosde

orientação entre a coordenada original e o ponto dìgitalizado podem oconer' Esse tipo de erro'

chamado erro méd¡o quadrático ou root mean square (RMS) aparece após a digitalização de

quatropontos,erepresentaodesvioentreacoordenadaorigìnaleopontodig¡talizado.Oserros

médios quadráticos (RMS) produzidos neste trabalho encontram-se no Quadro 2 1

Quadro 2.1. Valores dos erros médios quâdráticos (RMS) produz¡dos no georleferenc¡âmento das

O erro médio quadrático (RMS) foi maior nas fotografias da praia Grande do Sul devido à

escassez de pontos fixos de referência' como pontões rochosos e cruzamentos de estradas' o

que dificultou o georreferenciamento

O georreferenciamento e vetorizaçåo deram-se através do emprego do programa Arcview

3.2a, paraas fotografias da praia de lbiraqùera e através do programa ENVI 3 5' para as da praìa

GrandedoSul'Aindaut¡l¡zandooprogramaArcview3'2a'osvetoresdefotografiasdediferenies

datasforamsobrepostosparamelhorvisualizaçãodasmudançasocorrìdasnoscampodedunas

ao longo dÕ intervalo de tempo investigado' produzindo os mapas apresentados nos Anexos 5 e 6'

9



os trabalhos de estereoscopia e foto¡nterpretação tiveram como resultado a confecçåo de

mapas geornorfológ¡cos de ambos os cãmpos de dunas estudados (Anexos 1 e 2) O mapa

geomorfológicodocampodedunasdelbiraqùerafoiobt¡doapartirdasfotografiasaéreasde

1979,jáodocampodedunasdapraiaGrandedoSul'apartirdasfotografiasaéreasde1995'A

d¡gitalização final dos mapas real¡zou-se através do programa CorelDÊw9'

2.3. TRABALHOS DE CAMPO

Asetapasdecampotiveramoobjetivodeabrangerosdoistiposdeassociaçåodefácies

presentesnaregião'distaleproximal.Paratal'foramescolhidososcamposdedunasdapraiade

lbiraqüera,municípiodelmbituba,edapraiaGrandedoSul'mun¡cípiodeJaguaruna'
respectivamente.

AsprincipaisatiV¡dadesexecutadasforam:aberturadetrìncheiras,documentação

fotográfica, análise de fácies, análise de superfícies de truncamento, med¡das de atitude espac¡al

de estratificações cruzadas e de frente de dunas, e amostragem voltada a análises

sedimentológicas.

Nãpra|adelbiraqÙeraenotrechodaprãiaGrandedoSulentreCarnpoBomeArro¡o

corrente, realizaram-se perfis longiiudinais envolvendo amostragem, documentaçäo fotográfica e

descnção morfológica do sistema praia-duna, desde a zona médta de espraiamento até a

protoduna e/ou dunâ frontal.

Emcadapontodoperfilprocufou-sesegutroseguinterote¡rodeatividades:

1. Localizaçäo do ponto a partir de aparelho GPS (precisäo nominal + 3m)

2-Determ¡naçäodaalturadeprotodunae/oudunafl.ontalcomousodecl¡nômetroetfena'

3. Descriçåo da morfologia das dunas frontais

4. Amostragem com registro do horário (para controlè do efeito da maré)'

5. Documentaçåo fotográfica da morfologia da pra¡a e das dunas com o uso de cåmera

prof¡ssional Canon EOS-5

NotrechoentreocanaldoCamachoeobalneárioDunasdoSul,situadojuntoàparte

centraìdaplå¡aGrandedoSul,executou-Seumperfillong¡tud¡nalnasdunastransversaisdeorla

coste¡ra, com o objet¡vo de analisar sua varìaçáo espac¡al de morfologia, dìmensåo, espaÇamento

e distribuiçäo.

As ativ¡dades seguidas para a execuçåo deste perfil foram as segu¡ntes:

1. Localizaçäo do ponto a part¡r de aparelho GPS (precisäo nominal t 3m)

2.Determinaçãodaalturadetodasasdunastransversaiseprotodunasdotrecho,comuso

dealtímetroPretel(precisãonominal*1m)calibrado(emintervalodetempodeatélhora)

ao nível médio de espra¡amento'

3. Determ¡naçäo aproximada da direçåo da crista da duna transversal com o auxílio de

búrssola Clar.

t0



Amosträgem da cristã e obtenção de medidas de rumo do mergulho do topo, meio e base

do flanco de sotavento (frente) de todas as dunas transversais do trecho estudado.

Documentação fotográfica da praia e da duna transversal com uso de câmera profissional

Canon ËOS-5.

2.3.1 . Abertura de trincheiras

O recurso da abertura de trincheiras foi utilizado em cada fe¡çäo geomorfológica dos

campos de dunas de lb¡raqüera e praia Grande do Sul com o ¡ntuito de descrever estrutu ras

sedimentares e coletar medidas de estratificações cruzadas e âmostras sedimentológ¡cas, dentro

da proposta geral de reconhecer e caracterizar as fácies existentes nos dois tipos de associações

fac¡ológicas- As tnncheiras, cujas dimensöes variaram de 2m de comprimento por 1m de altura até

6m por 0,4m, dependendo do tipo de fe¡çåo geomorfológica, foram abertas com o uso de pá e

enxada. Para ressaltar as estruturas sed¡mentares a serem descritas e fotografadas, as paredes

cia trinchelra foram alisÊdas com espátula de alumínio, escovadas corn pìncel de cerdas de seda e

deixadas, em seguida, à açåo natural do vento por pelo menos cinco minutos.

2.3.2. Análise de fácieÞ

O método da análise de fácies adotado é uma versäo da proposta de Anderton (1985).

lnicia-se pôr uma fase prévia de levantamento biblìográfìco, cartográf¡co e aerofotográfico na

tentativa de separar, de modo preliminar, fácies e associaçöes de fácies (ênfase nas relações

processo-forma). As fases posteriores estão l¡gadas ao trabalho de campo e podem ser assim

enumeradas:

1 . Descriçåo deta¡hada do afloramento ou feiçäo geomorfológica;

2. Subdivisåo em fácies dêscritivas, de caráter morfológ¡co e/ou deposicional,

3. Compilação das características de cada fácies (modelos descr¡t¡vos);

4. Dedução dos processos depos¡cionais de cada fácies (modelos genét¡cos);

5. Exame das relaçöes espac¡a¡s entre fácies e reconhec¡mento de associações

faciológicas (modelo descritivo integrado);

6. lnterpretaçåo do ambiente da associação (mode¡o genético integrado);

7. Modelagem final das fácies individuais;

8. Teste de consistência via prediçåo: retorno à fase 1ou à fase 5, e assim

sucess¡vamente.

Um dos fatores compl¡cantes na adaptaçåo deste método ao Quaternário é a coexistência

de fácies morfológ¡cas, traçadas através de relaçóes processo-forma, e fácies morfo-

deposicionars, traçadas através de relação forma-produto (inclu¡ndo atributos como texturas e

estruturas sedimentares). Através da integraçåo destes dois tipos de fácies, é possivel chegar,

com relativa segurança, às fácies deposicionais clássicas e suas relações processo-produto. A

abertura de trincheiras (item 2.3.1.) em fácies morfológicas é um recurso muito útil na

consolidação desta integração.
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2.3.3.4nálise das superficies de truncamento

A descriçåo e classificação de superfícies de truncamento e sua relação geométrica com

as associaçðes de fácies for auxiliada pela confecçäo de fotomosaicos. Os cr¡térios descritivos que

levam à classificação destas superfícies, quanto à hierarquia, podem ser enumerados da seguinte

forma:

1. Definir localização da fácies fotografada.

2. ldentificar truncamentos. Dividir o pacote sèdimentar em sefs ou séries (conjuntos de

estratif icaçöes cruzadas concordantes)-

3. Descrever a geometria das estratificaçöes dentro de cada série: acanalada, planar,

tangencial na base, tangencial nâ base e no topo (sigmoidal).

4, Descrever a geometria das superfÍcies de truncamento (planar, acanalada, tangencial etc)

e, quando possível, das sér¡es por elas del¡mitadas (acanalada, cuneiforme, tabular,

sigmoidal etc),

5. Ver¡ficar as relaçöes de concordância-discordånc¡a das superfícies em relaçáo às séries

por elas delimitadas. Discordam das séries acima e abaixo? Discordam da série abaixo,

mas concordam com a série acima?

6. Verificar rumo de mergulho aparente ou, se possível, verdadeiro, das superfícies de

truncamento. Para barlavento ou sotavento?

7. Classifrcar as superfícies de truncamento quanto à hierarquia.

8. Fazer um mapa e/ou quadro de distribuiçäo das superfícies e geometr¡as por fácies e/ou

fatias estratigráf icas.

2.3.4. Medidas de atitude de superfícies deposicionais e estratificacões

Em ambos os campos de dunas ativos estudados, foi realizada coleta s¡stemática, por

forma de le¡to (dunas parabóIca, barcanóide, transversal), de medidas de atitude de frente de

dunas (sotavento) e de estratificações cruzadas, estas estudadas em exposições naturais na

superfície barlavento desias dunas ou em trincheiras. Esta coleta foi executada a cada 1,5m de

altura, com bússola Clar. Em lbiraqùera, a face barlavento de uma cadeia barcanóide também foi

analisada, com mediçôes da base para o topo, de 10 em 1O passos (aproximadamente 7m). O

intuito desta ativ¡dade foi comparar o padrão de atitudes espaciais de formas de le¡to eól¡cas

ativas com o padråo de estrâtificaçöes cruzadas e superfícies de truncamento, e elaborar modelos

para explicar o potenc¡al e o mecân¡smo de preservaçáo destas estratificaçöes e superfícies no

registro geológico-

Nos cordöes de precipitação, a coleta de medidas de atitude do flanco fo¡ executada com

espaçamento vertical de 1,5m. Estrat¡ficaçðes cruzadas foram também medidas em trincheira

aberta na crista dÕ cÒrdão.

Nas demais feições geomorfológicas presentes nos campos de dunas (montes residuais,

rastros I¡neares, nebkhas, dunas fronta¡s, retrocordões, depressão ¡nterdunas, extensões
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lineares), foram realizadas mediçóes em cada uma das séries de estratificaçöes cruzadas

identif¡cadas em afloramentos natura¡s e/ou trincheiras

2.3.5. Amostraqem

A amostragem procurou abranger todas as feiçöes morfológicas presentes em ambos os

campos de dunas. A coleta de amostras sedimentológicas for pontual, procurando-se adquirir

quantidade suficiente para perfazer uma massa entre 1 e 2kg Nas dunas livres (transversa¡s e

barcanóides), a amostragem foi realizada em três pontos: na base, no me¡o e no topo da face

sotavento, sempre no intetvalo de profundidade aproximada de l0 a 30 cm (amostras

superficiais). Procedimento s¡m¡lar foi executado nos flancos do lobo deposicional e cordåo de

precipÌtação. Nos casos específicos em que fácìes diferentes foram ¡dentificadas em s ub-

superficie, a coleta foi feitâ nas paredes das trincheiras ou falésias naturais. Na coleta de praia,

obtiveram-se conjuntos de quatro amostras, com espaçamento longitudinal de 0,5 km. Estas

quêtro amostrac foram designadas (A) a (D), com a seguinte distribuição: (A) zona de

espraiamento médio; (B) antepraia predominantemente emersa, a meia distâncta entre a zona de

espraiamento médio e as dunas eólicas de orla praial; (c) protoduna (sensu Kocurek et al.,19s2) ,

franjã de areia eólica ou duna frontal incipiente (sensu Hesp, 1983), quando presente; (D) duna

frontal estabelecida (sensø Hesp, 1983).

2,4. ATIVIDADES DE LABARATORrc

2.4..!-Ensa¡o9 granulométricos

Todas as amostras coletadas durante as jornadas de campo foram submetidas à análise

granulométricâ convenc¡onal (por pipetagem, elutriaçåo e peneiramento). A realizaçäo destes

ensaios enquadfou-se no objetivo de caracterizar sedimentolog¡camente as fácìes da associaçäo

de fácies d¡stal (câmpo de dunas de lbiraqüera) e proximal (campo de dunas de praia Grande do

Sul).

As amostras, em massas iniciais de cercA de 60 g, foram submetidas a ptpetagem em um

único intervalo >4Ø (escala phi de Krumbein, 1938), devido ao seu teor est¡mado de pelitìcos

inferior a 5%. Em seguida foi realizada lavagem dos finos pelíticos, por elutriaçäo, e peneiramento

a vibrador mecánico em intervalos de 0,5 Ø. Os produtos de peneiramento fofam pesados em

balança anal¡tica e embalados para arquivo

2.4.2. Anál¡sè dens¡û1étrjté

A partir dos resultados dos ensaios granulométr¡cos foi possível definir alvos mais

¡nteressantes para a realização das análises densimétricas. Deste modo, selec¡onou-se, para

cada campo de dunas, uma amostra de cada fácies morfolog¡ca' geralmente localìzada no topo da

feição. Na pra¡a de lbiraqüera åmôstras analjsadas espaçaram-se em 1km. Já no trecho da praia

Grande do Sul, entre Carnpo Bom e Arroio Corrente, o intervälo escolhido para a análise das
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amostras foi de 2km, devido à grande homogene¡dade dos sedimentos refletida pelos ensaios

granuloméiricos prévios.

Dos produtos de pene¡ramento conespondentes aos ¡ntervalos entre 2 e 4 Ø, escolheu-se

o intervalo de 1Ø imediatamente ac¡ma (mais fino) da classe modal para ser submetido a anál¡se

densimétrica em bromofórm¡o (CHBre, d - 2,83), empregando-se álcool como solvente. As frações

de minerais leves e pesados ass¡m obtidas foram pesadas em balança de precisão.

2.4.3^ Separacão maqnética de minerais pesados

A separação dos minetais magnét¡cos real¡zou-se com ímã de måo. O processo consiste

em passar suavemente um ímã, envolv¡do em saco plástico, sobre a fraçåo de minerais pesados,

depositados sobre superfície lisa. Os grãos de minerais rnagnéticos prendem-se ao ímä. Ao final,

retira-se o ímã de dentro do saco plástico, liberando-se ass¡m os minerais magnéticos. Esta fração

é então colocada num recipiente para a pesagem em balança analít¡ca, e embalada para arquivo.

2.4.4. Microscop¡a de qrãos de m¡nerais Desados

As lâminas de gråos pesados foram analisadas ao microscópio petrográf¡co e suas

respectivas assemblétas minerais quantificâdas, através da contagem ao lôngo de uma l¡nha retå

(ribbon method de Galehouse, 1971). Na primeira etapa da contagem são contab¡lizados minerais

opaoos, agregados semi-opacos e minerais transparentes, até a totalização dos 100 grãos. Em

segu¡da, prossegue-se com a contagem exclusiva dos minerais transparentes não m¡cáceos até

totalizar, no mínimo, 100 grãos.

2.5. TRATÃMENTO DOS RËSULTADOS

2.5.1, lnformações de campo

Durante as jornadas de campo, obtiveram-se fotografias em papel e diapositivos. Pafte

das fotograf¡as fo¡ ut¡l¡zada como fenamenta aux¡liar na descriçåo e del¡mitação de superfícies de

truncamento da técnica de cópia em papel vegetal sobreposto (overlay). Esta técnica permite a

melhor visualizaçäo das estruturas presentes e facilita a análise das relaçöes geométricas de

estruturas. Poster¡ormente, para efeito de apresentação f¡nal e manipulação dos resultados

obiidoS, digitalizaram-se as estruturas desenhadas no papel vegetal, com uso do programa

CorelDrdw9.

Para representar med¡das de rumo de mergulho de frentes de duna e de planos de

estratif¡cação cruzada, utilizaram-se diagramas circulares de rosa-de-freqüêrlcias. Os diagramas

foram obtidos através do emprego do aplicativo Rose, do soflware Rockware versäo 1995. Este

aplicativo calcula uma série de parâmetros estatísticos da distr¡bu¡ção de freqüências, tais como

vetor médio e seus respectivos desvio padrão e ¡ntervalo de confiança e o fator de consistônc¡a

(vector strength) do azimute médio.
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Dois mapas de pontos foram produz¡dos com o intu¡to de localizar e observa r a

distribuiçåo dos ponios amoslrados dentro dos campos de dunas (Anexos 3 e 4). O programa

Arcview 3.2a fo¡ ut¡lizado para a plotagem dos pontos sobre os fotomosaicos de 1995, para ambos

os campos de dunas, e a arte final dos mapas foi realizada com o uso do programa CorelDnw9.

2.5.2. Resultados analíticos laboratoria¡s

Os resultados das análises laboratonais de granulometr¡a e densimetria receberam

tratamento gráfico-estatístico, onde os balanços de massa foram convertidos em valores de

dist bu¡ção percentual, para cada amostra.

Os produtos da distribuiçåo granulométrica foram convert¡dos em valores de parâmetros

estatísticos (diâmetro médio, desvio padräo, assimetria e curtose) pelo método anal¡tico dos

momentos de Pearson, através do p[ograma Momento4.123, de autoria do orientador. A

classificação adotada para descrever as características dos sedimentos foi a classificação nominal

de Folk & Ward (1957). Apesar dos parêmetros terem sido calculados pelo método dos

momentos, e não pelo método gráfico de Folk & Ward, a util¡zação da classificação nominal

daqueles autores pareceu conveniente para a descrição do desvto padrão e da assimetria dos

sed¡mentos.

Uma amostra de cada fácies foi selec¡onada para ser analisada quanto a sua mineralogia.

Apl¡caram-se testes estatíst¡cos simples como médìa, máximo, mínimo e desvio padrão aos

resultados de análise granulométrica, densimétrica e separação magnética na fraçåo pesada, de

amostras agrupadas segundo suas fácies morfológicas.

Para avaliar a variação espac¡al das caracterÍsticas granulométricas e mineralógicas dos

sed¡mentos ao longo das praiãs de lbiraqùera e Grande do Sul, assim como das dunas

transversais ao longo da pra¡a Grande do Sul, foram utilizados simultaneamente do¡s tipos de

métodos: gráfico e analítico, conforme Giannini et al. (20O4). O método gráfico consistiu na

construção de diagramas de d¡spersåo binária em funçäo da distância âo longo da praie. O

método analítico envolveu a análise de correlação l¡near, ¡nclu¡ndo construção de retas de

regressäo em trechos selecionados, O uso combinado destes dois métodos é justif¡cado pela

regra de Reichmann (1961 apud Huggett, 1985) segundo a qual uma reta de regressão jamais

deve ser ace¡ta ou interpretada sem o exame cr¡terioso do diagrama de dispersåo de pontos

correspondente, a recíproca também sendo válida (Huggett, 1985).

Os valores de coefic¡ente de correlaçåo linear (r) e as retas de regressão foram obtidos

através do programa Lotus-123, versåo 97. O critério estatístico utilizado para avaliar os

resultados de r foi o nível de significância ou erro I (a), correspondente à probabil¡dade de rejeitar

uma hipótese nula (Ho) verdadeira. Como Ho, no caso, afirma a inexistência de correlaçåo

significativa (r-0), a pode ser entendido como a probabilidade de aceitâr-se uma correlaçåo

inexistente. Os valores máximos de û. foram estimados por interpolaçåo através da comparaçäo
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do quociente t do teste de regressäo unicaudal 1t = r l(n-2)1t2/(1-f¡t'2¡¡ com a distribuiçåo de t de

Student, tabelada em F¡sher & Yates (1938).

Para efe¡to de discussão dos resultados, seguindo a proposta de G¡annin¡ et al. (2OO4),

foram cons¡deradas as correlações lineares com nivel de significância menor ou igual a 0,4,

Para comparar as fácies de um mesmo campo de dunas foram selecionadas uma amostra

de cada fácies, posicionada sempre na crista ou na série superior de estratificações.



CAPíTULo 3- cLASSIFICAÇÃo DE DEPÓsIToS EÓLIGoS

3.1. Histórico - definiçãa de dunas

Bagnold (1941) definiu o termo "duna" como sendo um monte de areia capaz de se

locomovêr e que independe de qualquer fe¡çåo da superfície para se formar. Seria característica

de todas as dunas, segundo este autor, possuírem face de deslizamento (s/þface), onde o declive

da superfície da duna alcança o limite de inclinação ¡mposto pelo "ângulo de estabilidade" do

material depositado. Deste modo, as dunas produzidas pela influênc¡a da vegetação e/ou outro

tipo de obstáculo não seriam cons¡deradas "dunas" sensø sfnbfu, pois dependem de outra feição
para se formar, e não possuem mobilidade. McKee (1979) simplificou a definição de Bagnold,

descrevendo dunas como acumulaçöes de sedimentos eólicos em forma de morro ou cadeia,

tendo comumente barlavento suave e um ou mais sotaventos íngremes (sþfaces).

Wilson (1972) definiu forma de leito como sèndo "um padråo repetido regularmente o qual

se forma em superfície sólida dev¡do à açäo cisalhante de um fluido". Segundo este autor, as

formas de le¡to eól¡cas podem ser hierarquizadas em quatro ordens, com base no comprimento de

onda e na altura (Quadro 3.1). O termo "duna" seria correspondente à segunda ordem hierárquica.

