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Resumo

Os sistemas deposicionais eólicos ativos da costa brasileira incluem campos de
dunas livres e depósitos vegetados. Os campos de dunas livres encontram-se em quatro
áreas principais: 1. no trecho que vai dos Lençóis Maranhenses ao extremo sul do Rio
Grande do Norte; 2. nas vizinhanças da desembocadura do rio São Francisco, SE/AL; 3. na
regiäo de Cabo Frio, RJ; e 4. entre a ilha de Santa Catarina, SC, e o extremo sul do Rio
Grande do Sul. Os depósitos vegetados, principalmente dunas frontais, nebkhas e lobos de
ruptura de deflação (blowouts), predominam nas demais áreas costeiras do país.

Os elementos morfológicos identificados nestes sistemas eólicos podem ser divididos,
quanto à sua funçäo, em quatro grupos. O primeiro grupo, ou de estoque inicial, é o único de
ocorrência universal. Nele podem estar presentes dunas frontais, franjas de areia,
protodunas e dunas sem vegetação de orientação transversal ao vento. O segundo grupo,
ou de deflação, possui a função de separar duas acumulaçöes principais (estoque inicial e

estoque fìnal) segundo uma distância de equilibrio. lnclui rupturas de deflação, rastros
lineares residuais, retrocordões e dunas parabólicas. O terceiro grupo, de superposição ou
cavalgamenlo, inclui dunas barcanas e, mais tipicamente, cadeias barcanóides. Seu papel é
o de elevar a acumulação até uma altura de equilíbrio, através da superposição sobre
megaforma de hierarquia maior, representada pelo campo de dunas livre, e, ao mesmo
tempo, através do cavalgamento das formas de leito de mesma hierarquia. O quarto grupo,

dos elementos de avanço, compreende cordões de precipitação e lobos deposicionais e
possui a função de estender o campo de dunas, lateral e longitudinalmente, até sua disiância
de equilíbrio. Sob condição de desbalanço construtivo (influxo maior que efluxo) em dado
grupo funcional de elementos, o excesso de areia tende a ser consumido na formação e

alimentação de outros grupos mais interiores. Os grupos funcionais constituem domÍnios do
espaço interligados dentro do sistema e, por extensão, verdadeiras associações de fácies:
os elementos de estoque inicial compõem a associação praia-duna (A); os elementos de
deflação reúnem-se na associação planície deflacionar (B); e os elementos de cavalgamento
e de avanço, isolados ou associados, definem a associação campo de dunas livres (C). As
relaçöes entre as associaçóes faciológicas podem ser desdobradas em quatro categorias
conforme o equilíbrio entre matéria e energia (e entre influxo e efluxo) seja atingido na

associação praia-duna (A), na relação entre associação praia-duna e a associação planície

de deflação (A-B) ou na relação entre as associações praia-duna, planicie de deflação e
campo de dunas livres (A-B-C). Relação direta entre as associações praia-duna e campo de
dunas livres (A-C) representa equilíbrio entre influxo e efluxo seguramente ainda não
atingido. Destas relações saem oito estágios morfodinâmicos de sistemas eólicos,
numerados de 1 a I em grau crescente de relação saldo eólico / espaço de acumulação

Uma vez alcançada a distância e a altura de equilíbrio, a evolução do sistema varia
conforme o saldo influxo-efluxo como todo torne-se nulo ou mantenha-se positivo. Com saldo
eólico nulo, o sistema mantém-se em equilíbrio dinâmico de estado estacionário. Fácies de
deflação e/ou avanço, caso presentes, passam simplesmente a migrar. Esta migração leva
ao distanciamento entre campo de dunas e área fonte além da distância de equilíbrio e, a
médio prazo, à estabilização do sistema. Ao mesmo tempo, porém, um novo sistema tende a
surgir junto à praia. Se o balanço influxo-efluxo no sistema como todo permanece positivo, o
sistema mantém-se através de retroalimentação negativa, com a subdivisão em duas
porções, separadas por planície de deflação, de modo que a porção mais proximal passe a

atuar como fonte para a distal. Ocorre assim a "duplicação" de campos de dunas ativos.
Se a relação entre o saldo eólico influxo-efluxo e o espaço de acumulação cai

bruscamente, o sistema desloca-se em retroalimentação positiva para outro estágio
morfodinâmico, em que a retenção de areia seja menor. lnversamente, se o saldo relativo
aumenta de modo abrupto, o sistema desloca-se para estágio morfodinâmico de retenção



maior de areia eólica. Por exemplo, em costa com comportamento transgressivo, a erosão e
recolocação em circulação de depósitos subaquosos preex¡stentes elevam a probabilidade
de alimentação do sistema eólico, ao mesmo tempo em que reduzem o espaço de
acumulação. A retroalimentação positiva do sistema atua no sentido de aumentar a
saturação de areias eólicas e, portanto, a distânc¡a e a altura de equilíbrio'

Sob comportamento regressivo persistente, a sucessão de regimes de saldo eólico
cada vez menor pode conduzir, por exemplo, à transformação de campos de dunas livres em
feixes de cordöes dunares. Já sob comportamentos transgressivos, cordões de dunas
frontais podem sofrer deflação crescente e permitir o estabelecimento gradual de campos de
dunas livres. Este é o tipo de processo aqui evocado para explicar a formação das duas
seqüências de depósitos eólicos, deduzidas em Santa Catarina, mas extensível a grande
parte dos setores costeiros brasileiros com vocação atual ou recente para formação de
campos de dunas livres. A seqüência eólica A, mais antiga, relaciona-se ao NRM alto do
último interglacial, enquanto a seqüênc¡a B, mais nova, associa-se ao NRM alto do
Holoceno. Os depósitos representativos de três gerações eólicas mais novas (2,3 e 4),
integrantes da seqüência B, teriam se diferenciado no contexto, de retroalimentações
negãtivas posteriores à máxima inundação marinho-lagunar do Holoceno.
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Abstract

ln Brazilian coast it is possible to recognize lwo types of active coastal systems:
dunefields and vegetated dunes. The dunefields occur in four main areas: 1. between
Lençóis Maranhenses (State of Maranhão) and the southern Rio Grande do Norte; 2. in the
São Francisco river mouth (Sergipe/Alagoas); 3. in the Cabo Frio region (Rio de Janeiro);
and 4. between Santa Catarina lsland and the southernmost Rio Grande do Sul coast ln

other coastal sections of Brazil, the dom¡nant type of aeolian deposits corresponds to the
vegetated ones, mainly foredunes, nebkhas and blowout depositional lobes.

The morphologic elements recognized in these aeolian systems may be classified, as
for their functions, in four groups. The first one, or the in¡tial stock group, is the only with
universal occurrence. lt comprises foredunes, sand fringes, protodunes and transverse
dunes. The second, or the deflation group, has the function of to separate two main
accumulations (initial and final stock) according to a equilibrium distance or saturation
strength. lt includes blowouts, residual trailing idges, gegenwal/e and parabolic dunes. The
third group, of climbing or overlapping elements, comprises barchans and, more typically,
barchanoid chains. lts role is to elevate the aeolian accumulation until a equilibrium height, by
the overlapping of a major megaform (the dunefield), and, in the same time, by the climbing
of aeolian bedforms of same hierarchy. The fourth, or advance group, comprises precipitation
ridges and depositional lobes. This group play the role of to extend the dunefield until its
equilibrium distance. Under constructive unbalance (influx higher than outflux) in a certain
functional group of morphologic eìements, the sand excess trends to be consumed in the
formation and growth of other groups landward. The functional groups occupy determined
spatial positions inside the system, being therefore true facies associations: the initial stock
elements constitute the beach-dune facies association (A); the deflation elements are
grouped in the deflation plain association (B); and the climbing and advance groups, ¡solated

or linked, define the dunefield association (C). The relationsh¡ps among facies associations
can be classified in four types, depending if the equilibrium between matter and energy (and

betvveen influx and outflux) ìs reached in the beach-dune association (type A), in the link
betvveen beach-dune and deflat¡on plain associations (A-B) or in the link among beach-dune,
deflation plain and dunefield associations (A-B-C). The direct flow from beach-dune to
dunefield (A-C) represents surely non achieved equilibrium between influx and outflux. From
these relat¡onships of facies association, eight morphodynamic stages are derived. They are
designated 1 to I in order of increasing aeolian supply / accumulation space rate.

Once achieved the equilibrium height and distance, the evolution of the aeolian
system varies according to the influx-outflux balance, if null or positive. With null sedimentary
balance, the system remains in dynamic equilibrium of steady state. The deflation or advance
facies eventually present begin simply to migrate. This migration conducts the system to the
distancing between dunefield and source area, beyond the equilibrium distance, and, in a
medium term, to the system stabilization. ln the same time, however, a new system begins to
develop beside the beach. lf the balance influx-outflux in the system remains positive, the
system divides itself into two port¡ons separated by a deflation plain, and its proximal portion

begins to act as source to the distal one. Through this mechanism of negative feedback, the
duplication of the dunefield occurs.

When the relation betvveen the aeolian balance influx-outflux and the accumulation
space decreases abruptly, the system changes by positive feedback to another
morphodynamic stage in which the sand retention is lower. ln counterpart, when the same
relation increases in a abrupt way, the system changes to morphodynamic stage ¡n which the
sand retention is higher. For example, in a transgressive barrier, the erosion and restor¡ng in

circulation of the pre-existent subaqueous deposits elevates the probability of to nourish the
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aeolian system in the same time that they reduce the accumulation space. Thus, the posit¡ve

feedback act to increase the aeolian sand saturation and the equifibrium distance and height.
Under persistent regression, the succession of morphodynamic stages of decreasing

aeolian balance may lead the dunefield to transform into foredune ridges. Under
transgression, foredune ridges can be submitted to intense deflation permitting the
progressive development of dunefìelds. This is the kind of process here evocated to explain
the formation of the two aeolian sequences deduced in Santa Catarina coast, and extensible
to great part of the Brazilian coastal sectors with present or recent vocation to forming
dunefìelds. The older aeolian sequence, A, is related to the last interglacial highstand, while
the newer sequence, is associated to the Holocene highstand. The three aeol¡an generations
(2, 3 e 4) which integrates the sequence B would be gathered in the context of negative
feedback processes occurred after the Holocene maxim flooding.
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1. lntrodução

1 .1. Relevâncìa do tema

Pelo menos dois aspectos justificam a rcalização de um estudo de sÍntese, e sob
perspectiva sistêmica, acerca dos depósitos eóìicos no Quaternário costeiro do Brasil. O
primeiro é a necessidade de compreender a dinâmica desses depósitos, como requ¡sito
teórico básico para o gerenciamento costeiro. O segundo aspecto é o interesse acadêmico
em fazer convergir os métodos e objetos de estudo da geologia do Quaternário, que
trad¡cionalmente enfatizam formas e processos, e da estratigrafia moderna praticada por
exemplo na geologia do petróleo, onde os conceitos de sistemas deposicionais e tratos de
sistemas desempenham papel fundamental. Esta questão reveste-se de especial significado
quando se considera que os depósitos eólicos perfazem parte relevante do registro
sedimentar e incluem-se entre os melhores reservatórios tanto de hidrocarbonetos, como de
água subterrånea (Giannini et al.2O07c).

1.1.1. Dinâmica de sistemas eólicos e gerenciamento costeiro

A erosão de praias induzida pela destru¡ção de dunas costeiras pelo homem e o
efeito de construções urbanas e outras intervenções antrópicas sobre a sedimentação eólica
são fenômenos relatados em d¡ferentes regiöes do Brasil (Angulo 1993b,c, labajara et al.
2000, Esteves et al. 2O01), a exemplo de outros países (Draga 1983, Nordstrom &
McCkuskey 1985, Moreira 1988, Carter & Chance 1997, van der Wal 2004). 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. No Brasil, obserya-se com freqüência uma inversão de valores: a
construção de muros e avenidas beira-mar de asfalto e concreto, na faixa que a natureza
reservara às dunas, é geralmente considerada sinônimo de boa administração. Soluçöes
urbanísticas elegantes, que incluem jardins e ciclovias, não levam em consideração a
preservação das dunas ativas e da vegetação original responsável por sua manutenção.
Trata-se de uma espécie de admin¡stração de aparências que reflete, de modo imed¡ato, a
falta de ¡nformação sobre a dinâmica das dunas eólicas e, de modo mediato, o conhecimento
técnìco-científico talvez ainda incipiente sobre esta questão. A escala do problema, aqui, é
mais uma vez mundìal: o tema da função das dunas no equilíbrio costeiro só começou a se
tornar recorrente no meio acadêmico a part¡r da década de 1980 (por exemplo: Hesp 1981,
1983, 1988, 1989, 1999, 2000, Psuty 1988, Sarre 1989, Carter 1990, Carter ef a/. 1990,
Kroon & Hoekstra 1990, Arens & Wiersma 1994, Hesp & Short 1999). No Brasì|, os estudos
sobre morfodinâmica praial atravessam fase de florescimento promissor desde a década de
90, evidenciado pela multipl¡cação no número de especialistas e publicaçöes, mas só agora
começam a ser acompanhados por pesquisas sobre dunas costeiras.

O fato é que excluir os depósitos eólicos da análise da morfodinâmica praial equivale
a examinar um pac¡ente com problema respiratório, apenas pelo pulmão. Assim como nas
ciências biomédicas, o uso da perspectiva sistêmica possui, mais que interesse teórico, uma
funcionalidade prática irresistível. Praias e dunas eólicas ativas mantêm entre si interações
de energia e matéria típicas de um sistema natural em equilíbrio dinâmico, para não dizer
orgânico. A modificação de qualquer parte deste sistema pelo homem implica a alteração do
sistema todo em direção a novos estados de equilíbrio, cujo funcionamento pode ser
indesejável e de difícil conhole (Giannini et al.2005). Casos de erosão costeira induzida pela
destruição de dunas eólicas são ilustrações de sistemas naturais colocados fora de controle
(ou em estados muito distantes do equilíbrio).



No caso específico de campos de dunas livres, a mobilidade da areia introduz um
fator complicante no planejamento da ocupação: a necessidade de ponderar-se a influência
da dinâmica dunar, através de previsões a médio prazo. Durante o processo de migração
que lhes é inerente, estes campos de dunas transgridem os terrenos adjacentes. Desse
modo, contribuem para o assoreamento de banhados e corpos lacustres ou lagunares,
interrompem estradas e, nas regiöes urbanizadas, avançam sobre ruas, casas e outras
edificaçöes (Giannini et al. 2005). Além disso, cada um desses campos de dunas, na costa
brasileira, possui com freqúência dezenas a centenas de quilômetros quadrados, às vezes
m¡lhares, caso do notável exemplo dos Lençóis l\/aranhenses. Muitos deles sucedem-se ao
Iongo de uma mesma pra¡a, como no Rio Grande do Sul, ou de praias vizinhas, como no
Ceará, por centenas de quilômetros seguidos. Mantêlos inteiramente intactos parece, à
primeira vista, incompatível com o adensamento populacional e o cresc¡mento da economia
turística do país. Assim, os conflitos entre a atividade antrópica e a d¡nâmica dos campos de
dunas transgress¡vos constituem uma das mais complexas e importantes questões
ambientais e econômicas do litoral brasileiro.

Mesmo nas áreas de paleodunas, o uso do solo não pode ser feito sem um
planejamento embasado em sól¡do conhec¡mento geológico, pois o adensamento da
ocupação e as atividades agropecuárias via de regra exacerbam ou reiniciam processos
geológicos, principalmente de transporte sedimentar (Giannini et al. 2005). A grande
suscetibilidade dos sedimentos arenosos incoesos à erosão pela água ou à reativação pelo
vento faz com que o uso do solo conduza ora à desfìguração geomorfológica completa das
paleodunas, com reflexos irreversíveis na paisagem, na h¡drologia e na biodiversidades
faunística e florística, ora à produção de novos campos dunares, que passam a afetar áreas
até então favoráveis à ocupação antrópica. Desse modo, a proteção e reconstitu¡ção de
campos de dunas não pode presc¡nd¡r de planejamento cuidadoso na ocupação das áreas
de paleodunas. A criação do "Parque das Dunas", em Natal, RN, área de preservação
ambiental abarcando os principais campos de dunas e paleodunas ameaçados pelo
adensamento urbano local, apresenta-se como um exemplo pos¡tivo para a manutenção dos
sistemas praia-duna brasileiros (Giannini et al. 2005). Mas que dificilmente resistirá à
pressão imobiliária, se não for implantada uma educação sobre o papel das dunas no
equilÍbrio sed¡mentar, embasada em conhecimento científico sobre a dinâmica de sistemas
eólicos.

1 .1 .2. Dinàmica de sistemas eól¡cos e estratigrafia

A dificuldade de construção de um modelo de fácies eólicas é reconhecida desde os
trabalhos pioneiros da moderna análise de fácies (Walker & Middleton 1977). lmpressionado
pela aparente monotonia de processos, estruturas e texturas eólicas, Fisher (1983), um dos
fundadores da teoria de sistemas deposicionais (Fisher & Mccowen '1967; Fisher & Brown
1972), chegou a aventar a possib¡lidade de tratar os depósitos eólicos como sistemas
s¡mples (aqueles em que as respostas a alterações controladas de aporte e energia são
previsíveis com base em conceitos de física clássica). Esta visão agora parece ingênua, mas
modelos de fácies eólicas costeiras, calcados em exemplos quaternários, continuam
relativamente escassos na literatura.

Histor¡camente, a monotonia faciológica aparente dos depósitos eólicos conduziu à
adoção de uma perspectiva estratigráfica que permitisse ver não apenas o registro
deposicional em si, mas as superfícies de descontinuidade física que resultam da migração
das dunas e/ou das interrupções e mudanças bruscas na deposição. Estas descontinuidades
del¡mitam o que recentemente convencionou-se chamar de elementos arquitetônicos (Miall
1 996, 1999; item 2.3.2). Compreendem superfícies de truncamento (bounding surfaces) de
diferentes hierarquias e supersu perfícies (Stokes '1968; Brookfield 1977; Kocurek 1981,



1988; Talbot '1985), cujo estudo tem auxiliado a revelar a complexidade dos s¡stemas
eólicos. No aspecto apl¡cado, estas superfícies, em suas dìversas escalas, possuem
implicaçöes importantes na distribuição das heterogeneidades de porosidade e
permeabilidade que controlam o fluxo de fluidos em reservatórios de água e hidrocarbonetos
(Miall & Tyler 1991 ).

A ênfase às descontinuidades físicas aproxima a análise de sistemas eólicos da
estratigrafia de seqüências, modelo de abordagem surgido na geologia sedimentar durante
as três últimas décadas, cujo paradigma é a influência do nível relativo do mar (NRM) na
origem e evolução de sistemas deposicionais e no preenchimento de bacias. No modelo da
estratigrafia de seqüências, os depósitos sedimentares são divididos em unidades
estratigráficas (seqüências deposicionais), separadas por "inconformidades" regionais
(limites de seqtiências), e suas conformidades correlativas, geradas por queda de NRM (Vail

et al. 1977). O caráter cíclico e regional das variaçöes de NRM fornece a este modelo
capacidade elevada de correlação e predição. Os padrões de empilhamento de fácies var¡am
de acordo com o tipo de sistema deposicional. Para a caracterização desses padrões em um
sistema deposicional específìco, é necessário portanto conhecer o modo como as diferentes
fácies desse sistema se relacionam com as mudanças de NRM. Esta relação é relatìvamente
bem conhecida para alguns sistemas deposicionais, princ¡palmente os marinhos, e ainda
pouco compreendida para outros, como é o caso dos sistemas eólicos em geral.

No que se refere aos campos de dunas e paleodunas costeiros quaternários, a

abordagem voltada para os aspectos da teoria de sistemas deposicionais e da estratigrafia
de seqüências oferece a¡nda vasto campo por explorar. Considerando que a variação de
NRM no Quaternário é ou pode ser conhecida com detalhe relativamente maior que em
outros períodos geológicos, os depósitos eólicos quaternários constituem excelentes
modelos para a compreensão da morfodinâmica dunar e de seu efeito na produção e
preservação de super{ícies, bem como para testar o uso dos conceitos de estrat¡grafia de

seqiìências. A adaptação da estrat¡grafia de seqüências ao estudo de depósitos eÓlicos
quaternários envolve porém desafios adicionais, impostos por pelo menos três traços
peculiares destes depósitos: em primeiro lugar, os afloramentos restritos, em que se
sobressaem heterogeneidades de mesoescala, dificilmente rastreáveis por prospecção
geofísica e testemunhagem; em segundo lugar, a menor escala de tempo e espaço
envolvida não só na deposição mas na preservação; em terceiro lugar, e conseqüência dos

dois fatores anteriores, o fato de o registro sedimentar refletir flutuações de variáveis não
necessariamente Iigadas ao NRM, incluindo mecanismos autocíclicos de estocagem
sedimentar. lnteressa, portanto, menos o paradigma teórico da estratigrafia de seqüências'
cuja ênfase no NRM deve ser evìtada a priori, e mais o tipo de procedimento metodológico
de que a estratigrafia de seqüências se serye, isto é, a construção de modelos sobre
estrutura e dinâmica de sistemas deposicionais. lnteressa investigar como os sistemas
eólicos costeiros respondem morfologicamente às variáveis macroambientais, como migram
e se empilham e como isso se reflete no seu registro deposìcional. É no contexto destes
desafios que esta Tese se insere. A meta ou proposta geral de abordar os depósitos eólicos
quaternários da costa brasileira como sistemas deposicionais tem como propósito identificar
os fatores e mecanismos controladores da sedimentação e acumulação eólica, e

correlacìoná-los a alterações nas taxas de deposição e no espaço disponível, à duração e

dinâmica dos sistemas deposicionais e à conseqüente produção de arranjos de fácies e

elementos arquitetônicos.

1,2, As questões proposfas nesfa lese e a sua itemização

O ponto de partida para a meta geral estabelecida no item anterior é a existência
atual de pelo menos dois grandes t¡pos de depósitos eólicos costeiros: as dunas frontais e os



campos de dunas. A partir desse ponto, algumas questöes fundamentais conduzem a
pesquisa. Em primeiro lugar, qual é e como se explica a distribuição destes tipos ao longo da
costa brasileira? Em segundo lugar, porque estes dois tipos maiores de depósitos não são
iguais, nos diferentes trechos de costa em que ocorrem, em termos de morfologia,
dimensões, dinâmica e orientação? Em terceiro lugar: como se distribuíram estes depósitos
no decorrer do tempo, especialmente nas últimas centenas de milhares de anos, e que
fatores determinaram esta distribuição? E, ainda, uma quarta grande questão: o que estes
sistemas têm em comum, isto é, qual a dinâmica geral de funcionamento de um sistema
eólico costeiro que está por trás da existência destes ou de outros tipos de depósitos que
possam ser reconhecidos?

Estas questöes, que compõem metas específicas desta Tese, conduzem
naturalmente a um amplo leque de variáveis capazes de influenciar o desenvolvimento de
dunas eólicas coste¡ras, como apode sedimentar, energia do vento, pluviosidade, cobertura
vegetal, fisiografìa da costa, regime de ondas e marés, morfodinâmica da praia, nível do mar
etc. São variáveis que ìnteragem em diferentes escalas de tempo e espaço, de modo tão
complexo, que sua descrição e discussão exige um tratamento não causalista e não
determinista. Dentre os vários enfoques que permitem este tipo de tratamento, a escolha
nesta Tese do enfoque sistêmico deu-se por algumas razões principais. Primeiro, porque o
uso de conceitos como sistema eólico e sistema praia-duna torna-se cada vez mais
corriqueiro na literatura de geologia costeira. Segundo, porque a estratigrafia moderna deve
uma parte substancial de seu arrazoado teórico ao conceito de sistema deposicional, surgido
na geologia do petróleo, sob influência da teoria geral de s¡stemas fundada por Ludwig von
Bertalanffy. E terceiro, porque as questões estabelecidas como metas da Tese traduzem-se
facilmente em termos de "como se organiza e funciona um sistema", no caso o sistema
deposic¡onal eólico costeiro. Quer dizer, trata-se de questöes que se adaptam bem às
diretrizes da abordagem sistêmica, segundo seu teorizador (item 2.1 ).

Dentro desta proposta geral de abordar os depósitos eólicos costeiros do Brasil de
modo sistêmico, estabeleceu-se a ordenação dos tópicos que se seguem O capítulo
metodológico (2) é dedicado à uma questão de coerência: como descrever sistemas de
modo efetivamente sistêmico? Esta questão implica uma sucessäo de etapas: inicialmente,
estabelecer definições de sistema e s¡stema depos¡cional, que sejam harmoniosas entre s¡, e

ao mesmo tempo fié¡s às concepções originaìs dos dois termos (item 2.1); em seguida,
compreender a natureza dos sistemas deposicionais dentro da tipologia de sistemas (2.2),

estabelecer os componentes menores do sistema deposicional (2.3), no caso as fácies
deposicionais, e, finalmente, traduzir para o contexto geológico as fases de descrição de
sistemas propostas por Bertalanffy (2.4). O capítulo seguinte (3) é dedicado à descrição
geral dos sistemas eólicos no Quaternár¡o costeiro do Brasil, de acordo com o método
estabelecido no capítulo anterior. Ele começa pelo exame prévio (3.1 ), cuja fìnalidade
fundamental é a delimitação dos sistemas e seus tipos no espaço e no tempo (3.1'1)'
seguida da caracterização e discussão de seu entorno ou macroambiente (3.1.2), com
destaque para NRM, fisiografia e clima. Segue-se a descrição externa (3.2), que trata das
relações do sistema com o meio e portanto da interação exercida, através de entradas e
saídas, com o macroambiente. Aqui discute-se a influência das variáveis do macroambiente
na mudança de características dos depósitos eólicos, primeiro através da elaboração de um
modelo conceìtual geral (3.2.1) e, em seguida, através da aplicação deste modelo ao longo

da costa brasileira (3.2.2). Só então o sistema é descrìto ¡nternamente, quanto a seus
elementos morfológicos constitu¡ntes (3.3.1 e 3.3.2), vários deles subdivididos em fácies
morfológicas e deposicionais, e quanto aos arranjos de elementos (3.3.3). Um modelo de
funcionamento do sistema, voltado à explicação e previsão da variação das associações de

elementos morfológicos e fácies no espaço e no tempo, é o tema do capítulo de síntese final
(4).



Cabe um esclarecimento antecipado sobre o porquê das frases de autoria do cardeal
e pensador místico Nicholas de Cusa (1401-1464), apresentadas ao longo do capítulo 2.

Bertalanffy considerava Cusa como precursor do pensamento sistêmico (Bertalanffy 1972b,
Laszlo 1974\, a ponto de ter-lhe dedicado um ensaio intitulado "O Legado de Cusa"
(Bertalanffy 1928). Este ensaio traz implícita certa admiração e até alguma inspiração pela

obra e vida do cardeal, mas não esclarece, de modo objetivo, qual foi sua influência na
concepção da teoria de sistemas. É, portanto, uma experiência surpreendente ler os versos
escritos por Cusa e descobrir que muitas das idéias fundamentais do enfoque sistêmico de

fato já estavam lá! É para compartilhar esta descoberta com o leitor da Tese que alguns
destes versos (a partir de tradução de Yockey 1993) são transcritos no decorrer do capítulo
2.

1,3, Fontes de dados de sensoriamento remoto ufilizadas t¡esfa fese

Para a avaliação qual¡tativa da distribuição geográfica e de aspectos geométricos
maiores dos campos de dunas ao longo da costa brasileira, consultaram-se prelim¡narmente
as imagens de satélite fornecidas pelo lnstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) ao
Guia Quatro Rodas Praias (1997, 2000). Este guia serviu de base também para as
toponímias de praias, vilas e municipios empregadas neste trabalho.

Para detalhamento, foram consultados os mosaicos de imagens do satélite Landsat-7
obtidas entre os anos de 1990 e 2003, disponibilizados para uso público na rede eletrônica
internacional, através do programa GeoCover (NASA 2007). As imagens de satélite
reproduzidas na Tese são da cobertura do ano 2000, exceto onde indicado. Fotografias
áreas de setores costeiros das regiões sul e sudeste pertencem ao levantamento
aerofotogramétrico executado pela Cruzeiro do Sul Serviços Aéreos, nos anos de 1952 a
1980, escala nominal 1 :25.000.

Nas imagens de satélite e fotografias aéreas onde não houver indicação gráfica, o
norte geográfico aponta na vertical para o topo da página.



