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Resumo  

 Dentro da região litorânea central do Estado de Santa Catarina, compreendida entre as 

praias do Ouvidor e dos Ingleses, foram delimitadas e estudadas cinco áreas que abrigam tanto 

campos de dunas ativos quanto estabilizados. Com base em dados meteorológicos obtidos de 1962 

a 2010, como registros diários de precipitação e de intensidade e rumo de vento, inferiu-se que a 

tendência de estabilização recente, observada nos campos de dunas atuais por comparação de 

fotografias aéreas de diferentes datas, resulta da combinação de aumento da precipitação com 

redução da intensidade do vento. Este dois fatores inibem o transporte eólico de sedimentos para o 

campo de dunas, seja pelo efeito de aumento de coesão da areia exercido pela umidade seja pelo 

favorecimento da colonização vegetal nas zonas de deflação. Persistentes nas últimas três décadas, 

estes fatores têm reduzido gradualmente as áreas de areia expostas ao retrabalhamento eólico, o 

que diminui cada vez mais a deriva eólica efetiva, culminando na fixação dos campos de dunas. 

 Os depósitos sedimentares de dunas e paleodunas eólicas foram agrupados, por critérios 

morfológicos, estratigráficos, granulométricos e mineralógicos, em quatro gerações (G1 a G4), 

correlatas às reconhecidas previamente na literatura. A geração mais antiga (G1) possui, todavia, 

distribuição de idades mais ampla do que se pensava, podendo portanto, por critérios 

geocronológicos, vir a ser subdividida. Os resultados sedimentológicos apontam para tendências de 

engrossamento, melhora de seleção granulométrica e assimetria mais positiva, da geração mais 

antiga para a mais nova, o que é atribuído a influência de sucessiva reciclagem de sedimentos entre 

as gerações, sem descartar o efeito, em paralelo, de mudanças de energia e/ou morfodinâmica 

costeira. As idades obtidas para as gerações antigas pelo método da luminescência opticamente 

estimulada (LOE) permitem observar certa coincidência com contextos de linha de costa estável e 

de clima em transição de menos úmido para mais úmido.  

 A relação observada entre as idades LOE obtidas e as curvas de variação do nível relativo 

do mar (NRM) e de paleopluviosidade, associadas ao modelo de estabilização de dunas recentes 

por aumento de umidade e queda de energia eólica, permite sugerir que a iniciação dos campos de 

dunas costeiros da região, em suas diferentes gerações, seja favorecida por situações de NRM 

estável e/ou em inversão de tendência, e por clima menos úmido e mais ventoso. A estabilização 

dos campos de dunas, em contrapartida, seria favorecida pela subida de NRM, pelo aumento da 

chuva e pela diminuição da intensidade dos ventos.  Do ponto de vista do controle climático, a 

condição de iniciação de campos de dunas mencionada coincidiria com momentos de 

enfraquecimento do Sistema de Monções da América do Sul (SMAS), correlatos a períodos mais 

quentes no hemisfério norte. E a condição favorável à estabilização de campos de dunas ocorreria 

nos momentos de intensificação do SMAS, correlatos a períodos mais frios no hemisfério norte. 

 

Palavras-chave: Campos de dunas, estabilização, datação LOE-SAR, nível relativo do mar, 

mudanças climáticas. 



Abstract 

 

 This master dissertation refers to five areas with active and stabilized eolian dune fields in the 

central coast of the Santa Catarina State, southern Brazil. In this region, a recent tendency to 

stabilization of active dune fields is inferred from the comparison between aerial photographs of 

different years. Meteorological data obtained between 1962 and 2010, including daily records of 

rainfall, wind intensity and wind direction, indicate increasing precipitation and weakening wind to this 

period. The combination of these two factors inhibits the eolian sediment transport to the dune field, 

as effect of increasing sand cohesion by wetting and vegetal colonization in deflation zones. Being 

persistent in the last three decades, these factors have reduced gradually the sand areas exposed to 

eolian reworking and decreased more and more the effective eolian drift, culminating in the 

stabilization of dune fields. 

 The sedimentary deposits of eolian dunes and paleodunes were grouped, by morphological, 

stratigraphic, granulometric and mineralogical criteria in four generations (G1 to G4), analogous to 

that previously recognized in the literature. The older generation (G1) has a wider age distribution 

than previously thought and can be subdivided regarding the geochronological aspect. The grain-

size analysis data indicate trends of sediment coarsening, better sorting and more positive 

skewness, from the older to the younger generation, what is attributed to the influence of successive 

reworking of sediments between generations, without discarding the effect of changes in the 

transport energy and/or beach morphodynamics. The ages of the three older generations obtained 

by optically stimulated luminescence (OSL) method show coincidence with contexts of stable 

coastline and with climate in transition from less to more wet. 

 The observed relationship between the OSL ages and the relative sea level (RSL) and 

paleoprecipitation curves, besides the model of recent dune stabilization by the wet increasing and 

wind energy decreasing, allow us to suggest that the initiation of the dune fields in their different 

generations, in this coastal region, can be favored by moments of stable and / or in reversal trend 

RSL, as well by less humid and more windy weather. In other hand, the stabilization of the dune 

fields would be favored by higher RSL, increasing rain and decreasing wind intensity. From the 

perspective of climate control, the mentioned condition to initiation of dune fields agree with moments 

of weakening of the South America Summer Monsoon System (SASM), related to warmer periods in 

the northern hemisphere. Analogously, the favorable condition for the stabilization of dune fields 

would coincide with moments of intensification of the SASM, related to colder periods in the northern 

hemisphere. 

 

Keywords: dune fields, stabilization, SAR-OSL dating, relative sea level, climate change. 
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1. Introdução  

1.1. Delimitação e relevância do tema 

A região do litoral central catarinense compreendida entre Ouvidor e Florianópolis possui 

pelo menos cinco campos de dunas livres1 em atividade, com vários quilômetros de extensão 

(Figura 1). Parte destes campos de dunas tem sido alvo de estudos geocientíficos, focalizados 

sobretudo na geomorfologia e na sedimentologia dos depósitos eólicos (Bigarella 1975, Bigarella 

et al. 2005, Miot da Silva 2006, Hesp et al. 2009). A abordagem da evolução sedimentar e 

morfodinâmica dos campos de dunas ao longo do Quaternário superior, com atenção para sua 

cronologia, permanece, porém, praticamente inédita nesta região, exceto pela tentativa de Hesp 

et al. (2009) de distinguir pulsos eólicos holocênicos na planície da Pinheira. Este tipo de enfoque 

vem-se multiplicando no cenário científico nacional e internacional, em particular nas duas últimas 

décadas, tanto em depósitos do Brasil (Giannini & Suguio 1994, Barreto 1996, Barbosa 1997, 

Giannini et al. 1997, 2001, 2007, Maia et al. 1999, Barreto et al. 1999, 2001a, b, 2002, 2004, 

Martinho & Giannini 2001, Claudino-Sales 2002, Claudino-Sales & Peulvast 2002, Sawakuchi et 

al. 2008) como de outras regiões (Pye 1983, Endo 1986, Short 1988, Stokes et al. 1997, Loope & 

Arbogast 2000, Lees 2006). A principal razão deste interesse renovado pelo tema são as 

possíveis implicações das diferentes gerações de dunas eólicas, e de sua distribuição tempo-

espacial, no estudo de variações de aporte sedimentar, clima e nível relativo do mar (NRM).  

 
 

                                                
1 Campos de dunas livres podem ser definidos como “grandes massas individuais de areias em movimento, 

constituídas de dunas eólicas simples e/ou compostas, cavalgantes ou coalescentes” (Giannini et al. 2005). 
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Figura 1: Localização da área de estudo. De sul para norte, compreende os campos de dunas de: A. 
Barra-Ouvidor (Ouvidor); B. Siriú-Morro da Antena (Garopaba); C. Pinheira – Rio da Madre (Pinheira); D. 
Campeche-Conceição (Joaquina); e E. Moçambique-Ingleses (Ingleses). Os nomes duplos indicam as 
toponímias da área fonte praial e da frente de avanço, respectivamente. Os nomes entre parêntesis são 
os adotados nesta dissertação. Imagens retiradas do software Google Earth®. 

Estudos com este tipo de enfoque foram realizados na região de Jaguaruna-Imbituba 

(Giannini 1993, 2002, Giannini et al. 2001, 2007, Sawakuchi 2003), vizinha a sul da área proposta 

para esta pesquisa de mestrado. Os resultados destes estudos permitiram reconhecer pelo 

menos quatro gerações de campos de dunas. Interpretações morfoestratigráficas, reforçadas 

com resultados de datação por luminescência nesta região, levaram Giannini et al. (2007) a 

sugerir um modelo de formação e preservação preferencial de depósitos eólicos costeiros em 

tratos de sistema transgressivo terminal e de mar alto e admitir, assim, o controle exercido pela 
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subida do NRM sobre a dinâmica dos campos de dunas. Sendo parte das variações de NRM de 

caráter regional, algumas das gerações identificadas no centro-sul de Santa Catarina seriam 

correlacionáveis a gerações de dunas de outras áreas costeiras do país (Giannini 1993, 

Sawakuchi 2003, Giannini 2007, Giannini et al. 2007). As modas de idades obtidas por 

luminescência no centro-sul de Santa Catarina (Giannini et al. 2007) e no Rio Grande do Norte 

(Barreto et al. 2004) apresentam de fato razoável coincidência entre si, o que parece reforçar a 

hipótese de correlação inter-regional entre as gerações de dunas eólicas da costa brasileira 

(Giannini 2007). 

Entretanto, duas questões envolvidas na formulação desta hipótese merecem 

esclarecimento ou revisão. A primeira refere-se ao fato de que as datações disponíveis nas 

áreas citadas foram realizadas ainda sem a aplicação do protocolo LOE-SAR (luminescência 

opticamente estimulada com single-aliquot regenerative-dose: Wintle & Murray 2006), capaz de 

melhorar de modo significativo a precisão e reprodutibilidade das análises de luminescência; 

desse modo, novas datações nesses ou em outros locais, agora com uso deste protocolo, 

tornam-se necessárias para testar e refinar a distribuição de idades previamente encontrada e 

sua correlação com as variações do NRM ou mesmo de outros fatores cujo conhecimento vem 

se refinando nos últimos cinco anos, com especial destaque para as oscilações de umidade no 

sul da América do Sul (Cruz et al. 2006, 2007, 2009, Wang et al. 2006, Haylock et al. 2006 ) 

ligadas a ciclos de Milankovitch ou a eventos sub-Milankovitch, como os Heinrich (Heinrich 

1988). A segunda questão baseia-se no fato de que as duas gerações eólicas mais novas 

encontradas no centro-sul de Santa Catarina, no Rio Grande do Norte e em outros setores 

costeiros do Brasil (item 2.3) são formadas dentro dos últimos milênios, posteriores ao máximo 

NRM holocênico. Desse modo, ainda está por se compreender quais são as variáveis que 

passam a controlar a dinâmica de campos de dunas costeiros quando se passa da escala de 

dezenas de milhares de anos (em que a influência de variações de NRM de até mais de uma 

centena de metros parece relevante), para a escala milenar a decadal (quando o NRM não 

variou mais que poucos metros). Variações climáticas seriam a principal destas variáveis? 

Teriam, assim, a iniciação e a estabilização de campos de dunas significado climático definido 

ao longo do Holoceno superior? 

 Visando contribuir na abordagem destas duas questões, a escolha da costa central de 

Santa Catarina como tema desta pesquisa de Mestrado deu-se por duas razões. Primeiro, por 

tratar-se de área vizinha imediata, a norte, da região entre Imbituba e Jaguaruna, alvo dos 

estudos prévios mencionados sobre estratigrafia e cronologia de dunas eólicas costeiras (Giannini 

et al. 2007). Segundo, por abranger justamente o limite entre os campos de dunas voltados para 

SW, que predominam da enseada da Pinheira para sul, e as dunas e blowouts (rupturas de 
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deflação) orientados para N a NW, que passam a predominar até sul de Cabo Frio, com destaque 

para campos de dunas nas ilhas de Santa Catarina, São Francisco do Sul, SC (Zular 2011) e Ilha 

Comprida, SP (Sawakuchi et al. 2008, Giannini et al. 2009, Guedes et al. 2011a).  

 Em uma perspectiva mais abrangente, pelo menos dois aspectos justificam a realização 

de estudos sobre depósitos eólicos no Quaternário do Brasil. O primeiro aspecto é a necessidade 

de compreender a distribuição e a dinâmica desses depósitos, como requisito teórico para o 

gerenciamento da ocupação e do turismo, especialmente nas áreas costeiras. De acordo com 

Giannini (2007), o descaso ou subestimação do papel das dunas eólicas no equilíbrio sedimentar, 

inclusive no âmbito de políticas públicas de ocupação e gerenciamento costeiro, pode ser ainda 

considerado um problema mundial.  

 A segunda justificativa para estudar depósitos eólicos recentes é o interesse acadêmico 

em fazer convergir os métodos e objetos de estudo da geologia do Quaternário, que 

tradicionalmente enfatizam formas e processos, e os da estratigrafia moderna, praticada, por 

exemplo na geologia do petróleo, onde a ligação entre processo, forma e produto sedimentar, por 

meio dos conceitos de fácies, elementos arquitetônicos e sistemas deposicionais, desempenham 

papel fundamental (Giannini 2007).  

1.2. Estrutura da dissertação 

 Por entender que a publicação é uma das metas de qualquer trabalho cientifico, optou-se 

por elaborar esta dissertação de modo a compreender o conteúdo de dois artigos diferentes, a 

serem submetidos a revistas científicas após a sua defesa e as correções oriundas das 

observações e críticas da banca examinadora. 

 Com o intutito de evitar ou minimizar repetições e facilitar a leitura do volume, os tópicos 

“Introdução”, “Síntese Bibliográfica”, “Metas”, “Objetivos” e “Materiais e Métodos” são comuns aos 

dois artigos, sendo que a separação entre eles só ocorre nos respectivos itens de “Resultados”, 

“Discussões”, “Conclusões” e “Referências”. Após a apresentação destes itens, a dissertação 

encerra-se com um tópico de “Conclusões Gerais”, no qual se procura integrar as conclusões dos 

dois artigos. Todas as referências citadas nessa dissetação, inclusive nos artigos, encontram-se 

relacionadas no último item “Referências” 

 A divisão do conteúdo desses dois artigos foi feita de maneira lógica, de modo a partir do 

passado recente para o passado mais remoto, o que é em parte coerente com a ordem de 

desenvolvimento do trabalho. Assim, o Artigo 1 foi elaborado principalmente com base na 

comparação de dados de sensoriamento remoto de diferentes datas e em registros 

meteorológicos. Esse artigo versa sobre a evolução morfológica dos campos de dunas estudados 



 

5 

 

ao longo das últimas décadas, com foco nas mudanças climáticas nesse intervalo de tempo e no 

processo atual de estabilização dos campos de dunas. 

 O Artigo 2 baseia-se na comparação entre dunas ativas e diferentes gerações de 

paleodunas, incluindo dados de sensoriamento remoto, levantamentos de campo e análises em 

laboratório, como datações, granulometria e minerais pesados. Nesse segundo artigo, apresenta-

se um modelo para explicar a evolução dos campos de dunas ao longo do Quaternário superior 

na área estudada. Tal modelo baseia-se em parte, principalmente no que diz respeito à 

estabilização de dunas costeiras sob clima úmido, nos resultados e discussões do Artigo 1, cujas 

conclusões lhe servem portanto como parâmetro atualista.  

2. Síntese bibliográfica 

2.1. Datação de sedimentos por luminescência 

A luminescência é a luz emitida por materiais cristalinos ou vítreos, previamente expostos 

a radiação ionizante, quando submetidos a um agente excitante. Esse agente pode ser o calor 

(que induz a emissão de termoluminescência ou TL) ou a luz (que induz luminescência 

opticamente estimulada ou LOE).  

De acordo com Huntley et al. (1985), os sedimentos, quando transportados, sofrem 

fotoesvaziamento pela exposição à radiação solar, sobrando somente o nível de luminescência 

residual. Uma vez soterrado, o sedimento é protegido da luz do Sol e a radiação ionizante 

ambiental começa a acumular-se nos defeitos cristalinos. Desta maneira, a idade de 

sedimentação pode ser determinada dividindo-se a dose acumulada desde o soterramento do 

sedimento pela dose anual de irradiação natural.  

A dose acumulada pode ser medida pela estimulação, com luz de um determinado 

comprimento de onda, de um mineral específico da amostra (usualmente quartzo ou feldspato) e 

pelo monitoramento da LOE resultante. A dose de radiação natural, medida na unidade Gray (1 

Gy = 1 J/kg), é determinada pela comparação entre o sinal da luminescência natural e o sinal 

obtido por uma exposição controlada no laboratório. A taxa de radiação natural é resultado da 

soma da radiação ionizante originada principalmente pelo decaimento radioativo dos elementos 
232Th, 235U, 238U, 40K e 87Rb, contidos em certos minerais do sedimento num raio de influência de 

30 cm, e da radiação cósmica no local do depósito. Como a energia resultante de cada 

decaimento, bem como a meia-vida dos radionuclídeos, são bem conhecidas, a taxa de dose de 

radiação (em Gy/ano) pode ser determinada pela concentração dos radionuclídeos na amostra. 
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2.2. Fatores controladores da sedimentação eólica 

Giannini (2007) e Giannini et al. (2011) sugerem um enfoque sistêmico para descrever e 

discutir a formação de depósitos eólicos costeiros no Quaternário. O uso deste enfoque é 

justificado pelo grande número de variáveis interagindo em diferentes escalas de tempo e espaço. 

Esta interação ocorre de modo tão complexo, que não permite tratamento causalista, nem 

determinista.  

De acordo com esses autores, são muitas as variáveis influentes na deposição eólica 

costeira, principalmente no âmbito macroambiental, tais como: clima, fisiografia da plataforma 

continental, aporte sedimentar e NRM. Estas variáveis são em parte interdependentes. Em uma 

escala macro, o aporte, em particular, é fortemente influenciado pela conjunção entre as demais 

variáveis 

Dois conceitos fundamentais no estudo e compreensão das variáveis que controlam a 

sedimentação eólica são o saldo sedimentar e o espaço para estocagem deste saldo. Estes 

conceitos podem ser explicados de acordo com o arcabouço teórico da estratigrafia de 

seqüências (Kocurek & Havholm 1993). O saldo sedimentar eólico refere-se à diferença entre 

entradas (influxo) e saídas (efluxo), representadas por volumes de sedimentos acumulados. O 

espaço de estocagem é determinado pela posição do nível freático relativa à superfície 

deposicional, controlada nos casos costeiros, pelo NRM (Giannini et al. 2011). Vale lembrar que o 

conceito de espaço de estocagem difere do conceito de espaço de preservação. A preservação 

ocorre abaixo do nível freático, o qual pode ser considerado desse modo como nível de base de 

erosão. O espaço de estocagem é um volume disponível para acomodação do sedimento, e o 

volume de sedimento efetivamente acumulado recebe o nome de espaço de acumulação 

(Giannini 2007).  