Qge_{|9-!¡.t!9I lqqle qq loMqs lJq leito eólicas sugeridã
I Comor¡mento deuroem II ()nde Altura I Orientação Or¡gem possível

-- in.stãÞ¡tidadà--
aerodinâm¡ca

Vértices secundár¡os
de Tâylor-Görller

Termo suger¡do

Dra a

Mârcas onduladâs

Marcas onduladas
secundárias

sinuosas

300 - 5500 m

3-600 m

15 - 250 cm 0,2-5cm

Long¡tudinal ou
transversal

Longitudinal ou
TTansVeTSaI

Longìtudinal ou
lransveßål

ïransvelsal0,05 - 1

0,05 - 100
cm

Historicamente, nota-se que a mâioria das abordagens e definições anteriores foram feitas

a partir da observação de dunas e campos de dunas de grandes desefos interiores. Os autores

dificilmente tentavam identificar as diferenças ex¡stentes entre dunas costeiras e dunas desérticas.

Somente â partir da década de 80 (Short & Hesp, 1982, Hesp 1983; Pye, 1983; Goldsmith, 1985;

Carter, 1988; Nordstrom e¿ a/., -1990), começaram surg¡r trabalhos mais especÍf¡cos sobre

formação, class¡ficaÇåo e ¡nfluência da vegetaÇão nâs dunas costeiras.

l'7

aerodinâmica

-,, **,-primáia _ , ,.-. _.

lnstabil¡dâde
aerodinâmi0a

Mecanismo de

0,1 - 100 m



3.2. Classificação de dunas ëolicas

Há numerosos iipos de classificação de dunas eólicas. Como já salientado no tópico

anterior, os pnmeiros tipos de classificação de dunas que surgiram relac¡onavam-se a dunas

desérticas. Ma¡s tarde, com o avanço do conhecimento sobre dunas costeiras, alguns nornes

típ¡cos de dunas desérticas foram incorporados à nomenclatura coste¡ra, porém eles geralmente

referem-se a morfologias ligadas à ausência de vegetação. Por este motivo, criou-se na literatura

certa confusåo terminológica,

Melton (1940) foi precursor na tentativa de organ¡zar uma classificaçäo de dunas eólicas

aplicável aos "High Plains" norte-americanos. Separou as dunas em duas formas básicas, forrnas

simples e formas complexas, e subdividiu estas formas em duas subclasses: "superficies de areia

solta sem cobertura" e "formadas pelo conflito do vento com a vegetaçåo". Dentre as primeiras,

encontram-se as dunas barcanas, dunas transversais isoladas e dunas transversais em sér¡e. As

"formadas pelo conflito do vento com a vegetaçåo" englobam as dunas paraból¡cas, as rupturas de

deflação (blowouts) e os nebkhas (shrub-coppice dunes) (definiçäo ver item 5.2.1.6).

W¡lson (1972) e Hunter ef a/. (1983) class¡f¡caram as dunas pela sua forma e relação

direcional com os ventos formãdores, especialmente seu alinhamento relativo à direçäo principal

de transporte de are¡a, separando-as em transversais, longitudinais e oblíquas.

McKee (1979) base¡a sua classificaçåo de dunas eólicas em dois atributos descritivos, a

fo¡ma e o número de faces de avalancha, para class¡ficar dunas eólicas (Quadro 3.2).

Considerando que grande número de combinações de dunas de vár¡os tipos pode

acontecer, o mesmo autor, inspirado na classificação de Melton (1940), separou as dunas em três

variedades: s¡mples, compostas e complexas. As dunas simples são a forma básica de cada tipo

morfológico de duna. Dunas compostas såo caracterizadas pela coalescência lateral ou

cavalgamento de dunas do mesmo tipo morfológico. Dunas complexas ocorrem quando dois tipos

morfológicos de dunas sáo superimpostos ou amalgamados. As duas últimas variedades podem

chegar ao tamanho de draas (Lancaster, 1988).

Quadro .2. de dunas eól¡cas

Forma N" de faces
de avalancha Nome Fofma N' de faces

de avalancha Nome

Em lençol, com
superfície ampla e
l¡sa

Nenhuma LenÇol Depressão em formâ
circular

1 ou mais

Få¡xa delgada e Nenhuma Fâixa Formâ em "U" em 1 ou ma¡s a

c¡rcular ou Nenhuma Domo Cade¡a simétrica 2 L¡near (se¡0

9nJlg{lta- Bâ rcana Cadeia 2 Reversa
cadeia de
crescentes, em

Cade¡a
Barcanó¡de

Piôo central com
ou mais braços

3 ou mais Estrela

cadeia ass¡métrica cadeia
transversal
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Em relaçåo às dunas costeiras, Semeniuk ef a/, (1989) propuseram uma classificação

apl¡cando termos nåo genéticos para unidades geomórficas. Deste modo, evitaram

deliberadamente levar em cons¡deração o processo de deposiçåo, bem como a evenlual

participaçáo da vegetaçåo neste processo. Os critér¡os para esia classificaçåo de dunas eólicas

säo a geometria (ex. parabólica), o relevo (ex. ondulado, plano), a cont¡nuidade (se contínuo ou

interrompido) e o alinhamento relativo à costa (ex. paralelo, oblíquo).

Para Hesp (2000), processos de deposição, acresção e erosão de areias resultam em

diferentes variedades morfológicas de dunas, dentre as quais ele separa quatro t¡pos coste¡ros

principais: dunas fronta¡s, rupturas de deflação (blowoutl, dunas parabólicas e campos de dunas

transgressivos.

A classificaçåo adotada para este trabalho, e que será detalhada no item 5.2., é a proposta

por Giannini et al. (no prelo), baseada no critério da presença da vegetaçåo para classificar os

depósitos eólicos costeiros at¡vos em dois tipos; dunas com muita influência da vegetaçåo e dunas

vres, desvegetadas ou com poucä influência d¿¡ vegetação. As dunas vegetådås abrangerrr

dunas frontais, rupturas de deflação (blowouts), dunas paraból¡cas, rastros lineares (fralrng

rídges), nebkhas e retrocordöes (gegenwalle ndges). Dentre as dunas que sofrem pouca ¡nfluência

da vegetação, incluem-se dunas transversais, dunas barcanas, cadeias barcanó¡des, lençóis de

êrcia

Estes dois tipos de depósitos eól¡cos náo säo completamente independentes, pois feiçóes

vegetadas, como dunas parabólicâs e rastros lineares, associam-se, com freqüência, a zonas de

deflação a barlavento de campos de dunas transgress¡vos. Além disso, é possÍvel a passagem, no

tempo e no espaço, de um tipo para outro, na dependência de variaçöes no equilíbrio entre a taxa

de suprimento eólico e a taxa de crescimento de vegetação (Giannin¡ & Santos, 1994),

3.3. Classif¡cação das estruturas dos depósitos eó/icos - superfícies de separação

As primeiras tentativas de ¡nterpretaçåo da evoluçåo dos sistemas eólicos iniciaram-se

com o reconhecimento de importantes superfícies de separação entre séries e co-séries de

estratificações cruzadas. A migração de dunas e draas, e/ou interrupções e mudanças bruscas na

deposiçäo eólica, podem resultar êm superfÍcies de descontinuidade física em arenitos eólicos e

draas de deseftos (Brookfield, 1977; Kocurek, 1988). A análise destas superfícies eólicas

possibilita caracterizar prováveis mudanças na dinâmica e morfolog¡a dos sistemas deposiciona¡s

ao longo do seu período de existênc¡a. Dev¡do à sua importância, este item enfatiza a

classificação das superficies de separaçåo em depósitos eólicos.

Stokès (1968) sugeriu que estas superfÍcies såo formadas por planos de deflação

horizontais controlados pelo lençol freátlco. Brookfield (1577) e Kocurek ( 1 981 , 1 988) observaram

que superfícies de truncamento formam-se com a m¡gração das formas de leito eólicas. Seu

desenvolvimento é determinådo por variáveis como regime de fluxo eólico, suprtmento de

sedtmentos a partir da área fonte, características granulométflcas dos sedimentos, topografiâ e
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cApíTULo 4 - cARAcrÊRislcns cERAts DA cosrA cENTRo-suL cATARINENSE

4.1, CONTEXTO AMBIENTAL

4.1.1. Cl¡ma

O clima da regiäo costeira de Santa Catarina é controlado por duas massas de ar:

Ant¡ciclone Tropical do Atlåntico Sul e Ant¡ciclone Migratór¡o Polar (Orselli, 1986 apud Giannini,

1993). O Anticiclone Tropicâl do Atlântico Sul é um centro de alta pressåo, formador de uma

massa de ar quente e úmida, com posiçäo semi-permanente entre as latitudes 18 e 35'. O

Anticiclone Migratório Polar caracteriza-se por ser um centro de alta pressão, alimentado por

massas de ar frias de origem antártica, e possui caráter migratório, com sentido de migraçåo para

NE (Tomazelli, 1990; G¡ann¡n¡, 1993). O deslocamento do Antic¡clone Migratório Polar faz com que

os dois centros de alta pressiäo se aproximem, o que provoca a oconência de uma zona de ba¡xa

pressáo entre e¡es. Estä zonä de baixa pressåo, também conhecida como "frente fr¡a", vem

normalmente acompanhada de ventos ciclônicos, instab¡l¡dade do tempo e precipitaçåo

pluviométrica.

Esses do¡s ant¡ciclones alternam-se sazonalmente. O Anticiclone Tropical do Atlånt¡co Sul

predomina durante os meses mais quentes, primavéra-veråo, atuando na costa através de ventos

de E e NE. Nas estaçöes mais frias, outono-inverno, o Anticiclone lVigratório Polar apresenta

ma¡or atividade, e, consequentemente, os ventos ciclônicos produzidos pelas "frentes frias" de S e

SW predominam nesta época do ano.

O relevo da área, como Tomazelli (1990) e Giannini (1993) já enfatizavam, exerce

importante controle no clima da regiäo. Escarpas como a da serra Geral (a sul de Laguna) e as

serras de ltajaí e do Taboleiro (a norte de Laguna), formam umâ barreira às massas de ar úmrdas

que vêm do oceano. lmpedidas de avançar, estas massas de a[ se condensam provocandÕ

precipitaçöes orográficas (Giannini, 1993).

As temperaturas médias da regiåo variam de 14'C no inverno a 23"C no verão (média

anual de 19"C), a taxa de precipitação é de 1250mm (lmbituba) e 1400mm (Laguna), sendo que

os dias de chuva associam-se preferencialmente aos ventos de SW (Giannini, 1993). O clima da

região pode ser descrito, portanto, como subtropical úmido mesotérmico, sem estaçåo seca, com

verão quente (G¡annini, 1993).

4.J.2. Regime qe vettos, ondage llqr,és

O regime de ventos atuantes em uma região, além de ser responsável pelo transporte

eólico e formaçåo de dunas coste¡ras também influencia diretamente no regime de ondas.

Na área de estudo, os ventos vindos dos quadrantes S-SW são responsáveis por 53% da

deriva eólica poienc¡al (DEP) na área, enquanto os ventos v¡ndos dos quadrantes N-NE por41olo

(Giannini, 1993). Apesar dìsso, os campos de dunas estudados migram vis¡velmente para SW, isto
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é, os ventos de N-NE apresentam maior efetividade de transporte sêd¡mentar. lsto ocoffe porgue

estes ventos co¡ncidem com d¡as sem chuva, quando aumenta a incoesão e a possibilidade de

transporte das areias.

A deriva litorånea long¡tudinal é resultado da rnterferència gue as frentes de ondulaç:åo

(swell waves) provocam quando interegem com os sedimentos da costa. Possui rumo

predominante, na maior¡a dos setores praiais da região, para NE, ou seja, é produzida pelas

ondulaçöes que vêm de S-SW, conforme deduzido de vários ¡ndicadores geomorfológicos e

sedimentológicos (Giannini, 1993).

A morfodinâmica da maiona das praias da região pode ser considerada d¡ssipativa, com

altura máxima média de arrebentação das ondas superior a 1,0m, morfo¡ogia planar e pouco

íngreme da face då praia, berma indefinido, bom desenvolvímento de barras alongadas

submersas e distância relativamente grande entre as linhas médias de arrebentaçåo e

espraiamento (mais de 100m nas condiçöes prevelecentes) (Giannini & Sanios, 1994).

A amplitude de rnaré ästrûnôm¡ca méd¡a dã reE¡áo é da ordenr de 0,6m. Duränte marés

meteorológicas, este valor pode chegar até pouco mais de 1,0m. O regime de marés da região

pode ser, portanto, classificado segundo Davies (1964) como micromaré (Giannini & Santos,

1994)

4.1,3. N¡vel relat¡vo do ma!: ÍNRM)

A curva de variação do NRM para os últimos 7 mil anos no Êstado de Santa Catarina feita

por Martin & Suguio (1986) e Martin ef a/. (1988) apresenta três máximos, ocon¡dos em 5'100,

3600, e 2500 anos 4.P., com o nível do mar atingindo as cotas de 4,0m, 2,5m e 2,0m ac¡ma do

nível atual (erro de t 0,5m). A partir de dataçöes de vermitídeos e de conjunto de

paleoindicadores de NRM, Angulo ef a/. (1999) registraram, para â região de Laguna-lmbituba,

nível do mar alto ocorrido há 5400 anos 4.P., chegando a 2,10m t O,Sm acima do nivel atual, e

declínio contínuo do NRM desde 3000 A,P. até os dias atuais. Os dados destes autores não

contradizem a existência de um máximo transgressivo em 5100 A.P.

4.2. IJNIDADES EOLICÃS

Giannini (1993) e Giannini & Suguio (1994) reconheceram a existência de pelo menos

quatro unidades de depós¡tos eólicos no trecho lmb¡tuba-Jaguaruna. As relações de idade entre

depósitos eólicos estabelecidas por esses autores basearam-se no uso comb¡nado de dois tipos

de informaçôes. O primeiro tipo refere-se à descrição de quatro diferentes unidades de

empilhamento estrat¡gráfico informais em seções verticais natura¡s, a ma¡or¡a delas em depósitos

sobre elevaçöes do embasamento. O segundo tipo de ¡nformaçåo refere-se a variedades

moíológicas (e eventualmente moffoecológ¡cas) de depósitos eólicos com diferentes graus de

d¡ssecaçåo, mapeadas em superfíc¡e através de aerofotogeologia com controle de campo. A

suposição de quatro un¡dades é em pafte apoiada por resultados sedimentológicos, m¡neralógicos

e textura¡s.
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Na unidade '1, mais antiga, predominam areias de aspecto maciço, com cimentação argilo-

limônítica ¡ntensa e general¡zada. A coloraÉo ma¡s frequente é o vermelho pardacento, Sob o

aspecto textural, é freqüente a presença de grânulos e/ou pequenos se¡xos dispersos. Seu padrão

geomorfológ¡co distingue-se pela dissecaçåo profunda, com ravinas de drenagem em V,

transversais à costa. Esta é a geração mais restrita em área de afloramento, pois tende a ocorrer

encoberta em depósitos de topo de encosta (Giannini, 1993, Giannini & Sugu¡o, 1994).

A unidade 2 apresenta cimentação pedogenética heterogênea, a qual pode forrnar

manchas e bandas nodulares irregularmente onduladas (estruturas de infiltração sensa Pye, 1983)

ou ressaltar estruturas primárias, como estrat¡f¡caçöes cruzadas, paleocanais e bioturbaçôes de

geometria definida. A cor ma¡s comum é o pardo escuro a amarelo-alaranjado. Sob o aspecto

textural, caracteriza-se pela presença freqüente de grânulos e se¡xos concentrados em

paleopavimentos e paleocana¡s. Seu padrão geomorfológ¡co caracteriza-se pela dissecação fluvial

controlada por vales entre braços de dunas parabólicas alongadas segundo a direçäo aproximada

SW-NE (Giannini, 1993; Giannini & Suguio, "1994).

A unidade 3 consiitui-se de areias branco-amareladas ou cinza claro incoesas, colon¡zadas

por vegetaçåo, com sinais extensivos de pedogênese incipiente. Em mapa, aparece sob a forma

de rastros lineares residuais a barlåvento dos campos de dunas at¡vos, ou nas ombreiras destes.

Ao exame de aerofotografia, é característica desta geração a imobilidade e å textura clara e

manchada, causâdãs por núcleos de cobertura vegetal, ou o contorno indèfin¡do, decorr¡do de seu

caráter deflac¡onar (Giannini, 1993; Giannini & Sugu¡o, 1994).

A unidade 4 corresponde a dunas ativas, total ou parc¡almente desvegetadas, constituídâs

por are¡as de coloraÉo esbranquiçada. Em fotografias aéreas, pode-se nela reconhecer, com

mu¡ta facilidade, formas barcanas e barcanó¡des superpostas. Os campos de dunas desta unidade

cobrem grandes extensões de depósitos holocênicos, chegando a cavalgar alguns pontôes

cristalinos recobertos por paleodunas. Sua mob¡lidade rumo SW pode ser constatada por

aerofotografias de diferentes datas (Giannini, 1993; G¡annin¡ & Suguio, 1994).

No modelo evolutivo da área, baseada nos princípios que relacionam variaçöes de NRM e

formaçäo de dunas costêiras transgressivas (Giannini, '1993; G¡annini & Santos, 1994; Giannini ef

al,,2OO1a, b; Sawakuchi, 2003), a unidade eólica 1 corresponde åo episód¡o de depos¡çåo eólica

que ter¡a sido iniciado durante a transgressåo do Pleistoceno Superior (cerca de 120.000 anos

A.P.) enquanto as un¡dades eólicâs 2,3 e 4 far¡am parte de um mesmo episódio de deposìção

eólica, gerado pela elevaçåo do NRM ocorr¡da após o período glacial Würm, durante o Holoceno.

Ëstes dois episódios de deposiçäo eólica (seqüôncias deposicionais eólicas 1e 2,

respectivamente) säo separadas entre si por uma superficie erosiva evidenc¡ada pelo elevado

grau de pedogênese, cimentaÇão e dissecaçåo da unidade eólica 1 (Sawakuchi el a/. 2003).
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CAPIIULO 5- SISTEMAS EOLICOS COSTEIROS QUATERNÁRIOS DE SANTA CATARINA

s.1. TNTRADUÇÃO

A descrição de sistema depos¡cional pressupõe o conhecimento prévio e detalhado das
fácies que o compõe. Como já enfatizado no item 2.3.2., as fácies estudadas neste trabalho
dlvidem-se em fácies morfológicas, detalhadas neste capítulo, e fácies morfo-deposicionais,

detalhadas no capítulo 7. Estas divisão visa relacionar os processos ativos em cada assoc¡açáo

de fác¡es com suas respostas morfológicas e sedimentológicas correspondentes, estabelecendo

assim relaçöes processos-forma e forma-produto, respectivamente.

5.2. F ÁC I ES M ORFOLÓG'C,AS

Como já enfatizado no capítulo 3, as fácies morfológicâs seråo separadas em dois grupos,

segundo Giannini el a/. (no prelo), conforme exista ou nåo influência morfodinåmica significativa

da vegetação.

5.2.1. Fácies com influência da veqetacão

As fácies que possuem influênc¡a da vegetação serão descritas a segu¡r, das pÕrçöes ma¡s

proxima¡s para as ma¡s distais em relação à fonte praial.

5.2.1 .1. Dunas frontqis

As dunas frontais (foredunes) são acúmulos contínuos de areia em me¡o à vegetaçåo
pioneira no interior da zona de pós-praia (sob morfodinåmica costeira reflexiva) ou antepraia

superior (sob morfodinâmica dissipativa) Podem exibir geometria de cordão, rampa ou terraço
(Hesp,2000). Dunas fronta¡s, ou suas variedâdes morfológicas, são descr¡ias na bibliografia

nacional sob diversos outros nomes, como antedunas, dunas barreira, dunas-cordão e dunas
bordejantes. As dunas frontais podem apresentar a geometria de cristas de relevo ligeiramente

sinuosas, paralelas à linha de costa, guando recebem a denominaçåo de dune rdges (Bigarella ef
a/., 1969) ou cordöes dunares. Segundo Hesp (1999), as dunas frontais podem ser divididas em

dois tipos principais. incipientes e estabrlizadas, dentro das quais pode haver grandes variaçôes

morfológicas e ecológicas. As dunas frontais incipientes são formadas por areia eólica recém

depositada em meio à vegetação p¡oneira. As dunas fronta¡s estabelecidas desenvolvem-se a
partir de fronta¡s inc¡p¡entes e podem ser dist¡ntas pelo crescimento de vegetaçäo secundária e
pela maior compiexidade de forma, altura e largura (Hesp, 1988).

5.2.1 .2. Rupturas de deflacão

As rupturas de deflaçåo (blowouts) såo feiçöes mistas (erosivo-deposicjona¡s), geradas por

retirada e redeposição local, pelo vento, de depósitos arenosos preexistentes. A ruptura faz-se

através da produção de bacia deflacionar (deflation basrn), delimitada por paredes erosivas
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subpafalelas (eros¡onal wal/s) que se fecham, rumo sotavento, em lobos deposicionãis

(depositional lobes) em U, com faces de avalancha (Hesp 2000).