2. Métodos: como descrever sistemas deposicionais de modo sistêmico?

"Com que grandeza britha a força da sabedoria: nas paftes do corpo, sua disposição, a vitalidade
inspirada, a harmon¡a e o movimento dos vários órgãos..." (Nicholas de Cusa)

2.1. Sistema e sisfema deposicional

A noção de sistema é no mínimo tão antiga quanto a filosofia grega' O dictum
aristotélico "o todo é mais que a soma das partes" é uma definição do problema sistêmico
fundamental (Bertalanffy 1972a). Analogamente, a observação de Hipócrates de cós (460-

377 a.C.), segundo a qual "o corpo é um todo harmonioso, cujas partes se mantêm em

dependência mútua e cujos atos são solidários uns com ou outros" parece um gérmen dâs

idéias que ganhariam sfafus científico no século XX, justamente nas ciências biomédicas. É

nessa área que o conceito de sistema, tal como hoje se conhece, tem SuaS origens, durante
a década de 1920, através do surgimento da idéia de "reação sistêmica" de weiss (1925

apud Delattre 1981) e da "teoria organísmica" de Bertalanffy (Bertalanffy 1926 apud Delattre
1981, Bertalanffy 1937). Ambas representavam o organismo vivo através de um conjunto de

componentes (o sistema) em interação mútua e dinâmica'
Nas décadas seguintes, Bertalanffy (1950, 1968, 1972a) idealizou a aplicação do

mesmo conceito a outras áreas da ciência e estabeleceu como meta do que ele chamou de
"teoria geral de sistemas" a integração de conhecimentos, a Ser perseguida dos níveis mais

particulares para os níveis mais abrangentes. Apesar disso, o que hoje se conhece como
;'teoria geral de sistemas" apresenta-se antes como programa de objetivos metodológicos de
que como resultado adquirido (Delattre 1981). O uso do termo "teoria" não é adequado a

rigor, daí encontrar-se grafado entre aspas nesta Tese, e os "aspectos fundamentais da

teoria de sistemas" (Quadro 2. 1 ), relacionados por Bertalanffy (1 968, 1972a), devem ser
encarados apenas como princípios de abordagem.

O princípio de abordagem essencial pode ser enunciado do seguinte modo: "as

propriedades e ações dos níveis superiores não podem ser explicados pela soma das

propriedades e ações de cada um de seus componentes considerados isoladamente; apesar
disto, é possível chegar aos níveis mais elevados partindo dos componentes menores,
quando se conhece o conjunto de componentes e suas inter-relações" (Bertalanffy 1952

apud Bertalanf'fy 1972a). Desse modo, qualquer sistema só pode ser definido por sua

coesão ou conexão, isto é, pela interação entre os elementos componentes (Bertalanffy

1972a).

Quadro 2.1. ,'Aspectos fundamentais da teoria de sistemas", melhor designados princípios de

abordagem sistêmica, compilados de Bertallanfy (1968, 1972a).

Entre outros princípios mais específicos que podem ser abstraídos dos trabalhos de

Bertalanffy (1968, 1972a), destacam-se (Quadro 2.1): 1 o uso e a descoberta de leis

sistèmicas, isto é, "analogias ou homologias lógicas entre relaçöes que, embora pertencendo

a fenômenos distintos, såo formalmente idênticas entre si"; a "teoria dos sistemas abertos"
(Quadro 2.2) seria, segundo esse autor, o exemplo mais geral de lei sistêmica. 2. a utilização

Princípio de abordaqem
1 Ênfase à interacão entre as oartes componenles

2 Uso e descoberta de leis sistêm¡cas

Uso de modelos

4 Perspectivismo

5 ExDloracão de isomorfismos

6 Descricão ¡nterna (estrutural) e externa (dinâmica)



de modelos, "enunciados analógicos" (ou "correlatos concentuais de traços universais") de
objetos observados, cujo caráter de "explicações em princípio" confere-lhes poder preditivo e
capacidade de teste e auto-falseamento (Delattre 1981, Fichter 1988); 3. o perspectivismo,
isto é, o reconhecimento da multiplicidade infìnita de modelos para um mesmo objeto e da

importância do ponto de vista, do referencial e do "espaço de estado" (variáveis escolhidas
para descrever o sistema) na construção do modelo; 4. a exploração de isomorfismos
comuns a todos os tipos de sistemas, o que permite o emprego de conceitos ou parâmetros

universais na sua descrição (por exemplo, "fluxo" e "refoalimentação"); e 5. a subdivisão da

descrição de sistemas em interna ou estrutural e externa ou funcional.

Quadrc 2.2. Enunciados das leis sistêmicas de "produção" ¡nterna (d¡S) e "entrada" externa de
entropia (d"s), com suas respectivas condições de validade e mecanismos de manutenção. ds
representa o saldo de enlropia na relação do sistema com seu meio. Compilado de Bertalanffy (1950'
1960, 1972a), Huggel (1986) e Prigogine & Stengers (1988)

Nos métodos de abordagem da geologia sedimentar, a influência da "teor¡a de
sistemas" fez-se sentir no conceito de complexo ou sistema deposicional (Figura 2.'1 ),

introduzido, sem definição formal, por Boyd & Dyer (1964) e Hayes & Scott (1964). A
utilização mais elaborada do termo, dentre os trabalhos pioneiros, deve-se a Fisher &
McGowen (1967). A definição formulada por Galloway (1979), a partir deste trabalho, é a de
"uma unidade estratigráfica física tridimensional geneticamente definida, consistindo de um

conjunto contíguo de fácies sedimentares relacionadas por processos". Galloway (1979)

deriva ainda da aplicação original do conceito três corolários: (1)sistemas deposicionais são

os equivalentes estratigráficos de unidades fisiogeográlìcas maiores; (2) sistemas
deposicionais formam os tijolos de construção essenciais no preenchimento de uma bacia

sedimentar; (3) o conceito apl¡ca-se com maior eficiência onde os limites entre sistemas
estejam preservados e possam ser mapeados. De acordo com Chorley & Kennedy (1971)'

todo Sistema geocientífico caracteriza-se pela "operação conjunta de componentes como um

todo complexo, de acordo com algum padrão observado". Na definição operacional de
sistema deposicional abstraída de Fisher & Mc Gowen ('1967), este "padräo observado"
corresponde a uma distribuição espacial de fácies e/ou associaçöes de fácies (Giannini

1993).
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Figura 2.1. Exemplos de sistemas nas ciências biomédicas e nas geociências: A. Sistema respiratório.
B. Mapa de sistemas deposicionais terciários do Grupo Wilcox na costa noroeste do golfo do México,
apresentado no trabalho pioneiro de Fisher & McGowen 1967 (desenho de A.O. Sawakuchi). Entre as
caracterfsticas comuns aos dois tipos de sistemas ou suas associaçöes, podem-se destacar a
interação entre as partes, através de fluxos de matéria e energia, e a morfologia, constituição e
posição definida de cada fácies, relacionadas a suas respectivas funções na dinåmica de trocas.

2. 2. C I ass if i ca ndo sisfemas

A proposição de um método de descrição de sistemas deposicionais adequado à
linguagem e abordagem da "teoria de sistemas" pressupõe saber de que tipo de sistema se
trata. São três os critérios consagrados de classificação de sistemas: as relações com o
meio, o nível de descrição e o grau de complexidade (Hugget 1985).

2.2.1. Relações com o meio: sistemas abertos

A classificação segundo as relações com o meio embasa a subdivisão clássica dos
sistemas em abertos, isolados e fechados (Quadro 2.2). Os objetos de estudo das
geociências encaixam-se na definição de sistemas abertos (Schumm 1979, 1991; Huggett
1985), isto é, aqueles capazes de manter-se em "estado estacionário" de "produção mínima
de entropia", através do fluxo contínuo de energia e matéria com seu meio (Bertalanfty 1932
apud Bertalanffy 1950; Prigogine 1947 apud Huggett 1985). O conceito de "estado
estacionário" refere-se a entropia invariável ao longo do tempo na relação sistema-meio
(dS-O). A "produção de entropia" mede estritamente o efeito de processos irreversíveis
dentro do sistema (d¡S). No estado estacionário, esta produçäo é compensada pela "entrada
de entropia" (d"S), de sinal negativo, referente às trocas com o meio externo. Em virtude
destas trocas, o estado estacionário é também designado "equilíbrio dinâmico" (Prigogine &
Stengers 1988). Neste estado, o sistema consegue manter constância de forma, apesar de
processos irreversíveis contínuos (Hugget 1 985).

A descrição adequada de sistemas abertos em geociências pressupõe traduzir o
conceito de entropia aos seus objetos de estudo. A analogia clássica da entropia com a idéia
de desordem não deve ser adotada como regra universal, conforme demonstrado de
diferentes modos por Tonnelat (1978), Atlan (1979) e Prigogine & Stengers (1988). A
imprecisão da comparação começa pela subjetividade das noções de ordem e desordem.

O significado exato da entropia depende da definição prévia da escala de análise
(menor elemento constituinte) e de seu critério de avaliação (posição espacial, nível
energético ou atributo físico ou químico de elemento constituinte). Na escala dos menores
elementos constituintes dos depósitos clásticos, os grãos, e no critério físico de tamanho
(granulometria) ou no critério químico de mineralogia, pode-se estender a interpretação



estatística de Boltzmann (1872 apud Prigogine & Stengers 1988) para a entropia
termodinâmica ou atômico-molecular. Nesse sentido, a entropia mediria a incapacidade de
as partículas de diferentes tamanhos ou composiçöes migrarem em rumos preferenciais
médios e, portanto, sua resistência à realização de trabalho. O estado de máxima entropia
seria o de total homogeneidade ou eqüiprobabilidade (Atlan 1979), em que a probabilidade
de se encontrar um grão de areia com dado tamanho ou mineralogia fosse a mesma em
qualquer parte do depósito sedimentar. O agente transportador de sedimentos, como o vento
atuante sobre campos de dunas, exerceria o papel de entrada de entropia, capaz de gerar
troca (nula ou negativa) com o depósito. Assim, o arranjo da granulometria segundo padröes

de variação geográfica estat¡sticamente consistentes, em resposta ao transporte sedimentar,
como no modelo de Mclaren & Bowles (1986), seria um efeito sobre o sistema de entrada
de entropia negativa, na escala íntima de elemento constituinte.

Atlan (1979) defende a analogia formal entre o conceito de entropia e o de
complexidade. Esta analogia seria independente de escala e abordagem e poderia portanto

ser estendida à observação macroscópica de arranjos espaciais na prática da análise de
sistemas deposicionais. Segundo o autor, a medida da complexidade pode ser definida sob
três perspectivas distintas: 1. pela "variedade", função direta do número de elementos
constitutivos; 2. pela "homogeneidade" destes elementos, no sentido estatístico de
Boltzmann; e 3. pela ausência de "restriçöes internas" ("redundäncias" ou "especificidades" e
"singularidades"). Restrições internas, neste sentido, seriam índices perceptíveis de não-
homogeneidade. As redundâncias ou especificidades consistem de arranjos repetitivos e
regulares de elementos constitutivos, ou suas propriedades qualitativas, capazes de conferir
simetria ao sistema (Atlan 1979, Dellatre 1981). As singularidades definem-se como
situações relativas particulares de pelo menos uma parte das variáveis no espaço de estado
(Tonnelat 1978, Delattre 1981). Estas situações levam a aumento da coerência ou conexão
interna, de tal modo que cada elemento constituinte se torna hiper-sensível a todas os outros
(Prigogine & Stengers 1988). O sistema instabilizado por hiper-sensibilidade conduz-se
abruptamente à dissipação de energia livre não inteiramente correspondida por mudança
recíproca em seu meio, até a chegada a novo estado estacionário (Bertalanffy 1972a). Esta
dissipação de energia justifica a designação "estrutura dissipativa", introduzida por Prigogine
(1947 apud Hugget 1985). Fala-se então em desequilíbrios muito distantes do equilíbrio
(Quadro 2.2), onde deixa de ser válido o "princípio da mínima produção de entropia".
Exemplo é a instabilização repent¡na da frente de uma duna eólica, com desencadeamento
instantâneo de avalancha de areia ou fluxo granular (Giannini 1993), fenômeno que, em
física, é tomado como modelo do comportamento denominado "criticalidade auto-

organizada" (setf-organized criticality'. Bak ef a/. 1987, Bak '1997). Sistemas físicos com este
comportamento caracterlzam-se pela "complexidade" e pela evolução em pulsos, alternando
períodos longos e monótonos com períodos curtos de grandes transformações, os quais se

desenvolvem através da superação de estado ou tensão crítica e de processos em cadeia
com dissipação concentrada de energia (Sawakuchi & Giannini 2006).

As singularidades surgem sobretudo através da ação combinada de variáveis
internas, inerentes à operação do sistema (Atlan 1979, Delattre 1981), incluindo aspectos
constitutivos como granulometria, coesão, empacotamento e saturação em água, e

manifestam-se nas variáveis externas, representadas pelas dimensöes tempo-espaciais.
Essa é a razão pela qual o processo dissipativo é também denominado "evolução

espontânea".
No estudo de sistemas deposicionais, as restrições internas podem ser

representadas como posições relativas preferenciais de uma fácies em relação a outra
(Giannini 1993). Nesse sentido, a formação de arranjos de componentes sistêmicos, tais
como padröes de configuração faciológica em um sistema deposicional, requer manutenção
de "ordem" pelo sistema (Bertalanffy 1950), através de entrada de entropia negativa que

caractefiza o equilíbrio de fluxo ou estado estacionário (sfeady sfafe). Por outro lado,



mudanças episódicas de arranjo, incluindo aparecimento de novas fácies, podem
representar o efeito de singularidades. Analogias conceituais e estudos de simulação têm
permitido sugerir a extensão do conceito de criticalidade auto-organizada a sistemas
deposicionais (Rothman et al. 1994, lvanov '1996, Gomez e¿ al. 2O02\ inclusive eólicos
(Sawakuchi 2006).

2.2.2. Grau de complexidade: o paradoxo da complexidade organizada

"Tudo que existe existe em vi¡7ude da ordem" (Nicholas de Cusa)

O segundo critério de classifìcação de sistemas, atribuído a Weaver (1958 apud
Huggett 1985) também permile reconhecer três tipos: simples, complexos desorganizados e
complexos organizados. Esta classificação entretanto esbarra e perde parte de seu sentido
na subjetividade do conceito de ordem ou organização. A aceitação mais ou menos
consensual dos sistemas naturais abertos como complexos organizados baseia-se na idéia
de que os elementos são muitos e suas relações muito fortes para que possam ser
estudados isoladamente, mas estas relaçöes possuem nalvteza supostamente ordenada
(Bertalanffy 1972a, Hugget 1985). O problema é que, aceita a equ¡valência entre
complexidade e entropia, estabelecida por Atlan (1979), e as conexões destes dois conceitos
com a homogeneidade e a ausência de índices de ordenação, a idéia de complexidade
organizada tem algo de paradoxal. Ou, nas palavras de Atlan (1979), passa a significar
apenas a "desordem aparente onde haja razões para presumir uma ordem oculta".

A falta de conhecimento sobre esta "ordem oculta" reside exatamente na dificuldade
de estudar com detalhe e profundidade as relações entre os componentes individuais, ainda
que sua existência possa ser presumida de um arranjo espacial observado em escala mais
abrangente. A evolução espontânea de sistemas que at¡ngem singularidades, como no
exemplo do conjunto de grãos de areia eólica no fluxo granular, é particularmente sugestiva
da existência de ordem oculta, apesar de caos aparente. Esta sensação possui três razões:
a primeira é que as singularidades são geradas por combinaçöes de oscilaçöes aleatórias de
variáveis (no exemplo do fluxo granular, sutis variações de granulometria, umidade'
empacotamento ou solicitações físicas, por exemplo, que se combinam para vencer a tensão
crÍtica intergranular ou atrito interno), o que transmite idéia de caos e complexidade; a

segunda razão é que a dissipação de energia durante a evolução espontânea do sistema dá-
se por mecanismos igualmente aleatórios e pouco conhecidos (no caso, as intensas
interações de pressão dispersiva intergranular), o que reforça a noção anterior de caos e

complexidade; a terceira é que estes mecanismos materializam-se em construções
surpreendentemente estruturadas (línguas de areia com estruturas de gradaçäo inversa, por
exemplo; Bagnold l94l , Sallenger '1979, Collinson & Thompson 1982, Giannini et al' 2007 a),

de onde se origina a idéia muito freqüente de "ordem a partir do acaso ou da desordem".

2.2.3. Nível de descrição: processos e respostas

De acordo com o terce¡ro critério classificatório, ou do nível de descrição, surgido na
geografia física (Chorley & Kennedy 1971 , Terjung 1 976, Strahler 1 980), um sistema pode

ser definido sob três modos diferentes: em termos de formas externas, em termos de
processos (fluxos de energia e matéria) e em termos de relações entre processos e formas
resultantes. O primeiro tipo, o sistema forma, pode ser exemplificado por uma duna eólica
representada por variáveis pertinentes à sua geometria, como crista, face de avalancha
(slipface) e flanco de barlavento, e à sua constituição, como propriedades texturais e

mineralógicas ou relativas à cobertura vegetal (Giannini 1993). Este tipo de descrição é, na

terminologia sistêmica, "estrutural", pois refere-se à distribuição espacial numa fatia de
tempo préJixada. O segundo tipo, denominado sistema cascata ou sistema fluxo, consiste
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de uma série de linhas de fluxo de matéria e/ou energia unindo diferentes estoques. Os
mecanismos de avalancha e de queda de grãos na frente de uma duna podem ser vistos
como duas linhas de fluxo que transferem diferentes quantidades e granulações de areia e
que dissipam diferentes níveis de energia dos estoques de crista e barlavento para os
estoques de sotavento (Giannini 1993). Uma vez que processo implica lapso de tempo e
variação, a construção deste tipo de modelo tem caráter mais dinâmico. O terceiro tipo de
sistema recebe o nome de processo-resposta ou processo-forma. Trata-se de sistemas de
fluxos de energia considerados em mútua interação com sistemas morfológicos, de tal modo
que mudanças no primeiro alteram o segundo e vice-versa (Figura 2.2). Advém da
integração entre as descrições interna e externa. O tratamento dos sistemas deposicionais
através de modelos processo-resposta tem sido sugerido ou adotado por diversos autores
(Krumbein & Sloss 1963; Galloway 1979; Galloway & Hobday 1983; Fritz & Moore 1988),
além de ter influenciado Walker (1976) em sua proposta de análise de fácies. É um
tratamento "d i nâmico-estrutural" ou morfod inâm ico.

Figura 2.2. Exemplos de relações processo-resposta em escala de duna eólica, destacando sua
influência na distribuição de processos mais básicos (em escala de grão ou ôndula). A cada processo
em escala de grão corresponde também uma resposta morfológica e constitutiva específica. As
respostas, consideradas tridimensionalmente e tanto nos seus aspectos geométricos como
constitutivos, são produtos sedimentares ou fácies. Modificado de Hunter (1981) e Caetano-Chang
(1ee7).
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2,3. Os componentes

" E como podemos imaginar uma face quando precisamos ir além de fodas as faces, transcendendo
todas as semelhanças, fodas as formas de todas as faces, lodos os co nceitos de faces, fodas as

coreg fodos os adornos... ?" (Nicholas de Cusa)

2.3.'1. Fácies morfológicas e fácies deposicionais

Na caracterização de sistemas deposicionais, os elementos básicos de descrição são

as fácies, unidades sedimentares concretas, porém desconfinadas estratigraficamente
(Walker 1976, 1992, Anderton 1985, Giannini 1993), delimitadas por mudanças de
propr¡edades macroscóp¡cas. Embora descritivas, as fácies assim definidas visam, em última

anál¡se, a interpretações de processos deposicionais. Pretendem-se portanto fácies
deposicionais e não diagenéticas. Deste modo, interessam na sua caracterização Sobretudo
as propr¡edades que possam ter-se formado ou existido durante ou logo após a deposição
(sindeposicionais e penecontemporâneas, respectivamente). As propriedades sedimentares
passíve¡s de uso na análise de fácies dividem-se quanto ao critério de definição em
geométricas, posicionais e de constituição. Entre as propriedades geométricas, incluem-se a

geometria externa e a geometria interna (esta engloba petrotrama e estruturas sedimentares
sindeposicionais, peneconfemporåneas superficiais e eodiagenéticas) Os aspectos
pos¡cionais são representados pelas medidas de paleofluxo, tomadas a part¡r da orientação
espacial de tramas e estruturas direcionais e azimutais. Os aspectos constitutivos incluem
propriedades de grão, químicas (mineralógicas) e físicas (texturais), e o conteúdo fossilífero
do depósito.

As estruturas sedimentares, sobretudo as sindeposiciona¡s, integradas aos aspectos
constitut¡vos, desempenham papel fundamental na interpretação de processos
deposicionais. A razáo é que estas estruturas resultam da migração e/ou superposição de
formas de leito sed¡mentar, cujos processos e condições deposicionais são supostamente
conhecidos a partir de exemplos atuais de campo e laboratório' lsto quer dizer que já se
parte de certas relaçöes processo-forma, como premissas. Assim, o procedimento mais

usual de análise de fácies divide-se em duas etapas: primeiro, as estruturas sindeposicionais
permitem traçar correlaçöes com a morfologia do depósito (leito sedimentar ou frente da

duna), ou seja, correlaçöes produto-forma (por exemplo, lâmina lenticular com gradação

inversa = língua de areia); em seguida, a partir destas correlações produto-forma e da

assunção tácita da validade de correlações processo-forma (língua de areia = fluxo granular),

traçam-Se correlaçöes produto-processo (lâmina lenticular com gradação inversa = fluxo
granular).

Em exemplos quaternár¡os, a morfologia do depósito pode estar ainda preservada e

ser assim observada d¡retamente no campo. Um ingrediente adicional a ser considerado na

aplicação do método de análise de fácies ao Quaternário é, portanto, a coexistênc¡a de
fácies morfológicas, traçados através da observação direta de relações processo-forma, e

fácies morfo-deposic¡onais, baseadas na descrição de elos forma-produto (incluindo atributos
como texturas e estruturas sedimentares). Através da integração "em tempo real" destes dois

tipos de fácies, é possível chegar, com segurança relativamente maior que no procedimento
usual, às fácies deposicionais clássicas e suas relaçöes processo-produto (Figura 2'3).
Desse modo, o raciocínio envolvido na análise de fácies pode ter três, em vez de apenas
duas etapas.
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2.3.2. Elementos morfológicos e elementos deposicionais (arquitetônicos): associações de
fácies

O conceito de fácies é versátil quanto à escala. Suas dìmensões, respe¡tado o
requisito de distinção por critérios mesoscóp¡cos, variam de acordo com o grau de
detalhamento adotado na análise de fácies. Do ponto de vista genético, as menores fácies
possíveis de um depósito sedimentar devem expressar os processos deposicionais mais
básicos e específicos da d¡nâmica e construção do sistema, como são, no caso eólico, a
queda de grãos, o fluxo de grãos, a migraçäo de marcas onduladas e o carpete de traçåo.
Uma mesma megaforma de leito sed¡mentar, como uma duna, pode experimentar intensa e
complexa alternåncia de vários desses processos específicos durante sua ativ¡dade. O modo
pelo qual estes processos específicos atuam e interagem pode ser característico de cada
tipo de megaforma. Ass¡m, diferentes geometrias de dunas podem distinguir-se entre si pela
¡mportância relativa e distr¡buição tempo-espacial de processos ou fácies especfficas, que é
o que se entende por associações de fácies. Assim como as fácies, as associaçöes de fácies
possuem expressão morfológica, a macroforma neste exemplo, e deposicional, o corpo
sedimentar tridimensional deixado no registro estratigráfico. Assim como as fácies, as
associações de fácies são versáteis na escala, podendo abarcar deste a microforma de leito
individual (algumas vezes de uma fácies só) até o sistema deposicional inteiro. O requisito
básico é que cada associação possua expressão tempo-espacial em sua escala, seja
portanto fisicamente separável das demais por meio de l¡mites físicos. No registro
estrat¡gráfìco, estes limites têm s¡do designados "superfícies de separação" (Brookfield
1977, Kocurek 1981 , Allen 1983) e o litossoma assim delimitado, -unidade ou elemento
arquitetônico" (Allen 1983, Miall 1985, 1988, 1994, 1996, 1999). A cada unidade ou elemento
arqu¡tetôn¡co de construção de um depósito sedimentar, registro estratigráfìco do sistema,
corresponde uma unidade ou elemento morfológico, presente na dinâmica deste sistema
quando ativo.

Embora os elementos arquitetônicos possuam uma extensa hierarquia de escalas
baseada na abrangência tempo-espacial, a meta final da análise arquitetônica de
afloramentos que abranjam mais de uma escala é 'o reconhecimento e defìniçäo de
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macroformas" (Miall 1999, p. I 99). Os elementos que podem ser considerados unidades
deposicionais fundamentais (sforeys) por excelência, são portanto, segundo Miall (1999), os
que envolvem o registro de macroformas individuais ou agrupadas (dunas e draas, por

exemplo), delimitadas por superfÍcies de separação de quarta ou quinta ordem na
classifìcação desse autor.

A "definição de uma macroforma", a partir do registro estratigráfico, é um processo

em parte interpretativo, especialmente no caso de macroformas cuja dinâmica não é ainda

bem conhecida com base em exemplos modernos (Miall '1999) Por outro lado, esta
interpretação esbarra em dificuldades relativas a um problema de escala de anál¡se.

2.3.3. "Problemas de escala" na anál¡se de fácies

O uso de sistemas deposicionais quaternários como modelos análogos para a

interpretação de sistemas deposicionais mais antigos permanece estratégia de trabalho
fundamental da sedimentologia e da estratigrafia, desde os primórdios da concepção
atualista. Este estudo analógico não pode ser feito, entretanto, sem que se leve em conta o
efeito da escala tempo-espacial na análise de fácies deposicionais (sawakuchi 2006;
Sawakuchi & Giannini 2006). Assim, pelo menos duas questões ou princípios metodológicos
devem balizar o uso de modelos análogos baseados em Sistemas deposicionais recentes. O
primeiro princípio, demonstrado por Sadler (1981), estabelece que a ocorrência de intervalos
de não deposição ou erosão, durante a evolução de um depósito ou sistema deposicional' é

diretamente proporcional ao iniervalo de tempo considerado. A conseqÛência mais direta
deste efeito é que a taxa de sedimentação aumenta com a diminuição do intervalo de tempo
utilizado para calculá-la (Sadler 1981), o que foi apelidado por Korvin (1992) de "paradoxo da

taxa de sedimentação". Dada a relação de proporcionalidade entre as escalas de tempo e

espaço no registro sedimentar (Giannini 1993), este efeito possui correlações no aspecto da

magnitude espacial da deposição. lsto permite enunciar o que seria o segundo princípio

metodológico relevante no uso de análogos modernos como modelos de fácies: o registro de
eventos deposicionais de grande magnitude é limitado pelo volume de sedimentos
disponÍveis no sistema e, por extensäo, pelas dimensöes do próprio sistema. Como
diferentes tipos de processos deposicionais, e portanto diferentes fácies, possuem
periodicidades e taxas de sed¡mentação dìstintas, sistemas do mesmo tipo, porém de
tamanhos diversos, podem apresentar diferenças na constituição, representatividade e
variabilidade das fácies (Sawakuchi 2006, Sawakuchi & Giannini 2006). Outro corolário deste
princípio é o de que a taxa de sedimentação é um conceito relativo não apenas no tempo
como no espaço. significa que taxas de sedimentação idênticas, atuando no preenchimento

de espaços volumetricamente distintos, podem gerar padrões de acumulação também
completamente distintos.

Quadro 2.3. Questões de escala na análise de fácies e algumas de suas possíveis implicações no
Quaternário
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2.4. Desc reve ndo sísúemas

"A mente manifesta-se em uma progressão de fluxo natural em quatro vlas" (Nicholas de Cusa)

O primeiro requisito para uma descrição sistêmica, em determinado compartimento
da ciência, é a padronização de uma linguagem compatível. No aspecto semântico, dispõe-
se de uma linguagem sistêmica potencialmente aplicável a todas as modalidades da ciência,
a qual entretanto deve ser submetida a análise conceitual (sintática) cada vez em que for
transferida a qualquer uma destas modalidades (Delattre 1981). Dentro deste tipo de análise
conceitual, aplicado à geologia sedimentar do Quaternário, um método de descrição de
sistemas deposicionais foi previamente proposto (Giannini 1993). Aqui, procura-se aprimorar
esse método no sentido de torná-lo mais fiel às etapas da "teoria geral de sistemas" de
Bertalanffy (1972a) e, ao mesmo tempo, compatível com os procedimentos de análise de
sistemas deposicionais e de fácies que se têm demonstrado mais eficientes (Galloway 1979,
Anderton 1985), inclusive no Quaternário costeiro (Cowell & Thom 1994).