Para que exista acúmulo de areia, é preciso que o transporte eólico seja saturado 

(Bagnold 1941), o que equivale a ter-se, dentro de certas dimensões (altura acima do substrato e 

distância da área fonte imediata), saldo influxo-efluxo positivo na nomenclatura de Kocurek & 

Havholm (1993). Estas dimensões, definidas como aquelas até as quais é possível haver 

contínuo saldo positivo ou saturado de sedimentos (Giannini 2007, Giannini et al. 2011), 

dependem da relação entre quantidade de areia disponível e energia do vento. Elas 

correspondem a comprimentos (altura e distância) de equilíbrio ou de transporte saturado (Kroy et 

al. 2002), as quais, indiretamente, controlam as dimensões máximas alcançadas pelo próprio 

sistema eólico ativo. Com base em exemplos brasileiros, Giannini (2007) e Giannini et al. (2011) 

prevêem vários casos de evolução morfológica de campos de dunas costeiros sob clima úmido, 
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na dependência do saldo influxo-efluxo relativo, isto é, da relação entre este saldo e a área 

ocupada pelo sistema ativo como todo.  

 No caso em que a distância de equilíbrio do sistema é atingida naturalmente, em um 

processo de auto-regulação, e o seu saldo influxo-efluxo no sistema se torna nulo, a sua porção 

mais interior ou distal (representada geralmente por fácies de avanço, isto é, lobos deposicionais 

e cordões de precipitação, e de cavalgamento, isto é, barcanoides), passa simplesmente a 

migrar. Esta migração leva ao distanciamento desta parte do sistema, em relação à área fonte, 

além da distância de equilíbrio e, a médio prazo, à sua estabilização. Ao mesmo tempo, um novo 

foco de deposição eólica ativo tende a surgir junto à praia. O sistema não perde sua configuração 

morfológica geral e a estabilização da porção distal apresenta-se apenas como um mecanismo de 

manutenção das dimensões de equilíbrio. O exemplo mencionado por Giannini et al. (2011) é o 

abandono e deslocamento progressivo, rumo ao mar, das fácies de avanço, durante regressão 

gradual da linha de costa, numa geometria de alinhamentos paralelos similar a de planície de 

cordões litorâneos clássica, conforme descrito na região de Rondinha e Capão Novo, Rio Grande 

do Sul por Martinho et al. (2010). Fenômeno similar de estabilização da parte distal pode ocorrer 

em resposta à queda brusca do saldo influxo-efluxo, por ação de fatores externos, alogênicos 

(ligados a clima ou NRM, por exemplo). Só que, neste caso, o sistema se auto-organiza, isto é, 

modifica sua configuração e diminui a distância de equilíbrio. Exemplo deste fenômeno, segundo 

Giannini et al. (2011), seria a progressiva estabilização de campos de dunas, em São Simão, 

Dunas Altas e Magistério, também no Rio Grande do Sul, registrado nos últimos 60 anos via 

comparação de fotos aéreas por Martinho et al. (2010).  Por depender direta ou indiretamente 

do nível freático e da posição da linha de costa, os espaços de estocagem, acumulação e 

preservação são de algum modo subordinados à variação do NRM. Existe muita polêmica acerca 

da relação entre a variação do NRM e a formação de depósitos eólicos costeiros. São correntes 

dois modelos teóricos com ideias contrárias: um associa a iniciação de campos de dunas a NRM 

em queda; o outro, a NRM alto e/ou em elevação (Sawakuchi 2006, Giannini 2007, Giannini et al. 

2007). 

O primeiro modelo exprime a idéia de que a formação dos campos de dunas costeiros se 

dá pelo retrabalhamento dos sedimentos expostos na plataforma continental, após uma regressão 

forçada (Wright 1963, Schofield 1975 apud Pye & Bowman 1984). Seria um mecanismo recíproco 

ao principio de Bruun (1962), onde a acresção praial disponibilizaria sedimentos para a formação 

do campo de dunas. 

A principal crítica que se pode fazer contra o modelo que exprime a idéia de que a 

formação dos campos de dunas costeiros se dá pelo retrabalhamento dos sedimentos expostos 

na plataforma continental, após uma regressão forçada, é que os sedimentos expostos acima do 
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nível médio de maré são muito susceptíveis a processos estabilizadores como colonização 

vegetal, cimentação eodiagenética e desenvolvimento de solos (Giannini et al. 2007). Assim, a 

queda do NRM implica condições desfavoráveis ao transporte e à deposição de sedimentos 

eólicos. Em contexto de descida do nível do mar, a linha de base de erosão também é rebaixada 

e, portanto, mesmo que se admita a formação de campos de dunas, estes seriam rapidamente 

erodidos pela incisão de vales fluviais. A conclusão é que, apesar da possibilidade do 

retrabalhamento eólico durante a queda do nível do mar, não se trata de situação favorável à 

iniciação e preservação de campos de dunas livres (Giannini 2007).  

O segundo modelo exprime a relação entre a formação de campos de dunas livres e a 

subida do NRM (Cooper 1958, Pye & Bowman 1984, Giannini 1993, Giannini & Santos 1994, 

Giannini et al. 2001, Sawakuchi 2003, Lees 2006, Giannini et al.  2007). A ideia é que esta 

elevação induziria erosão costeira, na zona intermarés, para restabelecer o perfil de equilíbrio. O 

prisma sedimentar colocado em desequilíbrio serviria também de fonte para a formação do 

campo de dunas, além do destino previsto pelo princípio de Bruun (1962), que é a zona 

submersa. A estabilização deste campo de dunas dar-se-ia, por exemplo, pelo crescimento de 

vegetação, após a descida suave ou estabilização do NRM.   

Segundo este modelo, a área fonte encontra-se na zona intermarés ou antepraia, fora da 

ação dos agentes estabilizadores, e com sedimentos em excesso derivados da subida do NRM. 

Além de disponibilizar sedimento ao retrabalhamento eólico, a subida de NRM impede, a longo 

prazo, a incisão de vales fluviais e a erosão subaérea; desta forma, possibilita a preservação do 

depósito. 

A favor deste modelo existem vários trabalhos em regiões costeiras de diferentes 

continentes, a começar pelo clássico estudo pioneiro de Cooper (1958), no Oregon (EUA), em 

que campos de dunas transgressivos (termo introduzido por Gardner 1955 para campos de dunas 

livres costeiros, que migram via de regra rumo ao interior) são atribuídos a NRM alto; em muitos 

casos, essa interpretação tem apoio em resultados de datação. 

2.3. Distribuição no tempo dos depósitos eólicos qu aternários do Brasil 

O uso de critérios estratigráficos, geomorfológicos e geocronológicos tem permitido o 

reconhecimento de pelo menos quatro gerações de areias eólicas quaternárias em quatro 

diferentes áreas costeiras do Brasil com campos de dunas livres: no Ceará, no Rio Grande do 

Norte e Paraíba, do Sergipe ao norte da Bahia e no centro-sul de Santa Catarina (Jaguaruna-

Imbituba). Pesquisas em andamento possibilitam estender esta observação para a costa do 

Maranhão (Guedes et al. 2011b). A comparação entre as idades inferidas ou determinadas para 
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estas gerações em cada uma daquelas quatro áreas permite o traçado de correlações entre elas, 

balizadas por episódios transgressivos e/ou de variação de NRM, de extensão inter-regional 

(Quadro 1). 

 
Quadro 1 . Proposta de correlação entre gerações de campos de dunas de diferentes regiões costeiras do 
Brasil. Para Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina, dispõe-se de datações por luminescência (*). 

Modificado de Giannini et al. (2007). 

Estado 
e região  

GERAÇÃO EÓLICA E RESPECTIVA IDADE INFERIDA OU MEDID A POR 
TL/LOE* 

CEARÁ 
(Claudino Sales 2002) 

D5: anterior à 
transgressão holocênica 

D4: 
contemporânea à 

transgressão 
holocênica 

D3: Holoceno 
médio a 1,2* 

ka AP 

D2: ativa, 
iniciadas entre 
1,2* e 0,3ka AP 

D1: ativa, 
iniciada 

após 0,3ka 
AP 

Rio Grande do 
Norte 

(Barreto et al. 2004 ) 

Tênues ou dissipadas: 
149-24* ka AP 

Tênues ou nítidas: 
10,8-9,1* ka AP 
6,5-5,6* ka AP 

Nítidas: 3,5-
2,5* ka AP <0,5*ka AP 

Paraíba 
Camaratuba-Traição 
(Barreto et al. 2002) 

64-27* ka AP    

Bahia-Sergipe 
Foz do São Francisco e 

Salvador  (Bittencourt et 
al. 1982, Dominguez et al. 

1996, Barbosa 1997) 

Qe1: >120 ka AP Qe2: >5,1 ka AP Qe3: <3,7 ka 
AP 

Qe4: ativa, formada nos 
últimos 400 anos 

Santa Catarina 
Imbituba-Jaguaruna 

(Giannini 1993, Giannini et 
al. 2001, 2007, Sawakuchi 

2003) 

1: iniciada antes ou 
durante a última 

transgressão pleistocênica 
174,8-50,8* ka AP 

2: iniciada antes 
ou durante o alto 
NRM pós-glacial 
10,9-4,9* ka AP 

3: fixada após 
a transgressão 

holocênica 
6,3-0,2* ka AP 

4: ativa 

 
A geração de dunas mais antiga (D5 de Claudino Sales 2002, no Ceará; tênues ou 

dissipadas de Barreto et al. 2004, no Rio Grande do Norte; Qe1 de Bittencourt et al. 1982 e 

Dominguez et al. 1996, nos estados de Sergipe e Bahia; e geração 1 de Giannini 1993 e Giannini 

et al. 2007, em Santa Catarina) é seguramente anterior ao máximo transgressivo do Holoceno e 

tida também, pelo menos junto à foz do rio São Francisco (SE) e em Santa Catarina, como 

anterior ou aproximadamente contemporânea ao máximo NRM de 120 ka AP. A segunda geração 

(D4, tênues ou nítidas, Qe2, geração 2) apresenta-se como anterior ou aproximadamente 

contemporânea à máxima inundação ligada ao NRM mais alto do Holoceno. A terceira geração 

(D3, nítidas, Qe3, de Barbosa 1997, geração 3) corresponde às dunas inativas posteriores a esta 

máxima inundação. E a última geração (D1, Qe4, geração 4) compreende as dunas ativas, com 

iniciação estimada em poucos séculos. 
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2.4. Área de estudo 

2.4.1. Variação do NRM 

 Na costa de Santa Catarina, cerca de 30 datações de indicadores de variação do NRM 

durante o Holoceno, obtidas por Angulo et al. (1999) em vermetídeos, gastrópodos marinhos 

incrustantes do topo da zona inframarés, indicam paleonível máximo de 2,1m±1,0m mais alto que 

o atual, alcançado em 5410±80 anos AP (5916-5597 anos cal AP) (Angulo et al. 2006). 

 Baseado em terraços de construção marinha essencialmente arenosos e na datação U/Th 

de fragmentos de corais nele contidos no Estado da Bahia (Bernat et al. 1983), o NRM máximo 

admitido na região para o Penúltimo Interglacial (120000 anos AP) é de 8m±2m acima do nível 

atual (Martin et al. 1988).  

2.4.2. Clima 

  A costa do Estado de Santa Catarina está inserida na Zona Subtropical (Strahler 1997) e 

seu clima pode ser classificado como Cfa, ou seja, ”clima subtropical úmido sem estação seca e 

com verão quente e inverno frio” (Köppen 1948). 

 Dentro dos aspectos climáticos, os regimes de ventos e de chuvas possuem especial 

importância na formação de depósitos eólicos. O vento atua como agente de transporte dos 

sedimentos, no entanto, para que sua atuação seja efetiva, é imprescindível que estes estejam 

livres de umidade. Assim, para entender a localização e orientação de campos de dunas, torna-se 

necessário avaliar, na área de estudo, a freqüência e velocidade dos ventos (variáveis 

determinantes da deriva eólica potencial ou DEP) e a distribuição da pluviosidade (que, 

combinada com a DEP e o aporte sedimentar, determina a deriva eólica efetiva ou DEE). 

 Para medidas realizadas na estação da ilha do Arvoredo, situada em costa afora 10 km a 

N de Florianópolis, existe franco predomínio de DEP sentido N. Já para a estação do Farol de 

Santa Marta (Laguna), situada a sul de Garopaba, a DEP sentido SW é maior que a rumo NE 

(Hesp et al. 2009). Estes dados corroboram os encontrados por Giannini (1993) ao examinar 

registros médios mensais de quatro estações meteorológicas (Florianópolis, Laguna, Araranguá, 

e Urussanga) do Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet, no período de 1975 a 1983. De 

acordo com esses dados, os ventos dominantes de S e SE em Florianópolis concentram 45% de 

sua DEP na primavera (outubro a dezembro). Já em Laguna, existe maior equilíbrio de DEP, não 

só no aspecto direcional, como na distribuição ao longo do ano.  Quanto à precipitação 

pluviométrica, medidas contínuas e ininterruptas realizadas pelo Inmet, estação São José (região 

da Grande Florianópolis), no período de 1911 a 2003, permitem reconhecer média anual de 
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1531mm, com distribuição anual de 34% no verão, 21% no outono, 19% no inverno e 26% na 

primavera (Silva et al. 2004). Em Laguna, o vento de SW é acompanhado preferencialmente de 

chuvas, em comparação com o de NE (Giannini 1993), o que reforça o domínio da DEE para SW. 

2.4.3. Marés, ondas e deriva litorânea longitudinal  

 De acordo com a tábua de marés do porto de Imbituba, a média da oscilação das marés 

astronômicas é de 0,6m e possui regime semi-diurno (Giannini 1993). 

 A partir da análise de registros de dois anos (2002-2003) do marégrafo de Ilha do 

Arvoredo, localizado a 35 km da ilha de Santa Catarina, Hesp et al. (2009) identificam duas 

modas na distribuição da direção e altura significativa das ondulações (swells) que chegam à 

costa centro-catarinense. A primeira, mais frequente, e relacionada a fenômenos climáticos de 

grande escala, é representada por ondulações vindas de S (azimute de origem 170º), com 

período médio de 12s e altura de 1,0 a 1,5m. A segunda moda, relacionada a massas de ar de 

geração mais local, é representada por ondas vindas de ENE (azimute 70º), com período médio 

de 7s e altura de 1m. 

 Critérios geomorfológicos, granulométricos e mineralógicos, aplicados em diferentes 

praias no setor entre Laguna e Imbituba (Giannini 1993, 2002, 2007, Giannini & Santos 1994, 

Martinho 2004, Martinho et al. 2006) e em Florianópolis (Miot da Silva 2002) indicam deriva 

litorânea longitudinal predominante de S-SW para N-NE.  

2.4.4. Fisiografia da costa e da plataforma 

Na setorização fisiográfico-estrutural da costa brasileira proposta por Giannini (2007), a 

área de estudo insere-se no segundo setor ao sul, que se estende, com orientação geral NNE, 

de Imbituba até a coordenada aproximada de Itajaí-Joinville; este setor é mais escarpado, 

recortado e de plataforma continental interna mais estreita e íngreme (0,07 a 0,26°) que os 

setores imediatamente vizinhos ao sul e ao norte. Ele coincide com a extensão ocidental da 

Plataforma de Florianópolis (Giannini 1993, Angulo et al. 1999), paleoalto estrutural do Terciário 

inferior, sob a forma de faixa alongada E-W, associado à zona de cisalhamento que separa as 

bacias de Pelotas e Santos (Macedo 1987). 

2.4.5. Geologia e geomorfologia 

Em perfil regional oeste-leste, transversal à costa central do Estado de Santa Catarina, 

atravessam-se quatro compartimentos geomorfológico-geológicos principais: 1. o planalto das 
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cuestas basálticas ou da serra Geral, sustentado por rochas vulcânicas, com arenitos eólicos 

intercalados, da Formação Serra Geral, unidade de topo da Bacia do Paraná; 2. a frente e o pé de 

escarpa desta serra, correspondente à faixa aflorante de rochas sedimentares da mesma bacia; 

3. a porção extrema sul da serra do Mar, localmente conhecida como serra do Taboleiro ou serra 

litorânea, constituída por rochas magmáticas e metamórficas do embasamento cristalino pré-

cambriano; e 4. a planície sedimentar costeira, formada por terraços de construção marinha 

regressivos, relacionados aos últimos dois níveis do mar mais altos que o atual, com depósitos de 

paleobaías, estuarino-lagunares e eólicos associados (Scheibe 1986, Martin et al. 1988).  

 Na planície sedimentar costeira, Martin et al. (1988) reconhecem e mapeiam, sob critério 

misto de geomorfologia, constituição, origem deposicional e idade, quatro tipos principais de 

depósitos: terraços arenosos pleistocênicos, terraços arenosos holocênicos, areias argilosas ou 

siltosas holocênicas e dunas eólicas costeiras. Os terraços de construção pleistocênicos, 

relacionados ao NRM alto de 120.000 anos AP, têm origem marinha indicada pela presença de 

icnofósseis de Callichirus sp (major ou mirim), artrópodo que habita a zona de espraiamento de 

baixamar, em praias dissipativas de mar aberto. Estão preservados nas porções mais interiores 

da planície costeira, onde alcançariam, segundo os autores, cerca de 9,5 m de altitude. 

 Os terraços arenosos holocênicos ocorrem junto à borda externa dos terraços 

pleistocênicos, às vezes deles separados por regiões mais baixas e pantanosas (Martin et al. 

1988). Apresentam, segundo os autores, cotas de até 4 m e podem estar muito bem 

representados na área de estudo. 

 As areias argilosas ou siltosas holocênicas são encontradas especialmente a sul da 

planície da Pinheira, no entorno de baías de pequenos sistemas estuarino-lagunares, como rio da 

Madre – laguna Ribeirão Preto, e nas lagunas Garopaba e Quintino-Ibiraqüera, em Garopaba. 

Estes depósitos formaram-se quando a extensão das baías, lagunas e estuários eram maiores 

que a atual (Martin et al. 1988). 