5.2. 1.3. Dunas parabólicas

O termo dunas paraból¡cas, ¡ntroduz¡do por Steenstrup (1894 apud Howell, 1960), refere-se

a dunas carâcterizadas por geometr¡a planâ em U ou V, com convexidade voltada para sotavento.

As dunas paraból¡cas desenvolvem-se a partir do crescimento de rupturas de deflaçåo (Guilcher,

1958; Trenhaile, 1997; Hesp, 2000) e, por esta razäo, ambas possuem basicamente os mesmos

componentes, porém as dunas parabólicas diferem pelo maior alongamento das paredes, em

forma de rastro linear residual, e da bacia deflacionar. Podem ter geometria simples ou composta.

A geometria parabólica s¡mples equivale à forma também conhecida na literatura como hairpin

(termo introduzido por Melton, 1940, cuja traduçåo ser¡a: em grampo de cabelo), longwalled (Pye,
'1982) ou adelgaçada (attenuated, de Semeniuk ef a/., 1989). A geometria composta caracterizada

pela coalescênc¡a lateral de várias formas parabólicas menores tem sido designada por uma série

de sinôn¡mos como imbr¡cada (Giannini, 1993), em ancinho (Barbosa, 1997), escalonada (Barreto,

et al,, 2OO3), ou digitada (en-echelon de Pye, 1993), conespondentes aos termos em ¡nglês

imbricate (Tinley, 1985; Hespef a/., 1989), freffed (Semen¡uk ef a/. 1989) ou dþifafe (Pye & Tsoar,
'1990). Quanto à dispos¡ção relat¡va, älgumas dunas parabólicas, tanio s¡mples quanto compostâs,

apresentam convex¡dade enca¡xada na concavidade de dunas parabólicas a sotavento, quando

são então designadas aninhadas (Barreto, 1996) ou nidiformes (Barbosa, 1997), traduçöes para

nesfed (Melton, 1940). Dunas sub-parabólicas formadas a sotavento de playas recebem o nome

de lunettes.

5.2. 1.4. Rastros_InqSF_S

Os rastros l¡nearès residuais são feiçöes geomodológicas produzidas pela migração de

lobos de rupturas de deflação e dunas parabólicas. Conforme o lobo ou frente deposicional

avança, suas laterais são colon¡zadas e estabil¡zadas pela vegêtação, e de¡xadas para trás,

formando montes retìlíneos de areia com direção aproximadamente paralelå ao vento, vegetados

em suâ parte externa e desvegetados, com caráter erosivo, em sua parte interna,

5. 2. 1-5=8clrsçsr_d0et

Os retrocordöes, tradução para o termo alemão gegenwal/e ¡ntroduzido por Paul (1944),

também conhecidos como marcas em cúspide de vegetação (Jimenez ef a/. 1999) pos¡c¡onam-se

em zona de deflação suje¡ta a alagamentos periódicos. Durante estes alagamentos, a umidade

impede a areia de ser transpoftada e como conseqüénc¡a as margens das dunas são colon¡zadas

pela vegetaÉo. Com o início do período seco subseqùente, a umidade da are¡a diminui e as

dunas voltäm a migrar, porém a margem barlavento colonizada pela vegetaçåo permanece

parada, como rcsultado då estabilizaçáo pelas plantas. Estas plantas retêm a areia transpoflada

pelo vento num processo semelhante ao de formação de dunas fronta¡s ¡nc¡p¡entes, e geram
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assim cordðes baixos e ondulados, com geometria em planta subconcordante com o lado

badavento da duna e/ou campo de dunäs.

5.2.1 .6. Nebkhas

O termo nebkhas fo¡ introduz¡do por Killan (1945 apud Tenberg, 1994), para referir-se a

montículos de areia formados pela deposição eólica em meio à vegetação. Estas formas såo
também conhec¡das como coppice dunes e rebdou (Nickling & Wolfe, 1994). Os nebkhas são
tipicamente circulares, sem faces de avalancha e com rampa a sotavento tênue e lisa. Podem

possu¡r caudas alongadas no sentido do vento. Nesse c¿so, recebem a denominação dunas de

sombra (shadow dunes).

5.2.1.7. Monies res¡duaìs

Os montes residuais (remnant knobs,) são montes de areia assimétricos, parcialmente

vegetados, que ocorrem no me¡o do campo de dunas. Representam porçöes remanescentes de

um depósito eólico que sofreu erosåo diferencial. Seu flanco sotavento é densamente vegetado,

com sinais de deposição de areia em meio à vegetaçåo, enquånto o barlavento tem aspecto
predominantemente eros¡vo.

5. ?.-L8- t o rdQeg_d e_ppçtplla çå o

Os cordöes de precipitação (precip¡tat¡on rdges, Cooper, 1958) ocorrern sob a forma de
pilhas cônicas alongadas que aparecem na margem interna do campo de dunas, formados pelo

empilhamento da are¡a sobre a vegetaçâo ou corpo d'água. são vegetados e possuem caráter

deposicional, em sua face externa, e desvegetados, na parte ¡nterna. A vegetaçåo age como um

obstáculo, dificultando o avanço do campo de dunas, e aumentando, com ¡sso, a altura das faces

de avalancha. o grau de sinuosidade da crista depende da presença e do porte de frentes

secundárias de avanço (Giannini, 1993).

5.2.2. Fácies sem influéncia da vegetaçãq

As fácies que náo ou possuem pouca influência da vegetação sêråo descritas a seguir,

também das prox¡mais para as distats.

5 a2l-frslgdulas
As protodunas são formas de leito eólicas com até poucos metros de altura, sem face de

avalancha (s/rpface) marcada por fluxo de grãos (Kocurek ef a/., 1992), orientadas

transversalmente ao vento efetivo.

5. 2. 2. 2. fianeÞ le_q¡cla_ellqÊ

Este termo é introduziclo neste trabalho para referir-se a sed¡mentos incoesos,

desvegetados, acumulados pelo vento, sob forma de lençol de espessura centimétrica, aos pes
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das dunas frontais. As franjas de areia eólica, sob aporle eólico elevado, podem evoluir para

protodunas.

5.2.2.3. Dunas transversais

As dunas transversais são formas de leito com or¡entação transversal ao vento efetivo, com

cnsta linear retilínea.

5.2.2.4. Planicies interdunares

Planícies ¡nterdunares såo áreas aproximadamente planas situadas entre dunas

transversais/barcanóides, onde a deflâção pode predominar sobre a deposiçåo eólica.

Caracterizam-se por apresentar-se constantemente úmidas, periodicamente alagadas e com

vegetaçåo pioneira esParsa.

5. 2.2. s. Caslela-s- þercc¡oldqq

As cadeias barcanóides såo formadas por dunas barcanas lateralmente coalescidas, com

crista sinuosa e orientação transversal ao vento efetivo.

_5-_2? _Q-Ëx!e¡!oe s Iineares

As extensões l¡neares såo clepós¡tos eólicos com crista l¡neaf, o[¡entados subparalelame ntè

ao vento efet¡vo, anexos à porçåo mais alta da cadeia barcanóide, na sua concavidade. Sua

formação está provavelmente relacionada a mudanças temporánas na direção do vento princ¡pal.

5.?.2.7, Depressões interdunares

Depressöes lnterdunares são zonas interdunares de perfil côncavo para cima, s¡tuadas

entre o costado de uma duna e a frente da duna à retaguarda, que o cavalga. Ocorrem

tipicamente no meio do campo de dunas. Correspondem a planícies interdunares entulhadas por

dunas.

5.2.2.8. Lobos deposic¡onais

Os lobos deposicionais teferem-se às frentes de avanço princ¡pa¡s dos campos de dunas.

Possuem formato parabólico, com convexidade apontando para o mesmo rumo do vento efetivo.

5.s. Ãssoct{Çoes op pÁcles

Os campos de dunas transgressivos, segundo Hesp (1999), säo depósitos de areia eólica

que se desenvolvem ao interior da pós-praia, formados pela migraçåo da areia em direçäo ao

continente, ou ao longo da costa, geralmente sobre um terreno vegetado a semivegetado. Quando

ativos, aparecem desvegetados ou parcialmente vegetados. O iermo "transgressivo" foi adotado

por Gardner (1955) para depós¡tos eólicos de areia que, a parlir da praia, avançavam påra o

¡nterior, e, pórtanto, "transgrediam" sobre o continente. Estes campos de dunas podem ser

encontrados em diversos reg¡mes climáticos e de ondas, mas säo mais comuns em costâs de
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clima temperado úmido, com aporte de areiå abundante, particularmente em praias de altä

energia de onda e expostas a fortes ventos onshorc (Shott, l9BBa, b; Hesp, 1989; Hesp ef ã/.,

1989; Hesp & Thom, 1990; Trenhaile, 1997). Podem possuir tamanhos variados, desde centenas

de metros até vários quilômetros e apresentar um complexo conjunto de dunas e fe¡ções

geomorfológicas incluindo tanto fác¡es sem influência da vegetação como fácies vegetadas. Os

campos de dunas transgress¡vos são também conhecidos na literatura como lençóis arenosos

parabólicos (Tomazelli, 1990), draas costeiros (Karpeta, 1990; Giannini, 1993), dunas parabólicas

complexas em rampa (GarcÍa-Hidalgo et al., 2OO2), ou simplesmente dunas complexas

(Barbosa,1997).

Os campos de dunas transgressivos ativos da costa centro-sul de Santa Catar¡na,

conespondentes à un¡dade 4 de Giannini (1993), relacionam'se a dois tipos de associações de

fác¡es morfológicas ou dmas costeiros distintos, designados respectivamente pelos termos

proximal e distal (quanto ao cr¡tério descritivo de posiçåo relativa no sistema deposicional) ou

maciço e deflacionar (quanto ao crìtério morfológico) (Giannini, 1998). Estes drâas poderiam ser

diferenciados geneticamente quanto å razão energia eóf ica/disponibilidade de areia ou e/d

(Giannini, 1993; Giann¡n¡, 1998; Carvalho & Giannini, 1998, Giannini,2002) e/ou quanto à razão

efluxo/influxo (Giannini et al. no prelo). A associação de fác¡es de razåo e/d supostamente ba¡xa,

ma¡s prox¡mal (Figura 5.18), inicia-se por protodunas e/ou dunas fronta¡s mal formadas dev¡do ao

excesso de sedimentos, grada ao interìor para dunas transversais lineares e barcanóides e

termina em frentes parabölicas. A segunda assoc¡âçäo de tácies, distal (Figura 5.14), é formada

por depósitos eólicos menos contínuos relacionados a razöes e/d elevadas. lnic¡a-se por rupturas

de deflaçäo, rastros lineares, montes residua¡s, retrocordôes e dunas parabólicas isoladas, passa

para cadeias barcanóides e term¡na com frentes parabólicâs alongadas. A margem interna de

ambas as associações apresenta frentes de avanço secundárias, contidas por vegetação (cordão

de precipitaçåo).

A primeira associação seria formada pelo espalhamento contínuo de depósitos eól¡cos,

desde as dunas de orla pra¡al até as frentes parabólicås distais, sob alta deriva eólica efetiva. As

cjunas fronta¡s, quando instáveis, de ocorrènc¡a restrita e/ou temporáfla, constituem a fonte

imediata de areia para este t¡po de associação. Quando estáveis, sob forma de cordões contínuos

e perenes favorecidos pela baìxa deriva eólica efetiva, são a fácies única desta associaçåo

abortada, ¡sto é, nåo desenvolvida completamente por falta de areia. A segundâ associaçåo situa-

se sempre a sotavento da prime¡ra, seja esta abortada ou nåo, dela se separando por uma área

deflacionar, onde sê encontram suas fácies mais proximais (Giannini 1998, 2002),

O desenvolvimento completo da associação proximal ocorre preferenc¡almente sobre o

s¡stema deposicional barra-barreira ex¡stente a sul do cabo de Santa Marta (Laguna). Esta

distribuiçåo geográfica pode estar ligãda ao excesso de âreia em desequilíbrio na face litorânea e

costa afora, favorecido pela reduçäo do gradiente da plataforma ¡nterna e/ou pela mudança da

or¡entação da linha de costa a sul de Santa Marta (Giannini 1998, 2OO2). A associação distal



ocorre sobre o sistema de planície costeira, que fica a norte de Laguna, onde o gradiente da

plataforma interna é mais alto e a orientação da costa é mais inclinada para norte'
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CApTTULO 6 - STSTEMA PRA|A-DUNA ËRONTAL (ÁREA FONTE)

6.1. TNTRODUÇÃO

Como já realçâdo por Angulo (1996), há uma série de problemas na term¡nologia dos
amb¡entes e subambientes lrtorâneos clásticos dominados por ondas. Considerando a importância

e a influència destes ambientes, como área fonte principal, no sistema eólico cosieiro, parece de

grande valia definir a terminologia que será utilizada para descrevê-los. A proposta terminológica

que será utilizåda é a de Angulo (1996) (Figura 6. 1).

Fsp¡aÌamenlo da ondas de temFstade o!

' 'FsÞraiaîient0 de o¡das d-" D¡esmar mèdro

Figura 6.1 : lerm¡nologia de ambientei e iuoãmoientái tiioránãói, þroposta po; Anguto (1996)
de Angulo (1996).

Nesta proposta, o pós-praia (backshore) é considerado o trecho situado entre falésias ou

dunâs frontais e a antepraia. Este trecho localiza-se entre o limitê de espraiamento das ondas de

preamar médio e o alcánce máximo das ondas de tempestade ou marés mu¡to altas. A princ¡pal

feição moffológica do pós-praia são as bermas, e seu limrte com a antepraia é marcado por uma

mudança de declive, freqüentemente bâstante acentuado, que constitui å crista da berma (Angulo,

1se6).

A åntepraiå (forcshorc), siiuada entre o pós-pra¡å e ã face litorånea, limita-se entre o
espraiamento dás ondas de preamar médio e o nível méd¡o de maré baixa. Pode ser dividida em

duas partes, superior e inferior. A pârte superior, denominada face praial, caracter¡za-se por

apresentar maior decl¡ve e morfologia e estruturas sedimentares caracte¡ísticas de espraiamento.

A parte inferior, o tenaço de baixa-mar, possui morfologia complexa devido à interação de

processos de espraiamento, surfe e correntes induzidas por orrdas (Angulo, '1996).

Giannini (1993) def¡niu a morfod¡nâmica das praias do litoral centro-sul catarinense como

dissrpativa. As praias diss¡pat¡vås câråcterizam-se por apresentar face pra¡al e zona de

espråìamentó plana e longa, sem a presença de berma, o que facil¡ts o potencial de transporte de

areia pelo vento e a produção de dunas (Short, 1988), Deste modo, as pråias d¡ssipativas da
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regiäo estudada não possuem pós-praia, pois há ausência de bermas e o nível preamar médio

(antepraia superior) chega a alcançar a base de franjas de areia eólica.

6.2. PRAIA DE IBIRAQÜENE

6.2.1. Morfoloqia do sistema praia-duna

Para a caracterizaçäo da praia de lbiraqüera foi realizado um perfil de descrição e

amostragem longitudinal (vide item 1.4.3.5). A morfologia das dunas frontais varia ao longo da

praia, de norte para sul, conforme ilustra o Quadro 6.1 , e cuja localização encontra-se no Anexo 3.

Quadro 6.1. Síntese descritiva dos pontos de amostragem da praia de lbiraqüera, apresentados de N para
S.

Pontos de amostraqem Descricão lalturas entre oarêntesisì

t.I

Posição: 0,Skm.

Protodunas e pequenas dunas transversais

(até 0,5m), interespaçadas de 3,5m, com

dunas frontais (2,2m) ao interior.

Posiçäo: 1,Okm.

Protodunas (0,1m) interespaçadas de 2,8m,

com dunas frontais (2,5m) ao interior.

ffiåË,fuffi

Posição. 1,Skm.

Duna frontal em forma de cordão (3,6m), com

franja de areia eólica ao sopé.
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Posição: 2,0km.

Degrau de 0,4m, produzido por erosão da

franja de areia eólica, diante de cordão de

duna frontal estabelecida (4,6m).

ffi
ffi#,r;ltffi

Posição: 2,5km.

Duna frontal incipiente em rampa (1m), no

sopé de falésia produzida por erosäo marinha

sobre duna frontal estabelecida (4m).

Posição: 3,0km.

Duna frontal incipiente em rampa (0,5m), e

cordão de duna frontal estabelecida (4,6m).

aì;¡
'#

Posiçäo: 3,5km.

Cordão de duna frontal incipiente (2,2m) e

cordäo de duna frontal estabelecida (3,9m),

separados por calha (swa/e).



Posição: 4,Okm.

Duna frontal incipiente em forma de rampa

(1,9m), ao sopé de cordäo de duna frontal

estabelecida (3,4m).

Posiçäo: 4,5km.

Duna frontal estabelecida, sob forma de

terraço (0,4m), e paleodunas ao interior.

Posição: 5,Okm.

Antepraia úmida, sem dunas frontais.

De acordo com o Quadro 6.1, no limite norte da praia de lbiraqüera, as dunas frontais

encontram-se na forma de cordöes incipientes descontínuos e, entre azona de espraiamento e as

dunas frontais, estão presentes protodunas e/ou pequenas dunas transversais cujo processo

eólico mais atuante parece ser carpete de tração. Rumo sul, na porção média da praia, o cordäo

de dunas frontais torna-se contínuo e estabelecido, com dunas frontais incipientes em seu sopé.

Ainda mais a sul, as dunas frontais incipientes desaparecem e o cordäo de dunas frontais

estabelecidas transforma-se em terraço. No limite sul da praia, aumenta a umidade e coesão das

areias de antepraia, o que impossibilita a formação de dunas frontais.

Aparentemente, as dunas frontais incipientes do extremo norte da praia tornam-se instáveis

devido ao soterramento por grande quantidade de sedimentos arenosos, o que dá lugar às

protodunas e dunas transversais sem vegetação. Desse modo, a variação longitudinal de

morfologia dunar, com aparecimento gradual de dunas sem vegetação de SSW para NNE, torna
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ev¡dente o aumento de estoque sed¡mentar de areia eólica junto à praia, neste rumo. Dois fatores

principâis podem estar condicionando este aumento. O primeiro relac¡ona-se à corrente de deriva

litorânea residual, de rumo NNE, que estocaria sedimentos na terminaçäo norte da praia. O

segundo fator ser¡a a concavidade da praia, e a conseqüente obliqüidade do vento em relação à

linha de costa, Ao norte, onde a linha de costa possui d¡reção paralela ao vento efetivo, vindo de

NE, a areia eólica permanece junto à praia. A ausência de obstáculos ao longo da praia torna o

fluxo mais veloz, o que favorece a deposição sob forma de carpete de traçäo, A sul, o vento passa

a atuar obl¡quamente, rumo ao coniinente, fazendo com que parte da areia se disperse em meio à

planície de deflação. A menor retenção de areia eólica junto à praia desfavorece a manutenção

das formas t¡p¡camente desvegetadas, como dunas transversais e protodunas.

6.2.2. Sedimentoloqia do sistema praia-duna

A var¡ação longitudinal de granulometr¡a no sistema praia-duna de lbiraqúera foi estudada

através dos parâmetros estatísticos (diåmetro médio, desvio padrão, assirnetria e cuftose) e das

porcentagens das principais fraçöes granulométricas (Gráficos 6.1 a 6.7). Ao analisar-se, nesses

gráficos, o padråo geral de variação longitudinal da granulometr¡a, observam-se mudanças nítidas

na região central da praia (km 2,5). Esta região caracteriza-se por ser o ponto separador (máximo

ou mínimo) entre duas retas de regressão com tendências opostas de variaçäo longitudinal.

As areias tanto da zona de espraiamento média (A) como da antepraia predom¡nantemente

emersa (B) apresentam tendência de engrossamento do diâmetro médio, piora de seleção e

diminuiçäo do grau de assimetria nas proximidades do km 2,S, a primeira porém, com maior

intervalo de variação. Os valores de o obtidos para curtose foram muito altos, não se tratando,
portanto, de um bom parâmetro para evidenciar mudanças nos sedimentos ao longo da praia. o
engrossamento relaciona-se ao aumento da porcentagem de areia média e à queda na

porcentagem de areia fina e/ou muito fina.

A A

R2 0,518 0,543

n t)

q 0,1 0,05

B B

R2 0.717 0,458

n 6

(¡ 0,05 0,1

deGráfico 6.1' D¡agrama de d¡spersão binár¡a do diåmetro médio das areias da zona Oe eipra¡ameñto
(A) e da antepraia emersa (B) em função dâ distância ao longo dâ praia de lbiraqüera.
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Gráfico 6.2. Diagrama de dispersåo binária do desvio padrão das areias da zona de espraiamento médio
(A) e da antepraia emersa (B) em funçäo da diståncia ao longo da praia de lbiraqüera.
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Gráfico6.3.Diagramadedispersãobináriadaassimetriadasareiasdazonaoeesp@e
da antepraia emersa (B) em função da diståncia ao longo da praia de lbiraqüera.