Nesta Tese, propõe-se dividir a análise de sistemas deposicionais em quatro etapas,
correspondentes duas a duas a dois ciclos sucessivos de descrição, interna e externa (sensu
Bertalanffy 1972a), aplicados em escalas de abrangência decrescente (Figura 2.4). Assim,
as duas etapas do primeiro ciclo aplicam-se ao conjunto sistema-meio, enquanto as do
segundo visam especificamente ao sistema em foco. Segundo Bertalanffy (1972a), a
descrição interna consiste no reconhecimento dos componentes e das variáveis de que o
sistema depende, ou variáveis de estado. Ela é, portanto, segundo o autor, essencialmente
estrutural. Enquanto isso, a descrição externa descreve a operação do sistema em termos
de entradas, saídas e retroalimentações. Possui caráter sobretudo funcional (Bertalanffy
1972a).

ldealmente, a sucessão entre descrição interna e externa não deve ser vista como
sequência estanque de etapas, mas como uma ordenação de comandos em uma rotina de
algoritmo, a ser repetida indefinidamente. Este princípio é compatível com o procedimento
adotado em análise de fácies, segundo o qual as fácies só devem ser finalmente
estabelecidas (formalizadas ou compiladas) após o conhecimento devido de suas
associações e interações mútuas (Walker 1976, Anderton 1985, Giannini 1993).

34
Variáveis do meio que influenciam o sistema

Trocas com sistemas vizinhos através de variáções do meio

Trocas entre componentes do sistema

Figura 2.4. Representação
esquemática das quatro fases
de análise de um sistema
deposicional: 1. Exame prévio
ou delimitação sistema-meio. 2.
Descrição externa das relações
sistema-meio. 3. Descrição
interna ou estrutural do sistema.
4. Descrição externa ou
funcional do sistema. As cores
indicam os objetos de interesse
principalde cada fase.
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2.4.1. Exame prévio ou das condiçÓes espaciais de contorno: o macroambiente

'A divindade é o envolvimento e a man¡festação de tudo que exlsfe" (N¡cholas de Cusa)

O exame prévio visa situar um sistema depos¡cional de dada escala no seu meio ou

macroambiente, isto é, no sistema de hierarquia superior ou espaço que o envolva (Giannini
.1g93). Ele abrange o reconhecimento preliminar dos sistemas de mesma hierarquia e das

variáveis do macroambiente na escala de tempo adotada, e consisle assim numa fase de
delimitação de fronteiras espaciais, e mesmo temporais. Nesta etapa, deriva-se do todo em

direção às partes, procedimento em essência analítico, onde a escala das partes encontra-
se pré-determinada na escala do sistema de interesse. Ela pressupõe o estabelecimento de

demarcação entre sistemas e meio. O critério básico para esta demarcação é o estético
(Dooge 1968), ou de máxima simplificação, cuja condição mais importante é a de que a ação

do sistema sobre o meio pode depender tanto de variáveis internas (do sistema) como
externas (do meio), mas o sistema não é capaz de modificar os fatores do meio aos quais

ele é sensível (Delattre 1981 ).
o exame prévio pressupõe saber quais variáveis do macroambiente influenciam

significativamente aS características do sistema, especialmente suas entradas e saídas, e
em que tempo de atuação. Requer portanto a formulação ou adoção implícita de um modelo

conceitual de variáveis do macroambiente, ainda que o modo como se dá a influência de

cada variável só vá ser abordado na etapa de descrição externa seguinte. uma vez
preparado este modelo, as variáveis macroambientais do sistema específico em questão
(neste caso, sistema depos¡cional) devem ser dimensionadas'

A formulação de um modelo conceitual compõe sempre o primeiro passo de qualquer

abordagem sistêmica. Ela está presente, por isso, em todas as etapas de descrição aqui
propostas. Aliás, o objetivo desta Tese é, sobretudo, a construção de um modelo conceitual
de sistemas eólicos costeiros, com base principalmente em exemplos brasileiros. O modelo

conceitual corresponde à imagem mental de determinado fenômeno ou objeto da natureza
(Krumbein & Graybill .1965), em que se procura destacar os traços essenciais e omitir os

detalhes supostamente acidentais (Hugget 1985). Como todo primeiro passo, não é trivial,

tampouco irrelevante, muito pelo contrário (Cowell & Thom 1994)' GESAMP 1991 (apud

Coweel & Thom 1994) enfatiza que modelos conceituais com pouca ou nenhuma
parametrização, porém baseados em conhecimento preestabelecido de processos, podem

ser mais úteis que modelos preditivos quantitativos em que os processos tenham recebido
pouca atenção.

2.4.2- Condições funcionais de contorno: entradas e saídas

"Volto para o d¡vino, com envolv¡mento e man¡festação. Voltando, entro e saio da divindade. Quando a

enc1ntro, como O poder que se man¡festa, saiO. Quando a encontro, COmo o poder que envolve, entro.

Quando a encontro, como o poder que envolve e se man¡festa, entro e saio ao mesmo tempo."
(N¡cholas de Cusa)

No método da "teoria de sistemas", a descrição externa do sistema deposicional em

mútua relação com seus sistemas vizinhos e com o macroambiente deve preceder a

descr¡ção interna de cada sistema deposicional. O controle exerc¡do sobre a interação entre

os sistemas por variáveis do macroambiente prev¡amente selecionadas deve ser detalhado e

integrado. A descrição das condições funcionais de contorno é portanto uma etapa de

síntese em escala espacial maior, cujo objetivo princ¡pal é determinar o padrão de operação

16



do sistema e sua função em relação à operação geral de seu meio (Berlalanffy 1972a),

através das relações entre entrada (input) e saída (oufpuf) de matéria e energia,

denominadas canais de transferência ou comunicação. A comunicação pode ser definida

como o intercâmbio de matéria e energia com o meio (Bertalanffy 1972a).

A exemplo do estudo do macroambiente, a descrição externa pressupöe construir ou

adotar um modelo conceitual, neste caso um modelo de controle de volume do sistema

(entradas e saídas) por variáveis externas.

2.4.3. Descrição interna ou análise estrutural do sistema

A descr¡çäo interna do sistema em foco pressupöe o conhecimento tão minucioso

quanto possível de seus componentes, no caso as fácies eólicas. Assim, o objetivo mais

elementar da descrição interna é a determinação dos arranjos espaciais de fácies que

caracter¡zam cada sistema deposicional e que na semântica sistêmica correspondem a
"estruturas" ou "padröes" (Bertalanffy 1950, 1972ai Delattre 1981; Gregory 1985). Este

caráter "estrutural" da descr¡ção interna torna-a, em primeira instância, uma produção de

modelos de formas. Neste contexto, torna-Se de essencial importância o conceito de

associações de fácies: conjuntos de fácies vizinhas que formem arranjos preferenciais e que

tenham posições relativas também preferenciais dentro do sistema'

2.4.4. Descrição externa ou morfodinâmica do sistema

De acordo com o princípio geral da "teoria de sistemas"' a divisão em partes

componentes só tem sentido, ou só se completa, quando estas partes são devidamente

situadas dentro da operação do sistema. Deste modo, a descrição interna do sistema,

morfológica ou "estrutural", deve passar à externa, de caráter dinâmico e funcional

(Bertalanffy 1972a). Na prática da descrição de sistemas deposicionais, é imprescindível a

integração mútua entre "estruturas" e a operação do sistema e, portanto, as conjecturas

sobie sua evolução no tempo (Gregory 1985), que caracter¡zam a abordagem como modelo

processo-forma ou processo-resposta (Fritz & Moore 1988, Fichter 1988)

Da interação entre aspectos morfológ¡cos e dinâmicos na descrição interna de

sistemas, deriva o conceito de morfodinâmica. uma definição para morfodinâmica no

contexto costeiro pode ser encontrada em wright & Thom (1977): "o ajuste mútuo entre

topografia e dinâmica de fundo, através do transporte sedimentar". No contexto de sistemas

eólicós quaternários, a definição, modifìcada de Martinho (2OO4), é a de morfologia e

dimensões das feições eólicas (fácies morfológicas) e sua distrìbuição tempo-espacial em

vista do equilíbrio dinâmico do sistema.

2.4.4.1. Conceitos e propriedades fundamentais dos processos mofodinâmicos

Na morfodinâmica de sistemas, são de fundamental importância os conceitos de

perturbação e retroalimentação. A perturbaçäo é a flutuação nas variáveis de estado capaz

de afastár temporariamente o sistema de seu estado de equilíbrio. A retroalimentação é o
mecanismo pelo qual o sistema, uma vez perturbado, retoma seu estado de equilíbrio
(retroalimentação sensu sfricfo ou negativa) ou evolui espontaneamente para novo estado

estaclonário (ietroalimentaçäo positiva). A retroal¡mentação negativa é o processo de troca

controlada de entropia com o meio, pelo qual o sistema se mantém em constante equilíbrio

de fluxo. A analogia clássica do princípio de funcionamento deste mecanismo é a do

termostato (Bertalanffy 1950, 1965). Trata-se de um controle de função do sistema em

relação a seu meio (Bertalanffy 1972a). Bertalanffy (1960) destaca a possibilidade de

desóoberta de leis de construção-destruiçäo ou de morfologia dinâmica, baseadas na
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prem¡ssa de reversibilidade e manutenção do equilíbrio de fluxo. Leis utilizadas para explicar
a manutenção de perfis de equilíbrio costeiro submetido a variações limitadas do regime de

ondas ou do nível do mar, como é o caso do princípio de Dean (1987), poderiam ser aí

incluídas (Giannini 1993, Cowell & Thom 1994).
No contexto da análise da evolução costeira, Cowell & Thom (1994) listam sete

propriedades essenciais dos processos morfodinâmicos: a auto-regulação, a auto-

organização, a heterogeneidade, a não-linearidade, a herança markoviana, a não-

estacionáridade e a histerese. Com exceção da heterogeneidade e da histerese, o fenômeno
da retroalimentação encontra-se, segundo os autores, na raiz de todas estas propriedades.

Auto-regulação e auto-organização são efeitos ou capacidades inerentes à retroalimentação
negativã e positiva, respectivamente. Heterogeneidade é a propriedade pela qual os
prdcessos se d¡stribuem com intensidade e qualidade variável ao largo do sistema. Não-

iinearidade diz respeito à trajetória interrompida que o sistema percorre em seu espaço de

estado, quando existem interaçöes fortes entre as variáveis (Bertallanfy 1968). Herança

markoviana é a propriedade pela qual o estado estacionário imediatamente anterior, numa

evolução morfodinâmica, constitui uma das variáveis a influir no estado estacionário seguinte
(cowell & Thom 1994). Não-estacionaridade é a propriedade que descreve o sistema como

àependente do tempo, isto é, suas mudanças não são totalmente aleatórias' mas

cumulativas (cowell & Thom 1994). Relacionada a esta dependência, encontra-se a

histerese, que é a variação de resposta do sistema a oscilações iniciais, à medida que novas

oscilaçöes se superimpõem. A histerese é um efeito de filtragem ligado ao caráler finito do

tempo requerido para a resposta morfodinâmica: um atraso irreversível, um obstáculo ao

alcance de estados estacionários.
As respostas morfológicas a perturbações são dadas por acréscimos ou retiradas de

sedimentos. Admitida como constante a taxa de acréscimo ou retirada, e portanto a taxa de

transporte, o tempo necessário para que a resposta morfodinâmica seja completa, e o

equilíbrio alcançado, é o quociente entre o volume sedimentar da resposta morfológica e a
taxa de transporte. Este tempo recebe o nome de tempo de relaxamento. o tempo de

relaxamento é uma grandeza dependente de escala: para dada taxa de transporte, quanto

maior o volume envolvido na resposta morfológica, maior é o tempo necessário para a
aquisição do equilíbrio. uma conseqüência disso é que a resposta morfológica é
propoicionalmente tão mais demorada quanto maior o volume do depósito sedimentar
envolvido. A rigor, o tempo de relaxamento é uma grandeza apenas teórlca, pois a taxa de

transporte não é constante, mas diminui gradualmente com o tempo, à medida que se

aproxima do estado de equilíbrio. Se esta redução for expressa como um decaimento
exponencial, então o período para manifestação da resposta morfológica do sistema à

perturbação pode ser caracterizado por uma constante de tempo, similar a meia-vida (Cowell

& Thom 1994).
Esta constante de tempo corresponde à razão entre estocagem e dissipação de

energia pelo sistema após a perturbação (Bennett & chorley 1978 apud Cowell & Thom

1994) e, portanto, a uma medida direta da capacidade do sistema em filtrar a perturbação

(Brunsden & Thornes 1g7g apud cowell & Thom 1994). Seu recíproco é a sensitividade, cuja
quantifìcação se pode fazer também através do quociente entre tempo médio de recorrência

do evento perturbador e tempo médio de resposta (Brunsden & Thornes 1979 apud Gregory

1e85).
um dos fatores complicantes na análise do tempo de resposta é a existência do

atraso ou defasagem (time lag: Hugget 1985, Cowell & Thom 1994), efeito pelo qual a
resposta morfológica é afetada por novas oscilações nas condições de contorno. O atraso

nada mais é que a manifestação da histerese no tempo de resposta.
A dependência do tempo e a histerese tornam a evolução costeira dirigida por uma

tensäo de desequilíbrio. A conseqüência é que o atraso permite apenas parte da resposta

morfológica em direção ao equilíbrio transitivo (chappell 1983 apud cowell & Thom). o
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tempo é maior que o período de manutenção das condições de contorno, o equilíbrio não se
desenvolve plenamente, e um "equilíbrio potencial", "estado ótimo" ou "atrator" passa a
existir a cada instante (Cowell & Thom 1994).

2.4.4.2. Estabilidade morfodinâmica

O arcabouço conceitual da análise morfodinâmica de sistemas completa-se com os
tipos de estabilidade e a superação de limiares, onde se situa o conceito de retroalimentação
positiva ou evolução espontânea. A estabilidade, dada pelo comportamento do sistema
diante de perturbações, permite a classificação dinâmica dos sistemas em neutros, estáveis,
instáveis e metaestáveis (Figura 2.5).

Figura 2.5. Representação dos tipos de estabilidade de sistemas, por analogia com a mecânica
clássica (segundo Huggett 1985), e de seus respectivos exemplos geológicos. A. Planície progradante
na parte centro-sulda llha Comprida, SP (escala: 100m). B. Chenier com intraclastos de lama na praia
de Tijucas, SC. C. Desembocadura lagunar do Camacho, Jaguaruna, SC, que alterna fases de
abertura e fechamento (Foto-Bacha, Laguna, 1999). D. Planície fluvial meandrante do rio Owens,
Califórnia, EUA (Foto: Alain Glaizner). A classificação depende da escala de observação. Um sistema
metastável, dentro de certos limites, pode comportar-se como instável ou estável.

O sistema neutro é aquele em que a perturbação altera apenas sua posição em
relação a um referencial externo, mas não sua estrutura (forma, dimensões e posição interna
das fácies), como exemplificado pela migração lateral de meandros (Thornes 1983 apud
Huggett 1985), em sistemas fluviais cuja energia seja pouco variável. O sistema estável
tende a manter suas variáveis restritas a um intervalo de valores médios. É exemplificado
por uma planície costeira cujo espaçamento entre alinhamentos de cristas praiais oscile
ligeiramente em torno de um valor modal (Huggett 1985). O sistema instável mantém-se
enquanto não houver alterações intensas no meio; quando isto acontece, suas próprias
variáveis internas assumem valores distintos ao extremo. É um caso raro, representado por
sistemas autofágicos (Thornes 1983 apud Huggett 1985), por exemplo, uma planície de
maré lamosa em baía protegida, que, ao ser submetida excepcionalmente à ação de ondas,
transforma-se em praia cascalhosa de intraclastos de lama. O sistema metaestável mantém-

l9



se enquanto as flutuaçöes ocorrerem dentro de certos limites; uma vez ultrapassados estes
limites, tal sistema passa a dissipar energia de modo irreversível, rumo a estados
estacionários geralmente de menor entrop¡a, o que caracteriza a evolução espontânea.
Sistemas muito afastados do equilíbrio têm sua sensibilidade aguçada e tornam-se
suscetíveis a fatores que, perto do equilíbrio, seriam negligenciáveis (Prigogine & Stengers
1988).

Existem exemplos de sistemas metaestáveis que podem ser submetidos a sucessivas
mudanças de confìguração e a sucessivos estados estacionários, cada qual correspondendo
a condiçöes relativamente estreitas de variáveis de estado. Tais exemplos são
especialmente comuns entre os fenômenos relacionados com fluxo de fluidos e com
processos de erosão, transporte e deposição (Hugget 1985). Podem-se citar, entre os
primeiros, as séries de formas de leito originadas sob fluxo unidirecional em função de
variações no número de Froude e na granulometria (diagrama-modelo de regime de fluxo) e,
entre os últimos, a sucessão de padröes morfodinâmicos de praias arenosas (Giannini 1993,
Cowell & Thom 1994), ilustrada na Figura 2.6.

Figura 2.6. Os se¡s estágios ou tipos de morfodinâm¡ca praial segundo
1 a 6 represenlam um ciclo de acreção praial completo.
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Nos s¡stemas metaestáveis, o fenômeno da retroalimentação negativa só é possível
dentro de certos limites de oscilação das variáveis de estado. Tais limites, limiares
(thresholds) ou singularidades denotam descontinuidades no espaço de estado. Uma vez
romp¡do o limiar, através de oscilação de variáveis, e decorrido certo tempo de atraso, o
sistema adquire novo estado estacionário dentro do qual a retroalimentação negativa se
torna novamente possivel.

Os estados existentes nos lados opostos de um limiar podem ou não coexistir sob as
mesmas condiçöes de contorno. Fala-se então em limiares fansitivos e intransitivos,
respectivamente (Huggett 1985). Limiares transitivos associam-se a perturbações fortes nas
condições de contorno. Já os limiares intransitivos relacionam-se com oscilações em
variáveis internas do sistema e ocorrem quando uma ou mais variáveis no espaço de estado
são não lineares (Chappell 1983 apud Huggett 1985). Deste modo, correspondem
respectivamente aos limiares extrínsecos e intrínsecos de Schumm (1979 apud Gregory
1e85).

Exemplo de limiar transitivo ou extrínsico em geologia sedimentar encontra-se na
coexistência de depósitos continentais relícticos afogados com depósitos marinhos
produzidos após subida rápida de nível relativo do mar.A existência de limiares intransitivos
significa que o estado estacionário a ser atingido através da dissipação não é único: o
sistema deve "optar" por um dentre dois ou mais novos regimes de equilíbrio. Esta "opção" é
o que se chama de bifurcação, e seus princípios teóricos encontram-se na "teoria das
catástrofes" de Thom (1972). Num espaço de estado tridimensional, a superfície
representativa do limiar pode aparecer, por exemplo, como a parte do meio de uma folha
dobrada (Figura 2.7), cada supedície contínua de dobra acima ou abaixo do limiar
constituindo um tipo de alternativa. A maioria dos limiares intransitivos e bifurcações
estudados em geologia, como os exemplos de Chapell (1978 apud Huggett 1985) e Giannini
(1993), aqui reproduzidos, ocorre entre erosão e deposição, com duas variáveis de estado
quaisquer combinando-se não linearmente para gerar ou intervir numa terceira variável. No
exemplo da figura 2.7 A, energia de onda e nível freático combinam-se para criar efeitos
episódicos de fluidificação de areia (opção erosiva) ou acreção de barras litorâneas (opção
deposicional). Na figura 2.78, taxa de subida de NRM (ou energia de onda) e granulometria
combinam-se para acionar a troca sedimentar episódica entre praia e face litorânea e para
tornar a praia abruptamente mais dissipativa (opção erosiva) ou reflexiva (opção
deposicional).

Bifurcações diferentes podem suceder-se na evolução de um sistema tanto quanto
estados estacionários diferentes. Esta sucessão e o caráter estocástico das condições
limiares, somados à não linearidade das variáveis que as determinam e à inclusão do estado
estacionário anterior entre estas variáveis, introduz no desenvolvimento do sistema uma
dimensão histórica não determinística (Prigogine 1980, Cowell & Thom 1994). No estudo da
evolução morfodinâmica de sistemas costeiros, esta dimensão histórica materializa-se em
comportamento "dependente ou sensível a condições iniciais" (Philips '1992) e em "caráter
cumulativo, impredizível e irreversível", onde saÍdas morfológicas incluem-se entre as
entradas de um novo ciclo (Cowell & Thom 1994). Este comportamento faz com que a
sucessão de estados morfodinâmicos seja influenciada pela herança markoviana da
morlologia antecedente: o sistema é dependente de seu próprio passado (Cowell & Thom
1994).
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Figura 2.7. Representações "cúspide-catástrofe" da combinação não l¡near entre var¡ave¡s. A.
Energia de onda e nível freático controlando a produção de erosão versus acreção praial (segundo
Chappell 1978 apud Huggett 1985). B. Granulomelria e energia de onda ou taxa de elevação deChappell 1978 apud Huggett 1985). B. Granulomelria e energia de onda ou taxa de elevação de
NRM controlando a produção de morfodinâmicas praiais erosivas versus acrecìonares (segundo
Giannini '1993). Em B, o mecanismo de Dean representa a simples migração dos estoques em
acompanhamento à subida de NRM, com tendência para manutençäo da morfodinâmica.
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3. Descrevendo sistemas eólicos costeiros quaternários do Brasil

3,1, Do todo às parfes - exame prévio

3.1.1. Delimitando o sistema eólico

3.1.1.1. Tipos maiores de depósitos

Ao examinar-se ao longo da costa brasileira a variação das feições eólicas ativas, o
aspecto que mais sobressa¡ como critério de classifìcação é a influência morfodinâmica
direta da cobeñura vegetal. Em algumas áreas, como no litoral paulista e paranaense,
dominam as feiçöes com influência da vegelação. Em outras, como na maior parte da costa
do Ceará e do Rio Grande do Sul, tornam-se dominantes as feições sem cobertura vegetal
significativa, mais impressionantes em termos de extensão e volume de areia. A presença ou
não de vegetação tem sido de fato freqüentemente adotada como critér¡o maior de
classificação de depósitos eólicos no Brasil (Tomazelli 1990, 1994, Claudino Sales 2002,
Martinho 2004, Giannini et al. 20O5, Mart¡nho et a|.2007).

Entre as feições com vegetação, destacam-se as dunas frontais (foredunes) incipientes
e estabelecidas e as rupluras de deflação (blowouts) que, quando alongadas, transformam-
se em dunas parabólicas com rastros lineares residuais ou trailing r'dges (para discussão da
definição destes e outros termos relativos a feiçöes eólicas, ver item 3.3.1).

Dentro da categoria dos depósitos eólicos sem vegetação, as feições morfológicas
maiores são os campos de dunas livres (dunefields), grandes massas individuais de areias
em movimento, constituídas de dunas eólicas simples e/ou compostas, cavalgantes ou
coalescentes, em contexto costeiro ou não (Giannini et al. 2005\. No caso coste¡ro, os
campos de dunas livres migram via de regra da praia rumo ao interior, recebendo por isso a
designação específìca de campos de dunas transgressivos (fransgresslve dunefields), termo
introduzido por Gardner (1955) que, cabe ressaltar, não implica necessariamente linha de
costa transgressiva (Giannini 1993; Angulo & Giannini 1994).

Os campos de dunas livres da costa brasileira sempre possuem uma ou mais denlre as
seguintes fe¡çöes: cordões de precipitação (precipitation rldges), dunas de orientação
transversal ao vento efetivo, com crista linear (dunas transversais sensu sfricto), em meia-lua
(barcanas) ou sinuosa (barcanas lateralmente coalescidas ou cadeias barcanóides), e
frentes ou lobos deposicionais parabólicos longitudinais ao vento.

Campos de dunas livres são formas de leito eólicas com geometria e dinâmica própria,
formadas por superposição e/ou fusão de dunas. Atendem dessa forma à definição de draa
(Wilson 1972, Kocurek 1981, 1996, Lancaster 1988) ou macroforma eólica (Jackson 1975).
Dependem, como os draas em geral, de condiçöes de suprimento duradouro e espaço
disponivel para acumulação dos sedimentos e pressupõem o entulhamento progressivo das
superfícies interdunas.

Em áreas de relação mais elevada entre energia eólica e suprimento ou de trânsito
rápido de sedimentos, lençóis de areia (sand sheefs) podem desenvolver-se no lugar de
campos de dunas livres. O termo lençóis de areia, já utilizado por Bagnold (194'1 ), refere-se
aqui a massas de areia eólica em movimento, com superfície de relevo negligenciável, isto é,
sem superimposição de dunas com faces de avalancha (Kocurek & Nielson 1986). Na costa
brasileira, existem exemplos descritos junto à foz do rio São Francisco (Barbosa 1997), na
praia de lbiraqüera, em Santa Catarina (Martinho 2004) e na costa norte do Rio Grande do
Sul (Tomazelli 1990)-
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3.1.1.2. D¡stribuição geográfica

Os principais trechos de costa com ocorrência de campos de dunas livres no Brasil são
o norte-nordeste, entre o litoral centro-leste do Maranhão (região dos Lençóis Maranhenses)
e o sul do Rio Grande do Norte, o de Sergipe-Alagoas nas vizinhanças da desembocadura
do rio Säo Francisco, o do Rio de Janeiro na região de Cabo Frio e a costa meridional, entre
a ilha de Santa Catarina e o extremo sudeste do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 3.1).
Nas demais áreas costeiras do país, o tipo de depósito eólico ativo predominante é o com
vegetação, princ¡palmente dunas frontais e lobos de ruptura de deflaçäo (btowouts). Ê.

importante ressaltar que a ocorrência de formas eólicas ativas com cobertura vegetal não
exclui a possibilidade de dunas livres, e vice-versa. Nos setores coste¡ros com campos de
dunas transgressivos, as feiçöes eólicas com vegetação comumente encontram-se
presentes.

Na costa com orientação geral E-W do Nordeste do Brasil, a leste de São Luiz (MA), o
trecho entre Formosa (Cruz) e Porto do Barco (ltarema), no Ceará, é a única região com
predomínio extensivo de dunas frontais. A sul, as dunas frontais só voltam a destacar-se
como principal depós¡to eólico costeiro nos estados de Pernambuco e Paraíba. Exemplos
com diferentes graus de preservação podem ser vistos na praia de Boa Viagem, em Recife,
PE, e no litoral sul pernambucano, em Serrambi e Muro Alto (Porto de Galinhas). No litoral
sul de Alagoas, entre Pontal do Peba e Ponta do Miaí (Coruripe), as dunas frontais atingem 5
m de altura (Giannini et al.20OS). Em alguns trechos do litoral sergipano, como Pirambu -
Pono de Sergipe (Pirambu) e Caueira-Saco (Estância), e da costa norte da Bahia, como
l\rlangue Seco (Jandaíra) - Barra do ltapicuru (Sitio do Conde), Porto do Sauípe - Barra do
Forte (Praia do Forte) e Arembebe-Salvador (incluindo ltapuã), dunas frontais altas (até 7 m)
associam-se ao interior a rupturas de deflação e dunas parabólicas. Localmente, a presença
de cordões de precipitação permite caracterizar estágio transicional para pequenos campos
de dunas transgressivos. No litoral sul baiano, os depós¡tos tornam-se menos desenvolvidos.

Em São Paulo, a pouca expressão atual de dunas costeiras ativas deve-se a dois
fatores: o caráter reflexìvo de muitas de suas praias, especialmente no litoral norte, e a
intensa urbanização dâ orla, sobretudo a partir da década de '1960. Por estas razões, os
melhores exemplos de dunas costeiras do estado encontram-se atualmente nas praias mais
preservadas do litoral sul, com destaque para Una, Juréia e llha Comprida (Bentz 2O04).
Nestas praias, é comum a presença de dunas frontais com mais de 2m de altura. As poucas
publicações existentes sobre dunas costeìras em São Paulo anteriores a 1960 deixam pistas
sobre a ampla distribuiçäo original destas feições. Assim, Freilas (1951a,b) descreve "dunas
embrionárias" no Guarujá e na Praia Grande e Hueck (1955) faz referência ao mesmo tipo
de duna desde Ubatuba até Cananéia, com maior abundância no litoral sul do estado. Ainda
segundo Hueck (1955), "dunas móveis" ocorrerìam apenas localmente, como resultado de
desestabilização pela ocupação antrópica, com destaque para dunas de até 3 m de altura
em Peruíbe, hoje inexistentes. O único exemplo de dunas livres hoje conhecido no estado é
o do nordeste da ilha Comprida, junto a lcapara, com migração para NNW (Giannini ef a/.
20O3a, 2007b, Guedes 2003, Nascimento et al. 2005).
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Figura 3.1. Dìstribuição dos principais campos de dunas transgressivos al¡vos (em cinza) e campos de
dunas inter¡ores estabilizados (áreas K, L e N4) do Brasil, segundo Giannini et a/. (2005). As setas
pretas ind¡cam rumos de migração de dunas, obtidos através de med¡das de estratificações cruzadas
(B¡garella, 19701'19711. A seta branca (área F) refere-se a rumo observado por Barbosa (1997).
Velocidades de migração de dunas baseiam-se em medida direta no terreno (+) ou comparação entre
fotografias aéreas (.), realizadas por Maia ('1998), J¡menez ef a/. (1999) e Carvalho (2002), no Ceará,
Barbosa ( 1997), em Serg¡pe/Bah¡a, Castro ef a/. (2002), no Rio de Jane¡ro, G¡annini (1 993), em Santa
Calarina, e Tomazelli (1990, 1993), no Rio Grande do Sul.
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No litoral do Paraná, Bigarella ef a/- (1969) relataram a existênc¡a de cordöes de dunas
(um a "mais de dois"), muitos já destruídos pelo homem naquela época. No Jardim São
Pedro, adjacente à praia do Leste, Bigarella efaf (1969) e McKee & Bigarella (1972) fizeram
menção a um cordão dunar ondulado, de 5 a 10 m de altura, retido por uma linha de
vegetação e por isso designado "duna de retenção". Este cordão foi caracterizado pelos
autores como um empilhamento de areia contra a vegetação, normal ao vento. A
descontinuidade e sinuosidade das cr¡stas de cordão foram atribuÍdas a interrupçöes por
rupturas de deflação aproximadamente ortogonais, com "línguas de areia" (lobos
deposicionais) à retaguarda. A distribuição de azimutes de mergulho das estratificaçöes
cruzadas confirmam a ação de ventos de SE e E, originados, segundo os autores, da
migraçäo de celas de anticiclones no avanço de massa de ar Polar, atuantes principalmente
no inverno.