 As dunas eólicas costeiras tornam-se bem desenvolvidas no Estado de Santa Catarina, 

justamente dessa região para o sul (Bigarella 1975). O uso combinado de informações sobre 

empilhamento estratigráfico, grau de dissecação e aspectos mineralógicos e texturais permitiu 

reconhecer pelo menos quatro gerações de depósitos eólicos na região entre Imbituba e 

Jaguaruna (Giannini 1993, 2002, Giannini & Suguio 1996, Giannini et al. 2001, 2007, Martinho & 

Giannini 2001, Sawakuchi et al. 2008). Segundo Giannini (2007) e Giannini et al. (2007), a 

geração 1, mais antiga, apresenta dissecação profunda (até poucas dezenas de metros), com 

ravinas de drenagem em V, transversais à costa. É composta por areias de aspecto maciço, com 

cimentação argilo-limonítica e ocorrência frequente de grânulos e/ou pequenos seixos. Seus 

depósitos são lateralmente descontínuos e têm a porção superior caracterizada pela presença, 
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também descontínua, de paleossolos e horizontes residuais de grânulos. A geração 2, sob 

aspecto geomorfológico, é marcada pela dissecação fluvial controlada por vales entre braços de 

dunas parabólicas alongadas segundo SW-NE. Diferentemente da geração 1, apresenta portanto, 

com frequência, preservação de formas deposicionais. Constitui-se de areias maciças ou 

estratificadas com cimentação argilo-limonítica heterogênea, que forma manchas e bandas 

nodulares ou ressalta estruturas primárias de geometria definida. Destaca-se a presença de 

ferricretes (veios, crostas sub-horizontais e tubos de rizoconcreções) e de grânulos e seixos 

concentrados em paleopavimentos e paleocanais. A geração 3 apresenta-se sob forma de dunas 

e frentes parabólicas alongadas, imbricadas, como cordões de precipitação reliquiares ou como 

rastros lineares residuais de deflação. Trata-se de areias incoesas, vegetadas, com sinais 

extensivos de pedogênese incipiente. A geração 4 corresponde a depósitos eólicos ativos.  

 A idade das gerações 2 e 3 foi inferida com base em suas relações com variações de linha 

de costa, relacionadas a flutuações de NRM de idades conhecidas. (Giannini 2007). A geração 2 

tem relações cronológicas conhecidas com a máxima inundação ligada ao alto NRM pós-glacial: 

nas margens do sistema lagunar, as formas parabólicas da geração eólica 2 encontram-se 

truncadas em algumas áreas (Giannini 1993, Giannini & Santos 1994) ou afogadas ao longo de 

planícies de interdunas NE-SW, em outras (Giannini et al. 2001, 2007, Giannini 2002). A geração 

2 foi, portanto afetada pelo sistema lagunar gerado na transgressão holocênica, cujo máximo 

NRM foi atingido antes de 5587 anos AP (Angulo et al. 2006) e deve ser então dominantemente 

mais antiga que essa data. A geração 3, na maioria dos casos, ocorre sobre a barreira formada 

supostamente no pico transgressivo ou então sobre planícies holocênicas progradantes, sendo 

então, juntamente com a geração 4, seguramente posterior à máxima inundação do Holoceno. 

A síntese mais recente da geologia sedimentar costeira de Santa Catarina é o trabalho de 

Hesp et al. (2009), onde as barreiras costeiras arenosas (no sentido de Roy et al. 1994) do estado 

são classificadas em quatro províncias, designadas I a IV, de norte para sul. A área proposta para 

estudo pertence à província III, a qual se estende do norte da ilha de Santa Catarina até o cabo 

de Santa Marta. De acordo com os autores, as barreiras holocênicas desta província são de três 

tipos principais: barreiras complexas, barreiras anexadas (attached barriers) e barreiras isolando 

lagunas. As barreiras complexas são formadas por planícies de cordões de dunas frontais, com 

campos de dunas transgressivos parabólicos, tanto fósseis como ativos; representam-se, na área 

de estudo desta dissertação, pela planície existente ao interior da enseada da Pinheira, mas 

abrangem também a planície de Campos Verdes, em Laguna (Tanaka 2007, 2010, Tanaka et al. 

2009), situada a S. As barreiras anexadas ancoram-se a testemunhos do embasamento cristalino 

ou de sedimentos pleistocênicos, com restrito terreno lagunar à retaguarda, como bem 

exemplificado pelas áreas adjacentes às praias de Moçambique, Joaquina e Ingleses, todas na 
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ilha de Santa Catarina. Associam-se a campos de dunas livres bem desenvolvidos, inclusive 

ativos. As barreiras isolando lagunas à retaguarda correspondem ao sistema barreira-laguna 

clássico ou barra-barreira, no sentido usado em Santa Catarina por Giannini (1993, 2002). Na 

área de estudo, este tipo de barreira ocorre segundo Hesp et al. (2009) em Guarda do Embaú 

(imediatamente a S da enseada da Pinheira), onde também se encontra extensivamente 

encoberto por campos de dunas livres em atividade.  

3. Metas 

 As metas de um projeto são seu objetivo ou desafio maior; normalmente, são 

pretensiosas e representam o alcance máximo ideal da proposta. Neste sentido, a meta 

científica desta pesquisa de Mestrado é estabelecer a cronologia dos sistemas deposicionais 

eólicos da região compreendida entre os campos de dunas ativos de Barra-Ouvidor e 

Moçambique-Ingleses (Florianópolis), como ferramenta para entender os fatores e processos 

controladores de sua origem, distribuição espacial e evolução morfodinâmica.  

 Vincula-se a esta meta científica, outra, de caráter metodológico, que consiste em 

contribuir para a aplicação, desenvolvimento e difusão, no Brasil, de novos protocolos de datação 

de sedimentos terrígenos quaternários por luminescência opticamente estimulada (LOE).  

A LOE vem-se consolidando como método confiável de datação de sedimentos quartzo-

arenosos, especialmente após a proposição do procedimento Single-Aliquot Regenerative-Dose 

(SAR), introduzido por Murray & Wintle (2000) e revisto por Wintle & Murray (2006). Apesar de 

bastante utilizado e avalizado no exterior, este procedimento é ainda muito pouco aplicado em 

estudos do Quaternário do Brasil (Sawakuchi et al. 2008, Guedes et al. 2011a) por falta de 

laboratórios voltados especificamente a esse tipo de demanda. 

4. Objetivos 

 Para atender às metas expostas no item 3 desta dissertação, os seguintes objetivos 

específicos, na ordem de consecução, foram enumerados:  

 1. Definir, com base em imagens de satélite e interpretação aerofotogeológica, a 

geometria e distribuição espacial de elementos morfológicos eólicos bem como de unidades 

morfoestratigráficas (possíveis gerações de depósitos eólicos), nos campos de dunas costeiros 

inseridos na área de estudo. 

 2. Realizar análise de fácies deposicionais e levantamento estratigráfico em cortes 

naturais ou artificiais e trincheiras rasas (até 2 m), em campos de dunas estabilizados. 
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 3. A partir das unidades faciológicas e morfoestratigráficas reconhecidas por 

sensoriamento remoto e dados de campo, selecionar alvos para amostragem sedimentológica e 

datação absoluta por luminescência.  

 4. Como apoio e refinamento à caracterização faciológica e estratigráfica, avaliar a 

possibilidade de contrastes sedimentológicos (de textura ou mineralogia) e/ou morfológicos entre 

depósitos eólicos de diferentes fácies ou gerações e deduzir seus processos e fatores 

controladores. 

 5. Integrar o conjunto de resultados morfoestratigráficos, faciológicos, sedimentológicos e 

cronológicos, de modo a avaliar possíveis relações entre idades e variações de aporte 

sedimentar, e assim discutir a ligação destas variações de aporte com mudanças quanto a NRM e 

nível freático, bem como clima e, onde cabível, neotectônica.  

5. Meios, materiais e métodos 

5.1. Sensoriamento remoto 

Fotografias aéreas e imagens de satélite foram utilizadas para avaliar a evolução dos 

cinco campos de dunas estudados, ao longo das últimas oito décadas, além de servirem também 

para a identificação de elementos morfológicos eólicos e o mapeamento de unidades 

morfoestratigráficas (possíveis gerações de depósitos eólicos). A série histórica de fotografias 

aéreas compreende os anos de 1938 (disponível somente para os campos de dunas de Ingleses, 

Joaquina e Pinheira), 1957 e 1978. Foi cedida pela prefeitura municipal de Florianópolis e 

pertence ao levantamento aerofotogramétrico realizado pela Força Aérea Americana (1938) e 

pela Cruzeiro do Sul Serviços Aéreos (1957 e 1978). Essas fotografias foram georeferenciadas e 

comparadas entre si e com imagens de satélite recentes (2001 a 2009) obtidas no software 

Google Earth®. Para cada conjunto de fotografias ou imagens de satélite, calcularam-se as áreas 

cobertas por feições eólicas deposicionais e de deflação, bem como a área total de cada campo 

de dunas. 

As imagens de sensoriamento remoto foram georreferenciadas e interpretadas 

digitalmente via softwares de sistema de informação geográfica (GIS), como Arcview e Global 

Mapper, com arte-finalização em programas de desenho como Corel Draw.  

O volume de cada campo de dunas foi estimado com base em imagens SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission). Estudos prévios aplicados no campo de dunas de Garopaba 

mostram que o erro na estimativa de volume baseada neste tipo de imagem, para a região, é 

inferior a 10% (Grohmann et al. 2011). 
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5.2. Dados meteorológicos 

 Os dados meteorológicos foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia 

(Inmet) e referem-se à estação de São José, localizada na região metropolitana de Florianópolis, 

período de 1962 a 2010. Os dados utilizados nesta dissertação restringem-se a velocidade e 

direção média diária do vento e precipitação diária. 

5.3. Atividades de campo 

Foram explorados os conceitos sistêmicos de fácies morfológicas e fácies deposicionais, 

conforme proposta de Martinho et al. (2006) e Giannini (2007) para depósitos eólicos 

quaternários. De acordo com esta proposta, as fácies morfológicas são unidades de descrição 

de campo baseadas na relação processo-forma, enquanto as fácies deposicionais baseiam-se 

na relação entre forma e produto deposicional. A integração das fácies morfológicas com as 

deposicionais permite deduzir as relações processo-produto, fundamentais em qualquer 

abordagem sedimentológica genética. 

Com base nesse enfoque, as principais atividades executadas durante as jornadas de 

campo nas áreas de paleodunas eólicas selecionadas podem ser assim enumeradas:  

1. Identificação e descrição de fácies ou elementos morfológicos previamente reconhecidos por 

sensoriamento remoto. 

2. Análise de fácies deposicionais e associações de fácies (elementos arquitetônicos), 

correspondentes, respectivamente, às fácies e elementos morfológicos identificados. Esta 

análise foi feita em cortes naturais (de deflação ou erosão subaquosa) ou artificiais (de estrada), 

ou em paredes de trincheiras rasas (até 2m) especialmente abertas para essa finalidade, e 

incluiu confecção de croquis e seções colunares.  

3. Coleta sistemática, por fácies e/ou horizonte estratigráfico, de medidas de espessura e 

atitude de estratificação cruzada, com trena e bússola Clar, e amostragem seletiva de 

sedimentos destinados a datação e caracterização textural-mineralógica (ensaios de 

granulometria, separação de minerais leves e pesados, atração magnética e microscopia óptica 

da fração pesada).  

4. Coleta de amostras arenosas para datação por luminescência, pareadas com amostras para 

caracterização sedimentológica. A amostragem para LOE foi feita protegida de luz, com uso de 

tubos opacos, fechados, cravados em porção do depósito livre de retrabalhamento por 

escorregamento, de preferência na crista da paleoduna. 

O método de análise de fácies adotado neste trabalho é uma proposta de Anderton (1985) 

adaptada para o estudo de depósitos quaternários (Giannini 1993). Ele começa com uma fase 
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preliminar de levantamento cartográfico e bibliográfico da área de estudo, com estabelecimento 

tentativo de fácies e elementos deposicionais hipotéticos. As fases posteriores iniciam-se pelo 

trabalho de campo e podem ser enumeradas da seguinte maneira: 1. descrição detalhada do 

afloramento ou feição geomorfológica (elemento deposicional); 2. subdivisão em fácies 

descritivas; 3. compilação das características de cada fácies (modelos descritivos); 4. dedução 

dos processos deposicionais de cada fácies (modelos genéticos); 5. exame das relações 

espaciais entre fácies e reconhecimento de associações faciológicas (modelo descritivo 

integrado); 6. interpretação do ambiente da associação (modelo genético integrado); 7. 

modelagem final das fácies individuais; 8. teste de consistência via predição: retorno à fase 1 ou a 

fase 5, e assim sucessivamente. O conceito do modelo de Anderton (1985) é versátil, e este 

método, especialmente a partir da fase 3, pode ser aplicado tanto em escala de afloramento, 

como a um conjunto deles ou a toda área estudada.  

Na maioria das trincheiras e exposições, o depósito não apresentou estruturas 

sedimentares primárias aparentes, nem variações significativas de granulometria e outras 

propriedades texturais, o que dificultou a distinção de fácies deposicionais. Em muitos desses 

casos, o contexto deposicional foi inferido mais com base na feição morfológica, onde 

preservada. Porém, em alguns casos, observou-se a diferenciação de horizontes quanto a cor e 

concentração de matéria orgânica e/ou óxi-hidróxidos de ferro e alumínio, atribuída à 

eodiagênese de caráter pedogenético (desenvolvimento de espodossolos). Dentro destes perfis 

de solo, procurou-se coletar as amostras sempre dentro do mesmo horizonte (B espódico). Ao 

todo, foram coletadas 119 amostras, sendo que 43 delas destinadas à datação por LOE. 

As amostras foram numeradas continuamente de norte para sul e, para amostras na 

mesma faixa de latitude (de 500m d largura), de oeste para leste. As duas primeiras letras do 

código de amostragem indicam o campo de dunas ao qual a coleta corresponde (IN: Ingleses; JO: 

Joaquina; PI: Pinheira; GP: Garopaba; OU: Ouvidor; Praia Mole). As duas últimas letras indicam a 

unidade sedimentar à qual a amostra foi atribuída (G1; G2; G3; G4, para as quatro gerações 

eólicas, em ordem descrescente de idade; TP, para terraço arenoso marinho pleistocênico; TH, 

para terraço arenoso marinho holocênico; PR, para praia atual; e DF, para duna frontal ativa). 

5.4. Atividades de laboratório 

 As atividades analíticas foram executadas no Laboratório de Sedimentologia “Armando 

Márcio Coimbra” (Labsed) do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental (GSA) do 

Instituto de Geociências (IGc) da Universidade de São Paulo (USP). As amostras da área da 
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Pinheira foram processadas e analisadas pela graduanda de geologia Helena Asmar de Abreu 

Andrade, no âmbito de sua iniciação científica CNPq. 

5.4.1. Granulometria 

A análise granulométrica foi realizada nas 119 amostras, com três finalidades: refinar a 

distinção de fácies ou gerações deposicionais reconhecidas no campo; auxiliar na interpretação 

de rumos de paleotransporte ou de retrabalhamento sedimentar através do método de McLaren & 

Bowles (1985); e integrar etapa necessária de preparação de alíquotas para separação de 

minerais leves e pesados. 

As análises granulométricas foram feitas com uso do equipamento de difração de laser 

Malvern Mastersizer 2000. Esse equipamento calcula matematicamente a granulometria das 

partículas a partir da difração que elas provocam num feixe de raios laser, segundo a teoria de 

Mie-Fraunhoffer. O modelo físico-matemático adotado considera partículas dispersas em 

movimento aleatório, das quais se infere, portanto, um eixo geométrico médio. O equipamento 

possui dois tipos de acessório (unidade) de dispersão de amostra: o Hydro, para suspensão 

líquida de amostras lutáceas, e o Scirocco, para areia seca. Como várias das amostras 

analisadas apresentavam teor considerável de silte e argila (freqüentemente maior que 5%), 

devido à impregnação por material argilo-orgânico ferruginoso de origem pedogênica, optou-se 

pelo emprego do acessório Hydro como procedimento padrão em todas as amostras. 

5.4.2. Separação de minerais leves e pesados 

A escolha das frações granulométricas a serem utilizadas na análise de minerais pesados 

sucedeu o ensaio granulométrico. No peneiramento convencional, com peneiras com malhas a 

cada 0,5 φ (escala phi de Krumbein 1938), um dos procedimentos mais usuais para essa escolha 

consiste em tomar as duas frações imediatamente abaixo (mais finas) da moda da fração arenosa 

da amostra. Este procedimento baseia-se no fato de que, devido à maior densidade dos minerais 

pesados em relação ao quartzo, principal mineral constituinte dos sedimentos, é nestas duas 

frações mais finas que costumam concentrar-se os grãos de minerais pesados (Giannini 1993). 

Segundo esse critério, aplicado ao presente caso a partir do resultado de ensaio ao granulômetro 

de difração de laser, foi escolhida para o estudo de minerais pesados a fração retida na peneiras 

de 0,062 mm e passante na de 0,125 mm (classe areia muito fina, da escala de Wentworth).  

As amostras foram submetidas à análise densimétrica por flutuação-afundamento em 

líquido denso (bromofórmio, CHBr3, d~2,85 g/cm3), seguindo em linhas gerais procedimentos 

descritos por Parfenoff et al. (1970) e Carver (1971). Após esta análise, e antes da confecção das 
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lâminas permanentes, submeteu-se a fração pesada à atração de minerais magnéticos, com uso 

de imã de mão. Por serem opacos, os minerais magnéticos não trazem informações ópticas à luz 

transmitida, além de atrapalharem a contagem dos demais minerais. Eles foram portanto retirados 

da fração pesada e quantificados, em porcentagem de massa.  

5.4.3. Estudo de minerais pesados via óptica 

 Lâminas de grãos de minerais pesados foram confeccionadas em montagem permanente, 

utilizando-se bálsamo do Canadá natural como meio de imersão. As assembleias de minerais 

pesados de amostras arenáceas de diferentes idades foram quantificadas ao microscópio 

petrográfico, com a finalidade de detectar mudanças composicionais no tempo e no espaço, 

com significado potencial quanto a área-fonte, seleção aero e/ou hidrodinâmica e dissolução 

pós-deposicional.  

 Este tipo de análise foi aplicado a sequências sedimentares com significado temporal, ou 

seja, sucessivas gerações de dunas eólicas. Exemplos de uso de minerais pesados na distinção 

e interpretação de diferentes gerações de depósitos costeiros no Brasil, inclusive eólicos, podem 

ser encontrados em Giannini (1993), Angulo et al. (1994, 1996), Giannini & Suguio (1996), De Mio 

& Giannini (1997), Giannini et al. (1997a,b, 2003), Guedes (2003, 2009) e Sawakuchi et al. (2009). 