Variações da curtose das areias na praia de lbiraqüera

12-

10-

e-
6-

4-

2-

-t--
o

a
a
O

0-
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Diståncia percorrida ao longo da costa (km)
a partir do l¡m¡te N da praia

5,5

Gráfico6.4.Diagramadedispersäobináriadacurtosedasareiasdazonadees@
antepraia emersa (B) em funçåo da diståncia ao longo da praia de lbiraqüera.
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Gráfico 6.5. Diagrama de dispersäo binária da porcentagem de areia média na zoná Oe espraiarnento
médio (A) e na antepraia emersa (B) em função da diståncia ao longo da praia de lbiraqüera.
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Gráfico 6.6. Diagrama de dispersão binária da porcentagem de areia fina na zona de espraiarnento médio
(A) e na antepraia emersa (B) em funçåo da diståncia ao longo da praia de lbiraqüera.
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Gráfico6.7.Diagramadedispersãobináriadaporcentagemdeareiamuitofina@
médio (A) e na antepraia emersa (B) em funçäo da distância ao longo da praia de lbiraqüera.

Para os depósitos eólicos de sopé de duna frontal estabelecida (C) e de duna frontal

estabelecida (D), a distribuiçäo dos parâmetros granulométricos ao longo da praia acompanha de
modo geral a tendência observada em (A) e (B) (Gráficos 6.8 a 6.14). Entre o km 1,5 e o 2,5, o
diâmetro médio das areia engrossa e a seleçäo piora, controlados pelas proporçöes relativas entre
areia fina e areia muito fina. Nas dunas frontais estabelecidas (D) a porcentagem de areia média
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pequena (menor que 3%) quando comparada a (A), (B) e (C). De acordo com as observaçöes

morfológicas de campo, a zona de inversäo de tendência abrange o terraço erodido em forma de

degrau, situado no km 2,0 (Quadro 6.1). Este terraço constitui o ponto que possui maior

porcentagem de areia média e gue, por este motivo, estaria condicionando tanto a distribuição

granulométrica de (C) como de (B).

Variaçöes do diåmetro médio na praia de lbiraqflera
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Gráfico 6.8. Diagrama de dispersão binária do diâmetro médio das areias da
eólica ou duna frontal incipiente (C) e duna frontal estabelecida (D) em funçåo da diståncia ao longo da
praia de lbiraqüera.
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Gráfico6.9.Diagramadedispersåobináriadodesviopadråodasareiasda@
eólica ou duna frontal incipiente (C) e duna frontal estabelecida (D) em funçåo da diståncia ao longo da
praia de lbiraqüera.
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Gráfico 6.10. Diagrama de dispersåo binária da assimetria das areias da protoduna,
ou duna frontal incipiente (C) e duna frontal estabelecida (D) em funçåo da diståncia ao longo da praia de
lbiraqüera.

D D

R2 o,62 0,897

n 7 3

(l 0,025 o,2

de areia

c c
R2 0,834 0,256

n 4 5

d 0,05 0,2

D

R2 0,355

n I
q 0,05

t are¡a

c c
R2 0,73 0,711

n 3 6

õ o,2 0,025

D D

R2 0,942 0,694

n 5 5

q 0,005 0,05

Variaçöes da curtose das areias na praia de lbiraqllera

11-
1o:
g-
gI
7!
o-
5i
q-
3i
2;

0,5 I 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Diståncia percorrida ao longo da costa (km)
a partir do limite N da praia

5,5

Gráfico 6.11. Diagrama de dispersão binária da curtose das areiasda protodunã eólica ou
duna frontal incipiente (C) e duna frontal estabelecida (D) em funçäo da diståncia ao longo da praia de
lbiraqüera.
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Gráfico 6.13. Diagrama de dispersão binária da porcentagem de areia fina na protoduna, franja de areia
eólica ou duna frontal incipiente (C) e duna frontal estabelecida (D) em função da diståncia ao longo da
praia de lbiraqüera.

Porcentagem de areia muito fina na praia de lbiraqi.Iera

s
E
o
ct)õ
c
oo
o
fL

30-

25-

zo-

15-

ro-
5-

0r
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Distlincia percorrida ao longo da costa (km)
a partir do limite N da praia

Gráfico 6.14. Diagrama de dispersäo binária da porcentagem de areia muito fina
areia eólica ou duna frontal incipiente (C) e duna frontal estabelecida (D) em funçåo da diståncia ao longo
da praia de lbiraqüera.

O padrão geral de variaçäo longitudinal dos minerais pesados acompanha,

aproximadamente, os padrões já descritos na granulometria, com mudanças na região central da

praia (próximo ao km 2,5). De modo geral, o índice ZTR aumenta neste local e diminui para as

extremidades da praia, enquanto o índice INS possuicomportamento oposto. Este padrão é mais

nítido na zona de espraimento (A), onde os processos hidrodinâmicos sofrem menor influência do

agente eólico, mas ele pode ser observado também nos diagramas referentes à antepraia superior

emersa (B), protoduna, franja de areia eólica ou duna frontal incipiente (C) e duna frontal

estabelecida (D) (Gráficos 6.15 a 6.38).

Através dos gráficos de distribuição dos minerais ao longo da praia observou-se que o

epídoto e a estaurolita têm comportamentos opostos. O comportamento da estaurolita (densidade

3,65-3,75) assemelha-se, na maior parte dos casos, ao do índice ZTR ou de minerais bastante

densos como o zircâo (densidade 4,68). Já o epídoto possuitendências semelhantes aos minerais

instáveis (especialmente hornblenda), provavelmente pela semelhança de densidade (3,35-3,45 e

3, 0-3,4 respectivamente).

Além dos minerais citados, foi observada ocorrência pontual e pouco abundante de

minerais como granada, andalusita, clinopiroxênio, hiperstênio, apat¡ta e perovskita.
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Ao comparar os diagramas referentes a (A) e (B) com os de (C) e (D), notam-se algumas
diferenças importantes. O teor de minerais pesados tanto em (A) como em (B) possui valores
muito mais baixos que em (C) e (D). A turmalina é mais abundante que o zircâo e os minerais
metaestáveis (|MET) possuem aproximadamente a mesma freqtiência que o ZTR, em (A) e (B),

enquanto em (C) e (D) o ZTR é sempre muito mais abundante que os demais. Este padråo deve-
se provavelmente à seleção aerodinâmica. O vento carregaria preferencialmente os minerais
leves (quartzo e feldspato) e os minerais pesados de menor densidade, como turmalina
(densidade 3,0-3,5), hornblenda, epídoto e cianita (densidade 3,55-3,60), concentrando nas dunas
frontais os minerais mais pesados como zircâo e rutilo (densidade 4,184,25). Estes resultados
podem indicar que, nesta praia, o vento é um agente melhor selecionador que a água.

Teor dê mlnerals pesados na zona de êspra¡amento médlo (A)

^ o.2àS-
- 0ls-o
I o.rsl
d,
E 0,17-

$ o,rei

$ o.rsJ
E o.lrj
6,
& o,t3-

3 0,12:

þ o,rrlgô

ao longo da praia de lbhaqftera

ø

o| ¡-T1- r -r- f --_T-.-r T-f t .1- 
ì0,5 1 '1,5 2 2,5 3 3,5 1 1,5 5

Distâncla pcrcorrlda ao longo d¡ costå (km)
a partir do ¡ñite N da pråia

Gráfico 6.15. Diagrama de dispersão binária do teor
de minerais pesados na zona de espraiamento
médio em função da distância ao tongo da praia de
lbiraqüera.
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Gráfico 6.17. Diagrama de dispersåo binária da
freqüência de minerais ultraestáveis na zona de
espraiamento médio em função da diståncia ao longo
da praia de lbiraqüera.
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Gráfico 6.16. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais opacos na zona de
espraiamento médio em funçåo da diståncia ao longo
da praia de lbiraqüera.

Dlstribu¡çåo de mlnorals metaastávels na zona de
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Gráfico 6.18. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais metaestáveis na zona de
espraiamento médio em funçäo da distância ao longo
da praia de lbiraqüera.
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Dlstr¡bulçåo de mlnerais instávêls na zona de
ospra¡amento méd¡o (A) ao longo da prala de lblraqllera
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Gráfico 6.19. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais instáveis na zona de
espraiamento médio em funçåo da distância ao longo
da praia de lbiraqüera.

Teor de mlnerals pesados na anteprala sup€rior emêrsa (B)
ao longo da praia de lblraqllera

^ o 9-:S-
; o.s-
t, -p 0.7-
t oß
E

ä o'r-
3 o,+-

I o'.
o 0.2-E
b o,r ì-,--gb 0,5 't 1.5 2 2,5 3 3,5 I 4,5 5

Dlst¡nc¡a pcrcorrida ao longo da costa (km)
a palir do ¡dte N da pfa¡a

Gráfico 6.21. Diagrama de dispersäo binária do teor
de minerais pesados na antepraia superior emersa
em funçäo da diståncia ao longo da praia de
lbiraqüera
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Gráfico 6.23. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais ultraestáveis na antepraia
superior emersa em funçåo da distância ao longo da
praia de lbiraqüera

Gráfico 6.25. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais instáveis na antepraia
superior emersa em funçåo da diståncia ao longo da
praia de lbiraqüera
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Gráfico 6.20. Diagrama de dispersäo binária dos
índices de estabilidade mineral na zona de
espraiamento médio em funçåo da distância ao longo
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Gráfico 6.22. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais opacos na antepraia superior
emersa em função da distância ao longo da praia de
tbi

Dlstr¡bu¡çåo de mlnerals metaêstávels na antepraia super¡or emersa (B)
ao longo da pra¡a de lb¡raqoera
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Gráfico 6.24. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais metaestáveis na antepraia
super¡or emersa em função da distância ao longo da
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antepraia super¡or emersa (Bl ao longo da pra¡¡ de lbiraqa¡era
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Gráfico 6.26. Diagrama de dispersão binária dos
índices de estabilidade mineral na antepraia superior
emersa em funçåo da diståncia ao longo da praia de
lbiraqüera
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Gráfico 6.27. Diagrama de dispersäo binária do teor
de minerais pesados na protoduna, franja de areia
eólica ou duna frontal incipiente em funçåo da
diståncia ao

Gráfico 6.28. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais opacos na protoduna, franja
de areia eólica ou duna frontal incipiente em função
da distância ao longo da praia de lbiraqüera

Gráfico 6.29. Diagrama de dispersåo binária da
freqüência de minerais ultraestáveis na protoduna,
franja de areia eólica ou duna frontal incipiente em
função da distância ao da praia de

Gráfico 6.30. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais metaestáveis na protoduna,
franja de areia eólica ou duna frontal incipiente em

da distância ao de lbi

Gráfico 6.31. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais instáveis na protoduna, franja
de areia eólica ou duna frontal incipiente em funçåo
da distância ao longo da praia de lbiraqüera

Gráfico 6.33. Diagrama de dispersäo binária do teor
de minerais pesados na duna frontal estabelecida em
funçåo da distância ao longo da praia de lbiraqüera

Gráfico 6.32. Diagrama de dispersão binária dos
índices de estabilidade mineral na protoduna, franja
de areia eólica ou duna frontal incipiente em funçåo
da distância ao longo da praia de lbiraqüera

Gráfico 6.34. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais opacos na duna frontal
estabelecida em funçåo da diståncia ao longo da
praia de lbiraqüera
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Dlstrlbulção de m¡nerals uJùaestávels na duna frontal estabeleclda (D)
ao longo da pra¡a de lb¡raql¡era
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Gráfico 6.35. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais ultraestáveis na duna frontal
estabelecida em funçåo da distância ao longo da
praia de lbiraqüera
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Gráfico 6.36. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais metaestáveis na duna frontal
estabelecida em funçåo da diståncia ao longo da
pra¡a de lbiraqüera

Dllfibu¡çåo dos ¡nd¡ces de establlldade mlneral na
duna frontal estabeleclda (D) ao longo da pra¡a de lbiraqllera
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Gráfico 6.37. Diagrama de dispersão binária da Gráfico 6.38. Diagrama de dispersäo binária dos
freqüência de minerais instáveis na duna frontal índices de estabilidade mineral na duna frontal
estabelecida em funçäo da diståncia ao longo da estabelecida em função da diståncia ao longo da
praia de lbiraqüera praia de lbiraqüera

A partir das descriçöes morfológicas e dos dados de granulometr¡a e mineralogia, é

possível afirmar que aproximadamente a 2,5km da extremidade norte da praia de lbiraqüera, as

fraçöes areia fina e muito fina e os minerais pesados menos densos (metaestáveis e instáveis)

estäo sendo removidos, enriquecendo o local em are¡a média e em minerais mais densos

(ultraestáveis). A melhor hipótese para explicar este tendência seria a de que existiriam duas

celas de deriva litorânea na praia de lbiraqüera, uma para norte e outra para sul, divergentes a

partir do km 2,5. Ambas transportariam os sed¡mentos mais finos e mais leves para as pontas

norte e sul, respectivamente. O ponto de divergênc¡a destas celas seria local de fornecimento

sedimentar e, portanto de erosão, como evidenciado por observação de campo.

6.3. PRAIA GRANDE DO SUL

6.3.1. Morfoloqia do sistema praiaduna

O excesso de estoque sed¡mentar eólico na praia Grande do Sul previne o crescimento da

vegetação, necessário à formação de dunas frontais em maior parte de praia. As dunas frontais

tornam-se mais expressivas somente a SW da desembocadura lagunar Arroio Corrente (AC), a

partir de onde foi realizado um perfil de descrição e amostragem, de modo semelhante ao da praia

de lbiraqüera, gue se estendeu até o vilarejo de Campo Bom (localizaçâo dos pontos no Anexo 4).
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A morfologia das dunas frontais varia ao longo da praia, de NE para SW, de acordo com o Quadro

6.2.

Quadro 6.2. Síntese descritiva dos pontos de amostragem na praia Grande do Sul, ao longo do trecho entre
a desembocadura do Arroio Corrente e o de Bom, apresentados de N para S.

Pontos de amostraoem Descricão lalturas entre oarêntesisl

Posição: do lado SW da desembocadura lagunar do

Arroio Corrente.

Terraço de dunas frontais erodido (2,2m).

m
Posiçåo: 0,5km.

Terraço de dunas frontais incipientes, erodido,

ladeado ao interior por cordäo de duna frontal

estabelecida (4,3m).

Posição: 1,Okm.

Terraço descontínuo de duna frontal incipiente (até

2,15m), com falésias vivas localizadas.

Posição: 1,Skm.

Cordäo descontínuo e erodido de duna frontal

estabelecida, formando montes vegetados isolados

(1,4m).
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Posiçåo:2,0km.

Dunas frontais erodidas, adquirindo forma cônica

(2,3m).

Posiçåo:2,5km.

Dunas frontais incipientes diante de cordåo de duna

frontal estabelecida (2,3m).

Posiçäo:3,0km.

Cordåo de duna frontal estabelecida (3,1m) e terraço

de duna frontal incipiente (0,6m), ambos com falésias

vivas de erosäo por espraiamento de onda.

Posiçäo: 3,5km.

Terraço de duna frontal incipiente (1,4m), erodido,

ladeado ao interior por cordåo de duna frontal

estabelecida (4m).



De modo geral, as dunas frontais são descontínuas próximo à desembocadura da laguna

de Anoio Corrente. Rumo SW, as dunas ganham continuidade, formando cordåo, em cujo sopé

ocore terraço de dunas frontais incipientes. Mais a SW, já em Campo Bom, com o finaldo campo

de dunas, as dunas frontais passam a constituir tenaço contlnuo e ondulado.



6.3.2. Sedimentoloqia do sistema praiaduna

Para a praia Grande do Sul, foram analisados dois conjuntos de dados. O primeiro refere-

se aos dados obtidos por Giannini (1993), que compreende o trecho da desembocadura do

Camacho até a desembocadura da laguna Arroio Corrente (AC). O segundo conjunto de dados foi

coletado neste trabalho (ver item 2.3.5), desde a desembocadura Arroio Corrente até o vilarejo de

Campo Bom (Gráficos 6.39 a 6.50).

Ao longo da praia Grande do Sul o diåmetro médio das areias na zona de espraiamento

médio (A) tende a engrossar no rumo SW, até a desembocadura Arroio Corrente, tornando-se

bruscamente mais fino a partir daí. Este padrão näo é seguido pela antepraia superior emersa (B)

que apresenta afinamento geral e tênue neste rumo. Apesar da elevada dispersäo, o desvio

padräo apresenta nítida tendência para aumento rumo SW, tanto em (A) como em (B), já as

porcentagens de areia fina decrescem de NE para SW. Observa-se também aumento brusco da

porcentagem de areia muito fina imediatamente a SW do Arroio Corrente.

A partir dos Gráficos 6.39 a 6.50 pode-se observar, portanto, que a zona de espraiamento

médio (A) nem sempre acompanha as tendências encontradas na antepraia superior emersa (B).

Esta diferença é provavelmente resultado dos diferentes tipos de processos que atuam em cada

zona.

Gráfico 6.39. Diagrama de dispersão binária do
diâmetro médio das areias da zona de espraiamento
médio em funçäo da diståncia ao longo da praia
Grande do Sul.

Diagrama dispersäo
diåmetro médio das areias da antepraia superior
emersa em função da distância ao longo da praia
Grande do Sul.

Diagrama dispersão
desvio padråo das areias da zona de espraiamento
médio em função da distância ao longo da praia
Grande do Sul.

Gráfico 6.42. Diagrama de dispersão binária do
desvio padråo das areias da antepraia superior
emersa em funçäo da diståncia ao longo da praia
Grande do Sul.
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espra¡amento médio em funçäo da d¡ståncia ao longo
da praia Grande do Sul.

Gráf¡co 6.50. D¡âgrama de dispersão binária da
porcentagem de areia muìto fina da antepraia
superior emersa em funçäo da distäncia ao longo da
praia Grande do Sul.

O diâmetro médio e o desv¡o padrão de (C) e (D) apresentam tendência para

engrossamento e piora de seleção dos sed¡mentos rumo SW (Gráficos 6.51 e 6.52), o que

coincide com o comportamento da praia neste trecho. A porcentagem de areia média também

apresenta ligeiro aumento nesse rumo (Gráfico 6.54). As porcentagens de areia fina e muito fina,
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Variações do diåmetro médio nas dunas fronte¡s
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apesar de näo indicarem tendência nítida, apresentam

comparados (Gráficos 6.55 e 6.56). A assimetria varia pouco,

se torna negativa.
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Gråfico 6.52. Diagrama de dispersäo binária do
desvio padräo da duna frontal incipiente (C) e duna
frontal estabelecida (D) em função da distância ao
longo da praia Grande do Sul no trecho entre Arroio
Corrente e Campo Bom.

Porcentagem de areia média dae dunas frontais
no trecho entre Arroio Gorrente e Campo Bom
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Gráfico 6.54. Diagrama de dispersão binária da
porcentagem de areia média na duna frontal
incipiente (C) e duna frontal estabelecida (D) em
função da distância ao longo da praia Grande do Sul
no trecho entre Arroio Corrente e Campo Bom.

Porcentagem de areia muito fina na praia Grande Sul
no fecho entre Arro¡o Cofrente e Campo Bom
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Gráfico 6.51. Diagrama de dispersão binária do
diåmetro médio na duna frontal incipiente (C) e duna
frontal estabelecida (D) em funçåo da diståncia ao
longo da praia Grande do Sul no trecho entre Arro¡o
Conente e Campo Bom.

Variaçôes da assimeùia das dunas ftontais
no trecho êntre Arro¡o Corrente e Campo Bom
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Gráfico 6.53. Diagramâ de dispersão binária da
assimetr¡a na duna frontal incipiente (C) e duna
frontal estabelecida (D) em funçäo da diståncia ao
longo da praia Grande do Sul no trecho entre Arro¡o
Corrente e Campo Bom.

Porcentegem de are¡a fina das dunae frontais
no techo entre Arroio Corrente e Gampo Bom

Gráfico 6.55. Diagrama de dispersão binária da Gráfico 6.56. Diagrama de dispersão binária da
porcentagem de areia fina na duna frontal incipiente porcentagem de areia muito fina na duna frontal
(C) e duna frontal estabelecida (D) em funçåo da incipiente (C) e duna frontal estabelecida (D) em
diståncia ao longo da praia Grande do Sul no trecho funçäo da distância ao longo da praia Grande do Sul
entre Arroio Corrente e Campo Bom. no trecho entre Arroio Corrente e Campo Bom.