3.'l.1.3. Distribuição no tempo

Paleodunas, também designadas dunas fixas ou inativas, têm sido referidas em
associação à maioria dos campos de dunas transgressivos brasileiros. Estas referências
apresentam-se sumariadas a seguir, de norte para sul.

Reg¡ões Norte e Nordeste

No Piauí, Lehugeur (1995) descreve um campo de paleodunas próximo à praia, sem
vegetação, entre as localidades de Luiz Correia e Coqueiro, cuja fixação é atribuída a

capeamento arenoso escuro, de até 50 cm de espessura, com conchas inteiras e
fragmentadas de gastrópodos. Nos Lençóis Maranhenses, Gonçalves et al' (20O2)

classificam os depósitos eólicos em quatro compartimentos: um de dunas livres atuais
(descrito em Gonçalves, 1995), um de "superfícies de truncamento eólico" e dois de dunas
fixas transversais e parabólicas.

No Ceará, Claudino Sales (2002) refere-se a 'bampos de dunas fixas" ao longo de toda
a extensão costeira, constituídos de depósitos sem formas definidas, estabilizados por

florestas, e de paleodunas parabólicas. Nos setores central e oeste da costa desse estado,
parte das paleodunas corresponde a eolianitos, depósitos eólicos cimentados por carbonato
de cálclo (Maia 1998). A presença deste tipo de depósito exclusivamente nestes setores
associa-se à disponibilidade local de carbonatos na praia e plataforma cont¡nental adjacente,
provavelmente mobilizados durante episódios transgressivos quaternários (Maia ef a/' 1999)
Na descrição de Carvalho et al. (1994), a deflação atuante sobre os eolianitos cria morfologia
ruineforme do lipo yardang (termo introduzido por Hedin '1903-1905 apud Pye & Tsoar 1990
para referir-se a calhas entre cristas alongadas, paralelas ao vento, esculpidas por deflação
em depósito sedimentar consolidado; do turcomano yar, depressão íngreme). Na costa
oriental do Ceará, os yardangs cederiam espaço aos rebdous (sensu Guilcher & Joy 1954

apud Pye & Tsoar 1990, e Joly 1997), formas de escala métrica criadas em torno de
vegetação costeira arbórea de pequeno porte, as quais representam por vezes vestígios de
formas longitudinais e dunas parabólicas destruídas pela deflação (Claudino Sales &

Peulvast 2001).
Nos últimos anos, a evolução do conhecimento sobre os depósitos eólicos do Ceará

tem permitido várias tentativas de classifìcação em diferentes gerações de dunas' Dentre
outros, Maia (1998) propôs quatro gerações. Posteriormente, Claudino Sales & Peulvast
(2001), Claudino Sales (2002) e Carvalho (2002) identificaram cinco gerações, sendo as
duas últimas ainda em atividade (dunas ativas com idades distintas de iniciaçäo). De
qualquer modo, a questão das gerações de dunas no Quaternário do Ceará permanece em
aberto, dada a escassez de dados de datação absoluta.
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A subdivisão das dunas livres cearenses em duas geraçöes, denominadas "dunas D1"

e "dunas D2" (Claudino Sales 2002), baseia-se na premissa adotada por Maia (1998) e
Claudino Sales & Peulvasl (2002), de que a zona de separação física entre estes conjuntos
de dunas atlvas representa interrupção na iniciação de campos de dunas. A partir da relação
entre a velocidade de migração das dunas atuais e sua distância em relaçäo à costa,
Claudino Sales (2002) estimou a época desta intenupçäo como entre 0,3 e 0,4 ka AP,
intervalo que compreenderia assim a idade máxima de iniciação das "dunas Dl"' As "dunas
D2", também ainda ativas, com área de ocorrência tÍpica na célula sedimenlar Barrinha-
Jericoacoara-Guriú (Figura 3.2), teriam sido iniciadas entre 0,3/0,4 ka e 1,2 ka. Por raciocinio
análogo ao utilizado para D1, a idade máxima da geraçäo D2 foi calculada com base na
velocidade de migração destas dunas nesta área (até 1Om/ano) e na distância entre Barrinha
(áreâ fonte imediata das dunas) e Guriú (local de chegada), da ordem de 12 km, incluindo
sua completa passagem através da ponta de Jericoacoara (Claudino Sales 2002)' Os
campos de dunas ativos mais interiores que se encontram nos demais setores da costa
cearense teriam, segundo a autora, a mesma idade D2. As estimativas de idade de D1 e D2
utilizam de modo implícito a premissa de velocidade de migração constante' Desconsideram
portanto a proporcionalidade inversa entre velocidade de migração e extensão da duna na
direção do vento, suger¡da empiricamente por Finkel (1959) e analiticamente, do ponto de
vista da física teórica, por Kroy ef a/. (2O02). Levada em conta esta proporcionalidade, bem
como o fato de que estas dunas tiveram dimensões menores durante sua iniciaçäo, as
idades estimadas por Claudino Sales (2002) podem ser consideradas como valores
máximos.

Figura 3.2. Distr¡buição e morfologia das gerações de dunas D1 (mais nova) a D5 (mais ant¡ga) na
célula sedimentar eólica Barr¡nha / Jerìcoacoara / Guriú, CE. As dunas D2, ativas de "¡dade subatual",
realizam a passagem através da ponta litorânea, migrando para SW até '12 km a sotavento, onde já
aterraram a laguna e o manguezal de retaguarda de flecha l¡torânea, antes existente em Guriú.
Extraído de Claud¡no-Sales & Peulvast (2002).

As gerações de dunas atribuídas à segunda metade do Holoceno, hoje fixadas, foram
denominadas "dunas D3" (Claudino Sales 2002). O intervalo temporal desta geração seria
entre o Holoceno Médio e '1,2 ka. Deste modo, a autora faz coincidir o limite temporal inferior
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das "dunas D3" com a idade máxima estimada das "dunas D2", assim como com a idade de

1,2 ka obtida por termoluminescência (TL) em paleoduna parabólica (hairpin) situada em

Pecém (Maia ef a/. 1999). Além de formas parabólicas como essa, as "dunas D3" incluiriam
os campos de dunas fixos sem formas definidas e os eolianitos.

As dunas formadas durante ou imediatamente após a transgressão holocênica

receberam a denominação de "dunas D4". Grande parte dessas dunas acha-se coberta
pelas mais recentes. Em outros locais, elas representam campos de dunas descontínuos

vegetados, que em lcapuÍ Se estendem até 40 km ao interior (Claudino Sales & Peulvast
2OO1 , 2OO2). As dunas mais antigas que o início da transgressão holocênica, denominadas
"dunas D5", representariam todas as acumulaçöes cuja identificaçäo individual a¡nda não foi

feita, e estariam sustentando falésias de abrasão marinha inativas em diversos setores

litorâneos.
Na costa potiguar, as dunas inativas são mais evidentes na faixa que se estende de

Touros até o limite com a Paraíba e distribuem-se desde a linha de praia atual (nas regiões

de maior erosão) até entre 15 e 20 km continente adentro no rumo do vento formador. Têm

morfologia predominantemente parabólica, composta ou simples. O grau de dissipação da

morfologia original, possível parâmetro de idade relativa crescente avaliado no campo e em
imagens de satélite e fotografias aéreas, permitiu a Barreto et al. (20o1a,b,2004) classificar
e mapear as dunas inativas da região segundo três "domínios geomorfológicos": das dunas
nítidas, tênues e dissipadas. Para a separação destes domínios, os autores utilizaram trêS

tipos de critér¡os de dissipaçäo crescente: morfoìógicos, sedimentológicos e biolÓgicos. os
critérios morfológicos incluem a possível redução dos ângulos de inclìnação de barlavento e

sotavento e da altura da duna, a presença de ravinas e leques de areia, o grau de

d¡ssecação e a obliteração das formas deposicionais originais. Os critérios sedimentológicos
incluem a intensificação da cor, a presença de silte e argila pedogenéticos e o desvio padrão

granulométrico da areia. os critérios biológicos envolvem princ¡palmente a presença e a

densidade de cobertura vegetal, gue no Rio Grande do Norte varia de aberta, do tipo
restinga (maior parte do Estado), até vegetação densa e fechada de Mata Atlântica (sul do

Estado). superfícies de hiato deposicional entre supostas gerações de depósitos eólicos
foram inferidas a partir de observações de campo, como, por exemplo, contatos abruptos

marcados por contrastes de textura e coloração. As diferenças de ídade entre estes

depósitos podem ser avaliadas através dos resultados de datação por TL em 38 amostras

apresentados no mesmo trabalho (Figura 3.3). Neste e em outros exemplos de datação por

luminescência apresentados neste item, é preciso ter explícitas as limitações inerentes ao

método. A dosagem de luminescência näo indica necessariamente a idade da deposição,
mas sim a última exposição à luz, geralmente relacionada a período de estabilização e

desenvolvimento de solo ou mesmo de erosão. As idades TL e LOE encontradas devem
portanto ser encaradas como idades mínimas de deposição.

A análise gráfica de distribuição das idades obtidas por Barreto ef a/ (1999' 2004)
permite reconhecer três intervalos modais principais (Figura 3.3A): de 50 a 10800 anos
(47,4% dos casos), de 24 a 149 ka (31,6%) e de 190 a 270 ka (15'8%). Dentro do intervalo

modal de idade intermediária (Figura 3.3C), as idades TL distribuem-se de modo

homogêneo, exceto por leve tendência de concentração na metade final do intervalo. Já no

intervalo modal mais recente (Figura 3.3D), identificam-se quatro sub-modas, com destaque
para os intervalos correspondentes aos últimos 500 anos (15,8% dos casos) e de 5,6 a 6'5
ka antes do presente (AP) (10,5%). Estas sub-modas representam supostamente pulsos no

processo de ativação e/ou fixação de dunas eólicas no decorrer do Holoceno.
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segundo aqueles autores, de que os depósitos eólicos de cavalgamento da falésia são
anteriores à Penúltima Transgressão, pela qual foram erodidos. Seriam, desse modo,
antigas dunas de topo de escarpa (cliff-top dunes sensu Jennings 1967). Todavia, não há
informação de idade, baseada em datação absoluta, para testar este modelo.

A geração considerada pleistocênica mais nova, Qe2 ou das "dunas externas",
apresenta na costa baiana sedimentos arenosos bem selecionados, com grãos
subarredondados. Resultaria da ação eólica sobre os terraços marinhos pleistocênicos
formados após a Penúltima Transgressão. A idade pleistocênica destas dunas foi admitida
por Dominguez ef a/. (1996) com base no que se observa no bairro Armação, em Salvador.
Nesta região, os terraços holocênicos aparecem em contato lateral com as paleodunas, sem
a presença de terraços marinhos pleistocênicos pós - penúltima transgressão, os quais
teriam sido destruídos pela lransgressão do Holoceno. Há que se considerar, todavia, a
possibilidade alternativa de que esta geração eólica corresponda a campos de dunas
holocênicos, anteriores à máxima inundação, transgressivos sobre os terraços
pleistocênicos. Em Sergipe, a geração Qe2 é melhor evidenciada no trecho entre o rio Vaza
Barris e o rio Real/Piauí (Bittencourt et al. 1982, 1983a,b).

As duas gerações de dunas holocênicas do litoral de Bahia e Sergipe encontram-se
bem caracterizadas na planície costeira associada à foz do rio São Francisco, na fronteira
entre Sergipe e Alagoas (Figura 3.4). Estas duas gerações estão compreendidas nas "dunas
litorâneas atuais" (Qe3), relatadas em Martin ef a/. (1980) e Bittencourt et al. (1982, 1983a,b),
e correspondem às dunas inativas e ativas descritas por Barbosa (1997). Portanto, as
notações Qe3 e Qe4, respectivamente, utilizadas por Giannini et al. (2005), são redefinição,
baseada em Barbosa (1997), da classificação introduzida por Martin ef a/. (1980). A geração
Qe3 atingir¡a na planície costeira do rio São Francisco a sua máxima extensão.
Corresponde, na descrição de Barbosa (1997), a dois tipos de depósitos fixados pela
vegetação: dunas parabólicas simples e compostas (nidiformes ou aninhadas e em forma de
ancìnho), or¡entadas segundo E-W e SE-NW, e cordões de dunas sem formas bem
definidas. Em fotografias aéreas e imagens de satélite, destaca-se a presença de pelo
menos três alinhamentos sinuosos sub-paralelos à costa, grosso modo formados pela

intercalação entre estes dois tipos de depósitos. Em vista desta distribuição, deve-se
considerar a possibilidade de que as formas parabólicas correspondam a frentes de antigos
campos de dunas transgressivos, separados entre s¡ e das dunas ativas, junto à praia, por
igual número de cordões de dunas frontais relícticas (J.M.L. Dominguez, P. Hesp e S.
Dillenburg, comunicação pessoal). Este padrão poderia indicar mudanças rítmicas nas
características da sedimentação eólica durante a geração Qe3.

A alt¡tude dos depósitos Qe3 varia de 6 a 13 m. A granulação é areia fina, bem
selecionada, sendo os grãos subarredondados. A posição estratigráfica desta geraçäo de
dunas, sobre terraços marinhos holocênicos datados de 2,5 ka a 3,7 ka (Barbosa ef a/.

1986), permite situar sua idade máxima nesse intervalo.
A geração Oe4 compreende cordões dunares frontais e dunas livres que nas

adjacências da foz do São Francisco formam campos de dunas de 1 a 3 km de largura e até
30 km de extensão ao longo da costa. Seus sedimentos apresentam granulação semelhante
à das praias adjacentes. Com base na taxa conhecida de migração de dunas e cordões de
precipitaçäo, Barbosa (1997) infere um período de 200 a 400 anos para o seu
desenvolvimento.
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Figura 3.4. Paleodunas Qe3, ao interior, e dunas Qe4, junto à linha de costa, a NE da foz do rio São
Francisco, AL. Nas paleodunas, notar alternância entre cordöes com e sem formas parabólicas (em
rosa e verde, respectivamente), paralelos à costa.

Região Sudeste

Na região de Cabo Frio, Martin et al. (1997b) fazem referência a "dunas atualmente
fixadas pela vegetação e completamente ¡nat¡vas". Segundo os autores, "pode-se dizer que
essas dunas sejam holocênicas porque avançaram", quando ativas, "sobre o s¡stema
lagunad', correlacionado ao máximo transgressivo do Holoceno.

Na planície costeira paulista, há relatos de depósitos arenosos ligeiramente
ondulados, repousando sobre areias mais consolidadas do terraço marinho regressivo
pleistocênico, nas regiões de Santos-Bertioga (Martin & Suguio 1976) e Peruíbe-ltanhaém
(Martin & Suguio 1976, Suguio & Martin 1978; Giannini 1987). O topo destes depósitos
atinge cotas de até 14 m, pelo menos 4 m acima do máximo NRM admitido para o
interglacial Riss-Würm (Sangamon) na região. Em vista disso, estes depósitos têm sido
interpretados como produtos de retrabalhamento pelo vento, possivelmente na forma de
lençóis de areia. Watanabe et al. (2003) dataram por \TL 16 amostras de areia coletadas a
profundidades entre 0,5 e 3,6 m no terraço alto de ltanhaém (Figura 3.5). Em 11 dessas
amostras, as idades obtidas são compatíveis com fase de nível do mar baixo, entre 25 e g0

ka AP. As outras cinco apresentam idades correlacionáveis à época de mar alto do último
interglacial. A interpretação dos autores é de que as cinco amostras mais antigas
correspondem a terraço marinho, enquanto as onze amostras mais novas provêm de
depósitos de retrabalhamento eólico, favorecido por clima supostamente mais seco durante
o último glacial.
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Figura 3.7. Geraçöes de depósitos eólicos em
lbiraqüera (lmbituba), SC. A. Fotografia aérea
vertical de Cruzeiro do Sul Serviços Aéreos
(1979-1981). B. Mapa, simplificado de Giannini
(1ee3).

Figura 3.8. Geraçöes de depósitos eólicos em
Garopaba do Sul (Jaguaruna), SC. A. Fotografia
aérea vertical de Cruzeiro do Sul Serviços
Aéreos (1979-1981). B. Mapa, simplificado de
Giannini (1993).
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Na geração 1, mais antiga, predominam areias de aspecto maciço, com cimentação
argiloJimon ítica generalizada, e ocorrência freqüente de grânulos e/ou pequenos seixos
dispersos. Esta geração não apresenta morfologia dunar preservada. A d¡ssecação é
profunda, com ravinas de drenagem em V, transversais à costa (Figura 3.7). Seus depósitos
são lateralmente descontínuos, com espessura de até dezenas de metros e têm a porção
superior caracterizada pela presença de paleossolos e horizontes residuais de grânulos. Em
escala de afloramento decamétrica, o contato superior apresenta topografia irregular com
vales incisos preenchidos por depósitos da geração 2. A geração 2 consiste de areias
maciças ou estrat¡fìcadas com cimentação argilo-limonítica heterogênea, a qual pode formar
manchas e bandas nodulares ou ressaltar estruturas primárias de geometria definida. Sob o
aspecto textural, destaca-se a presença freqüente de grânulos e seixos concentrados em
paleopavimentos e paleocanais; e sob o aspecto das estruturas pedogenéticas, a presença
de ferricretes (veios, crostas sub-horizontais e tubos de rizoconcreções). Seu aspecto
geomorfológico mais marcante é a dissecação fluvial controlada por vales entre braços de
dunas parabólicas alongadas segundo SW-NE (Figuras 3.7 e 3.8). Localmente, esta unidade
apresenta concentrações basais de areia grossa a cascalho terrígeno anguloso ou
intraclástico as quais preenchem vales incisos no topo da geração 1. A geração 3 constitui-
se de areias incoesas, colonizadas por vegetação, com sinais extensivos de pedogênese
incipiente. Apresenta-se sob a forma de dunas e frentes parabólicas alongadas, imbr¡cadas
(Figura 3.7), como cordões de precipitação relícticos ou como rastros lineares residuais de
deflação, resultantes de deslocamento de dunas atuais. Seu contato com a geração 2 pode

ser abrupto ou gradual. A geração 4 corresponde a dunas at¡vas. Nas três gerações mais
novas, em que as formas deposicionais encontram-se preservadas, o rumo inferido
dom¡nante de migração das dunas é o mesmo, de NE para SW (Figuras 3.7 e 3.8).

O contato entre os depósitos das gerações 2,3 e 4 é determinado apenas por
mudanças de cor, textura ou coesäo entre areias eólicas, a menos da existência localizada
de paleossolos, com destaque para ferricretes no topo da geração 2. A passagem entre as
geraçöes 1 e 2, em contraste, caracterlza-se por paleopavimentos granulosos e paleossolos,
no porção superior da unidade mais antiga, e por paleocanais com preenchimento
intraclástico, na base da maìs nova. Desse modo, um hiato deposicional regional entre as
gerações 1 e 2 encontra-se evidenciado sob pelo menos três aspectos de campo: 1. a
presença ubÍqua de paleossolos e/ou depósitos residuais de deflação na parte superior da
geração 1;2. o grau mais elevado de c¡mentação de seus depósitos; e 3. a presença de

intraclastos arenáceos da geração 1 dentro da porção basal da geração 2 (Giannini 1993,
Giannini et al.20O7c).

As quatro geraçöes de areias eólicas de Santa Catarina foram confrontadas quanto a

características granulométricas e mineralógicas da fração clástìca (Giannini 1993, Giannini &
Suguio 1994, Giannini et al. 1997b, Sawakuchi 2003, Giannini et al. 2007 c) e quanto à
microscopia petrográfica e textura e qu¡m¡smo do cimento (Martinho & Giannini 2001a,b). Na

comparação entre os valores granulométricos médios de cada geração, observaram-se, com
o decréscimo de idade, tendências para afinamento, melhora de seleção e aumento da

assimetria. Este padrão de variação pode ser atribuído ao efeito de afinamento seletivo
progress¡vo através das sucessivas fases de dissecação e atividade eólica. Os sedimentos
grossos contidos nas dunas mais antigas teriam sido preferencialmente retidos na drenagem
que dissecou estas dunas, enriquecendo em finos a fração transportada pela drenagem em
direção à costa, e portanto à áreajonte de dunas mais novas. Diferenças significativas entre
as quatro geraÇões eólicas foram detectadas também no aspecto mineralógico. O índice
somatório de minerais ultraestáveis (ZTR de Hubert 1962) diminui da geração 1 para a 4
indices de minerais metaestáveis e instáveis apresentam o comportamento inverso. Essas
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tendências permitem supor que o efeito de retrabalhamento sucessivo de sedimentos
preexistentes, cuja atuação foi admitida com base em resultados granulométricos, não
prevalece, no âmbito da mineralogia (i.e., destru¡ção progressiva de minerais instáveis). Com
base nelas, o aumento de maturidade mineralógica nas gerações mais antigas pode ser
akibuído ao efeito de dois fatores não excludentes: a d¡ssolução pós-deposicional e a

seleção aerodinâmica. O prime¡ro fator refere-se à eliminação preferencial, por dissolução,
de minerais instáveis, função direta da idade dos sedimentos (Giannini 1993, Giannini &
Suguio 1994, Giannini et al. 1997a,b). O segundo fator refere-se ao retrabalhamento
sucessivo preferencial de minerais pesados de menor densidade, dominados por
componentes instáveis.

Quanto aos resultados de ânálise petrográfica por microscopia óptica e microscopia
eletrônica de varredura (MEV) apresentados por Martinho & Giannini (2001a,b), as dìferentes
gerações de paleodunas mostram em comum a composição quartzosa, com cimento argilo-
orgânico-fenuginoso, tendo como filossilicato dominante a caulinita. Observam-se diferenças
quanto à textura do cimento e à abundância de componentes líticos, predominantemente
intraclásticos. O cimento tende a ser mais abundante, com aspecto de precipitado coloidal e
textura em menisco, na unidade 1, em contraste à aparência particulada nas gerações mais
novas. No que se refere ao arcabouço, a presença de fragmentos lÍticos é pouco mais
marcante na unidade 2. A existência de clastos de mineral glauconítico nas duas gerações
mais antigas constitui evidência potencial da influência de aporte sedimentar costeiro durante
sua deposição. Na comparação entre estas duas geraçöes, o grau mais elevado de
cimentação na geração 1, assocìado a maior maturidade mineralógica e menor maturidade
textural, reflet¡ria menor duração ou intensidade de transporte seletivo e maior tempo de
atuaçäo de dissolução, cimentação e processos pedogenéticos/diagenéticos em geral. E a
maior maturidade textural da geração e'!¡lica 2 reforça a tese, levantada em estudos
anter¡ores, de que esta geração seria, em parte, produto de retrabalhamento de gerações
eólicas mais antigas.

A idade das geraçöes 1, 2 e 3 foi inicialmente inferida com base em suas relações
com variaçöes de linha de costa, relacionadas a flutuações de NRM de idade conhecida. A
ocorrência da geração 1 limita-se a rampas eólicas ancoradas em morros testemunho do
embasamento cristalino e a dunas neles empoleiradas, indício de que se encontraria erodida
ou encoberta nas cotas topográficas mais baixas. Numa das ocorrências de rampa eólica, na
ponta do Catalão (Figura 3.7), um depósito rudáceo interpretado como paleopraial (Martin ef
a/. 1988), ocorre embutido nos depósitos eólicos,7 a 8m acima de seu depósito homólogo
atual. Esta elevação é superior ao máximo NRM holocênico de Santa Catarina (<3m,

conforme Angulo ef a/. 1999, 2006), mas coincide com o máximo admitido para o último
interglacial no Brasil (8+2m). Estes dados permitem sugerir a erosão ou afogamento das
paleodunas da geração 1 , nesse local, pelo máximo transgressivo ligado ao NRM alto de 120
ka AP (Giannini 1993,2002, Giannini et al. 2001b). A geração 2 guarda relações análogas
com a máxima inundação ligada ao alto NRM pós-glacial: nas margens do sistema lagunar,
as formas parabólicas da geração eolica 2 encontram-se truncadas discordantemente em
algumas áreas (Giannini 1993, Giannini & Santos 1994) ou afogadas ao longo de planícies
interdunas NE-SW, em outras (Giannini et al.2001b, Giannini 2002). A geração 2 foi portanto
afetada pelo sistema lagunar gerado na transgressäo holocênica, cu¡o máximo NRM foi
atingido antes de 5587 anos (1aC cal) AP (Angulo et al. 1999,2006) e deve ser, pelo menos
em parte, mais antiga que essa data. Já a geração 3 ocorre na maioria dos casos sobre a
barreira formada supostamente no pico transgressivo ou então sobre planícies holocênicas
progradantes, sendo portanto, nesses casos, seguramente posterior à máxima inundação do
Holoceno. Dentro desta geração, dois tipos genéticos ou faciológicos devem ser distintos
(Giannini 1993). O primeiro corresponde a resíduos de deflação abandonados, os quais não
representam um pulso independente de atividade eólica, mas apenas o resultado normal de
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mais novas que 3 ka AP. Esses resultados reforçam o modelo previamente elaborado com
base em relações de campo.
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Figura 3.10. Histogramas de distribuição de freqüências de idade para gerações eólicas 1 (A) e 213 (B),
2 (C) e 3 (D), segundo Giannini et al. (2007c).

Na enseada da Pinheira, imediatamente a sul da ilha de Santa Catarina, três cordÕes
de dunas parabólicas correlatas à geração 3 alternam-se, através da planície progradacional,
com relictos de dunas frontais estabilizadas (Figura 3.11), em padrão algo similar ao descrito
para os depósitos Qe3 junto à foz do rio São Francisco (AL/SE).
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Figura 3.11, Planície adjacente à enseada da Pinheira, Palhoça, SC, onde cordões de paleodunas
frontais se intercalam com cordÕes de paleodunas parabólicas.

Na planície litorânea do Rio Grande do Sul, os deslocamentos laterais da linha de
costa resultantes das flutuações glácio-eustáticas do nível do mar durante o Quaternário
teriam produzido quatro sistemas do tipo laguna-barreira (Villwock ef a/. 1986). Cada uma
destas barreiras marcaria o limite máximo atingido por um dos eventos transgressivos
transcorridos durante o Pleistoceno superior e o Holoceno. Segundo Tomazelli (1990), todas
as barreiras caracterizam-se por apresentar expressiva cobertura eólica.

As dunas das barreiras pleistocênicas são formadas por areias quartzo-feldspáticas,
finas a médias, de cores amarelo-avermelhadas e que podem apresentaraté 15 o/ode matriz
síltico-argilosa, de origem pedogenética. Os processos pedogenéticos teriam sido
responsáveis também pela destruição quase total de suas estruturas sedimentares
primárias. Crostas e concreções ferruginosas são feições comuns e, em alguns locais,
ocorrem horizontes com traços fósseis de raízes.

Paleodunas sobre a Barreira lll, correlacionada ao máximo NRM de 120 ka,
preservam localmente parte de suas formas originais, como barcanas e dunas parabólicas,
as quais indicam paleovento dominante de NE, à semelhança das dunas atuais (Tomazelli
1990). Dunas formadas por areias de cor branca ou bege, consideradas holocênicas,
possuem granulometria fina a muito fina e composição essencialmente quartzosa, com
enriquecimento, em alguns locais, em minerais pesados de alta estabilidade. Correspondem
a areias supermaturas, textural e mineralogicamente, e que resultariam, portanto, do
retrabalhamento de depósitos sedimentares submetidos a vários ciclos de sedimentação
(Tomazelli 1990).