 As assembleias de minerais pesados não magnéticos de cada amostra foram 

quantificadas, em valores percentuais, ao microscópio petrográfico (aumento de 400 a 500 

vezes). Para quantificação por contagem de minerais pesados foi utilizado o “método da faixa” 

(“ribbon method” de Galehouse 1971) até a totalização de no mínimo 200 grãos para cada par 

mineralógico (e.g. mineral A e mineral B). A partir desta contagem, foram calculados os índices 

mineralógicos segundo a fórmula ABi= 100x(A/(A+B)) (Morton & Hallsworth, 1994). De forma 

geral, esses índices são elaborados de modo que a escolha do par mineralógico reflita ou 

proveniência ou estabilidade química ou comportamento hidráulico dos sedimentos. Assim, para o 

presente trabalho, foram avaliados os seguintes pares mineralógicos: rutilo x zircão, que por 

serem minerais de estabilidade química, hábitos e densidades semelhantes, teriam suas 

variações associadas a mudanças de proveniênica; turmalina x zircão, que por possuírem 

estabilidade química e hábitos semelhantes, mas densidades distintas, teriam suas variações 

atribuídas a seus diferentes comportamentos hidráulicos e/ou aerodinâmicos; zircão euédrico x 

zircão arredondado, que, em vista da elevada dureza do mineral (7,0 -7,5 na escala de Mohs) e 

da improbabilidade de ele tornar-se arredondado em apenas um ciclo sedimentar, seria um índice 

relacionado à contribuição relativa de sedimentos originados de rochas ígneas e metamórficas de 
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alto grau (zircão euédrico) versus sedimentos retrabalhados de depósitos sedimentares 

preexistentes ou rochas metassedimentares de baixo grau (zircão arredondado).  

5.4.4. Datações 

 O método LOE foi aplicado em grãos de quartzo provenientes de 13 amostras arenosas, 

sendo 11 de paleodunas eólicas e duas de terraços de construção marinha. A separação e 

preparação dos grãos com esta finalidade foi realizada, sob luz vermelha, segundo as seguintes 

etapas: 1. peneiramento, para separação da fração entre 120 e 150 µm; 2. tratamento com H2O2 

27%, para eliminação de matéria orgânica; 3. ataque com HCl 3,75%, para eliminação de 

carbonatos; 4. ataque com HF 48-51% por 40 minutos, para eliminação do feldspato e da porção 

externa dos grãos de quartzo afetadas pela radiação alfa; 5. novo tratamento com HCl, para 

eliminação de compostos residuais relacionados ao ataque de HF; 6. separação de minerais 

leves por flutuação em solução de politunsgato de sódio (Na6(H2W12O40).H2O), preparada à 

densidade de 2,75 g/cm3; 7. separação entre quartzo e feldspato remanescente, com uso de 

solução de politunsgato de sódio à densidade de 2,62 g/cm3. 

O procedimento utilizado foi o do protocolo SAR de Murray & Wintle (2000) e Wintle & 

Murray (2006), que é o mais aceito para a determinação da dose de radiação acumulada em 

grãos de quartzo. Consiste em comparar o sinal LOE natural com o sinal de doses conhecidas 

(D1 a D4), por interpolação simples. Doses teste (TDI) são aplicadas após cada medida LOE, 

como forma de corrigir a mudança na sensibilidade da amostra. Esses sinais de luminescência 

foram medidos com o equipamento Risø DA-15 TL/OSL system no laboratório de Radiação e 

Dosimetria da Universidade Estadual de Oklahoma – U.S.A. A fonte beta de 90Sr/90Y acoplada a 

esse equipamento forneceu a taxa de dose de 95.9±4.1mGy/s. O estimulo ótico foi feito com 

LEDs azuis (comprimento de onda 470 ηm) que atingiam as amostras com a intensidade de 

31mW/cm2. A taxa de aquecimento utilizada foi 5°C/s e todas  as alíquotas foram preparadas com 

o mesmo volume (~400 grãos). Das 13 amostras analisadas, oito foram processadas pelo 

doutorando Carlos Conforti Ferreira Guedes (Programa de Geoquímica e Getectônica - IGc - 

USP) e cinco, pela pesquisadora responsável pelo mesmo laboratório, Dra. Regina de Witt. 

Na medida da taxa de dose anual de radiação por espectrometria gama, utilizou-se um 

detector de germânio de alta pureza (HPGe), localizado no Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo. A contribuição da radiação cósmica na taxa anual foi calculada de acordo com 

Barbouti & Rastin (1983) e Prescott & Stephan (1982), usando-se informações sobre latitude, 

longitude, altitude e profundidade de coleta, bem como sobre a densidade de cada amostra. 

Estimou-se o erro total da dose anual de acordo com a lei gaussiana de propagação de erro.  
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As idades são apresentadas em anos antes de 2010, que foi a data de coleta das 

amostras. 

5.5. Tratamento gráfico-estatístico dos dados 

5.5.1. Dados meteorológicos 

 Para o processamento computacional dos dados meteorológicos, utilizou-se dos softwares 

Microsoft Excel® e Minitab®. Para a precipitação, registrada diariamente em milímetros, calculou-

se por ano o valor acumulado total e o índice de intensidade, expresso pela quantidade de chuva 

acumulada dividida pelo número de dias de chuva. 

 Com os dados de velocidade diária do vento, calculou-se a Deriva Eólica Potencial (DEP) 

média para cada ano, pela fórmula de Lettau & Lettau (1975 apud Fryberger 1979). A Deriva 

Eólica Efetiva (DEE), definida como a coexistência de DEP com suprimento de areia disponível 

para o transporte eólico (Fryberger 1979), foi estimada com uso da mesma fórmula, porém 

computando-se somente os dados referentes a dias de vento sem chuva (isto é, com precipitação 

inferior a 1mm). A rigor, a DEE depende não somente da incoesão da areia, mas também da 

existência de estoque sedimentar primário na área fonte das dunas, o qual, em sistemas eólicos 

costeiros, é suprido, por exemplo, por ondas e pela deriva litorânea por elas induzida. Desse 

modo, os valores de DEE aqui apresentados devem ser encarados não como um resultado 

completo, mas apenas como parâmetros ou referências para estimar a influência, na formação de 

dunas eólicas, do aumento da umidade pelas chuvas. Tanto a DEP quanto a DEE foram 

calculadas para cada rumo octante de vento registrado. 

 De modo análogo à precipitação, o índice de intensidade de vento foi calculado como a 

DEP média anual dividida pelo número de dias de vento com velocidade média acima do limiar de 

transporte para o tamanho de grão limítrofe entre areia fina e areia muito fina (0,125mm). Para 

esse limiar, foi adotado o valor, definido por Bagnold (1941), de 4,2 m/s.  

 O percentil 90 da curva acumulativa da distribuição de dados foi calculado tanto para a 

precipitação quanto para a DEP, com a finalidade de avaliar a influência de eventos extremos. Ele 

refere-se aos 10% de dias mais chuvosos e mais ventosos (de maior DEP) por ano. Calculou-se 

também o índice de intensidade de eventos extremos de chuva e de vento, da mesma forma que 

o já descrito para a precipitação total. 
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5.5.2. Resultados analíticos laboratoriais 

Ao término da análise granulométrica, densimétrica e mineralógica, foram executados 

balanços de massa em valores de distribuição porcentual.  

 Os resultados de distribuição granulométrica, agrupados em intervalos de 0,125 ϕ,  foram 

convertidos em estatísticas (diâmetro médio, desvio-padrão, assimetria e curtose), calculados 

pelo método analítico dos momentos de Pearson. Testes estatísticos simples como média, desvio 

padrão e correlação linear foram aplicados aos resultados granulométricos e mineralógicos, 

procurando estabelecer características médias e/ou vetoriais de cada agrupamento de amostras 

entre as gerações eólicas. Esses resultados são apresentados em forma de diagramas em caixa 

(boxplot) onde a caixa representa o intervalo interquartis e a linha horizontal no seu interior, a 

mediana. As linhas verticais (bigodes) unem os valores máximo e mínimo observados, dentro de 

1,5 vez o intervalo interquartis. Os dados anômalos (outliers), em asterisco, representam valores 

observados fora dos bigodes (Figura 2). 

 

 

1    Outliers (*) – Dados que estão além dos bigodes 
(superior e inferior); 
2    Bigode superior – Estende-se até o dado que esteja 

acima a 1,5x o tamanho da caixa (intervalo interquartis), a 
partir de sua linha superior ou o valor máximo da amostra 
mas não mais que Q3+1,5(Q3-Q1); 
3    Intervalo interquartis – 50% dos dados; 

·    Linha do topo - Q3 (terceiro quartil) ou percentil 75% 
(75% dos dados são menores ou iguais a este valor); 
     Linha do meio - Q2 (mediana) ou percentil 50% 
(mediana); 
·     Linha de base - Q1 (primeiro quartil) ou percentil 25%; 

4    Bigode inferior - Estende-se até o dado que esteja 
abaixo a 1,5x o tamanho da caixa (intervalo interquartis), a 
partir de sua linha inferior ou o valor mínimo da amostra 
mas não menos que Q1-1,5(Q3-Q1); 

Figura 2: Esquema de um diagrama em caixa (boxplot), ferramenta de estatística descritiva utilizado 
neste trabalho (extraído de Menezes 2009). 

 Para o cálculo do diâmetro médio foram computados somente os valores referentes aos 

sedimentos arenosos, pois nessas gerações eólicas a quantidade de material pelítico é reflexo da 

diagênese e pedogênese (Giannini et al. 2007, Sawakuchi et al. 2009), e, portanto, não reflete os 

processos deposicionais.  
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5.6. Elaboração de mapas de unidades sedimentares 

Os mapas de unidades sedimentares foram elaborados com base no conjunto de dados 

obtidos ao longo de todo o trabalho e são apresentados de três formas. A primeira é como parte 

integrante do corpo do Artigo 2, no item 7.1.1 da dissertação. Nestes mapas, a localização dos 

pontos de amostragem encontra-se indicada, porém sem identificação do respectivo código, bem 

como as idades LOE obtidas. A segunda forma de apresentação, em maior definição gráfica e 

com identificação de todos os pontos de coleta, encontra-se em formato A3, no Anexo 1. A 

terceira forma de apresentação dos mapas corresponde ao Anexo 2, DVD com os arquivos 

digitais de extensão kml, o que permite sua visualização no sofware Google Earth®, disponível 

gratuitamente na internet (www.google.com/earth).  

6. Artigo 1: Campos de dunas eólicas costeiras do S ul do Brasil como indicadores 

de mudanças climáticas 

6.1. Resultados  

6.1.1. Sensoriamento remoto 

 Com base nas fotografias aéreas e nas imagens de satélite, foram identificados três 

estágios de evolução para os campos de dunas estudados. O primeiro estágio corresponde ao 

período de 1938 até 1957, analisado nos três campos de dunas nos quais se dispõe de cobertura 

aerofotográfica para 1938 (os três localizados mais ao norte da área: figuras 3, 4 e 5). Neste 

estágio, verifica-se aumento na quantidade relativa (saturação) de areia nos campos de dunas, 

evidenciado pela expansão da área coberta por elementos deposicionais eólicos e pela 

diminuição das planícies de deflação (Figuras 3 e 5). Excetua-se a essa tendência o campo de 

dunas da Joaquina, o qual já atingira em 1938 o seu limite de migração para norte, representado 

pela laguna da Conceição (Figura 4).  

 O segundo estágio, compreendido entre os anos de 1957 e 1978, corresponde à rápida 

migração de feições eólicas de avanço do campo de dunas, como lobos deposicionais frontais e 

cordões de precipitação (Figura 3 a 7). Esse efeito é mais acentuado no campo de dunas da 

Pinheira, onde a taxa de migração para esse período atingiu cerca de 40m/ano.  

 O terceiro estágio, que vai do ano de 1978 até os dias atuais, é caracterizado pela 

diminuição na taxa de migração das feições eólicas, sendo que, para os campos de dunas dos 

Ingleses, Joaquina e Pinheira, esta taxa, medida em lobos deposicionais frontais, fica igual a zero 

(Figura 3 a 7).  



 

Figura 3: Evolução morfológica do campo de dunas dos Ingleses, entr
aumento da saturação em areia do sistema, entre 1938 e 1957, seguido, entre 1957 e 1978, de expansão 
da zona de deflação, a qual, em 2009, já se apresenta em maior parte tomada pela vegetação.

 

24 

Evolução morfológica do campo de dunas dos Ingleses, entre 1938 e 2009. Notar ligeiro 
aumento da saturação em areia do sistema, entre 1938 e 1957, seguido, entre 1957 e 1978, de expansão 
da zona de deflação, a qual, em 2009, já se apresenta em maior parte tomada pela vegetação.

 
e 1938 e 2009. Notar ligeiro 

aumento da saturação em areia do sistema, entre 1938 e 1957, seguido, entre 1957 e 1978, de expansão 
da zona de deflação, a qual, em 2009, já se apresenta em maior parte tomada pela vegetação. 



 

Figura 4:  Evolução morfológica do campo de dunas da Joaquina, entre 1938 e 2009. A perda de areia da 
frente do sistema, a norte, para a laguna da Conceição, favoreceu a redução contínua de sua saturação 
sedimentar.  
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Evolução morfológica do campo de dunas da Joaquina, entre 1938 e 2009. A perda de areia da 
frente do sistema, a norte, para a laguna da Conceição, favoreceu a redução contínua de sua saturação 

 
Evolução morfológica do campo de dunas da Joaquina, entre 1938 e 2009. A perda de areia da 

frente do sistema, a norte, para a laguna da Conceição, favoreceu a redução contínua de sua saturação 



 

Figura 5: Evolução morfológica do campo de dunas da Pinheira, entre 1938 e 2009. Dentre os campos 
de dunas estudados, este é o que apresenta a maior taxa de migração. 

 

26 

orfológica do campo de dunas da Pinheira, entre 1938 e 2009. Dentre os campos 
de dunas estudados, este é o que apresenta a maior taxa de migração.  

 
orfológica do campo de dunas da Pinheira, entre 1938 e 2009. Dentre os campos 



 

Figura 6:  Evolução morfológica do campo de dunas de Garopaba, entre 1957 e 2009. 
relativamente pequeno da zona de deflação em 
estudados. 
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Evolução morfológica do campo de dunas de Garopaba, entre 1957 e 2009. 
zona de deflação em comparação com os demais campos de dunas 

 
Evolução morfológica do campo de dunas de Garopaba, entre 1957 e 2009. Notar aumento 

comparação com os demais campos de dunas 



 

Figura 7:  Evolução morfológica do campo de dunas de Ouvidor, entre 1957 e 2009. Nota
da área coberta por dunas livres, com expansão da zona de deflação entre 1957 e 1978. Esta zona de 
deflação está coberta em parte por vegetação natural e em parte por vegetação introduzida pelo homem 
(pinheiros/casuarinas).  

 Esses três estágios de 

resultados obtidos do cálculo das áreas de deflação (Figura
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Evolução morfológica do campo de dunas de Ouvidor, entre 1957 e 2009. Nota
or dunas livres, com expansão da zona de deflação entre 1957 e 1978. Esta zona de 

deflação está coberta em parte por vegetação natural e em parte por vegetação introduzida pelo homem 

Esses três estágios de evolução podem ser identificados também com base nos 

resultados obtidos do cálculo das áreas de deflação (Figura 8) e de cobertura de sedimentos 

 
Evolução morfológica do campo de dunas de Ouvidor, entre 1957 e 2009. Nota-se a diminuição 

or dunas livres, com expansão da zona de deflação entre 1957 e 1978. Esta zona de 
deflação está coberta em parte por vegetação natural e em parte por vegetação introduzida pelo homem 

ificados também com base nos 

) e de cobertura de sedimentos 



 

eólicos (Figura 9), assim como do cálculo de taxa de migração d

rápidos e de volume e espessura dos campos d

 

Figura 8:  Variação da área ocupada por planície de deflação, medida por comparação de fotografias 
aéreas e imagens de satélite de diferentes datas. A partir de 1957, as zonas de deflação começam a 
aumentar em todos os campos de dunas. Até 1978, este aumento ocorre a taxas semelhantes nos 
diferentes campos de dunas. Após 1978, o aumento da área de deflação passa a se dar a taxas muito 
mais elevadas nos campos de dunas de Ingleses, Joaquina e Pinheira, de que n
Ouvidor.  
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), assim como do cálculo de taxa de migração dos lobos deposicionais

e de volume e espessura dos campos de dunas (Tabela 1).  

Variação da área ocupada por planície de deflação, medida por comparação de fotografias 
aéreas e imagens de satélite de diferentes datas. A partir de 1957, as zonas de deflação começam a 

m todos os campos de dunas. Até 1978, este aumento ocorre a taxas semelhantes nos 
diferentes campos de dunas. Após 1978, o aumento da área de deflação passa a se dar a taxas muito 
mais elevadas nos campos de dunas de Ingleses, Joaquina e Pinheira, de que n

lobos deposicionais mais 

 
Variação da área ocupada por planície de deflação, medida por comparação de fotografias 

aéreas e imagens de satélite de diferentes datas. A partir de 1957, as zonas de deflação começam a 
m todos os campos de dunas. Até 1978, este aumento ocorre a taxas semelhantes nos 

diferentes campos de dunas. Após 1978, o aumento da área de deflação passa a se dar a taxas muito 
mais elevadas nos campos de dunas de Ingleses, Joaquina e Pinheira, de que nos de Garopaba e 



 

Figura 9:  Variação da área ocupada por feições deposicionais eólicas, medida por comparação de 
fotografias aéreas e imagens de satélite de diferentes datas. Existem dois comportamentos diferentes 
entre os campos de dunas. Os de Ingleses, Joaquina e Pinheira respondem de forma mais rápida que os 
de Garopaba e Ouvidor às variações entre estágios.
 

Tabela 1:  Taxa de migração de lobos deposicionais 
três períodos sucessivos. Nota-se que a taxa de migração possui relação inversa com o volume de areia 
envolvido e relação direta com a DEP no rumo do vento efetivo no avanço do campo de dunas. Assim, a 

maior taxa de migração é para o campo de dunas com menor volume
dois campos de dunas que migram no rumo norte (DEP mais intensa no período), os de Ingleses e 

Campo de dunas  

Taxa de migração dos lobos

1938-1957

Ingleses 11 

Joaquina 11 

Pinheira 14 

Garopaba x 

Ouvidor x 
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Variação da área ocupada por feições deposicionais eólicas, medida por comparação de 
fotografias aéreas e imagens de satélite de diferentes datas. Existem dois comportamentos diferentes 

os campos de dunas. Os de Ingleses, Joaquina e Pinheira respondem de forma mais rápida que os 
de Garopaba e Ouvidor às variações entre estágios. 

Taxa de migração de lobos deposicionais mais rápidos para cada campo de dunas estudado, em 
se que a taxa de migração possui relação inversa com o volume de areia 

envolvido e relação direta com a DEP no rumo do vento efetivo no avanço do campo de dunas. Assim, a 
é para o campo de dunas com menor volume de areia, o da Pinheira, seguido pelos 

dois campos de dunas que migram no rumo norte (DEP mais intensa no período), os de Ingleses e 
Joaquina. 