O teor de minerais pesados nos sed¡mentos näo obedece a nenhum padrão ao longo da

praia, mas observam-se "picos" de concentraçöes em (A) e em (B) (Gráficos 6.57 e 6.63). A SW

da desembocadura do Arroio Corrente, o teor de minerais pesados em (A) diminui bruscamente. A

frequência dos minerais opacos aumenta rumo NE, já a turmalina tem comportamento oposto,
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apesar de tênue (Gráficos 6.58, 6.64, 6.59 e 6.65). O zircão é muito abundante no limite NE da

praia e próximo ao canal do Arroio Corrente. Tanto em (A) como em (B), a freqüência do epídoto

diminui rumo NE, sentido oposto ao da estaurolita (Gráficos 6.60 e 6.66). A hornblenda é bastante

abundante no trecho central da praia, e mostra uma diminuição brusca próximo ao Arroio Corrente

(Gráficos 6.61 e 6.67). Do Camacho ao Arroio Corrente, o |ZTR tende a diminuir e o ilNS a

aumentar, o |MET permanece aproximadamente constante. Entretanto, a SW do Arroio Corrente,

o |ZTR aumenta bruscamente, enquanto o ilNS diminui (Gráficos 6.62 e 6.68).

Além dos minerais citados, foram observados de modo pontual e pouco abundante

minerais como andalusita, fluorita, apatita e perovskita.

As tendências observadas para os minerais pesados das dunas frontais (C e D) situadas

entre o Arroio Corrente e Campo Bom såo muito semelhantes às encontradas na antepraia

superior.
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Gráfico 6.57. Diagrama de dispersão binária do teor
de minerais pesados na zona de espraiamento
médio em funçåo da diståncia ao longo da praia
Grande do Sul.
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Gráfico 6.59. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais ultraestáveis na zona de
espraiamento médio em funçäo da diståncia ao longo
da praia Grande do Sul.
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Gráfico 6.61. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais instáveis na zona de
espraiamento médio em funçäo da diståncia ao longo
da praia Grande do Sul.

Gráfico 6.58. Diagrama de dispersão binária da
freqüência de minerais opacos na zona de
espraiamento médio em funçâo da diståncia ao longo
da praia Grande do Sul.
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Gráfico 6.60. Diagrama de dispersão binária da
freqüència de minerais metaestáveis na zona de
espraiamento médio em funçäo da diståncia ao longo
da praia Grande do Sul.
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Gråfico 6.62. Diagrama de dispersão binária dos
índices de estabilidade mineral na zona de
espraiamento médio em função da diståncia ao longo
da praia Grande do Sul.
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CAPiTULO 7 * cAMPoS DE DUNAS: FÁcIËS MoRFo-DEPoSIcI0NAIS

7.1. CAMPO DE DUNAS DE IBIRAQ|JERA

7.1.1. Morfoloqia qeral

Na pra¡a de Ib¡raqüera, o campo de dunas transgress¡vo at¡vo possu¡ geometria parabólica,

semelhante à duna panbólica complexa em rampa de García-H¡dalgo (2002) ou ainda ao tençol

arenoso pamból¡co de Tomazelli (1990). Apresenta posição oblíqua à linha de costa

(aproximadamente 25'), transgredindo sobre terreno vegetado, em direçäo longitudinal ao vento
dominante. lnicia-se por dunas fronta¡s, que localmente aparecem cortadas e modificådas por

rupturas de deflaçåo (blowouts). Em direção ao interior, o campo de dunas grada para uma

extensa área deflacionar. Esta área compöe-se por planicies de deflação vegetadas com

superfície ondulada, reirocordöes, rastros l¡neares residua¡s e dunas parabólicas isoladas (Anexo

1). As planíc¡es de deflação aparecem nas fotograf¡as aéreas com coloração escura devido à
presença de vegetação e/ou áreas inundadas. As dunas parabólicas presentes na lateral extema

do campo de dunas possuem geometria assimétrica, com o braço esquerdo sempre muito maior
que o d¡reito, e formando longos rastros lineares na planíc¡e de deflação. Os retrocordöes ocorrem

na planicie de deflação sob a forma de sucessöes periódicas que registram a migração do campo

de dunas. Na parte interna do campo de dunas, as fácies deflacionares extinguem-se, dando lugar

a cadeias de dunas transversais e barcanóides que podem apresentar depressöes interdunares,

montes res¡duais e, no caso de cadeia barcanóide, extensões lineares. As frentes de avanço
principais ex¡bem lobos deposicionais com formato em planta parabó co, enquanto as frentes

secundárias de avanço, na margem interna do campo de dunas, säo compostas por elevados

cordóes de precipitação (aproximadamente 15m).

Feiçöes pertencentes a antigos campos de dunas transgressivos, ägora totalmente

vegetados, correlatos à unidade 3, foram reconhecidas nas fotograf¡as aéreas, sob a forma de

cordöes de precìp¡tação. Não foi possivel a determ¡naçåo da morfologia dos depósitos eólicos

mais antigos (unidades 1 elou 2), presentes próximos a esta praia, devido ao seu adiantado

estágio de dissecação e ravinamento.

7.f .2. Fácies retrocordão

Os retrocordóes apresentam feiçöes de retrabalhamento, como dunas de sombra e

rupturas de deflação (Figura 7.1), e geralmente não alcançam 0,5m de altura. Em tr¡ncheiras,

observam-se três séries de estratificações cruzadas (F¡guras 7 .2. e 7 .3). As duas séries inferiores

são compostas por areias de cor clara, com estratificações contínuas e de alto ângulo de

mergulho. A at¡tude do mergulho medida para estas séries foi de Nl55/20 e N280/30,

respectivamente. A série intermediária trunca a série inferior, através de uma supeffíc¡e de terceira

ordem. A série superior, com 0,2m de espêssura, possui coloração escura, atribuída à
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impregnação por matéria orgånica. Apresenta mergulhos subhorizontais, com truncamentos

suaves e variaçöes no azimute de mergulho de até 160".

Os sedimentos da trincheira possuem diâmetro médio correspondente a areia fina e

seleção boa a muito boa. A série superior possui sedimentos mais finos e melhor selecionados

que as subjacentes (Gráficos 7 .1 a 7 .5).

A variaçäo no azimute, os b-aixos mergulhos e a presença de matéria orgânica permitem

relacionar a série superior a depósitos vegetados, de baixa mobilidade, com preservação tanto do

foreset como do backsef. Seria, portanto, a única feição morfológica a representar de fato

depósitos de retrocordão. Neste contexto, as séries inferiores são possivelmente relíquias da

passagem de cadeias barcanóides.

Figurâ 7.f . Visãoleraldo retrocordão na traseira do
campo de dunas (RC, Anexo 3).

,,'"',^..j../ ilL{r¡trlì .,'r¡,,,,.. r. :.1. f.,.jn'
Figura 7.2. Trincheira aberta no retrocordão para
descrição de estruturas internas.

séries de estratificações cruzadas podem ser observadas. A linha vermelha ilustra superfície de 3a ordem.
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Gráfico 7.1. Diâmetro médio das
séries (superior e inferior) de
estratificaçöes cruzadas de
retrocordão.

7.4. Porcentagem de areia
fina das séries (superior e inferior)
de estratificaçöes cruzadas de
retrocordão.

Gráfico 7.2. Desvio padrão das
séries (superior e inferior) de
estratificaçöes cruzadas de
retrocordåo.

Gráfico 7.5. Porcentagem de areia
muito fina das séries (superior e
inferior) de estratificaçöes cruzadas
de retrocordåo.

Gráfico 7.3. Porcentagem de areia
média das séries (superior e
inferior) de estratificaçöes cruzadas
de retrocordäo.

7.1.3. Fácies rastro linear residual

As cristas de cadeias barcanóides posicionadas junto à borda externa do campo de dunas
tornam-se parabolizadas, em virtude da retençäo pela vegetaçäo e da escassez de sedimentos na
área deflacionar. Estas dunas parabólicas anexas às cadeias barcanóides não são simétricas: seu
braço interno, com menos vegetação, é pior desenvolvido e mais curto que o braço externo. Este,
por sua vez, é reconhecido como rastros lineares residuais (traiting ridges). A altura destes rastros
näo ultrapassa 2m, porém eles podem ser bastante extensos, com 500m de extensäo ou mais.
Para comparação, um mesmo rastro linear foi estudado em duas porções diferentes (RL1 e RL2,
Anexo 3). Uma proximal em relação à área fonte praial (RL2: Figura 7.7), onde o rastro é mais
antigo e densamente vegetado, com atividade deposicional nula ou escassa. Outra distal (RL1,
Figuras 7.4 a 7.6), mais próxima ao campo de dunas, distante da primeira porção em
aproximadamente 300m, com atividade deposicíonal ainda bastante evidente, sem cobertura
vegetal densa e localmante retrabalhada por rupturas de deflação em sua face interna.

Ambos as porções apresentaram o mesmo padrão de estruturas sindeposicionais, com
duas séries de estratificaçöes cruzadas, separadas por uma superfície de 3a ordem. A série
inferior, mergulha de modo concordante à face externa do rastro (N147129),4 série superior, com
ângulos de mergulho mais tênues (N120/14), apresenta-se fitoturbada (Figuras 7.S e 7.g). O
diâmetro médio varia de areia média, nas séries proximal-inferior e distal-superior, a areia fina. A
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seleção dos sedimentos é moderada, com exceção da série proximal-superior que se apresentou
muito bem a bem selecionada (Gráficos 7 .6 a 7 .11).

A partir destas observações, conclui-se que a série inferior representa depósitos análogos
aos braços de parábolas, enquanto a série superior representa os depósitos subhorizontais e
vegetados do topo do rastro linear. o empilhamento encontrado é sugestivo de processo de
estabilização por vegetação que deve caracterizar a formação de um rastro linear a partir de um
braço de duna parabólica.

Figura 7.¿. Tr¡ncf¡e¡ra anerta na póiçao Oiãal. Ao fundo
séries de estratificações.

proximal do rastro linear.
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A ,B
Figura 7.8. A) Fotografia e B) fotointerpretaçäo das estruturas encontradas na trincheira na porçäo proximal do
rastro linear. Duas séries de estratificaçöes cruzadas podem ser observadas, a inferior sendo trúncâOa peta
superior. A linha vermelha ilustra superfície de 3" ordem.

Gráfico 7.6. Diâmetro médio das
séries (superior e inferior) de
estratificaçöes de rastro linear, em
dois pontos diferentes.
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Gráfico 7.9. Porcentagem de areia
média das séries (superior e inferior)
de estratificações de rastro linear,
em dois pontos diferentes.

Gráfico 7.7. Desvio padrão das
séries (superior e inferior) de
estratificaçöes de rastro linear, em
dois pontos diferentes.

Gráfico 7.10. Porcentagem de areia
fina das séries (superior e inferior)
de estratificações de rastro linear,
em dois pontos diferentes.

Gráfico 7.8. Porcentagem de areia
grossa das séries (superior e inferior)
de estratificações de rastro linear,
em dois pontos diferentes.
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Gráfico 7.11. Porcentagem Oe are¡a
muito fina das séries (superior e
inferior) de estratificaçöes de rastro
linear, em dois pontos diferentes.

7.1.4. Fácies cadeia barcanóide

As cadeias barcanóides distribuem-se ao longo de todo campo de dunas e tornam-se mais
altas próximo à frente de avanço principal do campo, onde cheg am a 41m de altura (Figuras 7.9 e
7.10). Para melhor detalhamento e caracterização desta fácies, foram realizados quatro perfis de
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coleta de medidas de azimute de mergulho da face sotavento e outros quatro perfis da face

barlavento. A presença das extensões lineares não perm¡tiu a tomada de medidas em certas

porçöes da face sotavento da cadeia barcanóide, principalmente nas ma¡s altas. Deste modo, os

perfis realizados nesta face pos¡cionam-se entre as extensões l¡neares e, portanto, entre os

pontos proeminentes da crista.

Na face sotavento, foi adotado o intervalo vertical de medição de 1,5m. Na face barlavento,

onde o declive é suave, as medidas foram tomadas, do sopé à crista, em intervalos de dez
passos, com cada passo equivalendo a aproximadamente 0,7m. Em todos os perfis realizados na

face sotavento foram encontradas, no sopé, marcas onduladas com are¡a méd¡a na crista. Já as

marcas onduladas com concentraçöes de minerais pesados nas calhas ocorrem de modo

freqüente na metade superior (desde cerca de 20m da crista) da face barlavento.

Na face sotavento da cadeia barcanóide (Gráficos 7.12 A a D), a dispersão do rumo de

mergulho, de aproximadamente 6O', e a presença de duas modas (Gráfico 7.12E), podem estar

representando a sinuosidade característica da morfologia deste t¡po de feição. Os perfis da face

barlavento (Gráfico 7.13 A a E) apresentaram dispersão muito maior, cerca de 180", devido à
presença local de pequenas dunas reversas. Apesar disso, o vetor médio, no quadrante NE,

apresentou-se cond¡zente com a direçáo principal dos ventos da regiåo.

Na trincheira aberta na crista, evidenciou-se a presenÇa de pelo menos oito séries de

estratificaçôes cruzadas, que podem ser divid¡das em de alto (190/28) e baixo ângulo (166/05)

(Figura 7,11). As estratificaçöes cruzadas apresentam duas modas principais, analogamente à

face sotavento (Gtáfico 7.14). Observa-se moda subordinada com rumo do mergulho para NE,

possivelmente ligada a faces barlavento que foram preservadas ou a depósitos de ventos

reversos.

O diâmetro médio do sopé, meio e crista do sotavento da duna é equivalente à fração are¡a

fina, porém, dentro desta faixå granulométrica, as areias do sopé são ligeiramente mais grossas e

as do meio mais f¡nas (Gráfíco 7.15). Os valores de desvio padråo encontrados ev¡denciam areias

bem selecionadas no sopé e no meio da face sotavento, e seleção moderada a boa na crista

(Gráfico 7.16). A pior seleção nos sedimentos da crista assoc¡a-se à grande quantidade de areia

mu¡to fina e da alta porcentagem de areia média (Gráficos 7.17 a 7.19).

O padräo de distribuiçáo de parâmetros granulométrÍcos ao longo da frente da duna deve-

se, provavelmente, aos diferentes processos al¡ atuantes. No meio da face sotavento, predominam

processos de queda de grãos, e por este motivo as areia são mais f¡nas e bem selecionadas,

enquanto no sopé, o pr¡nc¡pal processo deposicional é o fluxo de grãos, que tem capacrdade de

transportar fraçöes mais grossas (Figura 7 .12).



Figura 7.9. Cadeia barcanóide estudada (CB, Anexo
3), com as três extensões lineares apontadas com as
flechas.

Figura 7.10. Trincheira aberta na crista da cadeia
barcanóide.
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Figura 7.11. A) Fotografia e B) fotointerpretação das estruturas encontradas na trincheira de cadeia barcanóide.
Pelo menos oito séries de estratificaçöes cruzadas podem ser observadas. As linhas vermelhas equivalem a
superfícies de 3" ordem e as linhas verdes representam possíveis superfícies de deflaçäo por ventos reversos.
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Gráfico 7.12. Diagramas circulares de rosa-de-freqüências com medidas de rumo de mergulho de face sotavento
de cadeia barcanóide: A) Perfil 1 de direçäo N090. B) Peifil2 de direção N010. C) Perfil 3 de direção N030. D)
Perfil 4. E) Todos os guatro perfis de sotavento juntos.
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Gráfico 7.13. Diagramas circulares de rosa-de-freqüências com medidas de rumo de mergulho de face barlavento
de cadeia barcanóide: A) Perfil 5 de direção N155. B) Perfil 6 de direção N020. C) Perfil 7 de direção N240. D)
PerfilB de direçäo N010. E) Todos os quatro perfis de barlavento juntos.
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Figura 7.12. Tipos de depósitos em
dunas barcanas, segundo Hunter
(977\.

Gráfico 7.14. Diagrarna circular de rosa-de-freqüências com
medidas de rumo de mergulho de estratificaçöes encontradas na
trincheira.

Gráfico 7.15. Diåmetro médio dos
sedimentos da base, meio e topo da
face sotavento de cadeia
barcanóide.

Gráfico 7.16. Desvio padrão dos
sed¡mentos da base, me¡o e topo da
face sotavento de cadeia
barcanóide.

Gråfico 7.17. Porcentagem de
areia média dos sedimentos da
base, meio e topo da face
sotavento de cadeia barcanóide.

Gráfico 7.18. Porcentagem de areia
fina dos sedimentos da base, meio
e topo da face sotavento de cadeia
barcanóide.

Gráfico 7.19. Porcentagem de areia
muito fina dos sedimentos da base,
meio e topo da face sotavento de
cadeia barcanóide.

7.1.5. Fácies extensão linear

As extensöes lineares de lbiraqüera alcançam até 24m de altura, porém em algumas

feições pode haver uma assimetria, com a lateral externa (esquerda) mais alta que a lateral

interna (direita) (Figuras 7 .14 e 7 .15).

Um total de oito trincheiras foram abertas sucessivamente ao longo do declive externo de

uma extensäo linear de 10m de altura (Figura 7.16) (EL, Anexo 3). A partir da seçäo composta por

estas trincheiras foi possível identificar quatro séries (sefs) tabulares de estratificaçöes cruzadas

planares a ligeiramente tangenciais na base (Figuras 7. 17 a 7 .25), descritas em seguida, da base

para o topo.
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A série 1 de estratificaçöes cruzadas planares possui orientação N150/30 (rumo do

mergulho) e caracteriza-se por apresentar freqüente intercalaçäo de níveis irregulares de are¡â

média com níveis tabulares de are¡a fina, que corresponderiam aos produtos de processos de

fluxo de gråos e queda de grâos, respect¡vamente. A série 2 apresenta orientaçåo N140/04 (rumo

do mergulho) e trunca o topo da série 1 , através de uma superfície de terceira ordem. Possui

lâminas tabulares de concentraçåo de minerais pesados. A série 3 aparece em contato angular

com a série 2, e com atitude do mergulho N292113. Apresenta intercalaçöes ma¡s esparsas de

lâminas de areia média com lâminas de are¡a fina. A série 4, com orieniação Nl23/30 (rumo do

mergulho), aparece deformada, com as lam¡nações interromp¡das, à semelhança de falhas, e

preenchidas por areia mais grossa de aspecto maciço. Niveis com concentração de m¡nera¡s

pesados iambém aparecem ¡nterrompidos pela deformaçåo (Figuras 7 .24 e 7.25).

Em corte natural também se observou a presença de pelo menos quatro séries diferentes

de estratificações cruzadas (4, B, C e D na Figura 7.26), separadas por superfícres de 33 ordem.

Neste afloramento, os azimutes de mergulho das sér¡es de estratificações apresentam até quase

180" de dìferença angular, com os mergulhos sempre voltados para quadrantes de sul, modas em

SE, WSW e ESE (Gráfico 7.20). As modas encontradas são ligeiramente discrepantes (até cerca

de 90") do vento reg¡onalmente mais efet¡vo na deposiçáo eólica e na formaçäo das cadeias

barcanóides (SV1/). Wilson (1972) )á descrevia as extensöes lineares como formas de le¡to

ploduz¡das pela comb¡nação de elementos transversais e longitudinais (Figura 7.13). Este fato

pode ser interpretado como indicio de que, em pârte, as cond¡çöes de fluxo aerodinåmico para

geração das extensões lineares são semelhantes às envolvidas na formaçåo de dunas lineares

(se/D em e/grs (fluxo longitudinal). Assim, a construção da extensão linear seria devida à

deposição assoc¡ada a pequenos desvios (ate 90') do vento em relaçåo ao rumo princ¡pal

(ortogonal à cadeia barcanó¡de). Converge para esta hipótese o padrão entrelaçado das séries de

cruzadas, com superfícies dê truncamento em forma de letra z (F,gura 7.26), que é parecÌdo com

o class¡camente descrito como típico de dunas sefi

A granulometria de todas as séries é areia fina, com tendência de afinamento gradual

tênue para o topo (Gráfico 7 .21). A série 4 possui a melhor seleção, podendo ser classificada

como bem selecionada, enquanto a série 3 aparece com a p¡or, classif icando-se como

moderadamente selecionada. Esta má seleção da sér¡e 3 associa-se a valores percentuais mais

altos de areia grossa e mu¡to fina (Gráficos 7.22 a 7 .26).
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Figura 7.13. Padräo de forma de leito formado pela
comb¡nação de elementos longitudinais e transversais

t.
Figura 7.15. Exposição de estruturas sedimentares da
extensão linear.

Figura 7.14. Extensão linear na concavidade da
cadeia barcanóide.

Figura 7.16. Série de oito trincheiras abertas ao longo
do declive externo da extensão linear.
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Figura 7.17. Trincheira 1, série
estratif icações cruzadas.

1 de Figura 7.18. Trincheira2, série 1 de
estratificaÇöes cruzadas.
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Figura 7.19. Trincheira 3, contato
entre séries. Série I (inferior) e
série 2.
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Figura 7.21. Trincheira 5, contato
angular entre série 2 e série 3.
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Figura 7.24. Trincheira 8, série 4 de

estratificação cruzada, deformada.
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Figura 7.22. Trincheira 6, contatoFigura 7.20. Trincheira 4, série 2 de

estratificação cruzada.
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entre séries. Série 3 e série 4.

Figura 7.25. Detalhe da trincheira 8:

deformaçäo provavelmente
produzida por pisoteamento.

Figura 7.23.
estratificação cruzada.
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Gráfico 7.21.Diàmetro médio das
séries de estratificaçöes cruzadas
(da base para o topo) de extensåo
linear.