Os depósitos eólicos estabilizados sobre a barreira lV da região entre Querência e
Albardão (Figura 3.12) apresentam disposição geométrica similar à observada na foz do rio
São Francisco (AL/SE) e na enseada da Pinheira (SC). Observam-se três ou mais cordões
sinuosos relativamente elevados, correspondentes a frentes de antigos campos de dunas,
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alternados com complexos de cordões mais lineares e baixos,
frontais fósseis (P.Hesp e S.Dillenburg, comunicação pessoal),
incluir antigos depósitos de deflação, por exemplo, retrocordões.

interpretados como dunas
mas que podem também

Figura 3.12. lntercalação entre cordöes sinuosos e lineares, característica da planície costeira sul-rio-
grandense entre Cassino e Albardão. A. Ao norte de Sarita. B. Ao sul de Sarita.

3.1.2. Variáveis do macroambiente

3.1.2.1. NRM

Holoceno

Dispõe-se de mais de 1000 datações de indicadores de paleonível do mar holocênico
na costa leste brasileira (do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte), cujos dados se
encontram dispersos em mais de uma centena de trabalhos publicados desde meados da
década de 1960. Este cômputo impressionante é o resultado do levantamento realizado por
Angulo et al. (2Q06), em revisão crítica abrangente e minuciosa sobre as flutuações de NRM
no Holoceno do Brasil. Os indicadores utilizados podem ser subdivididos em seis categorias:
bioclastos de concha ou madeira em meio a depósitos de terraços marinhos; concheiros
estuarinos ou lagunares; turfeiras e outros depósitos atribuídos a paleomangues; rochas
praiais (beach-rocks); sambaquis; e carapaças de animais incrustantes rn sifu, incluindo
ostras, algas calcárias, corais e vermetídeos. Segundo os autores, apenas 30% dos dados
publicados podem ser considerados suficientemente precisos nas escalas de tempo e
espaço e na interpretação do paleonível para poderem ser usados de modo confiável como
indicadores de NRM. Este sub-conjunto de dados, em que predominam os relativos a
vermetídeos (Figura 3.13), evidencia declínio progressivo de NRM, possivelmente a taxa
variável, desde o máximo nível do mar holocênico. Diferenças regionais nas curvas de
variação de NRM, de Pernambuco ao Paraná, são menores que a margem de erro admitida
por esses autores na determinação do paleonível (t1m). Já os dados de Santa Catarina são
sugestivos de paleoníveis regionais significativamente mais baixos. Outras conclusões
alcançadas por Angulo et al. (2006) podem ser assim resumidas:
1. lndicadores atribuídos ao momento em que o NRM, em sua ascensão pós-glacial no
Holoceno, igualou a altura zero (nível atual) são, em grande maioria, retrabalhados e do tipo
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complexo (isto é, em que a feição utilizada como indicador de altura não é a mesma utilizada
para a datação). Não permitem, portanto, precisão sufìciente para confìrmar ou rejeitar a

hipótese de Martin ef a/. (1985) e Suguio ef a/. (1985) que defende a ex¡stência de diferenças
regionais. Os dados indicam apenas que por volta de 6600 anos AP (6900-7700 anos cal
AP), o NRM já era mais alto que o atual.
2. A idade do máximo NRM holocênico varia entre 51951110 anos AP (5783-5291 anos cal
AP), dado obtido por Martin ef al. (1979) na Bahia, e 5410180 anos AP (5916-5597 anos cal

AP), idade encontrada por Angulo et a/. (1999), em Santa Catar¡na. Ambas as ¡dades
referem-se a vermetídeos.
3. O máximo NRM (com precisão de +1m) teria alcançado 3 a 4 m, no trecho compreendido
entre Pernambuco e Paraná, e 2,1 m, em Santa Catarina.
4. No trecho entre Pernambuco e Paraná, o NRM teria permanecido entre 2 e 4 m acima do
atual até cerca de 2000 anos cal AP, caindo em taxa ligeiramente mais rápida a partir de
então.
5. Curvas de NRM com padrão distinto do dominante entre Pernambuco e Santa Catarina
foram encontradas em diferentes blocos estruturais nos arredores da baía de Todos os
Santos (Martin et al. 1984, Carvalho 2000 apud Angulo ef al. 2006) e ao longo da costa do
Rio Grande do Norte (Bezerra et al. 2O03), áreas com reconhecida tectônica diferencial em
andamento.
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Figura 3.13. Posições do nível relativo do mar (NRM) na costa bras¡leira nos últ¡mos 6 m¡l anos (¡dade

'oC convencional) inferidas a partir de datação e n¡velamento de tubos de vermetideos, conforme
dados compilados por Angulo & Lessa (1 997) acrescidos dos obtidos por Angulo ef a/. (1999)' O erro
da est¡mativa do paleonível varia de 0,4 â 0,5 m. R = coeficiente de correlação, SD = desvio padrão
do ajuste, N = número de pontos s p = p¡obabilidade de R ser zero. Extraído de Sawakuchi (2002).

Na costa setentrional do Brasil, onde os dados e modelos de variação de NRM são
ainda muito escassos, a planície macromaré de Bragança, nordeste do Pará (Behling ef a/.

2001 , Cohen et al. 2005 apud Angulo ef a/. 2006), apresenta-se como única região estudada,
no país, onde se têm indícios de que o NRM mais alto do Holoceno é o atual.
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Pleistoceno

Evidências de variação de NRM no Pleistoceno têm sido relatadas no Brasil em áreas
submersas e emersas. Na plataforma cont¡nental externa, a datação de sedimentos
supostamente depositados próx¡mo a antigas praias (oóides de calcita magnes¡ana, no Pará

e Amazonas, e cascalhos bioclásticos, no Rio Grande do Sul), permit¡u interpretar níveis do
mar até 135m abaixo do atual entre aproximadamente 19 e 17 ka AP (Milliman & Barreto
1975, Kowsmann et at. 1977, Kowsmann & Costa 1979). No Rio Grande do Sul, parte dos

materiais datados ocorre asSoCiada a Sistemas de eScarpas e terraços COnSiderados COmo

de abrasão marinha prolongada, o que levou Corrêa (1996) e Corrêa e Toldo Jr' (2001)a
admitir níveis do mar estáveis nas cotas -110 a -100m, em cerca de 16ka AP, e -70 a -
60m, por volta de 1 1ka AP.

Com relação às evidências emersas, destacam-se os depósitos de praia em terraços
com cotas mais elevadas (geralmente superiores a 5 m) que aqueles atribuídos ao

Holoceno. Os prime¡ros trabalhos no Brasil a relacionar explicitamente estes depóSitos a

tralsgressões pleistocênicas foram os de Suguio & Martin (1978), nos estados de São Paulo

e Rio de Janeiro, e Bittencourt et al. (1979), na costa entre Bahia e Pernambuco' Estes
terraços foram atribuídos ao NRM estável da penúltima transgressão (Estágio lsotópico 5),

ocorrido mundialmente por volta de 120ka AP e estimado por mesmos autores em 8t2m
acima do atual. A correlação cronológica foi reforçada por restos de corais encontrados na

parte basal de terraços marinhos expostos na praia de Olivença, sul da Bahia, datados pelo

método U/lo em 123,5L5,7 ka AP (Martin et al. 1982, Bernat ef a/. 1983). Na região de

Touros (RN), Suguio ef al. (2001), através de datação por TL, encontraram idade semelhante
para terraços arenosos costeiros com 20m de altitude. lnterpretados como subaquosos,
estes depósitos foram correlacionados por Barreto ef al (20O2a) ao mesmo NRM alto, o qual

estaria alçado, nessa região, por neotectônica.
Villwock ef a/. (1986) estenderam à planície costeira do Rio Grande do Sul a

ocorrência de depósitos sedimentares ligados à penúltima transgressão e à transgressão
pós-glacial, mas admitiram a existência adicional de outros dois niveis de terraços
construtivos ligados a flutuações glácio-eustáticas mais antigas. A planície costeira foi assim

descrita como a justaposição de quatro "sistemas laguna-barreira". Os dois sistemas mais

elevados e ant¡gos, denominados laguna-barreira le ll, corresponderiam a registros, até

então não reconhecidos no país, de NRM altos glácio-eustáticos correlativos aos estágios
isotópicos 9 e 7, respectivamente (Tomazelli & Villwock 1996,2000). O sistema laguna-
barreira lé representado por areias eólicas muito pedogeneizadas, ancoradas em encostas
cristalinas, preservadas em faixa SW-NE, a W da margem interna setentrional da laguna dos

Patos. O sistema laguna-barreira ll compreende areias eólicas e marinhas preservadas

localmente a SW de Tramandaí, na parte interna da barreira geográfica que isola hoje as
planícies lagunares de Patos e Mirim. Mais tarde, Martin ef a/. (19884,b) correlacionaram ao

sistema laguna-barreira ll os terraços altos (>12 m) existentes em lcapara, município de

lguape, SP, em ltapema, SC, e no morro do Sambaqui, em Matinhos, PR. Os terraços areno-
cascalhosos de Matinhos e ltapema já haviam sido considerados como indicadores de NRM
pretérito superior a 12m por Bigarella & Freire (1 960) e Bigarelta & Becker (1 975b),

respectivamente. Depósitos eólicos de até 20m de altitude ocorrem também na ilha do Mel

PR, entre o morro do Meio e o morro do Miguel.
A existência de terraços marinhos correlatos a NRM altos anteriores ao da penúltima

transgressão é não suficientemente documentada, na maioria dos locais do Brasil onde foi
sugerida. No estágio atual de conhec¡mento, o mais prudente é lim¡tar-se a citar argumentos
contra e a favor dessa existência. Os argumentos contra referem-se geralmente ao caráter
inconclusivo dos dados sobre idade e/ou caráter marinho dos depósitos contidos nesses

terraços. Entre eles, podem-se enumerar os seguintes:

42



1. Conforme já comentado por Suguio et al. (2005), a inex¡stência de datações absolutas
para os depósitos dos sistemas laguna-barreira le ll no Rio Grande do Sul não permite

estabelecer correlações cronológicas seguras.
2. Os depósitos do sistema laguna-barreira lforam originalmente descritos como eólicos e a
presença de depósitos eólicos fo¡ admitida também no sistema laguna-barreira ll' Em lese,
depósitos eólicos podem ter alcançado as porções mais inter¡ores da planície coste¡ra sul-
rio-grandense durante níveis do mar altos mais recentes.
3. A dificuldade de reconhecimento de terraços altos correlat¡vos aos sistemas laguna-
barreira le ll tornam-se acentuadas em áreas costeiras com retrabalhamento eólico
generalizado e recorrente, como todo o setor que vai de Garopaba (SC) a Tramandaí (RS).

Nessa área, as altitudes de topo dos depósitos correspondem freqüentemente ao efeito da

açäo superimposta do vento e não à deposição marinha Autores que descreveram a

detalhe a cobertura sedimentar de áreas compreendidas por este setor (Horn 1988,

Tomazelli 1990, Giannini 1593, 2002, Caruso 1 995) não identificaram a presença destes
sistemas.
4. O mesmo pode ser aventado em relação ao terraço alto de lcapara (SP), situado numa
região favorável ao transporte e acumulação eólica de sedimentos costeiros em excesso
(antiga área de mar aberto, em zona de terminação deposicional de deriva litorânea, com

face para o vento de SSE, predominante na região, e com anteparo a sotavento). Dataçöes
deste terraço por LOE em feldspato (Guedes 2003) indicam idades de 9,5t0,9 ka (LVD798)

e 16,116,0 ka (LVD799) e são compatíveis com a hipótese de retrabalhamento eólico de
terraço depositado após a Penúltima Transgressão.
5. Angulo (1992) reinterpreta os terraços de Matinhos como correspondentes a paleonível do

mar 6,5 a 10,5m acima do atual, portanto correlacionável à penúlt¡ma transgressão. Segundo
o autor, no Paraná, outras "altitudes superiores a 10m, como as que se verificam na ilha do
Mel, estão associadas à ocorrência de dunas eólicas" (p.91 )

Entre os indicios ou possiveis evidências da existência no Brasil de terraços costeiros
altos mais antigos que os de cerca de 120 ka AP, destacam-se:
1. Barreto et at. (2OO2a) obtiveram idades TL de 210 ka AP, correlacionável portanto ao

Estágio lsotópico 7, para terraços sedimentares ao sul de Natal (RN), interpretados como
marinhos.
2. Os depósitos atribuídos aos sistemas laguna-barreira le ll do Rio Grande do Sul

distinguem-se de depósitos marinhos e eólicos supostamente mais recentes por seu elevado
grau de consolidação. Depós¡tos arenáceos extremamente consolidados ocorrem por sob
paleodunas eólicas da geração 2 em Campo Bom, Jaguaruna, SC, na continuação, para NE,

da faixa de ocorrência do sistema laguna-barreira I mapeada por Tomazelli & Villwock
(2000).
3. Nessa localidade, a geração eólica 2 apresentou idade TL de 6,1+0,7 ka (Giannini ef a/'

2007c), enquanto os depósitos consolidados sotopostos foram datados pelo mesmo método
em712+ 85 ka AP (LVD722).

3.1.2.2. Fisiografia da plataforma continenlal

A costa brasileira, princ¡palmente na Regiäo Sul-Sudeste, alterna trechos retilíneos e

contínuos, adjacentes a planicies litorâneas de mais de uma dezena de quilômetros de
largura, com trechos irregulares, interromp¡dos por promontórios do embasamento, junto a
planícies mais estre¡tas. Os principais exemplos do primeiro tipo de costa encontram-se no

setor entre Chuí (RS) e o cabo de Sânta Marta, em Laguna (SC) e no que vai
aproximadamente de Matinhos (PR) até Santos-Bertioga (SP)' Esta subdivìsão é a mais

evidente manifestação de uma compartimentação fisiográfica que näo se limita à costa e
plataforma continental, mas estende-se à distr¡buição de elementos magmátìcos e estruturais
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na hinterlândia e bacias marginais adjacentes (Quadro 3.1). Com base na anál¡se integrada

da distr¡buição desses elementos e das mudanças geomorfológicas da costa, seis setores
principais podem ser reconhecidos, de sul para norte (rumo de abertura do atântlco sul):
(l) o setor costeiro quase continuo a sul de Laguna coincide em extensão com a Bac¡a de

Pelotas, no lado do mar, e com o domínio das grandes lagunas que caracterizam a planície

l¡torânea gaúcha, no lado do cont¡nente. Ao longo deste setor, o aumento escalonado, rumo

sul, na profundidade e extensão dos três depocentros em que se subdivide a Bacia de

Pelotas (carvalho & Francisconi 1981) é acompanhado pelo alargamento da plataforma

continental e pela ampliação do sistema lagunar. Desse modo, valeria aí a correlação

traçada por alguns autores no Rio Grande do sul (Villwock 1984, Tomazelli 1990),

coñsiderando a planície costeira quaternária como extensão aflorante e mais oc¡dental da

Bacia de Pelotas, em solução de con{inuidade com os sedimentos submersos da plataforma

continental. O domínio aflorante da Bacia do Paraná e a serra Geral atingem sua máxima

aproximação à costa na região do sinclinal de Torres, estrutura flexural de orientação NW

com atividade principal no Fanerozóico. No cabo de Santa Marta, em Laguna (SC), limite

setentrional do setor, observa-se mudança mais ou menos brusca na direção regional da
linha de costa, de ENE a NE, ao sul, para NNE a N-S, ao norte
(2) O setor costeiro de orientação geral NNE que se estende de lmbituba à coordenada

aproximada de ltajaí-Joinville é mais escarpado, recortado e de plataforma continental
interna mais estreita e íngreme que os setores vizinhos. Ele coincide com a Plataforma de

Florianópolis (Giannini 1993, Angulo et a/. 1999), paleoalto estrutural do Terciário inferior que

separa as bacias de Pelotas e Santos sob a forma de faixa alongada E-W (Macedo 1987). O
prolongamento desta faixa ao interior abrange as intrusöes alcalinas de Lajes e Anitápolis.
(3) A zona de ocorrência da Bacia de santos é acompanhada no sopé continental pelo

paleoalto do Platô de São Paulo (Carvalho & Francisconi 1 981 , Macedo 1987) e no

continente pela serra do Mar, que se estende de Joinville a Angra dos Reis (Almeida 1953,

1975). Quanto à geomorfologia costeira, este trecho pode ser subdividido em três

segmentos. o segmento sul, equivalente ao litoral meio-norte catar¡nense, e, principalmente,

o norte, entre são sebastião (sP) e Parati (RJ), são mais recortados e com plataforma mais

estre¡ta que o segmento intermediário, da ¡lha de São Francisco (sc) a santos-Bertioga
(sP), onde se tornam freqüentes as praias de dezenas de quilômetros de extensão, típicas

do litoral suÞpaulista e paranaense. Ao longo deste segmento central, a direção regional da

costa muda gradualmente de N-s para NE, mas a importância das estruturas NE é superada
por aquelas direcionadas segundo E-w e NW, tanto na plataforma submersa como na área

emersa adjacente. A estruturação NW relaciona-se com os enxames de fraturas e diques,
associados ao Arco de Ponta Grossa, que interceptam a costa nessa região. A existência de

estruturas com orientação transversal à serra do Mar facilitou a incisão e erosão remontante

fluvial o que ajuda a explicar o maior recuo da serra nesse segmento (Almeida 1953, 1964,

Giannini 1985, Giannini et at.2007b), bem como a formação das baías estuarinas de são
Francisco, Guaratuba, Paranaguá, Laranjeiras e Trapandé, além do vale do rio Ribeira de

lguape. A divisão tripartite da geomorfologia da costa adjacente à serra do Mar é

acompanhada pela segmentação da Bacia de santos em dois embaiamentos, sul e norte,

separados por um paleoalto. o prolongamento para w do segmento central abrange as

intrusões alcalinas do Estado do Paraná (de sul para norte: Mato Preto, Ponta Grossa, Sete

Quedas, Tunas, Barra do Teixeira, Banhadão, São Jerônimo) e a maior parte das de São
Paulo (Cananéia, Jacupiranga, ltapirapuã, Juquiá, ltanhaém, Monte de Trigo), conforme o
mapa de ulbrich & Gomes (1981 ). Trata-se de intrusões em sua grande maioria de idade

cretácea infer¡or, pertencentes assim ao prime¡ro episódio de magmatismo alcal¡no da costa

sudeste brasileira.
(4) O trecho entre Angra dos Reis e cabo Frio coincide com o Alto de cabo Frio, limítrofe

entre a Bacia de santos e a de campos. Distingue-se do setor vizinho a sul pela presença
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intensificada de praias de bolso, pelo estreitamento gradual da plataforma continental e pela

maior manifestação de elementos estruturais de direção E-w, o que determina a própria

orientação geral da costa nesse setor. Abrange a maior¡a das intrusões alcalinas do Estado

do Rio 
-de 

Jãneiro, como Mendanha, Canaã, Cabo Frio, Tanguá, Rio Bonito, Serrinha, Morro

de São João, Tinguá, Barra do Piraí, Morro Redondo, ltatiaia e ltaúna' além de Campos do

Jordão e Passa Quatro, no leste paulista (ulbrich & Gomes 1981;Almeida 1991). Todas

estes corpos pertencem ao segundo episódio de intrusões alcalinas da costa sudeste, do

Cretáceo inferior ao Paleógeno.
(5) A norte de Cabo Frio, já em zona adjacente à Bacia de Campos, a costa readquire

orientação preferencial NE a NNE e as praias de bolso deixam de ser dominantes' A partir

deste tiecho, até a costa oriental do Rio Grande do Norte, a cobertura quase ininterrupta do

embasamento pré-cenozóico pelos sedimentos da Formação Barreiras, a relativa monotonia

da plataforma continental, sempre íngreme e estreita (predominantemente menor que 50

km), e a pouca expressão estrutural ou continuidade lateral aparente dos paleoaltos entre

bac¡as marginais dificultam o reconhecimento de compartimentos fisiográfico-estruturais ao

longo da costa. o mergulho regional para E da superfície que aplaina o topo da Formação

Barreiras (King 1956) e a ausência de sistemas lagunares ativos com papel de armadilhas

de sedimentoi terrígenos comparáveis ao da Região Sul possibilita a chegada de grandes

rios à costa. A relação da distribuição geográfica destes rios com oS elementos tectônico-

estruturais evidentes nas bacias marginais e na plataforma, incluindo numerosos cân¡ons

(França .1979), é uma possibilidade ainda por investigar. Por exemplo, a desembocadura do

iio páraiba do Sul (RJ) e a grande saliência a ela associada na margem de plataforma

ocorram, conforme Carvalho & Francisconi (1981), adjacentes a um dos depocentros semi-

isolados da Bacia de Campos.
6) A partir da costa noroeste do Rio Grande do Norte, a plataforma continental passa a

aiargar-se gradualmente rumo W, até alcançar cerca de 300 km na região do cone do

Amãzonas. Este alargamento reflete provavelmente a influência da abertura gradual do Rffi

do Atlântico Norte, dèsde a Bacia da Foz do Amazonas, a W, até a Bacia Potiguar, a E

(Brandão & Feijó 1994). As rias estuarinas tornam-se mais pronunciadas a w da baía de são
José (região de são Luís, MA), situada na extensão costeira do paleoalto que separa as

bacias marginais de Barreirinhas, a E, e Pará-Maranhão, a W.
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Quadro 3.1. Setores fis¡ográficos da costa brasileira e principais elementos geomorfológicos, tectono-estrutura¡s

Sêlôr

r. unur (xrl -
Laguna (SC)

2. Laguna -
Joinville (SC)

FlêñrÂñf ñc r.^rrf ir,lan+â¡c

Sena Geral (substrato
mesozóico)

J. JOtnV te
Angra dos
PÀ¡G /P l\

São Franc¡sco
do Sul ISCì

Serra do Taboleiro
(substrato pré-

c,ambrianoi

estrutura¡s e

JÈt.5ao
Francisco do

Sul - Boracé¡a
(sP)

Arco do R¡o
Grande (NW),

Sinclinal de Tones
(NW)

lnkusões alcal¡nas
de Lajes e
Anitápolis

Sena do [\¡ar
(substrato pré-

cêmbriêno), Superficie
Sul-Americana

mergulhando para W

JU. ttoraceta -
Angra dos
Reis (RJ)

4. Angra dos
Reis - Cabo

Frio (RJ)

ENE â NE

;t¡cas oredominantes da costa
ba

Morfolog¡a pra¡al

Arco de Ponta
Grossê, Bâciâ de
Curitiba, ¡ntrusões
do 1o episódio de

magmatismo

Hratas mutþ extensês
(dezenas a centenas

de km)

c, uaoo rrto
- Touros

(RN)

lnversão de mergulho
da Superfície Sul-

Americana, para W, a
su¡, e para E, a norte

em

íd,dÞ ,cÞu,tdÞ \\ r¿
km, na maioria)

NNW â NS

ùtstemas
depos¡c¡ona¡s

ouPer IUrr rur-
Americânê

merguìhando para E

Lagunas e Þarretras
transgress¡vas, com

evolução progradante

6. Touros -
Oiapoque

(AP)

1

NE

Bac¡as de São
Paulo, Taubaté e

Resende,
intrusões do 2'

eprsódro de
magmatismo

Pra¡as restritas (<12
km, na ma¡oria)

l\4uito vâriável: NS a
EW

e vales incisos
âfogâdos (baías e

Praias extensas (>'12
km, na maioria)

l-rsrogra¡tcos (e decltve
da plataforma)

BaÍeiras, grandes
desembocaduras

fluvìâis

icos

ESCârpas e cone do Rto
Grande (0,03 a 0,05'ì

0,02 a 0,09" na

emenlos ôcêânrcos

EWaNE

as

Planic¡es de cordóes

Plaias de bolso (<5
km, na maìoria)

sociados

vales de santa Martâ,
canal de ltajaí (0,06 ã
0,05'; 0,26 a 0,07" na

e vâles incisos
afogados e (baías

estuar¡nas)

Iectono.est¡utura¡S e
magmát¡cos

nas

Pra¡as e)densas (>12
km) nas fechas

afenosas

FOrmaçao
Bârrêirâs

afeas

Bacia de Pelotas
(intensê sêdìmentação

pós-rift)

(0,04 a 0,03't em tomo
de 0,07'nâ plâtaforma

¡ntema)

Pra¡as ancoradas

Pa¡eoalto (Zona de
C¡salhamento) de

Florianópolis

Prêrâs exGnsas t>12
km) e praias restritas

de ialésìas

Çana¡s uananêta e
Queimâda (0,03 a 0,02'ì

0,05 â 0,03' ña
plataformê iñterña)

Flechês ârenosâs ê
¡agunas

Búlos e lfha Grânde
(0,05 a 0,04'; 0,05 a
0,51'nê plataforúa

EâCtâ Oe Þantos:
embâ¡âlnento sul

Pra¡as extensês (>12
km)

va¡es ¡nctsos
afogados e

assoreados e
p¡aníc¡es de cordões;

estuários a N do
Recôncãvo

tsâcra de santosi
Paleoalto central, Zonâ

de Cisalharhento de
Curitiba

Cânâis Rio de Janeiro e
Cabo Frio (em tomo de
0,04'; 0,07 ê 0,51'nê

plataformâ internâ)
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EAC|â de Santos:
embaiamento nole

câaJions Belmonte,
Camamu, Salvador,
Itaparicâ, Real, Vazê
Baíis, Japaratubâ,

Sapucêia, S. Frânc¡sco e
Nâtal (0,03 a 0,14'; 0,03

a 0,60' na plataforma

R¡as estuêrinês

Alinhamento de Cabo
Frio, Zonâ de

Cisa¡hamento do R¡o
de Janeiro

Cone do Amazonas.
(0,05 a 0,03'; 0,05 a
0,01'na platafoÍrìa

6ac¡as margtnars
orientais (Campos a

Pernambuco-Paraíba)

Èracras marg¡nats
setentrionais (Potiguar

a Êoz)



A idéia de existência de grandes alinhamentos continentais-oceânicos transversais
à costa brasileira já está presente em trabalhos clássicos, merecendo menção o ''eixo de
compartimentação tectônica passando por Lages e Anitápolis", de Paiva (1933) e a "linha
tectônica Torres-Posadâs", de Leinz (1949). Fúlfaro et al. (1974) interpretaram as
mudanças de geomorfologia ao longo da costa paulista dentro de um modelo de
compartimentação da região segundo três linhas estruturais transversais à costa,
incluindo dentre elas o prolongamento oriental do alinhamento de Paranapanema, no
flanco nordeste do Arco de Ponta Grossa. A idéia de existência destes grandes
alinhamentos voltou à tona com os resultados do projeto Remac (Reconhecimento da
Margem Continental Brasileira), a partir dos quais vários trabalhos tentaram explicar a
variação de fisiografia ao longo da margem continental brasileira em termos de zonas de
fratura e lineamentos oceânicos, com extensões no continente (Asmus 1978, 1981, 1983,
Asmus & Carvalho 1978, Carvalho & Francisconi 1981 , Guazelli & Carvalho 1 981 ). As
faixas latitudinais aqui enumeradas 2, de Laguna a Joinville, e 4, de Angra dos Reis a
Cabo Frio, coincidem de modo aproximado com dois dos "sistemas lineamentos
submarinos - alinhamentos continentais" interpretados por Asmus (198f ), o Florianópolis -

Rio Uruguai e o Paranapanema - Rio de Janeiro, respectivamente. Macedo (1987),
Pereira & Macedo (1990) e Macedo ef a/. (1991) caracterizam aquelas duas faixas
latitudinais, bem como a faixa adjacente ao paleoalto entre os embaiamentos sul e norte
da Bacia de Santos, como zonas de falhas de transferênc¡a (de Florianópolis, Curit¡ba e
Rio de Janeiro, respectivamente), ligadas a acomodação relativa de segmentos crustais
vizinhos com contrastes de taxas de estiramento (Figura 3.14). Admitem, por exemplo, ao
longo da Plataforma de Florianópolis, uma zona de cisalhamento que separaria e
deslocaria em rejeito dextrogiro o bloco de crosta continental estirada do Platô de São
Paulo, a norte, em relação ao bloco de crosta oceânica adjacente a Elevação do Rio
Grande, a sul.

Figura 3.14. Cenário geológ¡co da
mârgem continental sudeste do
Brasil, compilado por Giannini ef
al. (2007) a partìr de Almeida
(1964), Ferreira ef a/. (1981),
Macedo (1987) and Pere¡ra &
Macedo (1990).