Taxa de migração dos lobos  

 mais rápidos (m/ano) Volume (m³)

1957 1957 - 1978 1978 - 2009 
11 0 77.099.078

4 0 28.723.021

41 0 11.007.243

7 6 13.543.317

7 5 19.219.678

 
Variação da área ocupada por feições deposicionais eólicas, medida por comparação de 

fotografias aéreas e imagens de satélite de diferentes datas. Existem dois comportamentos diferentes 
os campos de dunas. Os de Ingleses, Joaquina e Pinheira respondem de forma mais rápida que os 

para cada campo de dunas estudado, em 
se que a taxa de migração possui relação inversa com o volume de areia 

envolvido e relação direta com a DEP no rumo do vento efetivo no avanço do campo de dunas. Assim, a 
de areia, o da Pinheira, seguido pelos 

dois campos de dunas que migram no rumo norte (DEP mais intensa no período), os de Ingleses e 

Volume (m³)  Espessura  
 média (m)  

77.099.078 16 

28.723.021 8 

11.007.243 5 

13.543.317 12 

19.219.678 15 



 

31 

 

6.1.2. Dados meteorológicos  

6.1.2.1. Registros de precipitação 

 Ao longo da série temporal estudada, as chuvas concentram-se mais, em média, no verão 

(36%) e na primavera (27%), seguidos de inverno (19%) e outono (18%). Dentro do regime de 

chuvas avaliado, destaca-se a importância dos eventos extremos, já que os 10% dos dias mais 

chuvosos são responsáveis por 30 a 52% da precipitação anual (Figura 10). 

outono (A,M,J)inverno (J,A,S)primavera (O,N,D)verão (J,F,M)enventos extremos

70

60

50

40

30

20

10

0

P
re

ci
pi

ta
çã

o 
(%

)

Distribuição da precipitação 1962-2010

 

Figura 10:  Diagramas em caixa para distribuição da precipitação associada a eventos extremos (percentil 

10% dos dias mais chuvosos: gráfico cinza escuro, à esquerda) e a cada estação do ano. A caixa 

representa o intervalo interquartis e a linha horizontal no seu interior, a mediana. As linhas verticais 

(bigodes) unem os valores máximo e mínimo observados, dentro de 1,5 vez o intervalo interquartis. O dado 

anômalo (outlier), em asterisco, representa valor observado fora dos bigodes. 

 A precipitação anual correlaciona-se diretamente com a quantidade de dias de chuva 

(Figura 11, pontos em losango), ao número de eventos de chuva extremos (Figura 11, pontos em 

cruz), ao número de eventos de chuva longos (Figura 11, pontos em quadrado), isto é, períodos 

com dois ou mais dias seguidos com chuva e também, ainda que a um coeficiente de 

determinação (R2) mais baixo, ao índice de intensidade de chuvas (Figura 11, pontos em 
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triângulo). Desse modo, a precipitação é favorecida tanto pelo aumento de dias de chuva quanto 

pela intensificação dessas chuvas. 

 
Figura 11: Correlação da precipitação anual com dias de chuva, número de eventos longos (com dois 
dias seguidos ou mais de chuva), número de eventos extremos (10% dos dias mais chuvosos por ano) e 
índice de intensidade de chuvas (precipitação anual dividida pelo numero de dias de chuva). Notar 
aumento da precipitação com o incremento das quatro variáveis testadas  

6.1.2.2. Registros de vento 

 A distribuição da DEP por estação do ano, ao longo da série temporal estudada, difere da 

distribuição da precipitação (subitem 6.1.2.1), com elevada concentração na primavera (43%), 

seguida do inverno (23%) e do verão (22%), e baixa concentração no outono (12%). Para os anos 

avaliados, a representatividade dos eventos extremos de DEP em relação a DEP anual variou de 

22 a 73% (Figura 12), amplitude mais que duas vezes superior a dos eventos extremos de 

precipitação. 
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Figura 12:  Diagramas em caixa para distribuição da DEP associada a eventos extremos (os 10% de dias 
com maiores DEP: gráfico cinza escuro, à esquerda), e a cada estação do ano.   

 A DEP média anual correlaciona-se diretamente com os valores anuais de quantidade de 

dias de vento, índice de intensidade dos ventos e, a um coeficiente de determinação mais 

elevado, número de eventos extremos (Figura 13). 

 O cálculo da DEP não leva em conta dois fatores muito importantes no desenvolvimento 

de campos de dunas: a orientação do vento e a coincidência ou não entre vento e chuva. Com 

relação ao primeiro fator, na área de estudo predominam ventos vindos dos quadrantes norte e 

sul, os primeiros responsáveis pela migração dos campos de dunas da Pinheira, Garopaba e 

Ouvidor, e os últimos pela migração dos campos de dunas localizados na Ilha de Santa Catarina, 

a norte (Joaquina e Ingleses) (Figura 14). 

 O segundo fator importante para a DEE, não contabilizado na DEP, é a coincidência dos 

dias de vento com dias de chuva, visto que o aumento da coesão pela umidade pode inibir o 

transporte eólico (Bagnold 1941, Sarre 1988). Em média, 55% dos dias de ventos vindos de sul 

coincidem com dias de chuva, enquanto que, para os ventos de norte, esta coincidência é de 

cerca de 20% dos dias, apenas (Figura 15). 

 A diferença entre DEP e DEE varia ao longo da série histórica estudada (Figura 16). Ela 

atinge seus maiores valores na década de 1990, e os menores, nos anos de 1978 até 1982, o 

que reflete, respectivamente, os períodos de maior e menor precipitação (Figura 17). 
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Figura 13:  Correlação da DEP média anual com dias de vento acima do limiar de transporte (5m/s), 
eventos extremos (10% dos dias mais ventosos) e índice de intensidade de vento (DEP média anual 
dividida pelo número de dias de vento). Notar aumento da DEP com o incremento das três variáveis 
testadas. 

   
Figura 14:  Variação ao longo do tempo (período 1962-2010) da DEP para ventos vindos de norte e de 
sul. Notar queda brusca da DEP de norte por volta de 1967. 
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Figura 15: Diagramas em caixa para distribuição de dias de vento com chuva, segundo o quadrante de 
origem do vento (sul versus norte). Tanto o valor médio, como os quartis da distribuição de dias com 
vento de sul coincidentes com chuva são mais do que o dobro dos valores correspondentes para dias 
com vento de norte coincidentes com chuva.  

 
Figura 16:  Variação ao longo do tempo (período 1962-2010) da DEP e da DEE. Para o cálculo da DEE, 
foi utilizada a mesma fórmula da DEP, porém contabilizando-se os dados de ventos apenas dos dias em 
que a precipitação é inferior a 1mm. 
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Figura 17:  Variação da precipitação e da DEP para o período de 1962 até 2010. De forma geral, no 
decorrer deste período, a precipitação aumenta e a DEP diminui.  

6.2. Discussão 

6.2.1 Evolução morfológica dos campos de dunas 

 Martinho et al. (2010) apresentam dados de DEP para a estação de Imbé, Estado do Rio 

Grande do Sul (cerca de 300 km a sul da área de estudo), referentes ao período entre os anos de 

1948 e 2003. Examinados em conjunto com os resultados de DEP de Santa Catarina 

apresentados neste trabalho, para 1962-2010, esses dados permitem dividir o comportamento da 

DEP na região em duas fases: a inicial, de 1948 a 1963, caracterizada por DEP elevada, ainda 

que com um curto momento de queda entre 1952 e 1958; e a fase subsequente de declínio lento 

e gradual da DEP, registrada em ambas as estações. 

 A fase de DEP elevada insere-se no período menos úmido (de 1937 a 1962) descrito por 

Silva et al. (2004) com base em amostragem mais duradoura de dados de precipitação da mesma 

estação de Florianópolis estudada aqui. A combinação de DEP elevada com menor precipitação 

teria sido responsável por incremento no aporte sedimentar para os campos de dunas, o que 

ajudaria a explicar o aumento na área com feições morfológicas eólicas e a diminuição na 

porcentagem da área de deflação no primeiro dos estágios de evolução morfológica aqui 

reconhecidos (de 1938 a 1957).  

 O segundo estágio evolutivo dos campos de dunas da costa central catarinense 

identificado neste trabalho (1957-1978), marcado por migração rápida, insere-se na fase de 

declínio lento da DEP e de ascensão da precipitação anual, registrados pelo menos até a década 
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de 2000 em Imbé (Martinho et al. 2010) e em Florianópolis (Figura 17). Este aumento de 

precipitação provavelmente reduziu a disponibilidade de sedimentos para o retrabalhamento 

eólico, tanto pela elevação na coesão da areia, quanto pelo estímulo ao crescimento de 

vegetação nas zonas de deflação. A queda na disponibilidade de sedimentos eólicos, associada à 

DEP ainda elevada (superior a 100 u.v.), favoreceu a ampliação das planícies de deflação 

(Figuras 3 a 7) e o efeito de espalhamento dos depósitos eólicos. É dentro deste período que 

começa a estabilização dos campos de dunas.  

 O terceiro e último estágio de evolução morfológica dos campos de dunas (de 1978 aos 

dias atuais) caracteriza-se pela continuação das tendências meteorológicas iniciadas no estágio 

anterior, isto é: aumento da precipitação e queda da DEP, tanto na estação de Imbé (Martinho et 

al. 2010) como na de Florianópolis (Figura 17). Este aumento de precipitação nas últimas três 

décadas teria possivelmente extensão em toda parte sul da América do Sul (Haylock et al. 2006). 

Acredita-se que a persistência desta combinação de variáveis desfavoráveis ao transporte eólico 

tenha, durante este estágio, acentuado a tendência para estabilização dos campos de dunas 

estudados. O limiar necessário para esta estabilização ou foi atingido no final da fase anterior ou 

está em vias de ser atingido nesta fase atual, na dependência de uma série de fatores como a 

taxa de migração e portanto o porte dos campos de dunas estudados, a altura relativa do nível 

freático e a orientação do vento efetivo na formação do campo de dunas.  

O primeiro fator que favorece o alcance do limiar de estabilização é a rapidez do campo 

de dunas em responder às variações climáticas, o que está relacionado diretamente a sua taxa 

de migração e inversamente ao seu porte. Nos campos de dunas em que a migração é mais 

rápida, a distância máxima de equilíbrio (Giannini 2007, Giannini et al. 2011) é atingida primeiro e 

com isso a estabilização ocorre mais rápido também (Tabela 1). Esse é o caso do campo de 

dunas da Pinheira, que por ser o de menore volume e espessura, possuiu maior mobilidade e, 

hoje, já se encontra totalmente vegetado.  

O segundo fator que favorece o alcance do limiar de estabilização sob condição de 

precipitação crescente é a elevação do nível freático, o que, no contexto dos campos de dunas 

costeiros, aumenta a propensão ao alagamento das zonas de deflação, ao mesmo tempo que 

diminui a chegada de sedimentos eólicos. Com isso, o crescimento da vegetação, especialmente 

nas zonas deflacionares é propiciado. Também sob esse aspecto, o campo de dunas da Pinheira 

teria mais propensão a estabilizar-se, pelo fato de ser o único, dentre os estudados, inteiramente 

assentado em substrato holocênico, o que o torna mais baixo e mais sensível que os demais a 

elevações do nível freático.  

O efeito da aquisição da distância de equilíbrio na superação do limiar de estabilização 

pode ser notado também ao compararem-se os campos de dunas de Ingleses e Joaquina, 
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formados por ventos de sul, com os de Garopaba e Ouvidor, gerados por ventos de norte. Os dois 

primeiros cessaram sua migração antes de 1978, enquanto os dois últimos ainda migram até os 

dias atuais, mesmo que com pequena velocidade. Esta defasagem no tempo de estabilização 

pode ser atribuída a maior rapidez dos campos de dunas relacionados a ventos de sul na 

superação da distância de equilíbrio, provavelmente relacionada a suas taxas de migração mais 

elevadas, haja visto que a DEP de sul manteve-se elevada por mais tempo que a DEP de norte 

(Figura 14).  

 Outro fator importante na estabilização mais acelerada dos campos de dunas formados 

por ventos de sul é a maior coincidência das chuvas com ventos dessa orientação. Como, em 

média, cerca de 50% dos dias de ventos de sul são acompanhados por precipitação superior a 

1mm, o efeito do transporte eólico por estes ventos é atenuado pelo aumento da coesão da areia.  

  

 Fatores locais, como o efluxo sedimentar eólico elevado por captura de sedimentos por 

sistemas deposicionais vizinhos podem também influir nas tendências de saturação ou 

estabilização dos campos de dunas. Como exemplo, pode-se citar a perda de areia eólica do 

campo de dunas da Joaquina para a laguna da Conceição, que o limita a norte, e que assim 

favorece a redução de sua saturação sedimentar. Isto ajuda a explicar porque a área coberta por 

feições morfológicas eólicas, neste campo de dunas, não sofreu aumento no primeiro estágio.  

Processo de estabilização de campos de dunas semelhante ao observado na costa de 

Santa Catarina é encontrado no litoral médio do Estado do Rio Grande do Sul por Martinho et al. 

(2010). Esses autores sugerem três hipóteses não excludentes para explicar esse processo. A 

primeira hipótese é a elevação no tempo da precipitação anual, que, por aumentar a coesão da 

areia, dificulta o transporte dos grãos e diminui o movimento das dunas. A menor mobilidade 

dunar, por sua vez, facilita o crescimento da vegetação, fator chave para a estabilização (Hesp 

1999). A segunda hipótese é a diminuição da DEP registrada por Martinho et al. (2010) de 1964 

até 1988, haja visto que a força do vento pode ser considerada como grande fator responsável 

pela formação das dunas (Hesp 1989, 2003). A terceira hipótese é a redução no aporte primário 

de sedimentos, o que, ao facilitar o crescimento de vegetação, pode induzir ou favorecer a 

estabilização. 

 As duas primeiras hipóteses evocadas por Martinho et al. (2010) para a costa do Rio 

Grande do Sul são aplicáveis ao caso da costa central catarinense, uma vez que se baseiam em 

padrões de variação meteorológica e de morfologia de campo de dunas similares aos 

encontrados em Santa Catarina. Estes padrões possuiriam, portanto, caráter regional, válido pelo 

menos para uma boa parte do Sul do Brasil. Para os dados aqui analisados de Santa Catarina em 

particular, observa-se de modo geral que os estágios de evolução morfológica são regidos 
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simultanea e indissociavelmente pelos dois fatores meteorológicos evocados nas duas primeiras 

hipóteses de Martinho et al. (2010), mudanças de precipitação e de força do vento, de tal maneira 

que esses fatores não podem ser considerados isoladamente. A única diferença relevante entre 

os dados das duas áreas reside no primeiro estágio de evolução morfológica aqui descrito para 

Santa Catarina, de aumento de saturação dos campos de dunas, o qual não possui correlato nas 

observações de Martinho et al. (2010) para o Rio Grande do Sul. Considerando a similaridade de 

padrões de variação climática entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, existem duas hipóteses 

para explicar essa diferença. A primeira baseia-se na diferença no intervalo de tempo de exame 

da avaliação morfológica: desde 1938 em Santa Catarina versus desde 1948 no Rio Grande do 

Sul. Se de fato a diferença neste intervalo for a responsável pela diferença de evolução 

morfológica, então isto significa que o período mais efetivo de aumento de saturação por fatores 

climáticos regionais ocorreu de 1938 a 1948. A segunda hipótese é que o estágio inicial de 

aumento de saturação sedimentar em Santa Catarina esteja relacionado à influência de um fator 

local, ou regional de menor extensão, que pode ser o maior aporte de sedimentos da área fonte 

praial para os campos de dunas, em Santa Catarina. Este fator é o mesmo que atua na terceira 

hipótese de Martinho et al. (2010).  

6.2.2. Campos de dunas costeiros como indicadores c limáticos  

 Estudos recentes, baseados sobretudo na relação das razões isotópicas de oxigênio em 

espeleotemas com a origem das massas de ar úmido, relacionam a variação na intensidade das 

chuvas no Sul e Sudeste brasileiro ao Sistema de Monções do Atlântico Sul - SMAS (Cruz et al. 

2006, 2007, 2009, Vuille et al. 2012). Segundo esses estudos, o aumento da precipitação anual 

estaria ligado à intensificação das monções de verão, que por sua vez seriam moduladas, na 

escala de dezenas de milênios, pelos ciclos de precessão dos equinócios de Milankovitch. Dentro 

do Holoceno, existiriam outras variações na intensidade da SMAS, correlatas a períodos curtos 

(poucos séculos) de resfriamento no hemisfério norte, os chamados eventos Bond (Bond et al. 

1997)  Em menor escala, últimos dois milênios, as variações mais marcantes na intensidade do 

SMAS reconhecidas em registros isotópicos em sedimentos lacustres, testemunhos de gelo e 

estalagmites da região sul da América do Sul são relacionadas a três eventos climáticos 

inicialmente reconhecidos no hemisfério norte, respectivamente do mais antigo para o recente: 

Período Quente Medieval - PQM (900-1100 D.C.), Pequena Idade do Gelo – PIG (1600-1800 

D.C.) e Período Quente Atual - PQA (1900 D.C.- dias atuais) (Vuille et al. 2012). Apesar de 

controlados por mudanças globais e de serem, portanto, aproximadamente sincrônicos ao largo 

do planeta, todos estes eventos possuem respostas climáticas distintas dependendo do 
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hemisfério e da latitude. Assim, numa primeira aproximação, os períodos mais quentes nas 

médias e altas latitudes do hemisfério norte (PQM, PQA e períodos entre eventos Bond) estariam 

relacionados com o enfraquecimento do SMAS e, portanto com menor intensidade de chuvas no 

sul da América do Sul, enquanto os períodos frios (PIG e eventos Bond) seriam de intensificação 

da SMAS e portanto de aumento das chuvas, não somente as de monções, mas também as 

ligadas à incursão de massas polares vindas de sul, cujas frentes frias se tornariam então mais 

atuantes (Cruz et al. 2006).  

Em sete idades LOE-SAR obtidas por Mendes et al. (artigo 2) em depósitos eólicos 

holocênicos da mesma região estudada neste trabalho, pelo menos cinco incidem em momentos 

considerados, com base na curva isotópica de espeleotemas do Sul-Sudeste do país, como 

sendo de mínimo de umidade e/ou de início de umidificação. Analogamente, nas planícies de 

cordões de Ji e Campos Verdes (Laguna, Santa Catarina, aproximadamente 40 km a sul da área 

estudada), de cinco idades de depósitos eólicos (Tanaka 2010), pelo menos três, incluindo as 

dunas parabólicas de maior expressão em volume, incidem em momentos menos úmidos ou de 

início de umidificação. Este conjunto de dados, integrado aos resultados meteorológicos e de 

evolução morfológica reunidos aqui e por Martinho et al. (2010), aponta para a possibilidade de as 

dunas costeiras no Sul do Brasil formarem-se preferencialmente nas fases menos úmidas, com 

estabilização na passagem para a fase de umidificação subseqüente. Entretanto, na Ilha 

Comprida (Estado de São Paulo), situada cerca de 300 km a norte da área estudada, o padrão de 

distribuição de idades parece ser distinto. Datações LOE-SAR realizadas em cordão elevado 

(15m) de dunas frontais, com blowouts superimpostos voltados para NW, possuem todos os seus 

resultados dentro da PIG (Sawakuchi et al. 2008, Guedes et al. 2011a).  