Gråfico 7.22. Desvio Padräo das
séries de estratificaçöes cruzadas
(da base para o topo) de extensåo
linear.

Gråfico 7.23. Porcentagem de areia
grossa das séries de estratificaçöes
cruzadas (da base para o topo) de
extensäo linear.

Gráfico 7.24.Poreæntagem de areia
média das séries de estratificações
cruzadas (da base para o topo) de
extensåo linear.

7.25. Porcentagem de
fina das séries de estratificaçöes
cruzadas (da base para o toPo) de
extensåo linear.

7.26. Porcentagem de areia
muito fina das séries de
estratificaçöes cruzadas (da base
para o topo) de extensåo linear.

7./1.6. Fácies deoressão interdunar

Na depressão interdunar estudada (Figura 7.27) duas séries de estratificaçöes cruzadas

foram encontradas em trincheira (Figuras 7.28 e 7.29). A inferior com pelo menos 1,40m de

espessura, apresenta orientaçäo N146/17 (rumo do mergulho). A superior é uma camada

centimétrica de mesma atitude que a superflc¡e atual: N000/06 (rumo do mergulho). Os

sedimentos de ambas as séries classificam-se como areia fina bem selecionada, porém a série

superior é ligeiramente mais fina e melhor selecionada que a inferior (Gráficos 7.27 a7.31).

A série inferior parece representar a parte distal de uma cadeia barcanóide ou ainda a

crista de uma extensåo linear sotenada. Se esta interpretaçäo estiver coneta, os depósitos

propriamente formados na depressão interdunar säo muito delgados e de baixa preservabilidade

no registro.
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Figura 7.27. Depressão interdunar e abertura de
trincheira (Dl, Anexo 3).

Figura 7.28. Trincheira aberta na depressão interdunar.

Figura 7.29. A) Fotografia e B) fotointerpretação das estruturas encontradas na trincheira de depressão
interdunar. Duas séries de estratificações podem ser observadas, uma inferior e outra superior. A linha vermelha
ilustra superfície de 3a ordem.
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Gráfico 7.27. Diàmetro médio das
séries (superior e inferior) de
estratificações cruzadas de
depressäo interdunar.

Gráfico 7.28. Desvio padrão das
séries (superior e inferior) de
estratif icaçöes cruzadas de
depressão interdunar.

Gráfico 7.29. Porcentagem de areia
média das séries (superior e inferior)
de estratificaçöes cruzadas de
depressão interdunar.
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Gráfico 7.30. Porcentagem de areia
fina das séries (superior e inferior)
de estratificaçöes cruzadas de
depressåo interdunar.

Gráfico 7.31. Porcentagem de areia
muito fina das séries (superior e
inferior) de estratificagöes cruzadas
de depressåo interdunar.

7.1.7. Fácies monte residual

Como se trata de um resto erosivo, é caracterlstica inerente desta fácies ocorer em meio

a outras feiçöes geomorfológicas do campo de dunas. O barlavento do monte residual estudado

apresenta cortes naturais com exposição de estruturas sedimentares intemas (Figura 7.30 e 7.31).

Numa visão geral, é posslvel observar principalmente estratificações planares sub-horizontais

(Figura 7.32), porém, em escala de maior detalhe (centimétrica), podem ser distintos

truncamentos e laminaçöes cruzadas intemas que mergulham contra o vento principal (Figura

7.33). As medidas de azimute de mergulho de estratificação apresentam grande dispersåo

(Gráfico 7.32). As superfícies inegulares e cavas de deflação centimétricas a decimétricas

produzidas pelo vento em tomo das plantas são, possivelmente, as responsáveis portal padråo.

Os sedimentos do monte residual possuem diâmetro médio (2,4 phi) conesponde à fração

areia fina, e altas porcentagens de areia média (15o/ol e fina (80o/o). O desvio padräo (0,43 phi)

permite classificar a distribuiçäo granulométrica como bem selecionada (Gráfico 7.33).

Monte residual no campo de dunas, com
visäo da cadeia barcanóide ao fundo (MR, Anexo 3). erodido expondo estruturas sedimentares internas.
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AB
Figura 7.32. A)Fotografia e B) fotointerpretação de corte natural, no barlavento do monte residual, com

Figura 7.33. Detalhe de truncamentos observados em corte natural de barlavento de monte residual. A)
Fotografia e B) fotointerpretação de detalhe

BA

Gráfico 7.32. Diagrama circular de rosa-de-
freqüências com medidas de rumo de mergulho de
estratificações encontradas no monte residual.

Gráfico 7.33. Porcentagem de areia grossa, média,
fina e muito fina nos sedimentos de monte residual.
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7.1.8. Fácies cordão de precipitacão

O cordão de precipitação estudado na praia de lbiraqüera, possui altura aproximada de

15m (Figura 7.34). As estruturas encontradas na trincheira, numa visäo geral, säo monótonas,

ocorrendo apenas uma série de estratificaçöes cruzadas planares com orientação aproximada de

N285/30. Nela, são abundantes as intercalaçöes de lâminas com grande concentraçåo de

minerais pesados (Figura 7.35 e 7.36). Em escala de maior detalhe, é possível observar

irregularidades e corrugaçöes de dimensões até centimétricas, que podem ser atribuídas à

deformaçäo ligada à agitaçäo mecânica da vegetação (Figura 7.37).

No interior do campo de dunas, próximo ao trecho de cordão de precipitaçäo ativo,

localiza-se um cordão de precipitaçäo antigo, já inativo, atualmente sendo retrabalhado e

recoberto pelas frentes de avanço do campo de dunas (Figura 7.38). Em alguns locais deste

cordäo afloram estratificaçöes cruzadas, medidas para fins de comparaçäo com as estruturas

atuais. Há grande semelhança entre os resultados das medidas da superfície do flanco,

estratificaçöes expostas na trincheira e estratificações do afloramento (Gráfico 7.34). Estes

resultados podem representar o rumo de avanço das frentes secundárias do campo de dunas.

Os sedimentos desta fácies säo compostos por areias finas muito bem selecionadas, com

tendência de engrossamento e melhora de seleção rumo ao sopé (Gráficos 7.35 a 7.39). Esta

diferenciação estaria possivelmente ligada ao aumento da importância dos processos de fluxo de

gräos em relação a queda de gräos.
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ra 7.34. Visão geral do trecho estudado do cordão
de precipitaçäo (CP, Anexo 3).

na crista do cordäo de
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Figura 7.36. Visão geral das estruturas internas encontradas na trincheira do cordão de precipitaçäo.
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Gráfico 7.34. Diagramas circulares de rosa-de-freqüências com medidas de rumo de mergulho de cordão de
precipitaçäo. A) Face de avalancha, B) estratificações cruzadas encontradas na trincheira, C) estratificaçåo
encontrada em afloramento de cordão de precipitaçäo antigo.

Figura 7.37 Detalhe ã-as estruturas deformä0", po, Fig_ura 7'38' Cordão de precipitação antigo com

agitação das plantas pelo vento. estruturas sedimentares expostas pela deflação atual.
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Gráfico 7.35. Diåmetro médio dos
sedimentos da base, meio e topo do
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Gráfico 7.38. Porcentagem de areia
fina dos sedimentos da base, meio
e topo do flanco externo de cordão
de precipitação.

Gráfico 7.36. Desvio padrão dos
sedimentos da base, meio e topo do
flanco externo de cordåo de
precipitaçäo.

Gráfico 7.37. Porcentagem de areia
média dos sedimentos da base,
meio e topo do flanco externo de
cordåo de precipitaçåo.

Gráfico 7.39. Porcentagem de areia
muito fina dos sedimentos da base,
meio e topo do flanco externo de
cordão de precipitação.

7.1.9. Fácies lobo deposicional

Os lobos deposicionais de lbiraqüera apresentam-se achatados e com pequena altura

(Figura 7.39) o que facilita sua rápida migração deste sobre o terreno vegetado (item 8.1.1). As

faces de avalancha do lobo deposicional apresentam variaçäo nos azimutes de mergulho de

aproximadamente 120" (Grático 7.40), o que caracteriza seu formato parabólico. Concentraçöes

de minerais pesados na calha de marcas onduladas podem ser observadas na metade superior

dos flancos (Figura 7.41).

As principais estruturas encontradas nos flancos do lobo foram séries de estratificaçöes

cruzadas tabulares a ligeiramente onduladas, mergulhando para SE, com presença local de

tangenciamentos no topo (possível padräo sigmóide). Estruturas deformacionais

equidimensionais, de porte decimétrico, atribuídas a pisoteamento, afetam localmente estas

estratificações. Em escala de maior detalhe, pode-se reconhecer outros tipos de estruturas, como

dobras de fluidificação na base do flanco, laminações cruzadas planares internas aos estratos e

níveis com concentração de minerais pesados ou de sedimentos mais grossos (Figuras 7.42 a

7.45).

Já na parte frontal do lobo, foram observadas estratificações cruzadas tangenciais no topo

e na base (possivelmente sigmóides) e estratificaçöes cruzadas truncadas no topo por superfícies

de terceira ordem (Figura 7.45). As concentraçöes de minerais pesados säo menos abundantes

que nos flancos. Observam-se intercalaçöes de estratos tabulares de areia compacta e úmida
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com estratos lenticulares de areia incoesa e seca. Estas intercalações säo, provavelmente,

resultado da alternância de processos de queda e fluxo de gräo, respectivamente, na frente do

lobo.

Os sedimentos do lobo apresentaram valores de diâmetro médio dentro da classe areia

fina, e seleção muito boa, com afinamento e melhora ascendente da seleção granulométrica

(Gráficos 7.41 a 7.45). Esta melhora ascendente de seleção reflete os processos que atuam ao

longo da face sotavento do lobo. No sopé predomina o fluxo de grãos, processo pouco seletivo,

enquanto na crista o processo atuante é a queda de gräos, de grande capacidade seletiva.

2,36m

Figura 7.39. Visäo frontal do lobo deposicional estudado
no campo de dunas de lbiraqüera com medidas da altura
dos flancos e frente do lobo (LD, Anexo 3).
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Figura 7.40. Abertura da trincheira na lateral esquerda
de lobo deposicional em lbiraqüera. Notar
concentraçöes de minerais pesados nas calhas de
marcas onduladas.
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Gráfico 7.4O. Diagramas circulares de rosa4e-freqüèncias com medidas de rumo de mergulho obtidas em
lobo deposicional. A) Flanco direito, B) frente, C) flanco esquerdo.
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Figura 7.41. A) Fotografia e B) fotointerpretaçåo das estruturas encontradas na trincheira do flanco
esquerdo do lobo deposicional.

AB
Figura 7.42. A) Fotografia e B) fotointerpretação de dobras de fluidificaçåo encontradas em trincheira, na base do
flanco esquerdo do lobo deposicional.

Figura 7.43. Níveis de concentração de minerais pesados
(mais escuros) e níveis de sedimentos mais grossos
(sobressalentes) em trincheira no flanco esquerdo do lobo
deposicional.
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Figura 7.4. A, Fotografia e B) fotointerpretaçäo das estruturas sed¡mentares expostas em tr¡nche¡ra na
frente do lobo deposicional. As linhas vermelhas representam superfícies de terceira ordem.
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Gráfico 7.41 Diâmetro médio dos
sedimentos da base, me¡o e topo
do flanco de lobo deposicional.

Gráfico 7.42. Desvio padrão dos
sedimentos da base, meio e topo
do flanco de lobo deposicional.

Gráfico 7.43. Porcentagem de
areia média dos sedimentos da
base, meio e topo do flanco de
lobo deposicional.
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Gráfico 7.44. Porcentagem de
areia fina dos sedimentos da base,
meio e topo do flanco de lobo
deposicional.

Gráfico 7.45. Porcentagem de
areia muito fina dos sedimentos da
base, meio e topo do flanco de lobo
deposicional.

7.1.10. Comparacão das fácies (variacão ao lonqo do camoo de dunas)

Apesar de bastante dispersos, os parâmetros granulométricos das amostras de topo de

todas as fácies encontradas no campo de dunas de lbiraqüera podem indicar certas tendências

(Gráficos 7.46 a 7.51). As fácies retrocordão (RC) e rastro linear proximal (RL2), são bastante

semelhantes quanto a diâmetro médio, seleção e porcentagem de areia média, areia fina e areia

muito fina. Dentre as fácies estudadas, o rastro lineardistal (RL1) é a que possui a granulaçäo

maisgrossaeapiorseleçäo.Jáafáciescordäodeprecipitação(CP)éamaisfinaecomamaior

porcentagem de areia muito fina. A fácies lobo deposicional (LD) possui a melhor seleção, com a

maior porcentagem de areia fina.

Estas diferenças permitem interpretar que os paråmetros granulométricos estão ligados à

posiçäo relativa das fácies dentro do campo de dunas. As fácies pertencentes à planície de

deflação (RC e RL2) têm comportamentos bastante parecidos. A fácies da borda externa (mais

proximal) do campo de dunas (RL1), posicionada no limite entre o campo de dunas e a planície de

deflaçäo, e a fácies da borda interna (mais distal) do campo de dunas (CP) possuem padröes

texturais opostos, indicando aumento da maturidade textural para o interior. A fácies da frente de

avanço do campo de dunas (LD) acompanha a tendência textural da borda interna.

Com estes dados e numa observaçäo geral dos gráficos apresentados nota-se que o

campo de dunas (sem as fácies da planície de deflação) apresenta tendência, no rumo SW, de

afinamento, melhora de seleção e diminuição da porcentagem de areia média.
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cráf¡co 7.46. Diagrama de dispersão binária do
diâmetro médio das fácies do campo de dunas de
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Gráfico 7,50, Diagrama de binária da
porcentagem de are¡a fina das fácies do campo de
dunas de lbiraqüera em função da distância da fonte
praial.

Gritlico 7.47. Diagrama de dispersão binária do
desvio padrão das fácies do campo de dunas de
lbiraqüera em função da diståncia da fonte praial

cráfico 7.49. D¡agrama de dispersão b¡nár¡a da
porcentagem de areia média das fácies do campo de
dunas de lbiraqüera em funçåo da d¡stância da fonte
Dra ial.
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Gráfico 7.51. Diagrama de dispersão binária da
porcentagem de areia muito fina das fácies do
campo de dunas de lbiraqüera em função da
distância da fonte pra¡el.
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A partir dos gfáficos 7.52 a7 .57, observa-se que o teor de minerais pesados aumenta para

SW. O ¡ZTR também cresce neste no rumo, enquanto os minerais metaestáve¡s e instáveis

possuem comportamento oposto. Este padrão de distribuiçåo é dlferente do esperado caso a

seleçäo aerodinâmica fosse o principal fator controlador. Nesse caso, o pâdråo esperâdo ser¡a o

detectado nas dunas frontais, isto é, aumento da concentraçåo de m¡nera¡s mais leves das fácies

ma¡s proximais para as mais distais.

As fácies cordäo de prec¡pitaçåo (CP) e monte residual (MR) apresentaram os maiores

teores de minerais pesados, de onde se deduz que o monte residual pode ser derivado de cordão

de precipitaçåo antigo, atualmente submetido a retrabalhamento.
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A distr¡buiçåo dos minerais pesados ao longo do campo de dunas deve ser determinada,

portanto, por sua disponibilidade ao longo da praia. A presença de duas celas de deriva litorânea

com ponto de divergència na parte central da pra¡a (capítulo 6) faz com que haja uma

concentração anômala de minerais ultraestáveis nesta regiåo. As duas extremidades da praia säo

os locais onde se acumulam mais minerais ¡nstáveis e metaestáve¡s, entretanto, a extrem¡dade sul

nâo parece contr¡bu¡r com sed¡mentos paia o campo de dunas, pois possui a antepraia

constantemente úmida e não apresenta dunas frontais. A extremidade norte da praia atualmente

encontra-se muito distante do campo de dunas, contribuindo, aparenlemente, apenas com

sedimentos da parte trase¡ra do campo de dunas e com a planície de deflação. Deste modo, a

parte central da praia parece ser a área fonte mais efetiva e, por este motivo, a área do campo de

dunas adjacente a ela se enriguece em m¡nerâis pesados e ultraestáve¡s.

Outro fator que pode estar interferindo na distribuiçåo dos minerais pesados é a presença

de afloramentos de unidades eólicas mais antigas (unidade 2 descr¡ta por Giannini, 1993) em

algumas depressões interdunares. Estes afloramentos encontram-sê em etosáo e como descrito

por Giannini (1993), Giannini & Suguio (1994) e Martinho (2001), estas unidades são enriquecidas

em ultraestáveis e, deste modo, estariam contr¡buindo para a elevaçåo do índice ZTR ao longo do

campo de dunas.
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freqüência de minerais ultraestáveis nes fácies do
campo de dunas de lbiraqúera em função da
distância da fonte praial.

freqüênc¡a de minerais metaestáveis nas fácies do
campo de dunas de lbiraqüera em funçäo da
distância da fonte praial.

teor de minerais pesados nas fácies do campo de
dunas de lbiraqüera em função da d¡stância da
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Gråfico 7.53, D¡agrama de dispersão b¡nâr¡a da
freqüência de minera¡s opacos nas fácies do
campo de dunas de lbiraqüera em funçåo da
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Grâf¡co 7.56. D¡agrama de dispersão þ¡nária da
freqüência de minerais instáveis nas fácies do
campo de dunas de lbiraqüera em função da
distânciâ da fonte prâial.

7.2. CAMPO DE DUNAS DA PRAIA GRANDE DO

Gráf¡co 7.57. Diagrama de dispersåo binár¡a dos
índices de estab¡l¡dade mineral nas fác¡es do
campo de dunas de lbiraqüera em função da
d¡stância da fonte praial.
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de costa adquire direçåo aproximadamente

7.2.1. Morfoloqia qeral

A sul do cabo de Santa Marta, a linha

longitudinal ao vento pr¡ncipal, de modo que o campo de dunas migra paralelamente à linha de

costa (Anexo 2). Relacionado a este fato, o efluxo de areia eól¡ca para o interior é reduzido. Ao

mesmo tempo, o espaço de acumulaçåo eólica entre a área fonte praial e o limite ¡nterno do

campo de dunas torna-se restrito- O aumento da relaçäo entre o aporte e espaço de acumulaçäo

propicia o entulhamento da antepraia por dunas desvegetadas. O excesso de estoque de areia no

sistema praia-duna faz com que o campo de dunas näo åpresente área deflacionar, à semelhança

do que ocorre com os depósifos eólrbos mantiformes descritos por Tomazelli (1990). O campo de

dunas apresenta dunas transversais junto à antepraia superior desde o l¡mite nordeste da praia

Grande do Sul, na desembocadura lagunar do Camacho, até cerca de'lskm a SW. Suas planícies

interdunares sofrem inundaçöes periódicas, o que propicia o desenvolvimento de vegetaçåo e a

formaçåo de nebkhas. Para o interior, observa-se o aumento da aftura das dunas transversais,

associado ao aparecimento gradual de sinuosidades na crista e de extensöes lineares, o que

caracteriza a passagem para cadeias barcanóídes. A borda interna é formada por cordões de

precipitaçåo com frentes de avanço secundárias bem desenvolvidas. As frentes de avanço

principais são compostas por lobos deposicionais equidimensiona¡s em planta, com baixa relação

compr¡mento/largura (cerca de 211). Os últimos 6km da praia Grande do Sul a SW, entre a

desembocadura da laguna Arroio Corente e o vilarejo de Campo Bom, é seu único trecho com

ocorrènc¡a de dunas frontars. Depósitos eólicos mais antigos, correspondentes à unidade 2 de

Giannini (1993), ocorrem a partir da lagoa Figueirinha e seguem além de Campo Bom (Anexo 2).

Nestes depósitos, é possível observar morfologia análoga à encontrada em cordöes de

precipitaçåo ativos.

7.2.2. Dunas transvef€aig

Nas fotografias aéreas de 1956 e 1979/80, as dunas transversa¡s distribuem-se junto à

antepraia super¡or, em praticamente toda a extensåo do campo de dunas da Praia Grande do Sul
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(da desembocadura do Camacho a NE, até a desembocadura do Arroio Conente a SW) (Quadro

8.4). Hoje, com o avanço da urbanizaçåo no local, mais intenso nos últimos 10 anos e o impacto

antrópico, elas såo encontradas somente entre a desembocadura do Camacho e o balneário

Dunas do Sul a SW (Quadro 8.4).

A distribuiçåo das dunas transversais pode ser dividida em três trechos, de NE para SW,

denominados zona 1, zona 2 e zona 3. A zona 1 possui grande concentraçåo de duna

transversais, e neste trecho, a altura das dunas é menor, e conseqüentemente, seu espaçamento

também (Gráficos 7.58 e 7.59) (Anexo 4). Na zona 2, ocorrem dunas mais altas e com maior

espaçamento, intercaladas com dunas baixas semelhantes à do trecho anterior (Anexo 4). Devido

à grande dispersåo dos dados tanto na zona I como na zona 2, optou-se por comparar as zonas

por seus valores médios. Esta comparaçåo evidencia diferenças morfométricas e texturais entre

estas zonas: a zona 1 possui dunas mais baixas e menos espaçadas e apresenta sedimentos

mais grossos, melhor selecionados e com maior assimetria, em relaçåo à zona2.
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Gráfico 7.58. Diagrama de dispersão binária cla
altura das dunas transversais em função da distância
ao longo da praia Grande do Sul.