Estas zonas de transferência leriam prolongamento continente adentro, guardando
sob este aspecto correspondência com os sistemas alinhamento-lineamento propostos
por Asmus (1981). Seriam faixas preferenciais de recorrência de processos tectônicos,
incluindo implantação de hemi-grábens encaixados nas falhas NE, dai a coincidência
latitudinal da zona de transferência de Cur¡t¡ba com a Bacia de Curitiba e da zona de
transferência do Rio de Janeiro com as bacias de São Paulo, Taubaté e Resende (Pereira
& Macedo 1990). Apesar desses indícios, a expressão e continuidade estrutural em
superfície de tais feições continentais-oceân¡cas é antes inferida que observada (Giannini
1993). Se for possível generalizar a conclusäo que Almeida (1991) obteve em relação ao
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Alinhamento de Cabo Frio, a característica que melhor expressa este tipo de feição é a de
alinhamento magmático, cuja disposição não seria a de linhas EW, e sim, na forma de
arcos, relacionados aos círculos mínimos de rotação das placas continenta¡s ao decorrer
de seu afastamento. Durante o esforço distensional na separação das placas, o manto
sofreria fusão parcial e o magma resultante seria alojado preferencialmente ao longo de
falhas subcrustais associadas a zonas de transferência (Almeida 1991). Com isto, torna-
se possível supor (Giannini 1993) que intrusões magmáticas alinhem-se ao longo de um
só arco de círculo de expressão regional, conforme Almeida (1991), e ao mesmo tempo,
ao longo de diferentes falhas contidas em zonas de transferência EW, tais como as
inferidas por Macedo ef a/. (1991).

De acordo com o modelo de extensão litosférica assimétrica (Wernicke 1981,
1985, Lister et al. 1986), zonas de transferência podem separar segmentos de placas
litosfér¡cas de diferentes posiçöes em relação a falhas de descolamento (detachment
faulfs) e com arqu¡teturas estruturais contrastantes (Figura 3.15): de um lado, margens de
placa situadas na zona onde a falha de descolamento é rasa e de baixa inclinação,
caracterizadas por intenso falhamento ífr subparalelo à costa, de mergulho variável; de
outro, margens de placa sobre a porção profunda e ingreme da falha de descolamento,
caracterizadas por estruturação mais simples à base de falhas normais pouco rotacionais,
relacionadas a reativação por abaulamento flexural de direções preexistentes. Esta
flexura estaria ligada à intumescência termâl por alojamento infra-placa de magma máfico
resultante de fusão do manto (Etheridge et al. 1990, Lister ef a/. 1991). Estes dois tipos de
margens têm sido denominados respectivamente de proximal e d¡stal (Wernicke 1985,
Wernicke & Tilke 1989), adotado critério de proximidade da falha de descolamento em
relaçäo à superfÍcie, ou de inferior e superior (Lister ef a/. 1986, 1991, Etheridge ef a/.

1990, Hansen ef a/. '1993), adotado critério de posição vertical da placa em relação à
mesma falha. lnúmeras diferenças estruturais têm sido apontadas não somente entre os
dois tipos de margens de placa, mas também entre eles e as zonas de transferência
(Quadro 3.2), as quais podem tanto separar margens contrastantes (sendo então
chamadas de zonas de reversão) como simplesmente atravessar um mesmo tipo de
margem. Se este modelo geral é admitido, a suposição das zonas de transferência de
Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro (Figura 3.14) explica a ind¡vidualidade fisiográfica
das faixas latitudinais correspondentes, bem como a semelhança entre elas no que se
refere a dois aspectos previstos no modelo: a incidência de magmatismo de fonte
profunda (Etheridge et al. 1990, Lister ef a/. 1991) que aí encontraria conduto (Almeida

1991) e a coincidência, grosso modo, com inflexões no mapa de linha de charneira
(Wernicke & Tilke 1989).
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Figura 3.15. Modelo de
arquitetura de uma

margem Passiva do tiPo
atlântico. A. Seção

lransversal, baseada em
Etheridge ef a/. (1990).
B. Bloco-diagrama das
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modificado de Lister ef
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Ainda de acordo com o modelo das margens de placa assimétricas, as faixas
latitudinais compreendidas entre as três supostas zonas de transferência podem
pertencer tanto ao tipo proximal ou inferior quanto ao distal ou superior. Comparando as
margens complementares de Africa e América do Sul, Ether¡dge ef a/. (1990) e Lister ef a/.

('1991) admitem uma inversão no tipo de margem na "zona de transferência Walvis - Rio
Grande", a qual interceptar¡a a costa atlânt¡ca sul-americana na faixa de latitudes entre
28oS e 30oS, equivâlente ao selor Florianópolis - Porto Alegre. A sul desta faixa, a
margem de placa proximal seria evidenciada pela maior largura da plataforma e pela
cobertura por bacias rñ espessas. A norte, as evidências de margem distal seriam a
presença de escarpas proeminentes no limite interno da planíc¡e litorânea e, segundo
Etheridge et a/. (1990), o "vulcanismo máfico intraplaca" pos-rift, cretáceo a terciário, que
representaria o "resultado atrasado" da fusão e ascensão de magma através de "litosfera
anomalamente quente e/ou espessa". Estes autores citam também o estilo estrutural da
Bacia de Campos, a despeito de sua espessura expressiva, e a largura reduzida da
plataforma continental adjacente, como evidências adicionais de margem distal no setor
correspondente à costa sudeste e nordeste do Brasil.

As interpretações de Etheridge ef a/. (1990) e Lister ef a/. (1991) são baseadas em
evidências excessivamente vagas quanto ao posicionamento geográfico e o contexto
geológico das feições geomorfológ¡cas, estruturais e magmáticas mencionadas (parte
delas destacada neste texto por aspas). Omitem, por exemplo, a existência de plataforma
continental com largura relativamente grande a norte da latitude aproximada de
Florianópolis, indíc¡o contrário à interpretação de margem distal para toda essa área, e
não fazem referênc¡as diretas às bacias marginais de Pelotas e Santos. Frente às
escassas informaçöes disponíveis, o que se pode destacar como hipóteses mais
plausíveis a partir das ¡nterpretações daqueles autores são: 1. A área a sul do paleoalto
de Florianópolis é margem de placa inferior ou proximal. A evidência, além das
mencionadas por Etheridge ef a/. (1990) e Lister et al. (1991) para o setor a sul da zona
de fratura Walvis - Rio Grande, é a vocação subsidente da Bacia de Pelotas, evidenciada
pela grande espessura de sedimentos pós-rlft, a maior dentre as bacias marginais
brasileiras (Carvalho & Francisconi 1981, Asmus 1983). 2. A área a norte do alinhamento
de Cabo Frio, com extensão por toda a costa oriental brasileira, é margem de placa distal,
como sugerem a plataforma continental estreita e os depocentros comparativamente
pouco espessos nas bacias marginais, principalmente a norte da Bacia do Espírito Santo.
3. A margem do tipo proximal reapareceria na costa setentrional ou equatorial, a julgar
pelo aumento pronunciado de largura da plataforma continental para W, com
compodamento inverso na plataforma da margem complementar da África, a oeste da
região da fossa do Benuê e delta do rio Níger. Evidência adicional é a notável espessura
de sedimentos pós-aptianos na átea defronte ao Cone do Amazonas, indicativa da
vocação para subsidência que caracter¡za as margens proximais.

A área de mais difícil identificação quanto ao tipo de margem de placa é a
compreendida entre as zonas de transferência de Florianópolis e Cabo Frio. Algumas
características, como a grande largura da plataforma junto à costa paulista, a plataforma
estreita na margem oposta complementar da Africa, corresponde à costa sul de Angola, a

espessura de mais de 7 km na Bacia de Santos e a geometria ligeiramente embaiada da
linha de charneira nos depocentros sul e norte desta bacia (Pereira & Macedo 1990)
incluem-se entre aspectos apontados nos modelos de extensäo litosférica assimétrica
como diagnósticos de margem proximal; outros, como a presença das escarpas costeiras
(no caso, da serra do Mar) e o registro de magmatismo na área continental adjacente
constituem argumentos utilizados por Etheridge ef a/. (1990) e Lister ef a/. (1991) para
incluir esta área dentro de uma extensa margem de placa distal; acrescente-se a eles a
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geometria ligeiramente saliente para o mar da linha de charneira diante da costa centro-
sul paulista (Pereira & Macedo 1990), feição que, no modelo de Wernicke & T¡lke (1989),
também seria indicativa de margem distal.

3.1.2.3. Clima

O reg¡me cl¡mático depende da interação entre fatores dinâmicos, representados
pela migração de massas de ar, e estáticos, com destaque para o relevo (Nimer 1966,
1979). As massas de ar atuantes na zona costeira brasileira provêm de centros de alta
pressão, posicionados predominantemente sobre áreas oceânicas, aos quais se associa
circulação divergente em célula anti-horária ou anticiclone. Ao atingirem o continente,
podem ser influenciadas pelo relevo de dois modos (Giannini et al. 2005). O primeiro tipo
de influência, importante em escala regional, materializa-se no efeito de ascensão e

condensação na presença de encostas abruptas, com formação de chuvas orográficas'
Este fenômeno é bem caracterizado ao longo das escarpas das serras Geral e do Mar,
nas regiões Sul e Sudeste do país. A pequena distância entre a escarpa da serra do Mar
e a linha de costa conkibui para a concentração dos maiores índices pluviomékicos do
território brasileiro entre a costa sul-fluminense e a norte calar¡nense (média anuais de até
4500mm na região de São Sebastião, SP, segundo Nimer 1979). Mesmo fenômeno tem
influência perceptível também na costa nordest¡na a sul de Touros (RN), onde se
concenlram as isoietas mais elevadas da região (acima de 1250mm anuais, conforme
Nimer 1979). A segunda influência do relevo, mais evidente em escala local, é a deflexão
das massas de ar em movimento por feições topográficas marcantes. Com isto, a direção
de vento mais efetiva na formação de dunas eólicas costeiras apresenta não apenas
variações graduais, ligadas a mudanças regionais nos fatores dinâmicos (por exemplo,
mudança de orientação relativa dos ramos de anticiclone), como também abruptas,
relacionadas à interação entre fatores dinâmicos e feições locais de relevo (como
possivelmente exemplificado na região de Torres, RS). De comum em termos azimutais,
os ventos formadores de dunas possuem a origem nas áreas oceânicas.

De norte para sul, os cenlros de alta pressão influentes na costa brasileira
correspondem aos núcleos de dois anticiclones semipermanentes, o do Atlântico Norte
(Açores) e o do Atlântico Sul, e de um ant¡ciclone móvel, o Polar. A costa norte-nordeste é

influenciada por três massas de ar principais, associadas aos dois anticiclones
semipermanentes. A Massa Equatorial Nofte associa-se à zona de alísios de NE do
Anticiclone do Atlântico Norte, al¡ mais atuante no periodo compreendido pelo verão e
outono austra¡s (entre dezembro e abril). A Massa Equatorial Atlântica associa-se à zona
dos intensos alísios de SE do Anticiclone do Atlântico Sul, ali mais atuante no inverno e

na primavera austra¡s (segundo semestre). A Massa Tropical Atlântica forma-se nas áreas
maritimas aquecidas do Atlântico Sul, de onde at¡nge a fachada litorânea leste-nordeste
do Brasil, sobretudo no primeiro semestre do ano, produzindo instabilidades e açäo de
alísios de E a NE (Nimer 1979). No encontro dos dois anticiclones semipermanentes, a

ascensão das massas de ar forma uma zona latitudinal de baixa pressão, a Zona de
Convergência lntertropical (ZCl) ou doldrum (do inglês, calmaria), cuja posição determina
o Equador Térmico e a faixa de alta pluviosidade associada (Nimer 1979). A posição
média da ZCI varia ao longo do ano entre o oeste do Maranhão, no verão austral, e as
Guianas, no inverno. Ao deslocar-se para o Hemisfério Sul, no perÍodo equivalente entre
o verão e o outono austrais, a ZCI determina a estação chuvosa na costa norte-nordeste
do Brasìl entre o Rio Grande do Norte e o Amapá; e ao migrar para o Norte (Guianas e
América Central), entre o inverno e a primavera, afasta-se da costa norte-nordeste, assim
determinando o período de est¡agem nessa região. Desse modo, a precipitaçäo sobre a
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parte norte do continente sul-americano seria amplamente controlada pelos movimentos
sazonais da ZCI (Martin et al. 1997a). Sua influência reflete-se nos mapas de pluviosidade

e duração de estiagem (Nimer 1979), em que se pode observar que a reg¡ão mais seca
da costa nordestina, entre Lençóis Maranhenses (MA) e Touros (RN) está compreendida
na área além do alcance médio da ZCI para sul.

Rumo sul, a Massa Tropical Atlântica mantém sua importância, mas a influência das

massas equatoriais é gradualmente substituida pela ação das massas de ar frio
procedentes do Anticiclone Polar, o qual se desloca de SW com trajetória
predominantemente marítima, no verão, e continental no inverno (Nimer 1979, Orselli
1986, Martin ef a/. 1988b). A separação transicional entre as áreas de influência das

massas de ar Equatorial e Tropical, ao norte, e Polar e Tropical, ao sul, define uma faixa
semi-permanente NW-SE de condensação e nebulosidade, que intercepta a costa na

Região Sudeste (Monteiro 1973, Satyamurti ef a/. 1998). Esta faixa, relacionada à Zona
de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), define aproximadamente o máximo alcance
médio das frentes frias, zonas de baixa pressão e instabilidade formadas no encontro das

massas Polar e Tropical Allântica. Devido à trajetória mais oceânica e ao aquecimento
mais rápido da massa polar, a faixa de nebulosidade é mais atuante no verão, quando
passa a separar duas zonas de pluviosidades contrastadas: chuvosa a sul e seca a norte
(Nogués-Paegle & Mo 1997). A distribuição de chuvas ao longo do ano também é afetada
pela posição da faixa de nebulosidade, resultando mais uniforme (menos sazonal) a sul
que a norte (Nimer 1979). No inverno, a ZCAS desloca-se para o norte; as frentes frias
avançam mais, podendo atingir o Espírito Santo e a Bahia, porém, mais secas, geram

menos instabilidade. No verão, a ZCAS posiciona-se mais a sul, as frentes frias enfrentam
mais resistência para penetrar, adquirindo caráter estacionário, mas associam-se com

maior freqüência a aumento de pluviosidade. A faixa de nebulosidade tem então sua

máxima manifestação no lìtoral centro-norte de São Paulo (Monteiro 1973). Somada ao
efeito das precipitações orográficas da serra do Mar, determina a zoîa de verão mais
ameno da costa sul-sudeste do país, entre as latitudes de Joinville, SC, e São Sebastião,
SP (Figura 3.16). Esta zona coincide grosso modo com a área de maior expansão ao

¡nterior do domínio da Floresta Atlântica.
A posição da ZCAS parece exercer influência sobre o fracionamento isotópico do

oxigênio na água de chuva, questão fundamental para estudos de paleoclima baseados
em espeleotemas (Cruz 2003; item 3.2.1.4). Assim, a correlação ¡nversa entre quantidade

de chuva e ô18O, observada a norte do Rio de Janeiro, desaparece na ZCAS, e chega a

inverter-se no Rio Grande do Sul. Uma interpretação é que o enriquecimento médio das
águas de chuva em 18O a sul do Rio de Janeiro esteja ligado à maior influência de massas
de ar úmido polares, carregadas no isótopo pesado, atuantes especialmente no inverno.

Desse modo, a variação de E18O ao longo do tempo, num mesmo espeleotema, seria

antes função da propôrção entre chuvas de inverno (ô18O mais positivo) e de verão (ô'uO

mais negativo) que da taxa de precipitaçäo global (F.W.Cruz Jr., comunicação pessoal)'
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Figura 3.16. Zonas climáticas do Brasil pela classificação de Koppen. Extraído de Guia lnternet
Brazil (1

O Anticiclone Tropical do Atlântico Sul age na costa das regiões Sul e Sudeste
através de ventos de NE a NW, enquanto o Anticiclone Polar possui ventos de W a NW
que se modificam para S a SE, à medida que se aproximam do trópico (Nimer 1966,
1979). lmportante mudança neste padrão de ventos é acarretada pelas frentes frias às
quais se associam instabilidade, com intensos ventos ciclônicos or¡undos dos quadrantes
de sul (Nimer 1966, 1979, Monteiro 1973).

A dinâmica climática da costa brasileira pode ser melhor entendida através de sua
interação com a circulação oceânica. A energia de atuação da Massa Equatorial Atlântica
e dos alísios de SE determina a intensidade da Corrente Oceânica Sul-Equatorial e de
suas ram¡ficações na margem da plataforma cont¡nental nordestina, a Corrente do Brasil,
rumo SW, e a Corrente do Brasil Setentrional, rumo NW (Richardson & Walsh, 1986). A
Corrente do Brasil Setentrional é mais intensa em profundidade que em superfície, com
transporte máximo associado à máxima intensidade dos ventos de SE, no inverno austral.
Na margem leste-sudeste, área de atuação da Corrente do Brasil, a sazonalidade é
menos acentuada e a estrutura termo-halina das águas melhor definida. Águas Tropicais,
mais salinas na base (>3,7o/o), ocorrem na plataforma e talude superior, passando oceano
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afora a Aguas do Atlântico Sul Central, sobre Aguas lntermediárias Antárticas com fluxo
para norte, estas caracter¡zadas por menor sainidade p,a%) e maior teor de oxigênio (Arz
ef al 1999). No Sul-Sudeste, os ventos de NE, especialmente no verão, promovem
circulação transversal à margem da plataforma caracterizada por transporte costa afora
na superfície e ressurgência das Águas do Atlântico Sul Central. As mudanças de
orientação da margem da plataforma, como as que ocorrem em Cabo Frio, RJ, e no Cabo
de Santa Marta (Laguna), SC, induzem um padrão meandrante na Corrente do Brasil e
favorecem, desse modo, a formação preferencial de redemoinhos frontais intensos os
quais podem intensificar o efeito da ressurgência por sobre a plataforma continental
(Castelão et a|.,2004). Este fenômeno ajuda a explicar a baixa precipitação na região de
Cabo Frio (Nimer 1979).

A intensidade relativa da Corrente do Brasil Setentrional e da Corrente do Brasil
possuem papel relevante na dinâmica climática global (Az et al. 1999). O fortalecimento
dos ventos de SW e da Correnle do Brasil setentrional, às expensas da Corrente do
Brasil, intensifica a circulação termo-halina entre os hemisférios sul e norte. lnversamente,
o enfraquecimento dos ventos de SE aumenta o fluxo da Corrente do Brasil e desfavorece
a circulação entre hemisférios. Nessa situação, os gradientes termo-halinos entre o Norte-
Nordeste e o Sul-Sudeste do Brasil são reduzidos.

3.1.2.4. Paleoclima

lnterpretações sobre mudanças paleoclimáticas do Quaternário superior no
tenitório brasileiro provêm principalmente de tentativas de reconstituição
paleovegetacional. No entanto, conforme alertado por Amaral et al. (2006), são raros os
estudos paleoclimáticos em que informações interpretadas como ligadas de modo direto à
paleovegetação (comumente, informaçöes palinológicas), apresentam-se integradas a
outros tipos de dados micropaleontológicos, sedimentológicos e isotópicos. Este problema
metodológico manifesta-se em escalas tanto local como regional. Na escala local, uma
conseqüênc¡a do problema é que parte das variaçöes atribuÍdas à mudança de paleoflora
e, por extensão, de paleoclima, em diferentes áreas de estudo, pode estar muito mais
ligada, a rigor, a alterâçöes de fácies e dinâmica sedimentar, capazes de determinar a
distribuição e preservação do registro micropaleontológico nas dimensöes de espaço e
tempo. Já na escala regional, de territór¡o brasileiro, o probfema manifesta-se na escassez
de tentativas de correlação entre interpretações paleoclimáticas de diferentes bases de
dados. É a esta lacuna em escala regional que se volta neste subitem. Desse modo, as
discussões que se apresentarão em seguida devem ser encaradas apenas como um
esforço preliminar de integração de dados, voltado à compreensão dos mecanismos
controladores das mudanças cl¡máticas mais consensuais.

lnterpretações de reconstituição paleovegetacional do Quaternário superior no
Brasil baseiam-se em quatro tipos principais de dados: 1. palinologia de sedimentos
lacustres e lagunares, incluindo turfeiras (De Oliveira 1992, Fe¡¡az-Vicentini 1993, Ledru
1993, Roth & Lorscheitter 1993, Behling 1995a, 1997a, Lorscheitter & Mattozo 1995,
Neves & Lorscheitter 1995, Colinvaux et al. 1996, Ledru ef al. 1996, 1998, 2001, Ferraz-
Vicentini & Salgado-Labouriau 1996, De Oliveira et al. 1999, Barberi ef a/. 2000, Melo ef
al. 20O3, Garcia et al.2004);2. isótopos de carbono contidos na matéria orgânìca do solo
ou sedimento (Desjardins et al. 1996i Pessenda et al. 1996a, 1996b, 1998a, 1998b,
1998c, 2001b, Freitas ef al. 2001, Scheel-Ybert et al. 2003, Ybert ef a/. 2003) ou em
fragmentos de carvão (Soubiès 1979180, Sanford ef a/. 1985, Desjardins ef a/. 1996,
Pessenda et al. 1996a, Gouveia et al. 1999, Santos ef al. 200O);3. antracologia (Schell-
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Ybert 2000, Schell-Ybert et al. 20o3); e 4. registros isotópicos, geoquim¡cos e de taxa de
crescimento em espeleotemas e tufas calcárias (Cruz 2003, Auler ef a/. 2004, Wang et al.
2004, Cristalli 2006).

A planície costeira quaternária e as morrarias adjacentes têm sido pouco
contempladas nesses estudos (Neves & Lorscheitter 1995, Behling & Negrelle 2001,
Ledru ef al. 2OO1, Pessenda et al. 2OO1b, Ybert ef al. 2003, Cruz 2003, Amaral et al.
2006). Não existem todavia evidências de que as mudanças climáticas possam ter sido
substancialmente diferenciadas entre planícies litorâneas e zonas interiores. O que há são
apenas indícios de que a sensibilidade dos tipos de vegetação às mudanças climáticas
variou de acordo com o domínio geográfico. Assim, as florestas teriam perdurado por
mais tempo nas baixadas litorâneas que no planalto, durante períodos fr¡os, enquanto os
campos resistiriam por tempo maior no planalto que junto ao litoral, no "ótimo climático" do
Holoceno (Behling 1998,2002, Cruz 2003).

Da compilação dos dados disponíveis, e baseando-se também em trabalhos de
síntese sobre paleovegetaçäo e paleoclima no Quaternário tardio do Brasil, os capítulos
mais consensuais sobre a história da vegetação no território brasileiro podem ser assim
enumerados: 1. predomínio de temperaturas mais baixas que o atual durante o Último
Máximo Glacial; 2. oscilações abruptas e acentuadas durante o Tardiglacial,
aproximadamente entre 17 e 11 ka AP, intervalo caracterizado também por aumento
(Ledru ef al. 20O2) ou manutenção da umidade; 3. elevação da pluviosidade efetiva no
Holoceno, evidenciada por expansão da floresta, com suspeitas de episódio mais seco no
meio do período, principalmente dentro do intervalo entre I e 3 ka AP (Sifeddine ef a/.

1991, Ledru ef a/. 1996, 2001, Baneto 1996, Gouveia et al. 1gg7; Pessenda et al. 1998a,
1998b, 1998c, 2001a,b, De Oliveira ef a/. 1999, Freitas ef a/. 2001 , Garcia ef a/. 2004). No
campo das controvérsias, cabe destacar a existência de duas correntes opostas de
¡nterpretação para as condiçöes de umidade durante o Último Máximo Glacial: mais
úmidas, segundo alguns (Colinvaux et al. 1966, 1999, De Oliveira 1992, Colinvaux 1993,
Haberle 1997, Colinvaux et al. 1999, 2000, Barberi 2001, Bush et al.2001, Auler ef a/.

2004), versus mais secas, segundo outros (Ledru et a/. 1998, Behling 1998, Behlìng &
Negrelle 2001, Cruz 2003).

Os dados escasseiam à medida que se afasta do alcance do método14C. As
informaçöes sobre o Estágio lsotópico 5 (120 a 75 ka AP), que abrange o período de
NRM alto correspondente ao último interglacial, restringem'se às análises em
espeleotemas de Santa Catarina e São Paulo, apresentadas por Cruz (2003). De acordo
com este autor, tomando como referência as condiçöes cl¡máticas atuais, o período teria
sido marcado por alternânc¡as, mais acentuadas em São Paulo, entre clima maìs quente e
menos úmido versus mais frio e chuvoso.

Ainda que a falta de precisão geocronológica dos dados dificulte sua correlação
ao largo de todo território brasileiro, os três capítulos consensuais ma¡ores ao longo dos
últimos 20 mil anos coincidem e podem ser explicados no âmbito de mudanças climáticas
globais reconhecidas principalmente através da comparação entre dados de foraminíferos
planctônicos dos sedimentos de fundo oceânico e de testemunhos de gelo (Mclntire &
Molfino 1997, Arz et al. 1998, 1999, Flenley 1998). Curvas de variação de E18O em
foraminíferos da margem continental brasileira e nos espeleotemas de São Pauìo e Santa
Catarina (Cruz 2003) apresentam todas a mesma configuração geral: variação rápida
entre aproximadamente 20 e 5 ka AP, seguida de estabilização ou mesmo de variação
lenta em sentido inverso, desde então. Por outro lado, cabe destacar que, à medida que
se refina a análise da história isotópica e paleovegetacional, a resposta a mudanças
paleoclimáticas globais pode variar de região para região do pais, na dependência da
posição relativa de elementos climáticos como a ZCI e a ZCAS.
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Um primeiro exemplo disso é que a umidificação do clima a partlr de

aproximadamente 4 a 3 ka AP nas costas norte (Ledru ef al. 2OO1) e maranhense
(Pessenda et at. 2OO1b), com extensão até parte da América Central (Bush et al 1992,

òurtis & Hodell 1993, Hodell ef at. 1991, 1995), pode não guardar correspondência

estreita a sul da ZCl. Estudos palinológicos apontam para diminuição de umidade a partir

de 5 a 4 ka AP no noroeste da Bahia (Baneto 1996, De Oliveira ef a/. 1999) e norte de

São Paulo (De Oliveira 1992, Ledru 1993, Garcia et al' 2OO4)

Um segundo exemplo de possível compartimentação ou assimetria norte-sul do

clima no tenitório brasileiro encontra-se na transição Pleistoceno-Holoceno, entre cerca

de 11 ka AP e I ka AP: enquanto nas regiöes Centro-Oeste, Sul e Sudeste' haveria o
predomínio de gramíneas, interpretado como indicativo de clima relat¡vamente seco
(Ferraz-Vicentini 1993; Ledru 1993; Roth & Lorscheitter 1993; Stevaux 1994' 2000;

Behling 1995a,b 1997a,b; Lorscheitter & Mattozo 1995; Neves & Lorscheitter 1995;

Ferraz-Vicentini & Salgado-Labouriau 1996; Ledru ef a/. 1996, 1998b; Pessenda ef a/.

1996a, 1996b, 1998a; Behling 1999; Barberi et al 2000i Gouveia 2001)' em regiöes do

Norte-Nordeste e no sul da Amazônia predominariam as florestas, provavelmente

assoc¡adas a clima mais úmido (Barreto 1996, De Oliveira et al. 1999, Ledru ef al' 2O01 ,

Pessenda et at. 2OO1b). A partir de aproximadamente I a 7 ka AP, o clima seco teria se

instalado também no Norte-Nordeste, onde perdura por dois a três milênios. A hipÓtese da

existência deste contraste climático sul yersus norte, na transição Pleistoceno-Holoceno,
deve porém ser vista Gom extrema cautela, pois baseia-se fortemente na discutível

associação direta entre aumento de gramíneas e redução de umidade
Uma possível compartimentação ou assimetria climática no território brasileiro

pode ser explicada e testada segundo pelo menos dois modelos, não excludentes. O
primeiro deles baseia-se na sazonalidade da dinâmica climática atual, em que a

distribuição de umidade na metade setentrional do continente sul-americano é

determinada pela posição da ZCI (Martin et al. 1997, De Oliveira ef a/. 1999). Assim, como

no mapa climático atual, haveria acentuada assimetria entre alta umidade, da faixa de

varredura da zcl para norte, e baixa umidade, a sul dessa faixa. Dentro deste modelo, os
períodos mais úmidos no Norte brasileiro estariam relacionados à posiçäo mais ao norte

desta zona de convergência, sendo acompanhadas na Região Nordeste de redução de

umidade e ampliaçäo do alcance dos alísios de SE. Em tese, estes períodos devem

corresponder também a fases de aquecimento no Hemisfério Norte, devido à

aproximação (deslocamento para N) do Equador térmico. Ressalvas que podem ser feitas

a este modelo é que ele é apenas descritivo, não explica o mecanismo de migração da

ZCl, e parte da premissa de um estado de equilíbrio climático único, similar ao atual.