Duas hipóteses não excludentes podem ser utilizadas para explicar este possível 

contraste de comportamento, quanto a épocas favoráveis a formação ou estabilização de dunas, 

entre Ilha Comprida e Santa Catarina. A primeira é a de que por situar-se mais na área de 

influência da faixa de nebulosidade e umidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), 

a qual é reforçada pelas monções (Cruz et al. 2006), a região da Ilha Comprida possuiria, em 

comparação com Santa Catarina, maior coincidência entre chuvas e ventos de norte, o que 

reduziria a DEE rumo sul. Assim, nesta região, os ventos de sul, ligados a frentes frias, seriam 

mais efetivos na formação de depósitos eólicos. Como estas frentes frias aumentam sua 

permanência sobre a região durante a intensificação das monções, os períodos de SMAS 

fortalecido, como a PIG, poderiam elevar a ação destes ventos de sul e estimular a formação das 

dunas da região. Esta hipótese poderia ainda ser utilizada para ajudar a explicar por qual motivo 

os campos de dunas costeiros a norte da Pinheira e a sul de Cabo Frio (RJ), faixa latitudinal que 

coincide grosso modo com a zona média de permanência da ZCAS, não somente se tornam mais 
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escassos e/ou menores (Giannini 2007) como também passam a apresentar migração rumo 

norte. A segunda hipótese é a de que o cordão alto datado na Ilha Comprida é resultante da 

intensificação do aporte sedimentar, possivelmente sob condição de linha de costa pouco 

variável, devido ao aumento na ação de frentes frias vindas de sul promovido por efeito do 

fortalecimento das monções. Neste caso, ele seria antes um indicador de aumento da ação de 

ondas de sul de que, propriamente, de intensificação dos ventos formadores de dunas. De acordo 

com esta hipótese, cordões mais altos estariam sujeitos a ação de ventos mais fortes, e portanto, 

mais propensos a formarem blowouts.  

Em síntese, e tentando conciliar estas duas hipóteses, a iniciação de campos de dunas 

eólicas costeiras na costa sul brasileira, formados dominantemente por ventos de norte, ocorreria 

nos momentos menos úmidos, de enfraquecimento do SMAS, com estabilização nas fases 

úmidas subseqüentes. Mas as dunas da Região Sul-Sudeste formadas por ventos de sul 

poderiam ser favorecidas por um eventual aumento de aporte sedimentar provocado por maior 

atuação de frentes frias em períodos de SMAS intensificado.  

Numa tentativa de avaliar as hipóteses formuladas com base nos campos de dunas atuais 

da área de estudo, estimaram-se as idades mínimas de iniciação destes campos de dunas, a 

partir da taxa de migração máxima (Tabela 2). Esta taxa foi obtida, para cada campo de dunas do 

litoral central de Santa Catarina, por comparação entre fotos aéreas de diferentes datas. Para 

isso, dividiu-se a distância da praia ao lobo deposicional mais rápido, durante dado período 

coberto por fotos aéreas, pela duração deste período. As idades mínimas assim estimadas de 

iniciação dos campos de dunas costeiros variam entre 53 e 811 anos. Dentre as idades obtidas, 

as da planície da Pinheira são as menores, por se tratar do campo de dunas de menor espessura 

e portanto mais rápido. Estas idades coincidem com o PQA. Já as demais idades incidem ou no 

início da PIG, por volta de 500 anos atrás (quatro casos), ou no meio da PIG (um caso), ou no 

meio do PQM (um caso). Como se trata de idades mínimas, é provável que as datas 

correspondentes ao início da PIG sejam na realidade pertencentes ao PQM. Deste modo, ainda 

que não baseadas em um método preciso de determinação e de serem, portanto, a rigor, 

inconclusivas, as idades mínimas obtidas por taxa de migração de campos de dunas parecem 

sustentar a hipótese de sua iniciação preferencial durante períodos menos úmidos. 
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Tabela 2: Taxas de migração e respectivas possíveis idades de formação do campo de dunas para cada 
intervalo entre séries de fotografias aéreas 

  

Taxa de migração em m/ano Possíveis idades de formação dos 

campos de dunas  

Campo de dunas 1938 - 1957 1957 - 1978 1978 - 2009 1938 - 1957 1957 - 1978 1978 - 2009 

Ingleses 11 11 0 514 523 * 

Joaquina 11 4 0 294 811 * 

Pinheira 14 41 0 156 53 * 

Garopaba * 7 6 * 448 520 

Ouvidor * 7 5 * 494 658 

* Dados indetermináveis 

6.3. Conclusões  

 Com base nos resultados obtidos e discutidos neste artigo, pode-se enumerar as 

seguintes conclusões: 

 1. Os registros meteorológicos diários da precipitação, velocidade média e rumo do vento 

na estação meteorológica de Florianópolis, desde 1962, mostram como tendências gerais o 

aumento da precipitação anual e a redução da DEP ao longo do período.  

 2. Nas últimas cinco décadas, o clima no Sul do Brasil passou por variações climáticas 

registradas tanto na quantidade de chuva como na intensidade dos ventos, medidas em estações 

meteorológicas. A pluviosidade anual está diretamente relacionada com a quantidade de dias 

com chuva, e o potencial de deriva eólica (DEP), à quantidade de dias com vento. Ambos são 

muito influenciados por eventos extremos, sendo que em média 10% dos dias de chuva são 

responsáveis por cerca de 40% da precipitação e 10% dos dias de vento respondem por 

aproximadamente 50% da DEP.  

 3. Com base na comparação de fotografias aéreas de diferentes datas, três estágios de 

evolução puderam ser identificados nos campos de dunas da costa central de Santa Catarina: 

década de 1940 a 1960; década de 1960 e 1970; e década de 1980 em diante. Estes estágios 

corresponderiam respectivamente a aumento da saturação em areia no sistema eólico, seguido 

por redução desta saturação, com aceleração da migração dos campos de dunas, e por 

estabilização dos depósitos.  

 4. Dentro dos estágios de evolução morfológica observados nas fotos aéreas, foi possível 

identificar que as fases de grande avanço dos campos de dunas relacionam-se com períodos 

menos úmidos e de maior DEP. Este resultado sugere que tanto a precipitação quanto a DEP são 

importantes no desenvolvimento dos campos de dunas costeiros de regiões com clima úmido, 

sendo que a diminuição no potencial de transporte associada ao aumento da pluviosidade é a 
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combinação de variáveis responsável pela atual fase de estabilização dos campos de dunas 

estudados. 

5. A iniciação dos campos de dunas ativos da região estaria ligada a períodos menos 

úmidos e mais ventosos, correlatos aos de aquecimento no hemisfério norte e de 

enfraquecimento do Sistema de Monções da América do Sul (SMAS), enquanto a sua 

estabilização estaria relacionada a condições de maior umidade e menor intensidade do vento, 

promovidas pela intensificação do SMAS durante os períodos de refriamento no hemisfério norte.  

 6. O raciocínio da conclusão anterior pode possivelmente ser extrapolado à escala de 

tempo do Quaternário, pelo menos para os campos de dunas eólicas costeiras formadas sob a 

condição de NRM aproximadamente estável, como, por exemplo, os dos últimos 6 mil anos. 7. 

Os campos de dunas costeiros de dada condição de nível relativo do mar, quando estudados em 

sua ampla distribuição, são potenciais indicadores de variações climáticas regionais, uma vez que 

são sensíveis a mudanças sutis de umidade e ventos e possuem razoável potencial de 

preservação no registro costeiro quaternário. 
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7. Artigo 2: Cronologia e sedimentologia dos depósi tos eólicos quaternários da 

costa central catarinense: controles climáticos e d e nível relativo do mar 

7.1. Resultados 

7.1.1. Datações por LOE 

 Ao todo, foram obtidas 13 datações por LOE. Dessas, cinco correspondem a G3, quatro a 

G2, duas a G1 e duas a terraços arenosos de construção costeira subaquosa, um pleistocênico e 

outro holocênico (Tabela 3).  

 

Tabela 3:  Relação das amostras datadas com as respectivas fácies deposicionais, idades, erros 
associados e unidades sedimentares correspondentes 

Amostra Fácies Idade (ka) 

Geração eólica (Gn) 

ou de terraço marinho 

(T) 

PI-G3-56 Lobo deposicional 0,59!0,06 G3 

OU-G3-103 Lobo deposicional 0,9 !0,1 G3 

PI-G3-54 Lobo deposicional 1,2!0,1 G3 

JO-G3-40 
Cordão de 

precipitação 
1,8!0,2 G3 

PI-G3-53 Lobo deposicional 5,5!0,8 G3 

JO-G2-31 ? 10,4!1,1 G2 

IN-G2-07 Cadeia barcanoide 19,0!2,1 G2 

PI-G2-74 Lobo deposicional? 23,5!2,0 G2 

IN-G2-09 Rampa eólica? 50,5!4,4 G2 

PM-G1-21 Rampa eólica? 274!25 G1 

GP-G1-90 Lobo deposicional? 318!34 G1 

IN-TP-06 Antepraia? 123!11 T pleistocênico 

PI-TH-49 
Cordão de duna 

frontal 
1,5!0,1 T holocênico 

 

 As amostras de G1 apresentam duas idades que se sobrepõem pelo erro, num intervalo 

que vai de 350 a 240 ka (Figura 18). 



 

46 

 

 
Figura 18: Distribuição das datações para G1. No gráfico estão representadas as idades com os 
respectivos erros. 

 As quatro idades da G2 aparecem distribuídas em três intervalos temporais. O primeiro e 

mais antigo compreende uma amostra e está localizado por volta de 50 ka. O segundo intervalo 

compreende duas amostras, por volta de 21 ka, e o último intervalo conta com uma amostra de 

cerca de 10 ka (Figura 19). 

 
Figura 19:  Distribuição das datações para G2. No gráfico estão representadas as idades com os 
respectivos erros. 
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 As cinco datações para G3 estão divididas em dois intervalos temporais. O primeiro e 

mais antigo compreende uma amostra de 5,5 ! 0,8 ka. O segundo abrange quatro amostras e é 

praticamente continuo, desde cerca de 600 até 1900 anos. Entre estes intervalos, existe um hiato 

de cerca de 2,5 ka (Figura 20). 

 
Figura 20:  Distribuição das datações para G3. No gráfico estão representadas as idades com os 
respectivos erros. 

 

7.1.2. Distribuição das unidades sedimentares quate rnárias 

 Os mapas de unidades sedimentares, elaborados com base nos resultados de 

sensoriamento remoto, campo, análises sedimentológicas e datações, apresentam-se a seguir, 

separadamente por campo de dunas, de norte para sul.  

7.1.2.1. Ingleses 

 Na região dos Ingleses, são reconhecíveis todas as gerações eólicas descritas por 

Giannini et al. (2007), sendo que G1 ocorre restritamente como rampa eólica ancorada ao 

embasamento cristalino em promontório, na porção central da área (Figura 23). Esta rampa eólica 

alcança 40m de altitude e representa o depósito eólico mais elevado da área mapeada. Aparece 
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de satélite, nem em campo. Sua classificação como G1 baseou-se principalmente no critério 

morfológico (não preservação de formas deposicionais) sugerido por Giannini et al. (2007), sem 

controle por datação, já que a respectiva amostra para LOE ainda não foi analisada. Por este 

motivo, ela foi representada, no mapa de unidades sedimentares (Figura 23), com indicação de 

dúvida (G1?).  

 A G2 ocupa a maior parte da área (Figura 23). Cobre o terraço pleistocênico de cota até 

10m, atribuído ao NRM alto de 120 ka AP, e ocorre na forma de terreno suavemente ondulado 

(ondulações com cerca de 3m de altura e 150m de comprimento), com altitude média de cerca de 

25m. Terrenos ondulados com características similares, e com eventuais formas parabólicas 

tênues em fotografias aéreas, já haviam sido descritos nas regiões de Imbituba e de Jaguaruna, 

litoral centro-sul de Santa Catarina, por Giannini (1993), que as atribuiu a G2.  Nos Ingleses, não 

foram identificadas em imagens de satélite ou fotos aéreas formas definidas, que pudessem ser 

atribuídas de modo seguro a feições eólicas. No entanto, em afloramento, reconheceram-se 

estruturas sedimentares bastante indicativas de deposição pelo vento, isto é, estratificações 

cruzadas acanaladas, em séries de espessura de alguns metros (Figura 21). O padrão festonado, 

encontrado em seção WNW-ESE, é compatível com corte transversal à direção de caminhamento 

das dunas eólicas, que, nesta região, é SSW-NNE. Medidas de estratificação cruzada confirmam 

rumo de paleovento dominante para N 17°.  

 G3 ocorre sobre o embasamento cristalino pré-cenozoico, sobre terraço marinho 

pleistocênico, e, em maior extensão, sobre o terreno arenoso de superfície ondulada identificado 

como G2. Encontra-se na forma de cordões de precipitação com orientação paralela a do campo 

de dunas atual (Figura 22). 

 G4 aparece circundada quase exclusivamente por G3 e encontra-se em processo de 

estabilização por crescimento de vegetação na zona de deflação, e pela consequente redução de 

aporte sedimentar para as feições eólicas mais distais, como lobos deposicionais frontais e 

cordões de precipitação. 

 A paleolaguna corresponde à área alagada desde a máxima inundação do Holoceno. Esta 

máxima inundação afetou diretamente o terraço pleistocênico e as paleodunas G2 a ele 

sobrepostas, como indicado na área pela presença de falésias nos depósitos de G2. 

Aparentemente, instalou-se, de preferência em locais onde havia drenagens entalhadas (vales 

incisos) sob nível de base mais baixo que o atual, como exemplificado pela extensa ocorrência de 

seus depósitos ao longo do contato entre as rochas cristalinas e os depósitos sedimentares do 

terraço pleistocênico e de G2. No entanto ocorre também em locais restritos, a leste do campo de 

dunas atual, onde é parcialmente sobreposto por G4. 



 

49 

 

 

Figura 21:  Contato (destacado pela linha tracejada) entre o terraço marinho pleistocênico, de geometria 
externa tabular e com bandas de impregnação pedogênica sub-horizontais no seu interior, e G2, com 
topo ondulado e estratificações cruzadas acanaladas em padrão festonado. O histograma circular com 
direção de mergulho das cruzadas (18 medidas) indica direção média de mergulho de N 17°.  

 
Figura 22:  Cordões de precipitação de G3 paralelos ao campo de dunas atual (G4). Imagem de 2009 
extraída do Google Earth®. 
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Figura 23:  Distribuição das unidades sedimentares quaternárias para a área dos Ingleses. 
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7.1.2.2. Joaquina 

 Na área da Joaquina, G1 aflora como rampa eólica ancorada ao embasamento cristalino 

adjacente à praia Mole, ao norte do campo de dunas ativo. Apresenta-se bastante dissecada por 

ravinas de até 10 m de profundidade, visíveis em imagens de satélite e em campo (Figura 24). O 

sedimento possui coloração laranja avermelhado e quantidade relativamente elevada de material 

pelítico (entre 20 e 30%). Contém também grânulos de quartzo (até 2%).  

 
Figura 24:  Imagem de satélite da rampa eólica adjacente à praia Mole, imediatamente a norte do campo 
de dunas da Joaquina. São identificáveis duas ravinas esculpidas sobre G1. A fotografia da direita ilustra 
o ponto de amostragem PM-G1-21, para o qual foi obtida a idade de 274!25 ka. Imagem de 2009, 
extraída do Google Earth®. 

 G2 ocorre como rampas associadas ao embasamento cristalino que delimita a porção 

sudoeste da planície litorânea e, em menor extensão, como terreno alto (cotas de 20 a 30 m) 

sobre terraço pleistocênico a E do campo de dunas ativo. Ele encontra-se aí sobreposto 

parcialmente por G3 e G4. 

G3 aparece sobreposta principalmente no terraço pleistocênico, e nela são registrados, a 

exemplo do observado nos Ingleses, pelo menos dois cordões de precipitação diferentes, mais 

externos que o campo de dunas atual e melhores preservados a W do mesmo. 



 

52 

 

 G4 encontra-se em processo de estabilização, porém ainda continua a migrar em sua 

porção leste, onde cobre progressivamente G3, G2 e as rochas cristalinas (Figura 26). O 

empilhamento sucessivo das gerações eólicas sobre terreno alto preexistente, nesse local, é um 

mecanismo natural de proteção dos depósitos eólicos da erosão marinha gerada por variações do 

NRM. Sob esses aspecto, essas dunas encontram-se em condição semelhante a das dunas de 

topo de escarpa (clift-top dunes), conforme definidas por Jennings (1967, apud Short 1988), e das 

dunas empoleiradas (perched dunes) na definição de Semeniuk et al. (1989). Esse efeito ajuda a 

explicar a preservação de G2, sob G3 e G4, em um mesmo local (Figura 25), a pequena distância 

da costa. A paleolaguna corta principalmente os depósitos dos terraços pleistocênicos, no 

entanto, neste mesmo local, trunca também pequena parte dos depósitos de G2.  

 

 
Figura 25:  Vista obliqua do campo de dunas de Joaquina, a partir de sotavento (norte). Em destaque o 
empilhamento das gerações G2 (laranja), G3 (amarelo) e G4 (amarelo claro) sobre o terraço 
pleistocênico (rosa). Exagero vertical de cinco vezes, fotografia aérea de 1957 e modelo digital de terreno 
baseado na imagem SRTM. 
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Figura 26:  Distribuição das unidades sedimentares quaternárias para a área da Joaquina. 
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7.1.2.3. Pinheira 

 A planície da Pinheira possui amplo registro de pulsos de deposição eólica, notadamente 

ao longo do Holoceno superior. Hesp et al. (2009), com base em fotografias aéreas, identificam 

oito pulsos diferentes de deposição eólica, numerados I a VIII, do mais antigo para o mais novo, 

todos com formas parabólicas de mesma orientação (de NE para SW). No entanto, a distribuição 

espacial do registro destes pulsos, dispersa pela planície, demonstra que, diferentemente das 

demais áreas estudadas neste trabalho, não houve um local específico no qual os campos de 

dunas se desenvolveram preferencialmente. Seus depósitos encontram-se sobre a planície de 

cordões holocênica, exceto pelo pulso identificado como III, o qual repousa parcialmente sobre o 

terraço pleistocênico, em sua porção sudeste.  

 Depósitos correlatos a G2 são encontrados sobre o terraço pleistocênico principalmente a 

S da planície de cordões holocênica, próximo à laguna do Ribeirão. Ocorrem na forma de 

depósitos arenosos suavemente ondulados, sem feições eólicas aparentemente preservadas, 

cortados pela paleolaguna/paleobaía que atravessa grande parte da planície (Figura 27). 