7.59. de dispersão binária do
espaçamento das dunas transversais em função da
distância ao longo da praia Grande do Sul.

No trecho da praia Grande do Sulem que as dunas transversais se encontram preservadas

(zona 1 e zona 2), nåo é possível observar claramente uma tendência longitudinal dos dados

granulométricos. Entretanto, adicionados os dados obtidos por Giannini (1993), referentes ao

trecho de dunas transversais existentes àquela época e mais tarde destruídas pela interferência

antrópica (zona 3), foi possível observar certas tendências no rumo SW (Gráficos 7.60 a 7.65): os

sed¡mentos tornam-se mais finos, o grau de assimetria decresce, a porcentagem de areia fina

diminui e a de areia muito fina aumenta. Estes padröes de variaçåo dos atributos

sedimentológicos das dunas transversais såo bastante semelhantes aos encontrados na antepraia

superior (capítulo 6), mas diferem dos da zona de espraiamento (A). Conclui-se, portanto, que a

antepraia superior emersa (B) exerce influência muito ma¡or como fonte para o campo de dunas

do que azona de espraiamento.
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Gráfico 7.61. Diagrama de dispersäo binária do
desvio padräo das dunas transversais em funçäo da
distância ao longo da praia Grande do Sul.

Gráfico 7.62. Diagrama de dispersäo binária da
assimetria das dunas transversais em função da
diståncia ao longo da praia Grande do Sul.

Gråfico 7.63. Diagrama de dispersão binária da
porcentagem de arela média das dunas transversais
em função da distância ao longo da praia Grande do
Sul.
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Gráfico 7.64. Diagrama de dispersäo binária da Gráfico 7.6õ. Diagrama de dispersão binária da
porcentagem de areia fina das dunas transversais porcentagem de areia muito fina das dunas
em função da distância ao longo da praia Grande do transversais em funçäo da diståncia ao longo da
Sul. praia Grande do Sul.

Com os dados obtidos nas dunas transversais foi possível comparar as variáve¡s

sedimentológicas com as variáveis morfométricas e observar se há alguma conelaçåo entre elas.

Os resultados permitem observar que quanto mais alta é a duna transversal, mais finos såo os

sedimentos, pior é a seleçäo, menor a assimetria e maior é a porcentagem de areia muito fina

(Gráficos 7.66 a 7.7O). A altura e o espaçamento entre dunas possuem conelaçåo direta positiva,

que ocorre sob forma de três agrupamentos principais (Gráfico7.71).
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7.66. Diagrama de
d¡âmetro médio em função da altura das dunas
trânsversais.

Grático 7.68. Diagrama de
assimetria em função da altura das dunas
transversais.

binár¡â do
desvio padrão em função da altura das dunas
transversâis,

porcentagem de areia mu¡to fina em funçäo da altura
das dunas transversais.

porcentagem de areia méd¡a em função da altura das
dunas transversais.

Grâlico 7 .71. Diagrama de dispersão binár¡a
espaçamento em função da altura das dunas
transversais

Ainda utilizando as amostras analisadas por Giannini (1993) além das amostras deste

trabalho, observa-se que os padrôes de dishibuição dos minerais pesados das dunas transversais

de orla costeira ao longo do campo de dunas (Gráficos 7.72 a 7.77) são muito semelhantes aos

encontrados na antepraia super¡or emersa (B) para este trecho (capítulo 6).

O teor de minerais pesados e a fr-eqüência de minerais opacos tendem a decrescer para

SW. Assim como na antepraia emersa (B), a porcentagem de zircåo no sentido SW aumenta até
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705000E, decresce até 698000E e volta a crescer após este ponto. A freqüência da homblenda

comporta-se de maneira oposta à do zircão. No limite nordeste da praia, o índice ZTR é muito

superior aos demais índices, porém rumo SW esta diferença diminui, e em alguns pontos os

índices chegam a estar equivalentes. Esta queda na diferença entre os índices pode estar ligada à

já descrita seleçåo mineralógica pelo vento. Quanto mais distal (a SW) o sedimento, maior será

seu teor de minerais pesados de baixa densidade (instáveis e metaestáveis). Sendo assim,

parece que apesar dos sedimentos da antepraia superlor emersa controlarem de certo modo os

sedimentos das dunas de orla costeira, o vento também tem sua participaçåo na distribuiçåo dos

minerais pesados nestas dunas.
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Gráfico 7.72. Diagrama de dispersäo binária do teor
de minerais pesados nas dunas transversais em
função da diståncia ao longo da praia Grande do Sul.
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Gráfico 7.74. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais ultraestáveis nas dunas
transversais em funçäo da distância ao longo da
praia Grande do Sul.
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Gráfico 7.73. Diagrama de dispersäo binária da
freqüência de minerais opacos nas dunas
transversais em função da diståncia ao longo da
praia Grande do Sul.

Gráfico 7.76. Diagrama de dispersão binária da Gráfico 7.77. Diagrama de dispersão binária dos
freqüência de minerais instáveis nas dunas índices de estabilidade mineral nas dunas
transversais em funçäo da diståncia ao longo da transversais em funçäo da distância ao longo da
praia Grande do Sul. praia Grande do Sul.

Por estarem posicionadas junto à antepraia superior, as dunas transversais podem ser

atingidas pelas zonas de translaçåo e espraiamento de ondas, durante eventos de marés

meteorológicas, produzindo escarpas de até 1,5m de altura em sua parte lateral (Figuras 7.45 a

7.47). Nestas escarpas, é possível observar estruturas intemas, como a intercalaçåo de
82
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praia Grande do Sul.
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estratificações cruzadas de dunas eólicas com estratificaçöes plano-paralelas com origem ligada a

processos de overtop, isto é, espraiamento de preamar por sobre depósitos eólicos remodelados

pela corrente pulsátil (Figura 7.48).

Em trincheira aberta na crista, observam-se séries de estratificações cruzadas tabulares,

separadas por superfície de 3" ordem (Figuras 7 .49 e 7.50). A série inferior, com pelo menos 0,4m

de espessura, apresenta orientação semelhante à da face sotavento. A série superior, com cerca

de 0,2m de espessura, possui atitude ligeiramente discordante, indicando mudança tênue e
possivelmente temporâria na direção do vento.

Grande do Sul durante maré alta.
7Z Er -.-

Figura 7.47. Laleral de duna transversal escarpada
por fluxo pulsátil durante maré alta. transversal) intercaladas com estratificações plano-

paralelas (fácies de espraiamento de preamar), em
escarpa de duna transversal.

':Trry

Jffi

Figura 7.45. Dunas transversais junto à praia
Grande do Sul em si

Figura 7.46. Dunas transversais ao longo da praia
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Figura 7.49. Trincheira aberta em crista de duna
transversal.
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Figura 7.50. Duas séries de estratificações cruzadas

-.--

r..ç;

separadas por superfície de 3a ordem (linha
vermelha). Trincheira em duna transversal.

7.2.3. Planícies interdunares

As planícies interdunares ocorrem entre dunas transversais sucessivas. Geralmente säo
úmidas e periodicamente inundadas por marés de tempestade (Figuras 7.51 e 7 .52). São comuns
estruturas de adesão na superfície e presença de nebkhas (Figura 7.53). As estruturas internas
são monótonas, com franco predomínio de estratificaçöes plano-paralelas sub-horizontais.
Localmente, observam-se estratificaçöes cruzadas de dunas transversais truncadas pela

superfície da planície interdunar (Figuras 7.54 e 7.55). Seus sedimentos possuem diâmetro médio
correspondente a areia fina, muito bem selecionada.

Figura 7.52. lnterduna alagada por marés de
tempestade.

Figura 7.51. lnterduna úmida, parcialmente vegetada.
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Figura 7.53. Marcas onduladas na superfície da

Figura 7.55. A) Fotografia e B) fotointerpretação das estruturas encontradas na trincheira da interduna.
Observam-se séries de estratificaçöes cruzadas tangenciais na base, sobre estratificações plano-paralelas
ligeiramente onduladas

7.2.4. Nebkhas

Os nebkhas, presentes nas planícies interdunares e ao interior das dunas transversais

(Figura 7.56 e 7.57), geralmente não ultrapassam 0,5m de altura. Em trincheiras abertas nesta

fácies (PS-NB, Anexo 4), em meio à planície de inundaçåo, observou-se na base uma camada

sub-horizontal encharcada, de coloraçåo mais escura, mosqueada e com estruturas

sindeposicionais pouco aparentes (Figuras 7.58 a 7.60). A camada superior, imediatamente

acima, tem aproximadamente 0,25m de espessura e é composta por várias séries de

estratificaçöes cruzadas de baixo ångulo com azimute de mergulho bastante disperso. O diåmetro

médio dos sedimentos em ambas as camadas corresponde a areia fina, e a seleçåo é muito boa.

Observa-se, porém, que a camada inferior possui maior porcentagem de areia média e de

pelíticos em comparaçao com a sobrejacente. Ela deve portanto representar fácies de inundaçåo

da planície interdunar. Assim, apenas a camada superior registraria o depósito do nebkha

propriamente dito, onde os sedimentos eólicos seriam retidos pela vegetaçåo, preservando desse

modo tanto o foresef como o backset.

85



F-:!ÉtÂF.- -

jr\'
!issÈg*. ' ì'l

..(i-:ì!.r.
-. . ;a,.r

*t'*i' $P
. t.I

.\,' t\rì
Figura 7.56. Nebkhas em planície interdunar junto à
praia Grande do Sul, próximo à vila de Garopaba do
S_ul, Jaguaruna.

Figura 7.57. Nebkhas na margem interna do campo
de dunas, ao interior das dunas transversais em

'l

As cadeias ocorrem com cr¡sta sinuosa a retilínea, muitas vezes como continuação lateral
das dunas transversais presentes na antepraia superior (DS-CB, Ac-cB e cB-cB, Anexo 4).
Quando independentes, possuem altura de 6 a 10m. Quando anexas às transversais, podem ser
maiores (Figuras 7 -61 e 7 -62). Nas depressões interdunares, afloram areias antigas da unidade 2
reconhecida por Giannini (1993) (Figura 7.63). As estruturas internas destas cadeias barcanóides
não diferem das já descritas para o campo de dunas de lbiraqüera, ou seja, as estratificações

\

A. camada superior apresenta estratificaçöes cruzadas de baixo ânguro truncaoàsfói superfícies de 3a ordem(linhas em vermelho). A camada inferioicaracteriza-se por estratificação sub-horizontal alternando níveisclaros e escuros (destacados com linhas grossas), mosqueaoos, sem estrutura interna aparente.

Figura 7.58. Nebkhas na marg-m ìnreniããñãñõã
de dunas, ao interior das dunas transversais

Garopab¡ gg tgl (ao fundo, sambaqui).

Hffiffi4r¡¡:'l- J:-.q't-'.:- ,,:...' .1-t
Figura 7.59. Trincheira aberta em nebkñda
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cruzadas, com rumo do mergulho médio paru SW, apresentam duas modas principais,
representativas da sinuosidade característica da face sotavento deste tipo de feição.

Os sedimentos são predominantemente areia fina (diâmetro médio) muito bem
selecionada, com tênue piora de grau de seleção rumo SW (Gráficos T.7g e z.lg). As dunas de
Arroio corrente (AC) e campo Bom (cB), säo empobrecidas em areia média e enriquecidas em
areia muito fina, em comparação com as dunas do balneário Dunas do Sul (DS), situadas mais a
NE (Gráfico 7.80 a7.82).

.1,

Iúr': ¿- , - ,-;f,
R g ura z.si . caoe¡âs oa rca ño¡oes¡trãñsve-rsa is na

Ë¡mr:
Figura 7.62. Cadeias barcanóides/transversais na
localidade de Arroio Corrente, Jaguaruna.

Figura 7.63. Afloramento de areias antigas (unidáde
2) na depressäo interdunar entre duas cãdeias
barcanóides em Campo Bom, Jaguaruna.
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Gráfico 7.78. Variação do Gráfico 7.79. Variaçäo do desvio
padräo das cadeias barcanóides
ao longo do campo de dunas. De
norte para sul: DS) Dunas do Sul,
AC) Arroio Corrente e CB) Campo
Bom.

diâmetro médio das cadeias
barcanóides ao longo do campo
de dunas. De norte para sul: DS)
Dunas do Sul, AC)Arroio Corrente
e CB) Campo Bom.

porcentagem de areia média das
cadeias barcanóides ao longo do
campo de dunas. De norte para
sul: DS) Dunas do Sul, AC)Arroio
Corrente e CB) Campo Bom.
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Gráfico 7.82. Variaçäo da
porcentagem de areia muito fina
das cadeias barcanóides ao longo
do campo de dunas. De norte para
sul: DS) Dunas do Sut, AC) Arroio
Corrente e CB) Campo Bom.

7.2.6. Gordão de precipitacão

o cordão de precipitaçäo só se torna uma feiçäo expressiva na morfologia do campo de
dunas a SW da laguna Laranjal, a cerca de 8km do seu início (Anexo 2; DS-CP, AC-CP e CB-Cp,
Anexo 4). Em Aroio Corrente, esta feiçäo chega a atingir 18m de altura (Figuras 2.64 e 7.65). Na
localidade de Campo Bom, quase no limite sul do campo de dunas, o cordäo de precipitação
ocorre ancorado em morros de paleodunas correspondentes à unidade 2 (Giannini 1gg3). euanto
às estruturas sedimentares, esta fácies é bem semelhante à fácies correlata, descrita no campo
de dunas de lbiraqüera: apenas uma série de estratificaçöes cruzadas planares é encontrada. A
orientação da série, coincidente com a face externa do cordão, representa rumo de avanço
secundário do campo de dunas (NW).o sedimento possui diâmetro médio areia fina e é muito
bem selecionado (Gráficos 7.83 e 7.84). observa-se predomínio de partículas mais grossas, na
porção inferior, e mais finas, na superior. Ao longo da feiçäo, observa-se aumento das fraçöes
areia média e areia muito fina para sw (Gráficos 7.gs aT.g7).

¡Ï'.Þl!1+

Gráfico 7.81. Variaçåo da
porcentagem de areia fina das
cadeias barcanóides ao longo do
campo de dunas. De norte para
sul: DS) Dunas do Sut, AC)Arroio
Corrente e CB) Campo Bom.

do campo de dunas da praia Grande do Sul, nos
arredores de Arroio Corrente.

proximidades de Arroio Corrente, com sinuosidades
formadas por frentes de avanço secundárias do
campo de dunas.
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Gráfico 7.83. Variaçäo do
diåmetro médio do cordão de
precipitação ao longo do campo
de dunas. De norte para sul: DS)
Dunas do Sul, AC) Arroio Corrente
e CB) Campo Bom.

Gráfico 7.86. Variaçäo da
porcentagem de areia fina do
cordåo de precipitação ao longo

Gráfico 7.84. Variação do desvio
padrão do cordäo de precipitação
ao longo do campo de dunas. De
norte para sul: DS) Dunas do Sul,
AC)Arroio Corrente e CB) Campo
Bom.
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Gráfico 7.87. Variação da
porcentagem de areia muito fina do
cordão de precipitaçåo ao longo do
campo de dunas. De norte para sul:
DS) Dunas do Sut, AC) Arroio
Corrente e CB) Campo Bom.
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Gráfico 7.85. Variação da
porcentagem de areia média do
cordão de precipitaçäo ao longo do
campo de dunas. De norte para sul:
DS) Dunas do Sut, AC) Arroio
Corrente e CB) Campo Bom.

do campo de dunas. De norte para
sul: DS) Dunas do Sut, AC) Arroio
Corrente e CB) Campo Bom.

7.2.7. Lobo deposicional

A fácies mais distal do campo de dunas da praia Grande do Sul corresponde aos lobos
deposicionais (CB-LD, Anexo 4). Possuem altura de aproximadamente 24m e baixa relaçäo
comprimento/largura (aproximadamente 211). Apresentam densa vegetaçäo em sua base e
avançam em direção ao vilarejo de Campo Bom (Figuras 7.66 eT.6T). Suas areias classificam-se
como finas e muito bem selecionadas.

100 -

àÊ

.!

90-

B0-

70-

60-

50
DS-CP-T AC-CP-1 CB-CP_1

Oc noñ€ pùa sul

Figura 7.66. Lobo deposicional Fi g ura 7.67.Visåo fronta I oo iouõiãpõffiñã1, em'
Campo Bom, evidenciando densa vegetação no

em meio ao vilarejo
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7,2.8. ComÞaracão das fácies lvar¡acão ao lonqo do campo de dunas)

As fácies planície interdunar (lD) e nebklra (NB) apresentam valores próx¡mos em todos os

paråmetros granulométr¡cos, possu¡ndo granulaçåo mais grossa e maior desvio padråo quando

compaEdas às demais fácies (Gráficos 7.88 a 7.93). lsto deve-se provavelmente ao fato destas

duas fácies ocofferem nas regiões mais deflacionares do campo de dunas, e desse modo,

concentrarem fraçöes ma¡s grossas.

A fácies cordäo de precip¡tação (CP) é a mais fina e melhor selecionada tanto no balneár¡o

Dunas do Sul (DS), como em Arroio Corrente (AC) e em Campo Bom (CB), seguida pelo lobo

deposicional e pelas cadeias barcanó¡des (CB).

A tendência geral do campo de dunas é de afinamento, piora de seleçåo, redução dâ

quântidade de areia média e areia fina e o âumento da porcentagem de areia muito fina rumo SW.

Assim como no campo de dunas de lbiraqüera, a assimetria não apresenta tendência definida.
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Gráfico 7.89. Diagrama de dispersão b¡nária do
desvio padrão nas fácies do campo de dunas da
praia Grande do Sul em função da d¡stância da fonte
praial.
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dunas da praia Grande do Sul em funçäo da
distância da fonte pmial.
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Ao contrário da distribuiçäo de minerais pesados na fácies ao longo do campo de dunas de
lbiraqüera, a da praia Grande do sul apresentou tendência compatível com a seleçäo

hidrodínâm¡ca por densidade. o teor de minerais pesados decresce suavemente para sw, assim

como a freqüência de m¡nerais opacos. A freqüência dos minerais menos densos como turmalina,

epídoto e hornbfenda cresce rumo SW enquanto a dos minerais menos densos como zircão e
estaurolita diminui, e o índice zrR decresce na medida em que os demais índices MET e INS

aumentam de freqüência rumo SW (Gráficos 7.94 a2.99).

Var¡açöes da porcentagem de rreta ftna das fác¡ês
ao longo do cûmpo de dunas dâ pra¡r Gr¡nde do Sut
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Gráfico 7,92. Diagrama de dispersão binária da
porcentagem de areia fina nas fácies do campo de
dunas da praia Grande do Sul em função da
diståncia da fonte praial.

s
E

d&""

;!-
81-

f

l$rde hìneÉt€ pesados nas táctes
ao lo¡go do camÞo dêd¡¡nÊB da phtaGmndê do sut

AbcP

ob"t

ac-À:B oåcP

côûrdsàdas UTMW.E¡mt

Gráf¡co 7.94, Diagrama de dispersåo binár¡a do teor
de m¡nereis pesados nas fácies do campo de dunas
da praia Grande do Sul em funçâo da distância da
fonte praial.
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Gráfico 7. b¡nár¡a da
porcentagem de areia muito fina nas fác¡es do
campo de dunas da praia Grende do Sul em função
da distância da fonte praial.
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GrAf¡co 7,97. Diagrema de dispersão b¡nária da
fr"eqüência de minerais metaestáveis nas fácies do
campo de dunas da pra¡a Grande do Sul em função
da distância da fonte praial.
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freqüência de minerais ultraestáveis nas fácies do
campo de dunas da praia Grande do Sul em função
da diståncia da fonte pra¡al.
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7.98, Diagrama de
freqüência de minerais instáveis nas fácies do
campo de dunas da praia Grande do Sul em funçäo
da diståncia da fonte pra¡al.

cráf¡co 7.99. Diagrama de dispersäo binár¡a dos
índ¡ces de estab¡lidade mineral nas fác¡es do campo
de dunas da praia crande do Sul em funçäo da
d¡stância da fonte praial.
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De modo geral, tanto os dados de granulometria quanto os de mineralogia acompanham as
tendéncias observadas e já descr¡tas das dunas transversais de orla costeira e a antepraia
emersa (B).
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CAFíTULO B - MIGRAçÃO DOS GAMPOS DE DUNAS E IMPACTO ANTROPICO

s.I. MTGRAÇAO DOS CÁMPOS DE DUNAS

8.1.1. Campo de dunas de lbiraqùera

A sobreposição dos vetores referentes å posiçäo do campo de dunas de lbiraqüera em

1956 e 1995 perm¡tiu observar sua taxa e rumo de migração, ao longo deste período. Mediram-se

deslocamentos das frentes de avanço principais (lobos deposicionais) e secundárias (cordöes de

precipitação), bem como de limites entre o campo de dunas e a planície deflac¡onar, conforme

apresentado na Tabela 8.1 .