O segundo modelo para explicar a compartimentação do paleoclima no território

brasileiro expl¡caria os mecanismos de migração da ZCl. Baseia-se numa situação de

desequilíbrio na dinâmica climática, desencadeado pelo aquecimento abrupto das águas

superficiais em baixas latitudes, próximas à ZCl, incluindo a costa nordeste do país (Arz ef

a/. 1998, 1999). De acordo com este modelo, o aumento, além da situação de equilíbrio,

da temperatura das águas superficiais, elevaria bruscamente a evaporação e a umidade

na costa nordestina, e, por decorrência, os ventos alísios de E e SE, com conseqüente

intensificação e ampliação do alcance para o Hemisfério Norte da Corrente do Brasil

Setentrionà1, em detrimento da Corrente do Brasil rumo oposto (Figura 3.17, lado rosa).

Este processo acentuarìa, portanto, a diferença de temperatura das águas oceânicas

superficiais, entre as costas nordeste e sul-sudeste do país.
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Figura 3.17. Modelo liga-desliga (on-on de circulação termo-halina entre hemisférios controlada
por ciclos sub-Milankovitch (baseado em Az et a/. 1998, 1999), com suas possíveis implicaçöes na
assimetria climática entre o Norte-Nordeste e o Sul-Sudeste do Brasil. As cores de preenchimento
das setas grandes representam as tendências de aquecimento (vermelho) ou resfriamento (azul)
das áquas oceânicas superficiais. Os símbolos S e N referem-se aos hemisférios.

Arz et a/. (1998) admitem o aquecimento das águas tropicais de baixa latitude
como sendo a resposta não linear mais imediata do sistema climático à ação dos ciclos
astronômicos de insolação de meia-precessão ou sub-Milankovitch (com periodicidade
média de 9500 a 12OOO anos) evocados por Mclntire & Molfino (1997). Os picos de
insolação ligados a estes ciclos afetariam primeiramente, de modo posit¡vo, a evaporação,
a temperatura das águas superficiais e a umidade costeira nas latitudes baixas, com
reflexos posteriores no clima global (Short et al. 1991, Az et a/. 1998). Nas altas latitudes
boreais, o reflexo da intensificação das correntes quentes superfic¡ais rumo norte é a
fusão parcial de geleiras e o estabelecimento de período de resfriamento gradual das
mares e continentes (O/desf Dryas, Older Dyas e Young Dryas, por exemplo), que pode
culminar com um episódio de descarga maciça de icebergs, o denominado evento de
Heinrich. Ao mesmo tempo, no Atlântico Sul, o enfraquecimento gradual da Corrente do
Brasil Setentrional devido ao bloqueio pelas águas de degelo do Hemisfério Norte permite
a retomada das trocas de calor entre as costas norte e sul brasileiras, via Corrente do
Brasil (Figura 3.17, lado azul). Desse modo, a circulação oceânica retorna ao seu estado
de equilíbrio anterior, até o desencadeamento de novo pico de aquecimento sub-
Milankovitch, e assim sucessivamente. Neste modelo, o aquecimento rápido do oceano
tropical provocaria o aumento de umidade do Nordeste brasileiro, e este aumento de
umidade seria o gatilho para fases de aquecimento nas latitudes altas do Hemisfério
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Norte. Enquanto isso, nas áreas de média latitude do Atlântico Sul, o enfraquecimento da
Corrente do Brasil implicaria possível aumento na influência das massas de ar e correntes
oceânicas subantárticas (mais frias, menos salinas e empobrecidas em 18O¡, com
abaixamento na temperatura das águas costeíras. lsto contribuir¡a para manter a

evaporação e a umidade relativamente baixas na Região Sul-Sudeste e para acentuar a

assimetria climática entre o sul e o norte do país.
Resultados de medidas isotópicas de O em foraminíferos planctônicos, referentes

a testemunhos na margem continental sudeste (Espír¡to Santo e Rio de Janeiro) e
extremo nordeste brasileiro (Pernambuco a Ceará), obtidos por A¡z et al. (1998, 1999),
permitem testar este modelo. Redução do ô18O de testas de organismos planctônicos, ao
longo do tempo, pode ser atribuida a dois fatores: o primeiro, de caráter local a regional,
é a queda da salinidade da água superficial, ligada a incremento no aporte de água doce
do continente ou aumento na intensidade relativa de correntes oceânicas menos salinas;
o segundo, de caráter global, é a queda no volume de gelo (Shackleton 1987, Wefer &
Bergèr 199'1, A¡z et al. 1998). Os picos negativos de ô18O podem assim ser
correlacionados a picos de aporte fluvial e pluviosidade, fortalecimento de correntes de
baixa salinidade relativa e/ou "máximos deglaciais" globais. De acordo com Arz et al.
('1998), os máximos de umidade continental relacionados a baixos valores de ô18O em
foraminíferos planctônicos marinhos da margem nordeste do Brasil coincidem com
elevações relativas no aporte terrígeno à margem continental (aferido através das
relações FelCa e TilCa), o que evidencia a existência de aumento de aporte fluvial, ligado
a ¡ncremento de precipitações no cont¡nente. Além disso, o início das fases de aumento
de umidade assim detectadas coincide com o final de evenlos de Heinrich (H1 a H6),
datados no Hemisfério Norte.

Partindo dessas observações, Arz ef a/. (1999) construíram gráficos de variação
nos últimos 22 mil anos do ôr8O residual (isto é, do valor remanescente após subtraÍda a
parcela de 8180 negativo devida ao efeito deglacial global) em foraminíferos das margens
nordeste e sudeste do Brasil (Figura 3.18). Segundo estes gráficos, o primeiro pico
negativo de õ18O residual nos últimos 22 mil anos de registro sedimentar ocorre entre 17 e
'13 ka AP, tanto na margem nordeste como na sudeste. Este período corresponde a um
dos mais importantes picos de aporte terrígeno na margem nordeste do Brasil detectados
por Atz et a/. (1998). E é também o momento em que as diferenças de ô18O entre as
margens nordeste e sudeste atinge seu menor valor, próximo de zero (Arz ef a/. 1999),
indicativo de intensa circulação e homogeneização das águas superf¡ciais da costa
brasileira, condição que, no modelo, seria tipica de aquecimento pós-Heinrich de águas
tropicais. Este dado é ainda compatível com a idade atribuÍda com base em testemunhos
de gelo ao evento de Heinrich H1 (17 a 15 ka AP). Leva a crer em um aquecimento das
águas superficiais do Oceano Atlântico tropical, que atingiu tanto a porção nordeste como
a sudeste da margem continental brasileira, resultando em provável aumento de umidade
em ambas as regiões. Após esse período, a diferença de ô18O entre as margens nordeste
e sudeste aumenta rapidamente, permanecendo elevada (maior que 0,47*) até o final do
registro sedimentar. Os maiores p¡cos negativos de ô180 durante os últimos 13000 anos
de registro, na margem sudeste, encontram-se entre 6 ka anos AP (Globorotalia sacullifer)
e 3 ka anos AP (Globorotalia ruber). Jâ as amostras da margem continental nordestina
apresentam tendência mais persistente de declínio de ô18O residual desde 13ka AP, com
pico negativo no topo da coluna sedimentar amostrada (idade14C calendár¡o inferior a 1ka
AP). Desse modo, a manutenção de um¡dade na segunda metade do Holoceno no
extremo nordeste não é acompanhada na costa sudeste, o que parece concordar com as
anál¡ses de palinomorfos e isotópos em sedimentos continentais obtidos por De Oliveira
(1992), De Olive¡ra ef a/. (1999), Ledru ef al. (2001) e Pessenda ef a/. (2001b) Nesse
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contexto, podem ser incluídos os dados de espeleotemas de São Paulo e Santa Catarina
(Cruz 2003), em que a segunda metade do Holoceno é marcada por ligeira redução de
ô18O, interpretada como aumento da influência das massas de ar polar, provavelmente
associadas a um enfraquecimento relativo da Corrente do Brasil e da Massa Tropical
Atlântica.

Figura 3.18. Registros de ô180 residual para
espécies de foraminíferos planctônicos (G.
ruber e G. saccul¡fer\ e benlôn¡cos (P.
ariminensis, C. pseudouner¡ana e U.
peregrina) em sedimentos da margem
continental brasileira, conforme Alz et al.
(1999). A. Comparação entre lestemunhos
do nordeste e do sudeste. B. Diferença entre
os valores encontrados nas margens
nordeste e sudeste. H1 representa o último
evenlo de Heinrich. CB é a intens¡dade da
Corrente do Brasil.

Quanto à transição Pleistoceno/Holoceno, não há diferenças marcantes de
comportamento do ô18O de foraminíferos planctônicos, entre as margens nordeste e
sudeste. O último máximo de terrígenos na coluna sedimentar holocênica da margem
nordeste ocorre por volta de 10ka AP e corresponde a um pico negativo pouco
pronunciado de ô18O entre 1l ka e 9 ka. Na correlação com o Hemisfério Norte, esta
época não foi imediatamente antecedida de evento de Heinrich, e, de fato, o máximo de
terrígenos e o mínimo de ô18O possuem magnitudes menores que as registradas logo
após eventos de Heinrich considerados inequívocos (16ka, 25 ka, 32 ka, 40 ka e 47 ka
AP). Mas foi precedida por resfriamento continental, o Young D4yas, que estaria
supostamente ligado ao suprimento à costa de águas frias deglaciais, à semelhança do
que ocorre nos eventos de Heinrich e nas fases D4las anter¡ores (Arz et al. 1999). Existe,
portanto, possibilidade de assimetria climática entre sul e norte do país nesse período,
ainda que os dados de ö18O nas margens nordeste e sudeste não reflitam diferenças
marcantes entre estas duas regiões.
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De fundamental importância para testar a eficiência do modelo de Arz et al.
(1998, 1999) na explicação da assimetria climática do Brasil oriental seria a obtenção de
dados de ô18O referentes a testemunhos de sedimentos marinhos no Sul do país. Para
essa região, além das medidas isotópicas de espeleotemas do norte de Santa Catarina
obtidos por Cruz (2003), sugestivas de mudança nos últimos 4 a 5 mil anos, dispõe-se
dos resultados de ô18O de carapaças aragoníticas de vermetídeos (Petatoconchus)
utilizados por Angulo et al. (1999) como indicadores de paleonível do mar na região entre
lmbituba e Laguna, costa centro-sul do estado. Estes dados são particularmente
interessantes uma vez que este gênero de gastrópodos se encontra atualmente "extinto" a
sul de Cabo Frio (RJ), devido supostamente a sua inadaptação a águas frias (Laborel
1979, 1986). O resfriamento das águas costeiras explicaria também o desaparecimento
do mangue a sul de Laguna, SC. Vestígios antracológicos de mangue, datados de cerca
de 5 ka A.P, são relatados em meio ao sambaqui Encantadas lV, em Jaguaruna, SC
(DeBlasis et at. 2OO7). Espera-se, portanto, encontrar nos dados de õ18O de vermetídeos
um padrão de ô18O capaz de explicar o declínio de temperatura das águas, a partir de
algum momento do Holoceno, necessário para estas mudanças de fauna e flora.

Figura 3.19. Gráfico de dispersão entre valores de ô'"O e idades *C calibradas (ponto mediano do
intervalo) para 23 amostras de vermetídeos coletadas ln sifu no litoral de Santa Catarina, entre
lmbituba e Laguna. Base de dados extraída de Angulo ef a/. (1999, 2006). Correlação linear
inversa (R = 0,289), aceitável a nível de significância o (erro l) de 0,1 .

A análise dos de ô180 de vermetídeos (Figura 3.19) permite notar duas
particularidades: em primeiro lugar, os vermetídeos viveram na região pelo menos até 190
+65 anos AP (equivalente a 0 ano cal), indício de que o patamar de resfriamento das
águas, suficiente para seu desaparecimento, só foi atingido em tempo histórico; em
segundo lugar, uma tendência de ð18O crescente com a redução de idade abarca todo o
intervalo de tempo amostrado, correspondente aos últimos 5 mil anos. lnterpretada em
termos globais, esta tendência implicaria enriquecimento residual das águas na zona
costeira em ttO devido ao aumento do volume de gelo no período. Esta interpretação,
entretanto, é incompatível com os modelos mais aceitos de deglaciação no Holoceno.
Parece provável, portanto, que maior parte do aumento gradual de ð18O deva-se ao fator
local a regional, isto é, intensificação do aporte de águas menos salinas (e mais frias) pela
Corrente das Malvinas, o que, por implicar menor taxa de evaporação da água do mar,
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pode envolver também redução de umidade na costa. Alternativamente, pode--se evocar
iedução do aporte de água doce e relativamente quente, empobrecida em t8O, o que
estaria relacionado à queda de pluviosidade e umidade na zona continental adjacente. A
primeira hipótese explica de modo mais direto o desaparecimento dos vermetídeos a sul
de Cabo Frio e do mangue a sul de Laguna. Desse modo, os resultados de Angulo ef a/.
(1999) mais os dados antracológicos de sambaquis constituiriam indício adicional de que
mudanças climáticas ligadas a alteração na circulação oceânica, dentro dos últimos 5000
anos, teriam afetado pelo menos parte das regiöes Sul e Sudeste do país.

No mesmo intervalo de tempo, observa-se aumento de ô180 residual em
espécimes de foraminífero bentônico (Uvigerina peregrina) encontrados no testemunho da
margem continental sudeste, em contraste à redução ou manutenção do ô18O em outras
espécies de foraminífero bentônico (Planulina Ariminensis e Cibicicoides
pseudoungeriana) encontradas na margem nordeste (Arz et al. 1999, Figura 3.18). Estes
dados reforçam a hipótese de compartimentação climática, com aumento relativo de
umidade no Norte-Nordeste, não acompanhado no Sul-Sudeste do país durante a

segunda metade do Holoceno. A ver¡ficação segura de hipóteses deste tipo requer,
entretanto, o adensamento e a integração de informações de palinologia, sedimentologia
e isótopos estáveis no Holoceno do Brasil.
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3.2. Descrição externa: relações sistema-meio

3.2.1. Modelo conceitual

Na descrição externa clássica, o sistema é abordado como uma "caixa" (Figura 2.4),
isto é, um dominio do espaço, cujo volume e geometria são controlados por entradas e
saídas e pelas variáveis do meio que o envolve capazes de exercer controle seja sobre o
sistema seja sobre estas entradas e saídas (Bertalanffy 1972a\. A descrição externa pode
ser subdividida em dois passos. O primeiro é a descrição do domínio espacial e dos
processos de entrada e saída que controlam o saldo sedimentar e, portanto, o volume
ocupado pelo sistema. Esta descrição faz naturalmente ressaltar as variáveis do
macroambiente mais significativas no controle das entradas e saídas (em contraposição às
variáveis inlernas do sistema, mais ligadas à auto-organização) e conduz, desse modo, ao
segundo passo, que consiste na caracterização do modo de ação destas variáveis.

3.2.1.1. Entradas, saidas e espaço de estocagem

As questões do saldo sedimentar e de espaço para estocagem deste saldo
encontram-se contempladas na tentativa de Kocurek & Havholm (1993) de modelar sistemas
deposicionais eólicos de acordo com o arcabouço conceitual da estratigrafia de seqüências.
Nesse modelo, o saldo sedimentar eólico refere-se à diferença entre entradas e saídas,
representadas por volumes de sedimentos, e o espaço de estocagem é determinado pela
posição do nivel freát¡co relativa à superfície deposicional, controlada basicamente pelo
clima, pela taxa de subsidência e, nos casos costeiros, pelo nível relativo do mar (NRM).

Em relação à questão do saldo de volumes sedimentares (Figura 3.20), aqueles
autores denom¡nam o fluxo de entrada (Qi) como influxo (lnflux) e o fluxo de saída (Qe),
como efluxo (outflux'¡. O influxo seria função da disponibilidade de sedimentos na fonte
externa e da capacidade e competência de transporte eólico a partir desta fonte, que podem
portanto ser consideradas variáveis ou parâmetros de entrada. O efluxo dependeria do
espaço disponível para o armazenamento de sedimentos e da capacidade e competência de
transporte eólico no sistema, os parâmetros de saída. Na linguagem mais comumente
utilizada no estudo de regimes de ventos e dunas recentes, o influxo equivale à deriva eólica
efetiva, ou DEE (Fryberger 1979), que resulta da coexistência de deriva eólica potencial
(DEP) com estoque sedimentar (Giannini et al. 2OO5, 2007 a). A DEP, em dado azimute e
intervalo de tempo, é diretamente proporcional à freqüênc¡a e à veloc¡dade do vento, esta
elevada ao cubo (Langsberg 1956 apud Goldsmith 1978, Lettau & Lettau 1975 apud
Fryberger 1979, White 1979). Sarre (1988) comparou várias fórmulas de fluxo eólico
existentes na literatura e concluiu que, para exemplos específicos em que a área fonte se
encontra na zona ¡ntermarés, a que dá resposta mais realística em comparação com
medidas de campo é a de White (1979), reproduzida na equação l:

q = 2.61v: (1- V., / t/.)(1+ vl /vj) p I e (1)

ondegéataxadetransporledesedimentos(kgm-1s-1),V.éavelocidadedearrasto,péa
densidade do ar, g é a aceleração da gravidade e V,¡ê a velocidade de arrasto crítica para
determinado diâmetro de grão (acima da qual se in¡cia seu movimento).

A DEE difere da DEP por depender de uma série de fatores, além do fator vento, cuja
ausência pode in¡bir na prática a formação de dunas. Destacam-se, dentre estes fatores, a
existência de estoque, na área fonte imediata, com propriedades sedimentológicas e
incoesão adequadas e o rumo de incidência dos ventos relativo ao mesmo estoque.
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Propriedades texturais como diâmetro médio e seleção são essenciais na formação
do campo de dunas. Um tipo básico de seleção granulométrica, correspondente à eliminação
ou separação de lama e cascalho, é imprescindível para a saturação de fluxo eólico
necessária à formação de dunas. A eliminação de lama e cascalho e a concentração de
areia em granulação suficientemente fina para ser carreada pelo vento é controlada por
fatores externos e internos ao sistema. Entre os fatores externos, destacam-se a constituição
da rocha mãe e a sua distância ao sistema deposicional costeiro, variáveis influenc¡adas pelo
contexto fisiográfico-tectônico. É como decorrência destes fatores que grandes campos de
dunas costeiros são mais comuns junto a margens pass¡vas do que em ativas. Entre os
fatores internos de separação granulométrica, deslaca-se a dinâmica do sistema
deposicional costeiro e a competência seletiva de seus agentes deposicionais. Através
destes fatores ¡nternos, dois dos contextos típicos de desenvolvimento de sistemas eólicos
são o de costas dominadas por ondas e o de costas dominadas por marés com energia de
onda expressiva a ponto de formar planícies intermarés essencialmente arenosas.
Propriedades mineralógicas e morfométricas também influem na formação de campos de
dunas, uma vez que, a exemplo do tamanho de grão, afetam diretamente a velocidade limiar
de transporte eól¡co.

A incoesão da areia é controlada não somente pela ausência de lama associada, mas
pela umidade do substrato durante a atuação dos diferentes rumos de vento. A umidade
depende da pluviosidade e da evaporação (ligada à ¡nsolação), variáveis amarradas ao clima
e portanto macroambienta¡s, e da permo-porosidade e saturação aquosa da areia, variáveis
essencialmente internas. Na área fonte aluvial ou costeira, a umidade depende ainda do
regime de inundaçöes fluvial ou por marés, respectivamente, variáveis que podem também
ser consideradas ¡nternas.

Em sistemas eólicos costeiros, a influência exercida sobre a deriva eólica pelo rumo
de incidência do vento em relação à área-fonte foi sintetizada por Goldsm¡th (1979) no
seguinte principio: quanto mais reto (próx¡mo de 90') o ângulo entre vento e linha de costa,
maior o "potenc¡al de formação de dunas". ldéia semelhante foi utilizada por Carvalho (2002)
para explicar a orientação dos campos de dunas cearenses. Este autor chega a expressar
matematicamente o potencial de formação de dunas pela equação 2

P¡= q¡.sen d (2)

onde q¡ é a DEP e Pr, é seu valor corrigido em função do ângulo a entre vento e linha de
costa. Uma das razões para esta relação é que quanto mais perpendicular à costa for o
transporte eólico, mais rapidamente os seus depósitos se afastam da zona ¡ntermarés e,
portanto, do risco de erosão subaquosa. Além d¡sso, menor é a distância que o sedimento
eólico percorre antes de ser freado ou desviado (Giannini et al.2005\ por obstáculo exercido
seja por escarpas ou outras formas de elevação topográfica, seja pela vegetação. A
proximidade entre fonte e desaceleração inicial significa perda rápida de efluxo e portanto
acúmulo rápido. Com isso, o sistema eólico transversal à costa pode transpor mais
rapidamente o obstáculo, através de processos de cavalgamento de elevaçöes ou de
precipitação ou avanço das areias sobre a vegetação. Sob esse ponto de vista, um sistema
eólico paralelo à linha de costa seria mais sujeito a reciclagem de sedimentos eólicos pelas
ondas e marés e a transporte eólico prolongado com pouca desaceleração, o que favorece
inclusive o trânsito para arco praial vizinho e a restrição, por distância prolongada, à uma
faixa estreita adjacente ao mar. Desse modo, a influência negativa da orientação do vento
paralela à linha de costa na formação de dunas, admitida nos modelos de Goldsmith (1979),
parte de duas premissas implícitas: o efluxo alto (para o s¡stema subaquoso e para os
sistemas eólicos de praias vizinhas) e o extenso espaço disponível, ao longo da cosla, para
a acumulação eólica. O modelo pode falhar na mesma medida em que estas premissas
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falharem. Não leva em consideração o efeito de entulhamento por areia eólica e formação de
dunas que pode ser propiciado, num sistema eólico paralelo à costa, pela redução de efluxo
para o interior e pela diminuição de espaço no rumo do continente.

Desemboca-se assim no segundo aspecto da descrição externa de sistemas eólicos,
o do espaço de estocagem dos saldos sedimentares. O conceito estratigráfico clássico que
mais se aproxima é o de espaço de acomodação: espaço disponível para preenchimento
sedimentar numa bacia (essencialmente marinha), controlado pelo efeito combinado de nível
do mar e tectônica (Posamentier & James 1993). No caso eólico, torna-se necessário lançar
mão de conceitos adicionais ou pouco usuais na estratigrafia seqüencial de sistemas
marinhos, entre os quais se incluem a acumulação, o espaço de acumulação, a altura de
equilíbrio, a preservação e o espaço de preservação (Figura 3.20). As definições dadas a

seguir para este conceitos baseiam-se na análise, apresentada por Giannini ef al. (2007a),
do uso destes conceitos por Kocurek & Havholm (1993).

Sistema deposicional eól ico
Eolian depositional system

Sistema deposlcional marinho
Marine depositional system
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Figura 3.20. Descrição do sistema deposicional eólico, e comparação com o sistema marinho, a partir
dos fluxos de entrada (Qi) e saída (Qe) de sedimentos, ou influxo e efluxo respectivamente, e do
espaço disponível para preenchimento sedimentar. Adaptado de Kocurek & Havholm (1993) por
Giannini et al. (2007a).

A acumulação é o mecanismo pelo qual os sedimentos depositados ao longo do
tempo constituem um corpo tridimensional de estratos. O espaço de acumulação
corresponde à parcela do espaço de acomodação que é preenchida por depósitos
sedimentares. Seu limite superior é a altura de equilíbrio, a qual pode ser definida como a

altura, acima da superfície deposicional, até a qual é possível haver aprisionamento de
sedimentos no sistema. Nos sistemas marinhos, esta altura coincide com o nível do mar.

Nos eólicos, ela encontra-se no nível acima do qual a velocrdade do vento é suficientemente
alta para carrear todo sedimento e, portanto, para que o saldo sedimentar no sistema seja
nulo, isto é, com influxo igual a efluxo (Qi=Qe; Figura 3.20). Esta condição é também
conhecida como limiar de saturação. No modelo de Kocurek & Havholm (1993), a variação
do espaço de acumulação resume-se à variação da altura de equilíbrio. No entanto, a altura
de equilíbrio é apenas a componente vertical desse espaço. Sua componente horizontal, a

área da acumulação eólica, é função da extensão transversal ao vento das fácies arenáceas
dos sistemas deposicionais, aluviais ou costeiros, que lhe atuam como fonte imediata e da
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máx¡ma distância do depós¡to eólico a essa fonte, ao longo do rumo do vento. Desse modo,
o conceilo de espaço de acumulação pode ser estend¡do a aspectos geográficos' Nesse
sentido, é possível falar também em distância de equilíbrio. Nos sistemas eólicos costeiros, a
distância de equilíbrio é aqui definida como a distância, ao inter¡or da praia, e no rumo do
vento, até a qual é possível haver contínuo saldo positivo ou saturado de sedimentos
(Qi>Qe) no sistema. Esta distância guarda estreita relação com o conceito físico de
comprimento de saturação (saturation /ergfh), definido por Sauermann et al' (2001) na
escala de duna e protoduna (heap) eólica. A tradução geológica deste conceito é a

alternância entre saturação sedimentar positiva e negat¡va através de dunas e interdunas,
respectivamente, como já fora descrito por Kocurek & Havholm (1993). Desse modo, a

relação entre Qi e Qe oscila através do sistema eólico, na escala de campo de dunas,
segundo uma distância que lhe é caracteristica e que se torna fixa quando atingida a

condição de equilÍbrio estacionário. Conceito similar, numa hierarqu¡a acima de
complexidade, supõe-se exist¡r na escala maior de análise do sistema eólico e aplicar-se
assim ao espaçamento entre draas ou campos de dunas. A distância de equilibrio
representaria portanto um atrator no desenvolv¡mento do sistema na direção do equilibrio
estacionário. Por outro lado, o alcance da d¡stânc¡a de equilíbrio num sistema eólico em
formação não significa necessariamenle que o saldo sedimentar (Qi-Qe) no sistema tenha
sido anulado, mas apenas que esse sistema ating¡u uma forma de equilibrio entre taxa de
aporte e energia.

A preservação é a incorporação da acumulação ao registro estratigráfico. O espaço
de preservação é a parcela do espaço de acumulação que se incorpora neste registro. Seu
limite superior é o nível de base de erosão. Nos sistemas marinhos, o nível de base de
erosão coincide com o nível do mar e, portanto, o espaço de preservação equivale ao
espaço de acumulação. Nos sistemas eólicos, o nivel de base é determinado, numa prìmeira

aproximação, pelo nível freático, e portanto só coincide com o nível do mar em casos
específicos. A idéia de um espaço de acomodação sensu sfrlcfo, onde o sedimento se
acumula e se preserva, não se aplica ao caso eólico.

Apesar de geralmente não coincidirem, nível do mar (nível de base de erosão em
sistemas costeiros) e nível freático (ligado ao nÍvel de base em sistemas eólicos) possuem
dinâmicas diretamente relacionadas entre si. Esta relação é tão mais evidente e imediata
quanto mâis próximo da costa estiver o sistema eólico (Kocurek & Havholm 1993). No
entanto, o nível freático não desempenha em relação ao sistema eólico exatamente a

mesma função que o nível do mar em relação aos sistemas marinhos ou costeiros. Enquanto
o nível do mar pode ser considerado nivel de base destes sistemas, por materializar a
superfície acima da qual a erosão predomina francamente sobre a deposição, o nível freático
define apenas o limite inferior potencial da erosäo nos sistemas eólicos (Giannini eú a/'
2007 a). A possibilidade de acumulação de centenas de metros de areia eólica acima do
lençol freático em desertos interiores demonstra que a adoção do nível freático como nível
de base de erosäo, na escala de tempo do Quaternário, constitu¡ aproximação grosseira
Desse modo, o nível freático configura-se mais como nível de estabilização do sistema eólico
de que como nível de base. Estabilização pode ser definida aí como indisponibilidade do
substrato arenoso ao transporte eólico. A proximidade entre lençol freático e superfície
deposícional determina os processos ou fatores de estabilização de sistemas eólicos, os
quais têm importância central na definiçäo dos limites tempo-espaciais e na classificaçäo
destes sistemas, segundo Kocurek & Havholm (1 993).

Kocurek & Havholm (1993) classificam os sistemas eólicos, segundo os fatores que
provocam sua estabilização. Entre esles fatores, o mais atuante é a posição do nível freático
e sua franja de capilaridade em relação à superfície deposicional. Disso resulta a subdivisão
dos sistemas eólicos em secos, úmidos e estabilizados (Figura 3.21 ).
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Figura 3.21. Configuração da acumulação eólica em diferentes tipos de sistema eólico. A parte direita
da figura representa depósitos de sistema eólico úmido formados em baixo ângulo de cavalgamento
das formas de leito. Baseado em Kocurek & Havholm (1993).