 Os depósitos de G4 aparecem como campo de dunas pouco espesso, e bem alongados 

(elevada razão comprimento/largura – 2,6/0,8 km) com no máximo 10m de elevação. Esse campo 

de dunas encontra-se em fase terminal de estabilização via crescimento de vegetação e não sofre 

migração dos lobos de avanço, pelo menos, desde 1978. 
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Figura 27:  Distribuição das unidades sedimentares quaternárias para a área da Pinheira.  
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7.1.2.4. Garopaba 

 G1 cobre parte considerável da área circunvizinha à laguna e ao campo de dunas ativo de 

Siriú, em Garopaba, sempre ancorada às rochas cristalinas, portanto com ocorrência muito mais 

ampla que as demais áreas analisadas, situadas a norte. Outro diferencial desta unidade em 

Garopaba é a presença de morfologia semelhante a lobos deposicionais, o que não é 

previamente descrito em G1. Além disso, seus depósitos são cortados pelo terraço marinho 

pleistocênico, característica esperada, com base na idade relativa admitida para a unidade (pré-

máxima inundação pleistocênica), porém até então só descrita na ponta do Catalão, em Imbituba 

(Martin et al. 1988, Giannini 1993, Giannini et al. 2007), situada a cerca de 40km a S, em área de 

mar aberto. Essa unidade conta com uma amostra datada em 320!34 ka. 

 Os depósitos da G2 são semelhantes aos encontrados na área dos Ingleses: formam 

planaltos ondulados sobrepostos ao terraço pleistocênico e são parcialmente cobertos por G3 e 

G4. Nesta área, não são reconhecíveis diferentes pulsos de G3, e boa parte desta geração está 

coberta por G4 (Figura 28).  
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Figura 28: Distribuição das unidades sedimentares quaternárias para a área de Garopaba. 
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7.1.2.5. Ouvidor  

 Boa parte da região do campo de dunas ativo do Ouvidor (Figura 30) é ocupada por 

terraço de construção marinha pleistocênico, cortado a sul pela borda oeste da laguna Ibiraquera 

e a norte pela laguna Garopaba, à margem das quais afloram depósitos de paleolaguna e terraço 

holocênico.  

 Na região sul desta área, entre a margem leste da laguna Ibiraqüera e a borda oeste do 

embasamento cristalino que sustenta os costões das pontas do Areal e do Ouvidor afloram 

depósitos eólicos, ainda não diferenciados entre G1 e G2 (amostras para datação LOE não 

analisadas). Independente de qual seja a geração em questão, estes depósitos apresentam 

morfologia eólica parcialmente preservada, na forma de lobos deposicionais reconhecíveis em 

imagens de satélite e em campo (Figura 29), característica que seria mais esperada para G2.  

 
Figura 29:  Imagem de satélite, em vista obliqua a partir de sotavento (sul), mostrando em primeiro plano 
o depósito eólico G1/G2 e em segundo plano o campo de dunas ativo do Ouvidor. A fotografia destaca a 
morfologia parcialmente preservada dos depósitos eólicos.  

Os depósitos de G3 e G4 são menos expressivos em área e volume do que os das 

gerações mais antigas. Ocorrem na forma de campos de dunas alongados, restritos a uma faixa 

de menos de 500m de largura, provavelmente em virtude da pequena extensão da praia da Barra, 

que serve como fonte dos sedimentos eólicos, e do ângulo agudo (cerca de 30 graus) entre linha 

de costa e vento efetivo na formação das dunas.  

  No Ouvidor, assim como nas demais áreas estudadas, o campo de dunas ativo encontra-

se em franco processo de estabilização, marcado pelo crescimento da zona de deflação e pela 

diminuição da taxa de migração dos lobos deposicionais (Mendes et al., artigo 1).  
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Figura 30:  Distribuição das unidades sedimentares quaternárias na região do Ouvidor.  

 

7.1.3. Granulometria  

 Nas amostras estudadas, observa-se diminuição na quantidade de silte e argila de G1 

para G3, e ausência destas faixas granulométricas nas amostras de G4 (Figura 31). 
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Figura 31:  Diagramas em caixa para distribuição da proporção de pelíticos por geração eólica. A G4 não 
está representada por não apresentar de pelíticos. 

 Em média, as amostras estudadas apresentam diâmetro médio de 2,2 ϕ (areia fina), com 

valor mínimo de 1,2 ϕ (areia média) e máximo de 2,6 ϕ (areia fina). Como tendência geral de 

variação entre as gerações eólicas, nota-se ligeiro engrossamento gradual de diâmetro médio da 

G2 para G4, expresso por redução dos valores em ϕ tanto da média, quanto do primeiro e terceiro 

quartis e dos valores extremos (Figura 32). 
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Figura 32:  Diagramas em caixa para distribuição do diâmetro médio em ϕ. 

N=14 N=23 

N=36 

N=13 

N=9 
N=16 

N=12 



 

61 

 

 O desvio padrão da distribuição granulométrica varia entre 0,35 e 0,65, sendo que tanto a 

média quanto os quartis diminuem gradualmente de G1 para G4 (Figura 33). 
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Figura 33:  Diagramas em caixa para distribuição do desvio padrão. 

 A assimetria da distribuição granulométrica oscila entre valores próximos a zero, com 

mínimo de -0,1 e máximo de 0,2. De forma geral, o valor da assimetria aumenta de G1 para G4, 

tanto em termos de média quanto de quartis (Figura 34). 
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Figura 34: Diagramas em caixa para variação da assimetria da distribuição granulométrica. 
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7.1.4. Minerais pesados 

7.1.4.1. Caracterização da assembléia  

Na fração não magnética da classe areia muito fina, encontraram-se os seguintes minerais 

transparentes não-micáceos, em ordem decrescente de abundância média: zircão, turmalina, 

estaurolita, epídoto, rutilo, cianita, hornblenda, sillimanita, leucoxênio, perovskita e granada. O 

Quadro 2 apresenta a classificação nominal de frequências de minerais pesados terrígenos, 

segundo a escala de Coutinho & Coimbra (1974). 

 

Quadro 2 : Classificação nominal para as freqüências percentuais de minerais pesados terrígenos na 
planície da Pinheira, segundo a escala de Coutinho & Coimbra 1974 (Predominante: >50%, abundante: 
entre 20 e 50%, comum: entre 5 e 20%, escasso: entre 2 e 5%, raro: <2%). Abreviações: zir (zircão), tur 
(turmalina), est (estaurolita) epí (epídoto), rut (rutilo), cia (cianita), hor (hornblenda), sil (sillimanita), leu 

(leucoxênio), per (perovskita) e gra (granada). 
 zir  tur  est  epí rut  cia hor  sil  leu per  gra 

Predominante             

Abundante  X X          

Comum    X X X X      

Escasso        X     

Raro        X X X X 

 

 Dentre os minerais terrígenos ultraestáveis da fração pesada (zircão, turmalina e rutilo), 

zircão e turmalina apresentam-se volumetricamente mais significantes que rutilo, o que, 

provavelmente, se deve à sua maior abundância nas rochas fontes da planície costeira. 

 Os grãos de zircão (Figura 35) são euédricos prismáticos bipiramidados a subédricos 

arredondados, às vezes chegando a anédricos ovoides. Inclusões fluidas e microlíticas 

encontram-se em parte dos grãos. 
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Figura 35:  Grãos subédricos subarredondados a anédricos ovoides de zircão. a) Polarizadores 
descruzados. b) Polarizadores cruzados. 

 

 A turmalina ocorre nas cores parda, verde, rosada e, em menor frequência, azul, em 

formas euédricas prismáticas bem como equidimensionais arredondadas (Figura 36), estas 

geralmente relacionadas à seção basal. Presença frequente de inclusões microlíticas em 

abundância aponta para possível rocha fonte metamórfica (Krynine 1946). Além disso, ocorrem 

cristais com sobrecrescimento arredondado (Figura 37), sugestivos de fonte metamórfica de baixo 

grau, fácies xisto verde (Yamamoto et al. 1977).  

 

  
Figura 36: Turmalina euédrica prismática monoterminada, com inclusões, e anédrica subcircular. A 
abundância de micrólitos no grão prismático aponta para provável origem metamórfica. a) Polarizadores 
descruzados. b) Polarizadores cruzados. 
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Figura 37: Turmalina com sobrecrescimento arredondado. a) Polarizadores descruzados. b) 
Polarizadores cruzados. 

 

 A estaurolita, mineral típico de fonte metamórfica, ocorre em grãos subangulosos a 

subarredondados, facilmente identificados pelo pleocroísmo sutil mas nítido em tons de amarelo e 

pela baixa birrefringência (domínio de cores de interferência de primeira ordem). Cristais 

geminados ocorrem na maioria das lâminas (Figura 38). 

 

 
 

Figura 38: Estaurolita geminada. a) Polarizadores descruzados. b) Polarizadores cruzados. 

 

 Os cristais de epídoto, de cor amarelo esverdeado, apresentam-se na forma de prismas 

subédricos ou em grãos anédricos, subarredondados a angulosos, com relevo alto preservado 

(Figura 39) ou em cristais de textura superficial rugosa e aspecto corroído, com perda parcial de 

relevo e birrefringência. A fonte deste mineral é variada e inclui desde rochas metamórficas 

regionais até produtos de hidrotermalismo, como milonitos ou rochas escuras 

retrometamorfisadas (Giannini, 1993). 
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Figura 39:  Epídoto, em grtão prismático curto, subarredondado. a) Polarizadores descruzados. b) 
Polarizadores cruzados. 

  

O rutilo apresenta-se como cristais subédricos, geralmente prismáticos curtos (relação 

comprimento/largura menor ou igual a 3:1), de cor castanho-avermelhado, subangulosos a 

subarredondados (Figura 40).  

  
Figura 40:  Rutilo. a) Polarizadores descruzados. b) Polarizadores cruzados. 

 

 Cianita e sillimanita, ao lado de estaurolita, compõem a assembleia de minerais 

tipicamente metamórficos dos sedimentos estudados. A cianita (Figura 41) ocorre em cristais 

prismáticos lamelares, angulosos a subangulosos, e com as três direções de clivagem 

preservadas. A sillimanita ocorre em menor quantidade, como cristais prismáticos 

subarredondados ou em agregados cristalinos fibrosos (Figura 42). 
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Figura 41:  Cianita. a) Polarizadores descruzados. b) Polarizadores cruzados. 

 

 
 

Figura 42: Sillimanita, em agregado fibroso. a) Polarizadores descruzados. b) Polarizadores cruzados. 

 

 A hornblenda ocorre nas cores verde e pardo esverdeado (Figura 43). De acordo com o 

sugerido por Giannini (1993), esse mineral máfico é proveniente principalmente das rochas 

correlatas ao Complexo Pinheiro Machado, porém, os diabásios da Formação Serra Geral podem 

constituir fonte primária para os raros grãos prismáticos de cor parda e baixos ângulos de 

extinção. Os minerais do grupo dos piroxênios também estão possivelmente associados a esse 

tipo de rocha fonte (Giannini, 1993).  
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Figura 43:  Hornblenda. a) Polarizadores descruzados. b) Polarizadores cruzados. 

 

 A perovskita ocorre em grãos equidimensionais ou pouco alongados, arredondados, 

identificados pelo relevo altíssimo, pela birrefringência baixa com cores de primeira ordem, 

inclusive anômalas (Figura 44), e pela presença comum de geminação polissintética. Este mineral 

é frequentemente encontrado como acessório em rochas básicas a ultrabásicas alcalinas, como 

nefelina sienitos, kimberlitos, analcimitos e, raramente, carbonatitos. Na região, é provável que a 

fonte de perovskita seja a intrusão de rocha alcalina de Anitápolis. 

 

 

Figura 44: Perovskita. a) Polarizadores descruzados. b) Polarizadores cruzados, sob luz convergente. 
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7.1.4.2. Índices mineralógicos 

 

 Dentre os índices mineralógicos testados (mencionados no item 5.4.3.), o único que se 

mostrou útil na distinção das gerações eólicas foi o RZi, cujas variações são atribuídas por Morton 

& Hallsworth (1994) a mudanças de área ou rocha fonte. 

 A média e os quartis de Rzi caem progressivamente de G1 para G4 (Figura 45). Este 

padrão de variação é similar ao encontrado com os valores de diâmetro médio (Figura 32), ainda 

que mais contínuo e acentuado. De fato, o diagrama de dispersão entre Rzi e diâmetro médio em 

ϕ (Figura 46) mostra correlação linear positiva estatisticamente muito aceitável entre eles (erro I 

menor que 0,01). Desse modo, pode-se dizer que existe tendência, na região, de areias mais 

grossas possuírem RZi inferior às amostras de areia mais fina. 
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Figura 45: Diagramas em caixa para variação do índice mineralógico RZi entre as gerações eólicas.  

 
Figura 46:  Relação direta entre o indice mineralógico RZi e o diâmetro médio das gerações eólicas.  
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7.2. Discussões  

7.2.1. Distribuição das idades em relação a variaçõ es do NRM 

A análise e interpretação da distribuição de idades LOE de sedimentos eólicos em relação 

à curva de variação do NRM enfrenta várias dificuldades. A primeira delas é o que se pode 

chamar de viés de amostragem (Guedes 2011). Por estar-se atualmente em um período 

interglacial, portanto de NRM relativamente alto, as dunas estabilizadas aflorantes formadas com 

NRM altos similares, recentes ou passados, e a partir de linhas de costas não muito distantes da 

presente, estariam mais ou melhor expostas na zona costeira atual (Giannini 2007, Giannini et al. 

2007). Possíveis dunas costeiras formadas com NRM muito mais baixo que o de hoje, em 

contraposição, teriam grande probabilidade de se encontrarem submersas e seriam, assim, 

prejudicadas na observação e amostragem realizada em áreas costeiras emersas (Guedes 

2011).  

A segunda dificuldade na análise de idades de paleodunas é o que se pode designar viés 

de preservação. Dunas mais recentes têm mais chance de estarem preservadas do que dunas 

mais antigas, já que foram submetidas a um menor número de eventos de erosão e 

retrabalhamento (Giannini 2007). Este viés é especialmente válido quando se comparam 

magnitudes de tempo diferentes, por exemplo, dunas formadas nos últimos 5 mil anos versus 

dunas formadas dentro dos últimos 50 mil anos.  

A terceira dificuldade, que está indiretamente relacionada com as duas primeiras, refere-

se a um viés de conhecimento. A variação do NRM é melhor conhecida para os últimos 6 mil 

anos, cujas evidências de paleonível marinho se encontram mais acessíveis e/ou preservadas, do 

que para períodos anteriores.  

A quarta dificuldade diz respeito a uma limitação inerente ao método de datação utilizado. 

O erro da datação LOE aumenta proporcionalmente com a idade determinada. Assim, ao 

considerar a margem de erro envolvida na idade, torna-se difícil estabelecer com exatidão o NRM 

no qual ocorreu a estabilização da duna datada, e esta dificuldade é tanto maior quanto mais 

antiga a idade determinada para a amostra. Um problema corolário desta limitação diz respeito ao 

significado geológico da datação. Em tese, a idade LOE representa o último soterramento 

sedimentar e, se tomada em lobos deposicionais mais distais, fornece uma boa aproximação do 

momento de estabilização do campo de dunas. A margem de erro do método e a taxa de 

migração do campo de dunas devem, entretanto, serem levados em consideração na hora de 

avaliar o significado da idade. Quanto maiores a margem de erro e a taxa de migração, esta 

geralmente favorecida por diminuição do volume de areia do campo de dunas, maior a 
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probabilidade de a amplitude temporal da datação abarcar não somente a estabilização, mas 

também a iniciação do campo de dunas. 

Perante este conjunto de dificuldades, a distribuição das idades de estabilização de dunas 

obtidas em relação à curva de variação de NRM (Figura 47) deve ser interpretada com extrema 

cautela, ainda mais pelo fato de se dispor de apenas 11 datações para depósitos eólicos, número 

talvez insuficiente para a realização de uma estatística confiável,  

Para tentar caracterizar o comportamento do NRM no momento da estabilização da duna 

eólica determinado por cada datação, procurou-se distinguir nos resultados disponíveis seis 

situações: 1. NRM fortemente ascendente; 2. NRM fortemente declinante; 3. NRM estável com 

descida suave; 4. NRM estável com subida suave; 5. NRM estável alto, em inversão de tendência 

(pico positivo da curva de variação); e 6. NRM estável baixo, em inversão de tendência (pico 

negativo da curva de variação). Das nove idades mais novas disponíveis, e consideradas as 

respectivas margens de erro, uma encaixa-se no caso 1, uma no caso 2, cinco no caso 3, uma no 

caso 5 e uma no caso 6. As duas idades mais antigas possuem margem de erro muito larga e 

atendem assim a vários casos ao mesmo tempo, o que torna dúbia sua classificação quanto ao 

comportamento do NRM. 

Nota-se assim o franco predomínio de casos de NRM estável, em queda suave ou em 

inversão de tendência (sete casos em nove), no que se deve pesar, porém, a influência dos 

vários vieses anteriormente enumerados. Assim, cinco desses sete casos referem-se a dunas 

formadas com NRM similar ao atual, numa margem de variação de cerca de 3m, todas 

posteriores ao último máximo transgressivo (G3). Estas dunas foram certamente beneficiadas 

pelos vieses de amostragem e de preservação. Além disso, o comportamento do NRM na sua 

época de origem é beneficiado pelo viés de conhecimento.   

Apesar disso, no grupo de amostras em que o comportamento do NRM pode ser inferido, 

as condições de NRM estável predominam tanto entre as idades mais novas (geração 3) como 

entre as mais antigas (geração 2). 

Um ponto a favor da possível ligação entre NRM estável e suprimento eólico, defendido 

por Giannini et al. (2001, 2007) e Giannini (2007), é a manutenção da distância dos campos de 

dunas em relação a suas áreas fontes na linha costeira. A estabilidade desta distância constituiria 

fator controlador na formação ou manutenção dos campos de dunas em atividade. O argumento 

dos autores é que a estabilidade da linha de costa, não assegurada porém favorecida por NRM 

estável,  é condição necessária para a atividade do sistema eólico, visto que, se a linha de costa 

varia rapidamente, o aporte eólico dilui-se através de uma ampla área costeira. Nesse sentido, o 

avanço ou o recuo da linha de costa rumo ao continente a taxas moderadas teriam favorecido a 

deposição e sucessivo retrabalhamento de dunas costeiras. Já a mudança rápida e acentuada da 
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linha de costa dificultaria este retrabalhamento, devido à diluição de aporte eólico provocada pelo 

crescente distanciamento entre fonte imediata primária (praia e dunas frontais) e fonte imediata 

secundária (dunas preexistentes). 

 

 
Figura 47: Envelope de variação do NRM global para os últimos 400 ka (A:  extraído de Rabineau et al. 
2006) e para os últimos 7 ka (B: adaptado de Angulo et al. 2006). As barras horizontais marcam o 
intervalo compreendido pela amostra mais o respectivo erro.  