Feição comparada

300
308 -
226L¡m¡te entre campo de dunas e

planíc¡e deflâc¡onar
220L¡m¡te entre campo de dunas e 523

deflac¡onar
Tãbela 8.1. lvledidas de deslocâmento de feições do campo de dunas de lbiraqùera, ao longo de
(1956 a 1995). A posição dos pontos medidos encontra-se no Anexo 5

O deslocamento das cr¡stas de cadeias barcanóides somente foi possÍvel de ser medido a

parlir das foiografias aéreas de 1956 e 1979. Neste intervalo de tempo estas feiçóes migraram em

média 70m no azimute 21 0, à taxa médìa de 3m/ano.

A altura influi na taxa de m¡gração na med¡da que, sob mesmo reg¡me de ventos, as

feiçoes mais baixas tendem a m¡grar com maior velocidade do que as ma¡s altas, po¡s, como

possuem menor quantidade de areia, requerem menor período de tempo para se ìocomoverem.

Por este motivo, observa-se, na Tabela 8.1 , que diferentes lobos depos¡c¡onais migram com taxas

distintas ê que os cordôes de precip¡taÇäo migram com velocidade relativamente lenta.

A inclinação do terreno sobre o qual a feição morfológica transgr¡de também pode controlar

ä taxa de mìgraçåo. É o que acontece nos pontos 2, 5 e 6, onde terreno a sotavento do lobo é em

acl¡ve e, por este motivo, as feiçöes migram de modo ma¡s lento.

Das feiçôes morfológicas medidas, a que apresentou maior taxa de migração fo¡ a zona

limítrofe entre o cåmpo de dunas e a planície de defìação. Ao longo destes 39 anos a planície de

deflaçäo aumentou a taxas anuais elevadas (10m/ano em média), e o caílpo de dunas sofreu

encurtamento de cerca de 15%.
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8.1.2. Çampo de dunas da praia GJande do Sul

Os valores de deslocamento med¡dos no campo de dunas da pra¡a Grande do Sul para o

período de 1956 a 1995 encontram-se na Tabela 8.2.

- Þõios Feição comparadã Med- D¡stância fÍr)
das de deslocam

-Tâxa-méA¡a(m/ano)

ento-----Rumo
(az¡mute)

1 Lobo deposic¡onal 112 2.8
2 Lobo deposicional 192 237

Lobo depos¡cional 1000
4 Cordão de orec¡oitacão 145 o, t 290

côrdão de orecioitacão 162 320
6 de orecip¡tacão B8 320
7 ¡ntema do campo

de dunas
658 16,8 227

I Borda interna do campo
de dunas

500 230

campo de dunas da longo de
39 anôs (1956 a 1995). A posiçáo dos pontos med¡dos encontra-se no Anexo ô.

As cristas de cadeias barcanóides såo pouco evidentes näs fotografias aéreas (Quadro

8.2,), e por este mÕtivo, nåo foi possível a realização de medidas de deslocamento neste tipo de

feiçao.

Na Tabela 8.2, os pontos com deslocamento negat¡vo indicam que a feiçäo sofreu recuo

neste período, provocado pela interferência humana (item seguinte), que arrasou e erodiu

algumas feições. Ao contrário do que se obserya em lbiraqüera, os lobos depos¡cionais na praia

Grande do Sul representam as feições com menores taxas de deslocamento, provavelmente

devido à sua contençäo pelo homem (iiem seguinte). Nas porçöes a NE do campo de dunas,

observa-se que a borda interna deslocou-se sob altas taxas (1sm/ano em média) (Anexo 6), à

semelhança do observado no campo de dunas de lbiraqüera. Assim, parece que o campo de

dunas da praia Grande do Sul também vem sofrendo retração de sua área durante o período

analisado.

8.2. INTERFERÊNCIA ÃNTRÓPICÃ

A partir dos dados do item anter¡or, dos mapas referentes aos Anexos 5 e 6 e da

comparaçâo das fotografias aéreas nos Quadros 8.1 e 8.2, nota-se que nas últ¡mas quatro

décadas o homem interferiu no ambiente que envolve o sistema eólico e provocou mudanças em

sua morfodinâmica. Dentre estas interferènc¡as, a urbanizaçåo, na folma de loteamentos,

expansão de vilarejos e construção de estradas, é a forma mais evidente, tanto em lbiraqüera

quanto na praia Grande do Sul. Em lbiraqùera, a construção de loteamentos e casas e a

plantação de Casuarina maitma sobre a planíc¡e de deflação, na retaguarda do campo de dunas,

produziu uma barre¡ra ao aporte praial (F¡guras 8.1 a 8.3). A planície de deflaçåo funciona como

corredor de al¡mentaçåo (Tomazell¡, 1990) do campo de dunas, e, sendo este corredor

intenompido, o aporte eólico torna-se prat¡camente nulo, provocando a retraçåo do câmpo de

dunas, detectada no item anterior. A perda de volume de sedimento do campo de dunas é ainda



maior devido a presença de empresa de mineração, localizada próximo a uma das frentes de

avanço principais dos campos de dunas, que retira areia das dunas ativas para fins comerciais

(Figura 8.4).
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Figura 8.2. Casa junto à duna frontal, próximo ao
limite norte de lbiraqüera. Notar emprego de
Casuarina maritma como "cerca viva".

dunas de lbiraqtiera, estabelecida essencialmente
dentro dos últimos 15 anos.

- :

Na praia Grande do Sul, há duas intervençöes antrópicas importantes além da construção
de loteamentos como Balneário Dunas de Sul, Balneário Nova Camburiú e a expansäo das vilas

de Garopaba do Sul, Arroio Corrente e Campo Bom. A primeira é a obra de engenharia produzida

para manter aberta constantemente a desembocadura lagunar do Camacho (Figura 8.5 e 9.6).

Como se observa ao comparar as fotografias de 1956 e 1979 (Quadro 8.2), a abertura da

desembocadura do Camacho não era permanente, mas sim temporária, sazonal. Com a abertura
artificial definitiva do canal em meados da década de gO, o aporte eólico tornou-se
permanentemente interrompido, o que pode contribuir para o aumento da deflação a SW da
desembocadura.

A segunda intervençäo antrópica pode ser observada no mapa referente ao Anexo 2, onde
se percebe a presença de muitas áreas verdes (deflacionares) em meio ao campo de dunas,
resultado direto da influência humana no meio ambiente. As dunas livres destas áreas estão
sendo estabilizadas, com o auxílio de plantaçöes de Casuarina maritma. Esta estabilização tem

como objetivo proteger as propriedades de assoreamento por areia eólica e produzir áreas

-JF

Figura 8.3. Casa e plantação de Casuarina maritma
junto à duna frontal, próximo ao limite norte de
lbiraqüera: obstáculo ao aporte eólico para o campo
de dunas.

Figura 8.4. Lavra de extração de areia do campo de
dunas por empresa de mineraçäo: reduçåo do
volume de areia.
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proplcias eo ldearnento. Com o aumento dos lotearnentos, expansåo das vilas e ostabilização dae
duna8, o campo de dunas da praia Gnande do Sul parece condenado à completra estabilização

dentro de algumas décadas.

constantê a aberture da desomboceduna lagunardo
Camacho

baneira æ aporte eólico
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Quadfo- 8.1 ' Evolução do campo de dunas de ìbiraqL¡ef'a em três datas, entre 1956 e 1 995. observar o aumento dos efeilos da intefferência antrópica, tais como âexpansão da planície de deflação e o aumento qas áreas urban¡zadas nas extrem¡dades NE e SW da oraìa.qg, planí9ie d=e d?fla zadas nas extrem¡d



Quadro 8.2. Evolução do campo de dunas da praia Grande do Sul em três datas, entre '1956 e 1995. Observar o aumento dos efe¡tos da interferência antrópica,
tâis como aberlura definitiv¿ da desembocadura lagunar do Camacho. crescimento de loteamenios e áreas urbenizadas e aumento de áreas vegetadas dentro do
campo de dunas.
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CAPÍTULo 9 - CoNCLUSOES

9.1. FÁCÌES - OBSERVAÇOES GERAIS

As seguintes observações referem-se aos padröes de variaçåo de propriedades

sedimentológicas observados entre as diferentes fác¡es morfológicas e morfo-deposicionais dos

s¡stemas eólicos costeiros da região de ¡mbituba-Jaguaruna.

" As fácies câdeias barcanóides, dunas transversais e planícies interdunares possuem

melhor potenc¡al de preservaçåo pois seus depósitos foram observados sob depósitos de outras

fácies. A fác¡es que possui pior potenc¡al de preservação é a depressåo interdunar, haja visto a

espessura delgada de seus depósitos e o predomínio de processos de deflação sobre os de

deposiçåo.

" A análise de afloramentos e trincheiras permitiu distinguir superficies de 3a ordèm

separando séries de estratificações cruzadas em quase todas as fácies estudadas. A rnexistência

aparente de superfícies de 1" ordem pode estar relacionada à ausência de cavalgamento em

escala de draa ou megaforma (o campo de dunas como um todo)

' Os padröes de var¡ação textural e mineralógica encontrados nas dunas de orla costeira

(frontais e transversa¡s) refletem os encontrados na antepraia emersa (B). Já em relação à zona

de espraiamento médio (A), as d¡ferenças são bem mais mårcådas, em razáo do predomínio,

nessa zona, de processos hidrod¡nâmicos.

. Os parâmetros texturais såo controlados tanto pelos processos atuantes em cada fácies

quanto por sua distância em relação à área fonte. Como exemplo de influència do processo

deposicional, depósitos de fluxo de gråos geralmente apresentam granulaçåo mais grossa e p¡or

seleção que depós¡tos de queda de gråos. Quanto à influência da posição ¡elat¡va das fácies nos

campos de dunas, obserua-se que quanto ma¡s próxima a fácies da fonte praial, mais grossos sâo

os sedimentos e p¡or a seleção, As fácies de frentes de avanço pr¡ncipal e secundária são

tipicamente as mais finas e melhor selecionadas.

. A distribuiçäo dos minerais pesados nas fácies pode depender tanto da pos¡çåo relativa

das fácies dentro do campo de dunas como da d¡stribuiçåo de mineralogia ao longo da praia. No

primeiro caso, seleçäo aerodinâmica é o principal fator controlador da distribu¡ção dos pesados,

de modo que as fácies prox¡mais se enriquecem em minerais ma¡s pesados e as fácies distais em

minerais mais leves (ex. quartzo, feldspato, turmal¡na, epídoto, hornblenda).

9.2. COMPARAÇOES ENIRF OS S/STEMAS PRAIÃ-DUNA

As praias de lbiraqüera e Grande do Sul apresentam importantes d¡ferenças com relaçåo à

morfologia das dunas frontais e antepraia, listadas a sèguir, que podem ¡nfluenciar nos campos de

dunas adjacentes (associações de fác¡es drstal e proximal, respectivamente).

' A deriva litorånea longitudinal em lb¡raqüera possu¡ duas celas principais, com rumos

opostos (NE e SW), cujo ponto de divergência localiza-se aproximadarnente na parte central da
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praia. A praia Grande do Sul, apesar de mais extensa, apresenta um padrão mais monótono, com

um único rumo, NE, de deriva l¡torânea longitudinal residual.

" O padråo da variação da morfolog¡a ao longo das praias Grande do Sul e lbiraqÜera nåo é

o mesmo. Em lbiraqúera, apesar da menor extensåo longitudinal, a variação é bastante rápida: as

dunas frontais jnstab¡l¡zam-se e desaparecem gradualmente rumo norte, à medida que se

desenvolvem outras feiçöes como franjas de areia eólica e protodunas. Em termos de processo de

transporte eólico, o carpete de tração apresenta importåncia crescente de sul para norte. Duas

hipóteses, näo excludentes entre si, podem explicar a variaçåo da morfologia dunar ao longo

desta praia. A primeira hipótese evoca o crescimento do estoque sedimentar, de sul para norte,

devido ao efeito da cela de deriva litorânea longitud¡nal residual, que possui rumo NE. De acordo

com esta hipótese, a variaçåo do influxo eólico determinaria a variação de fácies morfológicas. A

segunda hipótese evoca a mudança gradual no ångulo entre a direção do vento efetivo no

transporte eólico (NE-SW) e a l¡nha de costa, passando de valores próximos a zeto a norte, para

valores maiores no sul, Deste modo, a noÍe, a are¡a eól¡ca seria transportada ao longo da pra¡a,

permanecendo no sistema praia-duna. A sul, a areia seria perdida para o inter¡or, em meio à

vegetação, favorecendo a formação de dunas frontais. De acordo com esta hipótese, o efluxo

seria o fator determ¡nante da mudança faciológica,

A praia Grande do Sul nào apresenta mudanças importantes no ångulo entre a direçäo do

vento efet¡vo no transporte eólico e a linha de costa. Estes valores såo próximos de zero em

praticamente toda a extensão da praia. Deste modo, o efluxo de areia eólica para o inter¡or é

reduzido e o espaço de acumulação eólica entre a área fonte praial e o l¡m¡te intemo do campo de

dunas torna-se restrito. Dev¡do a este fato, há aumento da relação entre aporte e espaço de

acumulaçåo, propiciando o entulhamento da antepraia. Este excesso de areia no sistema pra¡a-

duna impede o desenvolvimento de vegetaçåo e, conseqüentemente, de fácies vegetadas como

dunas frontais. A desembocadura lagunar do Arroio Corrente funciona como uma barreira à

migração das dunas transversais presentes junto à antepraia. Em razão disto, o ¡nfluxo de are¡â

eólica dim¡nui. Com o decréscimo do estoque de areia no sistema praia - duna frontal, a

vegetação p¡one¡ra consegue se estabelecer, favorecendo o desenvolvimento de dunas frontais

neste trecho.

" Quanto aos paråmetros textura¡s, os depósìtos do s¡stema praia-duna de lbiraqüera säo

mais imaturos que os da praia Grande do Sul, estando sua p¡or seleçäo relacionada a maiores

porcentagens de areia média e areia muito fÍna.

. A praia Grande do Sul, quando comparada à praia de lbiraqüera, apresenta ma¡or teor de

minerais pesados e maior freqüência de minerais instáveis.
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9.3. COMPARÅ,ÇAO ENTRE AS CAMPOS DE DUNAS

As principais diferenças encontradas nos dois campos de dunas estudados relacionam-se

à sua morfodinâmica e faciologia (morfológica e molfo-depos¡cional). Estas d¡ferençâs encontram-

se listadas a segu¡r.

' A associaçåo de fácies proximal desenvolve-se a sul de Laguna, enquanto a distal

apresenta-se preferencialmente a nofie. A alteração na morfologia dos campos de dunas a sul de

Laguna é acompanhada por uma série de mudanças na f¡siografia e na deposiçäo costeira: a

orientação da costa passa de NNE para NE, a plataforma interna alarga-se e o sistema

deposicional planície costeira (strandplain) dá lugar ao srstema barra-bane¡ra.

. Das fácies morfológicas comuns a ambos os campos de dunas, as pertencentes à praia

Grande do Sul são, via de regra, ma¡s âltas que as de lbiraqùera.

. As fácies rastro linear e ¡etrocordão são exclusivas da planície de deflação e portanto näo

ocorrem no campo de dunas de praia Grande do Sul. Ao comparar, portanto, as fácies morfo-

deposic¡onais presentes em cada campo de dunas, observa-se que a associação de fácies distal

possui influência mu¡to maior das fácies vegetadas que a associaçåo de fácies prox¡mal (Quadro

9.1). A associação proximal difere da distal pela ausência de planície de deflação e pela constante

instab¡lização das dunas frontais, as quais, devido ao excesso de aporte, dão lugar a ptotodunas e

dunas transversais. Os depósitos eólicos da associaçåo proximal são primários, derivam

diretamente da área fonte pra¡al. A associação d¡stal tem caráter secundário: a área fonte imediata

do cãmpo de dunas náo é a praia, mas outros depósitos dunares ativo, como dunas frontais.

. Com relaÉo à textura dos sedimentos, as fácies do campo de dunas de lbiraqüera

acompanham a tendência já observada nas pra¡as. Possuem sedimentos mais grossos e pior

selecionados quando comparadas às fác¡es análogas do campo de dunas da praia Grande do Sul.

' A distribuiçao dos minerais pesados, nas duas associaçóes de fácies, também acompanha

as características das praias adjacentes. A associação de fácies distal, em lbiraqùera, apresenta

maior teor de minerais pesados, e maior quant¡dade de m¡nera¡s ultraestáveis.

9.4. D/SCUSSÁO F//NAL

Duâs h¡póteses, que podem ou nåo estar relacionadas entre s¡, podem ser evocadas para

explicar as d¡ferenças faciológicas observadas entre os campos de dunas de lbiraqüera e praia

Grande do Sul.

A prrmeira relaciona-se a um eventual contraste de suprimento, isto é, ma¡or volume de

areia disponível para o transporte eólico na praia Grande do Sul que em lbiraqüera. Razöes para

isso senam a maior largura e menor declividade da plataforma ¡ntema a sul do cabo de Santa

Marta (Giannini 1993) e/ou a diferença de orientaçäo da linha de costa e, portanto, de incidência

das ondas, da praia Grande do Sul.

A segunda hipótese é a de que o contraste de orientaçåo da linha de costa favoreceria a

manutenção do aporte eólico dentro do s¡stema pra¡a - campo de dunas cuja direção seja mais
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paralela aos ventos prevalecentes de NE, portanto na praia Grande do Sul. Dê acordo com esta

hipótese, a areia ret¡rada pelo vento desta praia migra predominantemente ao longo da costa, com

baixa taxa de perda de sedimento para o ¡ntenor (orshorê). A razáo pela qual o campo de dunas

da praia Grande do Sul é muito ma¡s extenso que o de lbiraqùera pode ser apenas uma queståo

dê alcånce ou campo de atuaçåo do vento (fefcf,), comb¡nâdo com aporte local. A sul do câbo de

Santa Marta, a projeçåo da costa para leste favorece a livre açåo dos ventos de norte. Além disso,

no campo de dunas da pra¡a Grande do Sul, nåo existem obstáculos significativos ao

cam¡nhamento das dunas. Já em lbiraqüera, a plêsença da laguna lbiraqüera a norte da praia

restringe o aporte sedimentar eólico, e a existência de monos e pontôes de rochas cristalinas nos

anedores representam tanto limitaçóes à açäo do vento como obstáculos ao tråns¡to das massas

de arela.

A diferença granulométrica entre as fácies das duas associaçôes estudadas pode ser

também explicada por duas hipóteses. A primeira evocâ a extensåo dos campos de dunas como

fator principal para este diferença. O mäior comprimento do campo de dunas de praia Grande do

Sul possibilitariâ maior tèmpo e d¡stância de transporte, daí a granulometnå ma¡s fina e melhor

selecionada. Já em lbiraqüera, além do campo de dunas ser mais curto (menor retrabalhamento)

há a presença de monos cristalinos que poderiam fomecer sedimentos aluviais (mesmo que em

pequena quantidade), A segunda hipótese êxpl¡cå a diferença granulométrica pela faciologia dos

campo dê dunas. Em lbiraqüera há ¡mportantê influência das fácies vegetadas, localizadas na

planicie de deflação eólica. As fácies deflacionares têm por característica apresentar depós¡tos

res¡duais, tipicåmente mais grossos, pois os mais finos såo lèvados pelo vento para o campo de

dunas. Em razåo disto, devido a maior quantidade de fácies vegetadas associadas a planÍcie de

deflação, em lbiraqüera, este campo de dunas teria granulometria mais grossa e pior seleçåo,

Uma hípótese pêrâ explicar as d¡ferenças mrneralógicas encontradas tanto nas praias

como nos câmpos de dunas de lbiraqüera (a norte de laguna) e da prala Grande do Sul (a sul de

Laguna) evoca a atuação de conentes de deriva litorânea e a resistência dos minerais pesados ao

transporte, A der¡va litorânea longitudinal regional da costa sul e sudeste brasile¡ra é, de modo

geral, de SW para NE e, conseqüentemente, o transporte longitudinal dos sedimento é neste

rumo. Ao sofrer transporte tão longo, os sedimentos acabam perdendo parte dos minera¡s

pesados mênos res¡stentes (instáveis e metaestáveis), e concentrando, cada vez mais, os

minerais mais resistentes (ultraestáveis) nas praias a NE,
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Anexo 1: Mapa geomorfológico do campo de dunas de lbiraqüera e adjacåncias.
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Anexo 2: Mapa geomorfológico do campo de dunas da praia Grande do Sul e adjacências.
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Anexo 3: Localização dos pontos de amostragem no campo de dunas de lbiraqüera. (Fotografia
aérea de 1995).
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Anexo 4: Localização dos pontos de amostragem no campo de dunas da praia Grande do Sul. (Fotografia aérea de 19g5).
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Anexo 5: Mapa de deslocamento do campo de dunas de lbiraqüera: período 1956-1995.
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