  

Momentos de inversão de tendência de variação do NRM estariam incluídos neste quadro 

favorável de paleonível marinho e linha de costa aproximadamente estável. Esta inversão pode 

ocorrer em tese tanto em contexto de NRM alto quanto baixo. E, dentre as amostras estudadas, 
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ambos os casos foram contemplados. Mas qual destas condições seria mais favorável à 

formação de campos de dunas? E qual seria mais favorável à preservação? 

Giannini (2007) e Giannini et al. (2007) cosideraram o fato de depósitos das duas 

gerações mais antigas terem sido alcançados pelo mar durante as duas últimas máximas 

inundações da costa brasileira (Bittencourt et al. 1982, Martin et al. 1988, Giannini 1993, 

Dominguez et al. 1996, Giannini et al. 2001) como indício de que estas gerações se formaram, 

pelo menos em parte, sob contexto transgressivo terminal (pouco antes do máximo). Para isso, 

partiram da premissa de que, por encontrarem-se próximas à costa atual, estas paleodunas 

teriam sido geradas em linhas de costa e NRM similares aos de hoje. No modelo desses autores, 

as duas gerações mais novas, atribuídas à regressão que sucedeu à máxima inundação 

holocênica, teriam sido formadas ainda no mesmo contexto de NRM elevado responsável pelas 

gerações anteriores, porém sem alcançar tanta interiorização. 

  No entanto, seguindo o raciocínio da favorabilidade da estabilidade da linha de costa na 

formação de campos de dunas, exposto por Giannini (2007) e Giannini et al. (2007), os períodos 

de linha de costa estável durante glaciais, portanto com NRM baixo, também seriam, em tese, 

propícios ao desenvolvimento de sistemas eólicos costeiros (Guedes 2011).  

De fato, tanto durante os estádios glaciais como nos interglacias, o NRM permaneceu 

relativamente constante por períodos de tempo superiores às fases de transição entre esses 

estádios, e a linha de costa deve ter passado por relativa estabilidade. Nesse caso, a estabilidade 

da linha de costa pode ter ocorrido tanto em períodos de mar alto (interglaciais) como de mar 

baixo (glaciais), ambos com potencial de desenvolvimento de campos de dunas, que, a uma 

primeira análise, pareceriam semelhantes (Guedes 2011). 

No entanto, há uma dificuldade relativamente maior para a formação de sistemas eólicos 

costeiros de mar alto, em comparação com os de mar baixo, que diz respeito a duração do 

periodo de relativa manutenção do NRM. Pelo menos no último milhão de anos da história da 

Terra, quando a ciclicidade orbital de Milankovitch é dominada pela componente da variação de 

excentricidade, com período da ordem de 100 mil anos, os interglaciais são muito mais curtos no 

tempo que os glaciais (Ruddimann 2008). Assim, os períodos de NRM alto são, também, muito 

menos duradouros que os de NRM baixo. Isto significa que o tempo hábil para acúmulo de 

grandes depósitos eólicos de fonte costeira é muito menor sob condições de mar alto que sob 

tratos de mar baixo. 

Outra ressalva ao modelo de predomínio de dunas eólicas sob NRM alto refere-se à 

questão de preservação. Devido ao caráter cíclico das variações de NRM, ligado à sucessão de 

glaciais e interglaciais, um campo de dunas formado em condições de NRM alto tende a ser em 

seguida, na passagem para novo estádio glacial, submetido a queda substancial de nível de base 
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de erosão, em virtude do abaixamento do NRM e do freático. Esta queda de nível de base 

dificultaria sobremaneira a preservação de seus depósitos, no prazo da sucessão dos ciclos de 

Milankovitch. Campos de dunas formados sob NRM alto estariam mais sujeitos a erosão 

subaérea, principalmente por efeito da subseqüente queda do NRM (regressão forçada). Já os 

depósitos formados em NRM baixo poderiam ser retrabalhados por transgressão da linha de 

costa. Entretanto, se essa transgressão for resultado de subida do NRM com taxa elevada, 

somente os depósitos superficiais seriam retrabalhados, o que aumentaria consideravelmente o 

seu potencial de preservação no tempo geológico (Guedes 2011) 

7.2.2. Distribuição de idades em relação a variaçõe s climáticas 

 A área de estudo está sob influência do Sistema de Monções da América do Sul (SMAS), 

sendo reconstituições paleoclimáticas, baseadas em isótopos estáveis extraídos de estalagmites 

da caverna Botuverá (Santa Catarina) e Santana (São Paulo), indicam que para a Região Sul-

Sudeste do país as fases de aumento de precipitação, ocorridas ao longo do Quaternário, 

estariam ligadas à intensificação das monções e as de redução de precipitação, ao 

enfraquecimento das monções (Cruz et al. 2006, 2007, 2009). Estas reconstituições 

paleoclimáticas compreendem somente os últimos 120 ka e portanto não abrange as idades das 

duas amostras eólicas mais antigas deste trabalho. 

 A distribuição das idades de depósitos eólicos, em relação ao contexto das variações 

climáticas desses últimos 120 ka, pode ser analisada em duas escalas temporais diferentes. Na 

primeira e mais abrangente, na qual se avaliou a distribuição apenas das cinco amostras mais 

antigas, as idades estão preferencialmente relacionadas (em quatro dos cinco casos) com 

momentos de transição de clima, de menos para mais úmido (Figura 48) e/ou com mínimos de 

umidade. Nos gráficos de δ18O de espeleotemas do Sul-Sudeste, as maiores umidades 

correspondem aos valores da razão isotópica mais negativos, ligados ao efeito do aumento de 

quantidade de chuva (amount effect) devido à intensificação do SMAS. Nessa escala temporal de 

análise, o erro da datação LOE-SAR é de milhares a dezenas de milhares de anos. Considerado 

o porte reduzido dos campos de dunas estudados, e, portanto, a sua resposta relativamente 

rápida em termos de ativação e estabilização, menor ou igual à margem de erro do método de 

datação, as idades obtidas podem abranger tanto a época de estabilização como pelo menos 

parte da época de formação do campo de dunas. Devem, portanto, ser discutidas como épocas 

de formação e estabilização.  
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Figura 48:  Distribuição das idades LOE das amostras de depósitos eólicos em relação às variações 
climáticas registradas em estalagmites de cavernas próximas a área de estudo (vermelho: Botuverá - SC; 
azul: Santana - SP). Aparentemente, a maioria das amostras posiciona-se em momento de declínio das 
curvas e/ou em seus picos positivos, correlatos respectivamente a aumento de umidade e a mínimo de 
umidade.  

 Períodos de transição, com aumento de umidade, e períodos de mínimo seguidos de 

aumento rápido de umidade seriam favoráveis ao desenvolvimento e estabilização de dunas 

eólicas por duas razões principais. A primeira razão, ligada à formação dos campos de dunas, 

seria a diminuição da cobertura vegetal, com o consequente favorecimento do transporte eólico 

(Hesp 1983, Carter 1990, Hesp & Thom 1990, Roy et al. 1994, Hesp 2000). A segunda razão, 

ligada à estabilização das dunas eólicas, seria uma possível redução na intensidade dos ventos 

com o aumento das chuvas, efeito semelhante ao observado na estabilização recente das dunas 

do litoral central de Santa Catarina (Mendes et al. Artigo 1) e médio norte do Rio Grande do sul 

(Martinho et al. 2010). Dados meteorológicos do último século apontam para a elevação da 

precipitação anual associada a diminuição na intensidade dos ventos como principal fator 



 

75 

 

controlador da estabilização observada nos campos de dunas da costa de Santa Catarina. Nesse 

contexto, a combinação dos efeitos de crescimento de vegetação nas zonas de deflação, que se 

tornam alagadiças com o aumento da precipitação, do aumento do limiar de transporte devido à 

coesão da areia por umidade, e da diminuição da intensidade do vento acarreta a estabilização 

das dunas (Mendes et al. Artigo 1). 

 A segunda escala temporal, compreendida dentro da primeira na forma de pequenas 

oscilações, representativas da variação climática secular, é mais facilmente observada nos 

últimos três milênios, com possível influência em G3. O erro envolvido na datação é agora de 

poucas centenas a várias dezenas de anos. Como maior parte das idades refere-se ao campo de 

dunas de menor volume (Pinheira), a margem de erro continua podendo abarcar tanto a formação 

como a estabilização do sistema eólico e deve ser interpretada nesses termos. Dentro desta 

escala de tempo, três das quatro datações mais novas abrangem momentos de queda e pico 

negativo de umidade, com elevação de umidade no final. Indicam assim que os campos de dunas 

seriam gerados em momentos de enfraquecimento das monções e estabilizados em momentos 

de sua intensificação (Figura 49). Desse modo, o mecanismo de controle climático da formação e 

estabilização das dunas inferido na escala de tempo longa agiria também nesta escala mais 

curta.   

 
Figura 49:  Distribuição das amostras datadas em relação ao registro de alta resolução de δ 18O da 
Caverna Cristal (São Paulo). As setas apontam períodos de intensificação das monções (adaptado de 
Vuille et al. 2012). 

 Desse modo, no âmbito das variações climáticas, os campos de dunas seriam formados 

preferencialmente nos momentos de clima menos úmido, ligados a enfraquecimento das 
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monções, e estabilizados nos momentos mais úmidos subsequentes, de fortalecimento das 

monções. Este padrão é aparentemente válido, com base nas idades LOE-SAR disponíveis, tanto 

na escala de dezenas de milhares de anos, como na escala dos últimos milhares de anos, em 

que os picos de menor umidade podem ser representados, por exemplo, pelo PQM e pelo PQA 

(Figura 49), e os de maior umidade, por eventos Bond e pela PIG.  

7.2.3. Caracterização das gerações eólicas  

 A sedimentação eólica quaternária da costa central catarinense pode ser resumida em 

quatro gerações, correspondentes às reconhecidas em trabalhos anteriores. 

 A geração mais antiga, G1, ocorre associada a morros de rochas cristalinas, normalmente 

dissecada por drenagens e ravinas. Compreende os depósitos eólicos em média mais finos e pior 

selecionados e de índice mineralógico RZi mais elevado. A novidade encontrada neste trabalho, 

em relação ao até então descrito para esta geração, é a presença de depósitos eólicos muito 

mais antigos que a época da máxima inundação pleistocênica (cerca de 120ka). Estas idades 

(274!25 e 318!34 ka) são também as mais antigas encontradas para depósitos sedimentares 

quaternários costeiros em todo litoral sul e sudeste do Brasil, pelo menos no que se refere a 

resultados de datação LOE-SAR publicados. O intervalo de tempo por elas abarcado coincide 

com NRM estável ou em queda suave, sendo que não se dispõe de dados climáticos, baseados 

em isótopos de oxigênio em espeleotemas, para esse período. 

 G2 ocorre na forma de depósitos de geometria tabular e topo suavemente ondulado, 

sendo os de maior representatividade em área na região. Serve de substrato para G3 e G4 nos 

campos de dunas dos Ingleses, Joaquina e Garopaba, onde, no entanto, não são reconhecíveis 

feições morfológicas eólicas. Obtiveram-se quatro idades para essa geração, (10!1; 19!2; 23!2 e 

50!4 ka), todas inseridas em contexto climático de transição de menos para mais úmido. A 

relação dessas idades com o NRM é um pouco dúbia, mas três das quatro idades distribuem-se 

em nível marinho aproximadamente estável enquanto uma incide em fase de queda abrupta do 

NRM. 

 Com morfologia eólica bem preservada, G3 encontra-se normalmente nos arredores dos 

campos de dunas atuais (G4), exceto na Pinheira, onde diferentes pulsos de campos de dunas 

(Hesp et al. 2009) desta geração aparecem dispersos pela região sul da planície de cordões 

holocênicos. As cinco idades obtidas (590!60; 940!100; 1200!110; 1800!200 e 5500! 800 anos) 

apontam para estabilização de todos os campos de dunas da geração após a máxima inundação 

do Holoceno, sendo o contexto climático geral de aumento progressivo de umidade no tempo. 

Oscilações de umidade menores, de duração secular, poderiam ser responsáveis por pulsos de 
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sedimentação, como os identificados por Hesp et al. (2009) na planície da Pinheira. A 

comparação das idades disponíveis para alguns destes pulsos com a curva de reconstituição da 

umidade na região no Holoceno (Cruz et al. 2006, Vuille et al. 2012) superior permite sugerir que 

o gatilho para a iniciação estes pulsos possa ser climático, representado por picos de menor 

umidade, com a estabilização acontecendo nas fases úmidas subsequentes. 

 A geração mais nova, G4, correspondente aos campos de dunas ativos, ocorre com 

distribuição espacial relacionada a dos depósitos de G3, que chegam a ser por ela sobrepostos 

parcialmente. Compreende, na média, os depósitos de diâmetro médio mais grosso, de maior 

seleção granulométrica e de menor índice RZi. 

 A variação granulométrica de G1 para G4 indica engrossamento gradativo de diâmetro 

médio, melhora de seleção granulométrica e tendência para assimetria mais positiva, o que 

permite sugerir, em analogia ao principio de McLaren & Bowles (1985), que o sedimento 

retrabalhado das gerações mais antigas é incorporado pelas gerações mais novas (Tanaka et al. 

2009). O padrão de engrossamento seletivo poderia ser explicado por pelo menos três hipóteses 

diferentes e não excludentes: 1. Retrabalhamento eólico sucessivo dos sedimentos das gerações, 

com efeito de retirada preferencial do sistema das frações granulométricas mais finas. 2. 

Mudança do regime de ventos ao longo do tempo, com aumento de competência de transporte. 3. 

Alteração gradual na morfodinâmica da praia, com tendência para aumento de refletividade 

(Wright et al.,1979), compatível com um engrossamento da área fonte imediata do campo de 

dunas. 

 A forte correlação entre o índice mineralógico RZi e o diâmetro médio permite propor que, 

para este caso-estudo especifico, este índice possa estar mais influenciado pela dinâmica 

sedimentar do que pela mudança de área fonte. De acordo com esta hipótese, RZi possuiria 

maior significado como índice de retrabalhamento sedimentar do que propriamente como índice 

de proveniência. Não se pode descartar, todavia, que o engrossamento seletivo da granulometria, 

por um ou mais dos três fatores sugeridos anteriormente, possa ter modificado a contribuição 

relativa de sedimentos de diferentes fontes (por exemplo, trazidos pela deriva litorânea 

longitudinal versus trazidos por rios). 

7.3. Conclusões  

Com base nos resultados obtidos e discutidos neste artigo, pode-se enumerar as 

seguintes conclusões: 

1. Quatro gerações eólicas são reconhecíveis com base em resultados de sensoriamento 

remoto e campo. Elas são correlatas às previamente definidas na costa centro-sul de Santa 
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Catarina e possivelmente extensíveis a outras regiões costeiras com campos de dunas eólicas, 

no Brasil. 

2. De posse das datações obtidas, é possível inferir pelo menos dois estágios de formação 

de dunas dentro da geração mais antiga (G1), os quais corresponderiam a níveis relativos de mar 

alto anteriores ao do Pleistoceno superior (120 ka). Assim, do ponto de vista cronológico, a 

unidade G1 poderia ser desmembrada em três.  

  3. As gerações mais novas são formadas com sedimentos retrabalhados das gerações 

mais antigas, como indicado pela variação dos parâmetros granulométricos e mineralógicos.   

 4. Na região, o índice RZi, pode ter significado hidráulico e não somente de fonte, como 

sugere sua correlação com o diâmetro médio. 

 5. A relação entre a distribuição de idades das gerações eólicas e a curva global de 

variação do NRM no Pleistoceno superior permitem sugerir que a formação dos campos de dunas 

eólicas de contexto costeiro seja favorecida por NRM estáveis, com preservação ajudada por 

subida de NRM subsequente. No entanto, o NRM claramente não é o único condicionante da 

formação e da preservação de dunas eólicas costeiras, dados os indícios de controle climático, 

segundo os quais a formação dos campos de dunas seria induzida por períodos de menor 

umidade enquanto sua estabilização ocorreria preferencialmente nos períodos de intensificação 

das chuvas ligados a ação das monções. 
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7. Conclusões gerais  

 O estudo da estabilização dos campos de dunas recentes foi de grande valia na 

compreensão da estabilização de campos de dunas antigos, sendo que a principal informação 

obtida no primeiro estudo consiste no fato de que não se pode separar as influências do vento e 

da precipitação, pelo menos na área estudada.  

 Com base nos dados apresentados e discutidos, pode-se sugerir que a geração, 

estabilização e preservação dos campos de dunas estão condicionadas a fatores que atuam em 

três escalas temporais e com certa hierarquia. Primeiramente e em maior escala temporal, a 

geração dos campos de dunas seria favorecida pela estabilidade da linha de costa, por sua vez 

quase sempre ligada a NRM estável e/ou em inversão de tendência de variação. Uma vez 

atendido esse requisito, entra em vigor, na segunda escala de tempo, o controle climático. Dentro 

deste controle, o momento favorável para formar e estabilizar dunas eólicas parece ser a 

transição de períodos menos úmidos e possivelmente mais ventosos para mais úmidos e 

possivelmente menos ventosos. Essa transição é regida pela intensificação das monções de 

verão, que supostamente aumentariam a precipitação, favorecendo assim a estabilização das 

dunas recém-formadas em episódios de menor umidade. A última escala, que opera em ciclos 

centenários, seria representada pelos pequenos episódios de diminuição de precipitação com 

intensificação de ventos, seguidos por aumento na precipitação, por exemplo, o Período Quente 

Medieval e a Pequena Idade do Gelo, respectivamente. Este terceiro fator, de hierarquia menor, 

seria portanto também climático e funcionaria por mecanismo similar ao segundo. 

 Com base nos dados apresentados e discutidos, pode-se sugerir que a geração, 

estabilização e preservação dos campos de dunas estão condicionadas a fatores que atuam em 

três escalas temporais e com certa hierarquia. Primeiramente e em maior escala temporal, a 

geração dos campos de dunas seria favorecida pela estabilidade da linha de costa, por sua vez 
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quase sempre ligada a NRM estável e/ou em inversão de tendência de variação. Uma vez 

atendido esse requisito, entra em vigor, na segunda escala, o controle climático. Dentro deste 

controle, o momento favorável parece ser a transição dos períodos menos úmidos secos e 

possivelmente mais ventosos para os momentos mais úmidos e possivelmente menos ventosos. 

Essa transição é regida pela intensificação das monções de verão, que supostamente 

intensificariam as chuvas favorecendo assim a estabilização das dunas após sua formação nos 

episódios menos úmidos. A última escala, que opera em ciclos centenários, seriam os pequenos 

episódios de diminuição de precipitação com intensificação de ventos, como o Periodo Quente 

Medieval, seguidos por aumento na precipitação como a Pequena Idade do Gelo. Nessa pequena 

oscilação, os campos de dunas seriam gerados na intensificação dos ventos que ocorrem 

associados a períodos menos cuvosos e seriam estabilizados nos períodos mais chuvosos 

seguintes.  
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