Sistemas eólicos secos carcctetizam-se por nível freático e franja de capilaridade
abaixo da superfície deposicional, com constante disponibilidade de areia ¡ncoesa para o
transporte pelo vento. Os processos de erosão e estabilização do sistema seriam
dependentes de fatores aerodinâmicos e do aporte sedimentar. Entre duas situaçÕes
extremas de aporte, do baixo ao elevado, os sistemas eólicos secos podem variar desde
dunas isoladas que migram sobre um substrato deflacionar até mares de areia dominados
por campos de dunas. No primeiro caso, ocorrem planícies interdunas. No segundo caso, a
escassez de água favorece a incoesão dos sedimentos, inclusive nas planícies interdunas, e

torna-as áreas favoráveis à erosão e redepos¡ção pelo vento. As planícies interdunas, assim
assoreadas por areia eólica, transformam-se em depressões interdunas (cavas entre dunas
sucessivas).

A transformação das planícies interdunas em depressões interdunas é cond¡ção
necessária à acumulação neste tipo de sistema eólico, uma vez que o processo de
acumulação só se inicia quando houver cavalgamento (climbing), em ângulo positivo, entre
sucessivas formas de leito. Assim, cada duna é soterrada pela duna subseqüente
rapidamente, sem erosão completa de seus depósitos. Como conseqüência disto, é rara a
presença no registro estratigráfico de depósitos de planícies interdunas em meio a sistemas
eólicos secos.

O término da acumulação nos sistemas eólicos secos pode ocorrer por queda do
aporte ou quando o depósito atingir altura tal que não haja mais condição para

desaceleração do vento (perda de efluxo). O limite espacial máximo super¡or para a

acumulação (altura de equilíbrio) neste tipo de sistema é determinado, portanto, por fatores
essencialmente aerodinâmicos (Kucurek & Havholm 1993), O mesmo pode ser estendido ao
limite em extensão no rumo do vento e à distância de equilíbrio.

Nos sistemas eólicos úmidos, o nível freático e sua franja de capilaridade encontram-
se aflorantes ou próximos (até poucos metros) da superfície deposicional. A presença de
água diminui o potencial erosivo e a quantidade de sedimentos que podem ser transportados
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pelo vento (DEE). Desse modo, os mecanismos responsáveis pela dinâm¡ca das formas de
leito e estabilização do sistema não são controlados unicamente por fatores aerodinâmicos.
A redução do potencial erosivo dev¡do à presença de água na superfície explica a
preservação de depósitos interdunas nestes sistemas ou mesmo o aparecimento de sabkhas
e outras associaçóes de fácies subaquosas (Kocurek & Havholm 1993). Outra decorrência
da menor quantidade de sedimentos incoesos, potenc¡almente transportados pelo vento, é o
menor tamanho das dunas.

A relação entre os tipos de sistema, seco ou úm¡do, e o cl¡ma não é de unicidade.
Segundo Kocurek & Havholm (1993), a transição de um sistema subaquoso do tipo sabhka
para um sistema eólico úmido e deste para um sistema eólico seco poderia ser descrita em
termos do suprimento de sedimentos, este controlado pela tectônica. Equivale a dizer que a
presença de água próxima à superfíc¡e, regida pelo comportamento do nlvel freático, é
controlada não somente pelo clima, mas pela taxa de subsidência e, em sistemas eólicos
costeiros, pelo nivel do mar. Desse modo, é teoricamente possível existir sistemas eólicos
secos, sob clima úmido, desde que o aporte se torne muito elevado. E, no caso costeiro, é
possível haver sistema eólico úmido, sob clima seco.

O terceiro tipo de sistema eólico, na classificação de Kocurek & Havholm (f 993), é
chamado sistema eólico estabilizado (Figura 3.21). Sua característica diagnóst¡ca é a ação
de fatores estabilizadores que atuam s¡multaneamente ao transporte, deposição e
acumulação de sedimentos, sem afetar o sistema como todo. Estes fatores possuem assim
caráter t¡p¡camente local. lncluem vegetação, cimentação, fìlmes de lama, depósitos
residuais de cascalho e derrames de lava. O critério usado pelos autores na individualização
deste t¡po de sistema é diferente do critério de proximidade do lençol freático utilizado na
distinção entre sistemas eólicos secos e úmidos, ainda que o freático possa influir em parte
dos fatores estabilizadores arrolados. Trata-se, portanto, a rigor, de classifìcações
complementares, pois os sistemas eólicos estabilizados também podem ser classificados, ao
mesmo tempo, como úmidos ou secos, na dependência da natureza dos fatores
estabilizadores (Giannin¡ et al. 2OO7 a). É como se desenvolvessem super-superfícies úmidas
ou secas, porém de extensão restrita. Além disso, para que estes fatores prevaleçam sobre
a deposição, deve haver queda do aporte eólico. Desse modo, sistemas eólicos
estabilizados parecem representar mais um estágio de desenvolvimento do que
propriamente uma classe independente de sistema eólico (Giannini et al.2O07a\.

Pode-se considerar, portanto, que existe ampla gama de fatores estabilizadores,
entre os quais o lençol freático elevado se destaca pela capacidade de agir por toda a
extensão do sistema eólico. Seja qual for o fator estabilizador, sua prevalência sobre a
deposição depende de que haja queda do aporte eólico. Assim, a existência de fatores
estabilizadores não constitui condição suficiente para o encerramento do sistema.

3.2.'1.2. Controle por variáveis do macroamb¡ente

A questão que se coloca aqu¡ é quais os fatores do macroambiente relevantes para o
controle de volume e forma do sistema eólico costeiro e como eles atuam. A falta de
estabelecimento prévio de perspectiva e escala de abordagem faz com que esta questão
seja tratada mu¡tas vezes de modo pouco r¡goroso na literatura sobre dunas costeiras. Por
exemplo, para Hesp & Thom (1990), os três fatores principais na formação de campos de
dunas seriam o aumento do aporte sedimentar, as mudanças de NRM e a instabilização de
dunas frontais. Sob o ponto de vista do modelo conce¡tual sistêmico exposto no ltem anterior,
esta afirmativa mistura um fator essencialmente macroambiental, o NRM, com uma variável
de entrada, o aporte, o qual por sua vez, depende do NRM e de outras variáveis
macroambientais não mencionadas. Considerando que a principal importância das variaçöes
de NRM reside na disposição do próprio estoque sedimentar ao transporte eólico, e que
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vários fatores além do NRM podem determ¡nar esta disposição, não parece interessante
tratar as duas variáveis, aporte e NRM, na mesma hierarquia. Campos de dunas e dunas
frontais são apenas dois dos reservatórios de areia do sistema eólico costeiro, passíveis de
coexistência, e cuja ocorrência, morfologia e dimensöes são controlados pelo estoque na
fonte (aporte primário), por sua vez determinado, dentre muitas outras variáveis, pelo
comportamento do NRM.

O estoque sedimentar primário é controlado pelo saldo de sedimentos na porção
constante ou interm¡tentemente emersa do sistema deposicional costeiro que atua, em
escala de tempo ¡mediata e mediata, como fonte para o vento. Em escala mediata, no
decorrer do Quaternário, a extensão e distr¡bu¡ção dos sistemas deposicionais ao longo da
costa depende da disponibilidade de espaço de acomodação sedimentar, controlada pelas
variações de NRM e pela fis¡ografia costeira. Face à amplitude das variações de NRM no
decorrer do Quaternár¡o (mais de uma centena de metros), falar em fisiografia costeira aqui
implica falar em fisiografìa da plataforma continental (Howell & Thom 1994). Assim, dentre as
variáveis mediatas que controlam o aporte sed¡mentar eólico regional, destacam-se as
mudanças do NRM, e variações associadas do lençol freático, a fisiografia da plataforma
cont¡nental e o clima (Short 1988a,b, Giannini 1993, Giannini & Santos 1994, D¡llenburg et a/.
2000, Giannini et al. 2001b,c).

As mais importantes variáveis macroamb¡entais ser¡am portanto o estoque
sed¡mentar primário, como caráter de variável pass¡va, e clima, nivel do mar e contexto
tectono-estrutural, como variáveis at¡vas. Em suma, a formação, a morfologia e as
dimensões dos depósitos eólicos costeiros são determinados pela ação ou influência, sobre
o estoque de sedimentos disponlveis para o transporte eólico, do contexto climático
(principalmente regime de ventos), do NRM e das características tectono-estruturais e
fisiográficas da bacia.

Caracteristicas mais locais ou imediatas da costa, fortemente ligadas a ação isolada
ou combinada das variáveis macroambientais, também influenciam o estoque. Dentre as
variáveis imediatas, são freqüentemente lembradas a energia das ondas, e
conseqiientemente, o grau de dissipatividade morfodinâmica da praia (Short 1988a,b, Carter
'1990, Giannini 1993, Giannini & Santos 1994), a ocorrência de tempestades (Christiansen ef
a/. 1990; Giannini & Santos 1994; Giannini et al. 2007 c), o rumo residual das correntes de
deriva litorânea (Giannini & Santos 1994), o suprimento por rios (Hesp & Thom 1990) e a
redução da cobertura vegetal (Hesp & Thom 1990).

Var¡áveis mediatas

NRM

O comportamento do NRM é talvez o mais polêmico dentre os fatores controladores
da sedimentação eólica, dando lugar a dois modelos opostos, conforme se associa a
iniciação de campos de dunas a NRM baixo e/ou em queda ou a NRM alto e/ou em elevação
(Figura3.22).

Sistômas eótlcos € NRM balxo ou em quedâ

De acordo com este modelo, os campos de dunas costeiros seriam gerados pelo
retrabalhamento de sedimentos expostos na plataforma cont¡nental durante regressão
forçada (Sayeles 1931, Wr¡ght 1963, Schofield 1975 apud Pye & Bowman 1984, Coetzee
197511976, Hobday 1977, Ward 1977 apud Pye 1983). A queda do nível do mar implicaria o
transporte de sedimentos de zonas mais profundas para zonas mais rasas para restabelecer
o perfil de equilíbrio da superfície deposicional (Schofield 1975 apud Pye & Bowman 1984),
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em mecanismo recíproco ao postulado pelo princíp¡o de Bruun para o caso de NRM
ascendente. A acrescência praial assim possibilitada disponibilizaria sedimentos para a
formação de campos de dunas transgressivos.

A principal crítica que se pode fazer contra este modelo é que os sedimentos
expostos acima do nível médio de maré apresentam elevada probabilidade de serem
afetados por processos estabil¡zadores como colon¡zação por vegetação, cimentação
eodiagenética e desenvolvimento de solos (Giannini et al. 2007 c). A queda do nivel do mar
implica, desse modo, condições desfavoráveis à disposiçäo de sedimentos ao transporte
eólico. Além disto, mesmo que se adm¡ta sua formação, os depósitos eólicos em contexto de
queda do nível de base seriam submetidos à erosão subaérea acelerada pela formação de
vales incisos. Teriam assim drasticamente reduzido o seu potenc¡al de preservação no
registro geológico (Giannini et al. 20O1b,2007c). A conclusão é que, apesar da possibilidade
de retrabalhamento eólico durante a queda do nível do mar, não se trata de situação
favorável à iniciação e preservação de campos de dunas transgressivos. Mais do que este
problema teórico, o modelo de formação de sistemas eólicos tem a seu desfavor uma
objeção empírica: ele não explica os dados cronoestratigráficos disponíveis para campos de
dunas costeiros (Lees 2006).

Alguns trabalhos associam a origem de sistemas eólicos específicos a fases de NRM
em queda, porém sem defender explicitamente esta associação como norma (Christiansen &
Bowman 1986, Christiansen et al. 1990, Dominguez et al. 1987, Suguio ef al. 2OO1).
Christiansen & Bowman (1986) e Chr¡stiansen ef a/. ('1990) relatam o desenvolvimento de
campos de dunas transgressivos na Dinamarca sob condições de NRM em declínio.
Segundo estes autores, o abaixamento do NRM favoreceria a d¡sposição de areia ao
transporte eólico, neste caso, através de três mecanismos: (1) exposição de extensas áreas
da plataforma à atividade do vento; (2) abaixamento do nível freático, com conseqüente
aumento da quantidade de areia na zona insaturada em água; e (3) abaixamento do nível de
base de onda, com disponibilização de novo prisma de areias submersas ao transporte pelas
ondas, e, posteriormente, pelo vento. Cabe ressalvar que os eventos de abaixamento de
NRM e a conseqüente formação de dunas referidos por estes autores possuem duração
aproximada de 1000 anos, e situam-se dentro do contexto maior do último período pós-
glacial. Assim, não contrariam a idéia de que, numa escala de tempo mais duradoura
(multimilenar), a formação de campos de dunas costeiros seja desencadeada pela ascensão
do NRM.

Dominguez et al. (1987) mencionam que a queda do nível do mar durante o Holoceno
provocou o desenvolvimento de "lençóis de areia eólicos regressivos" sobre sedimentos de
cordões litorâneos da costa nordeste brasileira. Esses autores baseiam-se na idéia de que a
queda do nível do mar expõe sedimentos da planicie costeira ao retrabalhamento eólico.
Hipótese semelhante foi admitida por Suguio et al. (2001) para explicar os antigos "lençóis
de areia" existentes na reg¡ão de ltanhaém, SP, cujas idades TL teriam incidido,
predominantemente, no período correlalo ao último máximo glacial (item 3.1.1.3). Em relação
a estes dois casos, deve-se destacar que, embora faltem descrições mais detalhadas sobre
os depósitos eólicos e discussão sobre o significado das datações, certamente não se trata
de campos de dunas transgressivos sensu sfncfo. Parece valer o comentário de Pye &
Bowman (1984) segundo o qual os contextos de NRM baixo não são suficientes senão para
a formação de delgados lençóis de areia eólica sobre a planície costeira.



Fonte: sedimentos em desequilíbrio
na zona intermarés

Perfil de equilíbrio do NRMl - Perfll de equilíbrio do NRM2

Figura 3.22. Desenvolvimento de sistemas eólicos costeiros durante ou logo após queda (A) ou
subida de NRM (B). A manutenção do aporte eólico no caso B é complicada pela alta probabilidade
de estabilização de sedimentos acima do nível de preamar, por fatores como cobertura vegetal,
formação de solo e cimentação eodiagenética. Os fluxos subaquosos aparecem em azul. Baseado
em Sawakuchi (2003),

S¡stemas eólicos e NRM alto

No segundo modelo, a formação de sistemas eólicos costeiros é relacionada à
elevação de NRM (Cooper 1958, Roy & Thom 1981 , Thom et al. 1981, Pye & Bowman 1984,
Giannini 1993; Giannini & Santos 1994; Giannini ef a|.2001b,c, Sawakuchi 2003, Lees 2006,
Giannini et al. 2007c), o que induziria erosão costeira para restabelecer a superfície
deposicional do perfil de equilíbrio. Cooper (1958) sugere que o avanço uniforme de campos
de dunas transgressivos por ampla área de Oregon (oeste do EUA) é resultado da erosão
costeira provocada pela última subida global do nível eustát¡co. Desta forma, eventos
similares deveriam ser encontrados em outras partes do mundo. A queda ou estabilização
subseqüente do nível do mar na região teria ocasionado a estabilização das dunas através
da fixação das areias costeiras pela vegetação. O nível eustático seria assim a principal
variável controladora do desenvolvimento de dunas costeiras. Como efeito, a ciclicidade das
variações de nível eustático induzida por glaciaçÕes e deglaciações ficaria refletida na
sucessiva estabilização e ativação de campos de dunas costeiros, respectivamente.

Parte dos defensores do modelo (Roy & Thom 1981, Giannini 1993, Giannini & Santos
1994, Giannini ef al.20O1b,c) baseia sua argumentação teórica no princípio de Bruun (1962),
sobre erosão costeira induzida por NRM ascendente. Os sedimentos arenosos colocados em
desequilíbrio na zona intermarés (antepraia e pós-praia não vegetado) pela subida de NRM
teriam como que um segundo destino, além da zona submersa prevista por este princípio.
Assim, sob regime de ventos adequado, parte destes sedimentos em desequilíbrio seria
transportada pelo vento rumo ao continente para produzir dunas eólicas. Com o fim da
elevação de NRM e a exaustão da fonte sedimentar eólica, um novo perfil de equilíbrio seria
alcançado. De acordo com este modelo, a fonte sedimentar encontra-se na zona intermarés
ou antepraia, fora da ação dos processos estabilizadores, e com sedimentos em excesso
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derivados da subida de NRM (Figura 3.23). A mais longo prazo, a subida do nível do mar
configuraria situação desfavorável à incisão fluvial e à erosão subaérea e favoreceria assim
a preservação dos sedimentos eólicos no registro geológico (Giannini et al. 2001b; Giannini
et al.20Ù7cl.

Princípio de Bruun modificado

Figura 3.23. Princípio de Bruun original (moldura interna) e sua versão ampliada para explicar
formação de campos de dunas em contexto de elevaçäo do NRM (moldura externa, em azul). A:
elevação de NRM, A': elevação do fundo sedimentar, D: profundidade, E: altura eólica de equilíbrio,
V: volume colocado em desequilíbrio pela elevação de NRM, V': volume de areia deslocado pelas
ondas, V": volume de areia deslocado pelo vento. Desenho de A.O. Sawakuchi e P.C.F. Giannini,
baseado em Giannini et al. (2001b\.

São vários os casos-estudo, além do trabalho pioneiro de Cooper (1958), em que
campos de dunas transgressivos específicos são atribuídos a situação de NRM alto,
interpretação quase sempre apoiada por resultados de datação.

Na Austrália e na Nova Zelândia, dunas fósseis distantes da costa atual já eram
atribuídas à elevação pós-glacial de NRM, com base em dados de campo, em trabalhos que
podem ser considerados clássicos (Brothers 1954 e Bird 1964 apud Goldsmith 1978,
Jennings 1957, Davis 1980). Pye (1983b) reforçou esta interpretação, estendendo-a ao
último NRM alto do Pleistoceno. Com base em datações e no uso de modelos
morfoestratigráficos de acumulação eólica, associou a maioria das dunas pleistocênicas de
Queensland, nordeste da Austrália, ao último evento interglacial. Segundo esse autor, a
principal geração de campos de dunas holocênicos na área data do intervalo entre 5,7 e 4,4
ka AP, época coincidente com o máximo NRM regional. No Sudeste da Austrália, evento
correlacionável manifesta-se entre I e 5,5 ka AP, depositando dunas que logo em seguida
são parcialmente erodidas pelo máximo transgressivo (Ohmori ef al. 1987). No sul da
Austrália, Short (1988) situa evento correspondente entre 10 e 6,5 ka AP e associa-o à

formação de dunas de topo de escarpa (cliff-top dunes).
Na costa leste australiana, idades toC de fragmentos vegetais em paleossolos

embutidos em sedimentos eólicos (Pye & Bowman 1984) evidenciam o desenvolvimento de
campos de dunas transgressivos entre 10 e 6 ka AP. Pye & Bowman (1984) interpretam a
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geraÇão destes campos de dunas como resultado do carreamento pelo vento, para o
continente, de parte da areia erodida na praia durante a subida do nível do mar. No Japão,
este evento corresponde à primeira fase de formação das denominadas Older Dunes,
ocorrida entre 7,5 e 6 ka AP (Endo 1986). A descr¡ção das dunas depositadas nesta fase
corresponde a de rampas de areia eólica (depósitos eólicos ancorados no lado barlavento de
uma elevação topográfica).

Modelo para explicar o desenvolvimento de campos de dunas com base em
variaçöes do nfvel do mar no Quaternário superior foi proposto também para a costa
noroeste da lrlanda, por Carter & Wilson (1993). Propõem-se três fases evolutivas, cada uma
delas caracterizada por um tipo de comportamento do nível do mar. A fase inicial,
correspondente ao período de nível do mar baixo (lowstancl) provocado pelo último estágio
glacial (Glaciação Wúrm, fìnalizada em aproximadamente 12 ka AP), seria caracterizada pela
deposição de grande volume de sedimentos glaciais sobre a plataforma continental exposta.
A fase seguinte teria iníc¡o com a rápida subida do nível do mar induzida pela deglaciação,
quando os sedimentos glaciais previamente depositados seriam retrabalhados por agentes
costeiros, sob transgressão ráp¡da. Nesta fase, ocorrer¡a segregação granulométrica dos
sedimentos da plataforma e formação de barreiras de cascalho. A última fase começaria com
a estabilização seguida por queda suave do nível do mar (em aproximadamente 5 ka AP).
Durante esta fase haveria progradação, com concentração de sedimentos na fração areia na
zona de face litorânea (s/,oreface) e desenvolvimento de praias dissipativas pela eliminação
das barre¡ras de cascalho. O elevado aporte arenoso onshore favoreceria então a deposição
de are¡as eólicas, cujas idades indicam ¡niciação dos campos de dunas entre 6 e 5 ka AP.

A importância do NRM e do clima, nos processos de iniciação de campos de dunas
costeiras foi recentemente avaliada por Lees (2006), tomando como base o caso australiano.
Segundo este autor, o padrão de mudança climática, por s¡ própr¡o, é insufìciente para
explicar os padrões observados de distribuiçäo de campos de dunas costeiros no tempo.
Apesar de mudanças cl¡mát¡cas e de NRM serem inseparáveis durante grande parte do
Holoceno, todos os eventos de iniciação de dunas costeiras na Austrália säo expressas
apenas na linha de costa e não como reativação de unidades antigas. O autor chama
atenção a¡nda para períodos de desenvolvimento generalizado de campos de dunas
transgressivos. A abrangência continental destes eventos sugere que mudanças inter-
regionais de NRM, mais que mudanças climát¡cas regionais, teriam sido o gatilho para a
iniciação desses campos de dunas.

No Brasil, utilizou-se a h¡pótese de geração de campos de dunas transgress¡vos a
partir de areias praiais colocadas em desequilíbr¡o pela subida do NRM (Figura 3.23), para
relacionar os depósitos eólicos costeiros do litoral centro-sul catar¡nense ao máximo nÍvel do
mar do último interglacial e do pós-glacial (Giannini 1993). Haveria duas seqÜências
deposicionais de depósitos eólicos, separadas entre si por descontinuidade erosiva,
relacionada à estabilização do sistema eólico mais antigo durante a queda de NRM do último
lacial (Giannini et al. 20O1b). Resultados de datação TL e LOE obtidos posteriormente
reforçaram (Sawakuchi 2003, Giannini et al.20O7c) este modelo (item 3.1.1.3).

Mais recentemente, as tentativas de correlação entre dunas eólicas costeiras e nível
do corpo de água têm sido estendidas a costas lacustres. ldades LOE (Luminescência
Opticamente Estimulada) de sedimentos eólicos quaternários do campo de dunas de
Algodones, na borda do paleolago Cahuilla (sudeste da Califórnia, EUA) e idades laC dos
sedimentos lacustres associados levaram Stokes et al. (1997) a subdividir os depósitos
eólicos desta área em dois grupos com idades distintas. Os sedimentos eólicos mais antigos
são do Pleistoceno (idade LOE mínima de 31 ka AP) e apresentam maior grau de alteração,
atribuído a período de estabilidade e pedogênese entre o Ple¡stoceno tardio e o Holoceno
in¡cial ou médio. Os sedimentos mais recentes possuem idades que variam de 3,1 ka AP até
o presente. Com base nesses resultados, os autores admitiram relações entre a elevação de



aporte eól¡co responsável por ambas as gerações de dunas com o fìnal de fases de nível do
lago allo.

Correlaçöes entre períodos de formação de dunas costeiras lacustres com var¡açÕes
do nível do lago foram traçadas também, numa escala de tempo mais curta, por Loope &
Arbogast (2000). O método consistiu em comparar as idades 1aC de paleossolos soterrados
por dunas eólicas com a curva de variação do nível do lago Michigan. A datação de
fragmentos vegetais dos paleossolos forneceria a ¡dade de morte dos vegetais por
soterramento eólico. As idades obtidas coincidem com fases do nível do lago alto, com
periodicidade de 150 anos, levando os autores a concluir que a atividade eólica seria
desencadeada pela subida do nível do lago. Esta relaçäo permite interpretar que a
estabilização e ativação de campos de dunas costeiros seriam sensíveis a variaçöes de nível
do corpo de água adjacente, mesmo em curto período de tempo.

lnfluência do NR[,{ sobre o âpode eóllco: tima slnl€se sob a perspoctiva da sstraligrana de seq(rências

Em escala de tempo milenar, a disponibilidade de sedimentos para alimentar um
campo de dunas costeiro é controlada pelo volume de areia na zona intermarés do s¡stema
deposicional mar¡nho adjacente e pela capacidade deste sistema em renovar este volume. A
elevação de NRM gera aumento do espaço de acomodação na margem da bacia. Ao mesmo
tempo, cr¡a excesso de sedimentos na zona intermarés devido ao desequilíbrio da superfície
deposicional induzido pelo aumento da lâmina de água. Sob cond¡çöes imediatas adequadas
(presença de areias incoesivas com granulometria compatível e exposição a ventos onshore
regulares e potentes), este estoque de sedimentos pode alimentar campos de dunas costeiro
(Giannini & Santos 1994; Giann¡ni et al.2oo1b,c). Entretanto, a formação e preservação de
sistemas eólicos costeiros formados nesse contexto depende da taxa de subida do NRM.
Durante fases acentuadamente transgressivas, sob taxa alta de elevação de NRM, o
estoque sedimentar disponível ao retrabalhamento eólico pode ser rapidamente submerso,
sem tempo suf¡ciente para a formação de campos de dunas. Mesmo que formados, os
depósitos eólicos podem ser inundados e erodidos pelas ondas do contexto transgressivo.
Assim, os sedimentos eólicos eventualmente depositados durante fases de elevação rápida
de NRM possuem baixo potencial de formâção e preservação. A fase de desaceleração da
transgressão imediatamente anter¡or à máxima inundação ser¡a mais favorável à formação
de campos de dunas (Figura 3.24-l). Os depósitos eólicos formados nesta fase podem ser
inundados e erodidos por ondas na parte marginal do sistema, tendo seu potencial de
preservação reduzido localmente (Figura 3.24-ll). Na fase subseqüente do ciclo de variaçäo
eustática, a desaceleração da subida de NRM determina o fim da transgressão (Figura 3.24-
lll e {V). Esta fase caracteriza-se pelo trato de sistemas deposicionais de mar alto ou
highstand (baixa taxa de aumento ou de queda de NRM), com progradação dos sistemas
marinhos costeiros devido à taxa elevada de sedimentação terrígena na margem de bacia.
Além do grande volume de sedimentos aí depositado ser favorável ao desenvolv¡mento de
sistemas eólicos costeiros, o potencial de preservação destes sistemas vê-se aumentado
pelo nível de base relativamente elevado e pelo contexto desfavorável à erosão costeira.

Durante fases de queda de NRM ou de lowstand, a situação é de hânsito (bypass) de
sedimentos na margem da bacia por efeito da redução de espaço de acomodação (F¡gura
3.24.V). Os sedimentos vindos do continente são depositados nas porções distais da bacia.
Assim, faltam sedimentos costeiros para alimentar o sistema eólico. Mais que isso, taxas
elevadas de queda de NRM levam à erosão, por incisão fluvial, de depósitos eólicos por
ventura acumulados.
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de desenvolvimento de sistemas eólicos costeiros integrado ao modelo geral da
estratigrafia de seqüências (Giannini et al. 2007 c\. A in¡ciação do sislema eólico ocorre no trato de
sislemas transgressivo (estágio l). A máx¡ma sub¡da de NRM é marcada pela ¡nundação e erosão do
sistema eólico (estágio ll). Os êstágios lll e lV correspondem ao trato de sistemas de mar alto,
caracter¡zado por progradaçäo costeira e crescimento de campos de dunas. O aumento da taxa de
queda de NRM provoca erosão por incisão fluvial e reduçäo do espaço de acomodação na margem de
bacia, com lransporte de sedimentos costeiros para costa afora (estágio V). O sistema eólico tende à



De acordo com o modelo apresentado, a formação de sistema eólicos costeiros
estaria associada preferencialmente aos tratos de sistema transgressivo e de mar alto do
modelo geral da estratigrafia de seqüências. Os sedimentos do trato de mar alto possuiriam,
entretanto, potenc¡al de preservaçäo comparativamente mais alto.

Fis¡ografia da plataforma

O estoque sedimentar potencial para o transporte eólico depende de sua
disponibilidade por agentes costeiros, pr¡ncipalmente ondas. Desse modo, seu domínio
espacial abrange toda a zona da plataforma continental acima do nível de base de onda, ou
o que na escola australiana de geologia costeira tem sido denominado barreira arenosa
costeira (coasfal sand barrier Roy ef a/. 1994). As características morfológicas desta zona
da plataforma que favorecerem a manutenção do estoque e/ou sua disponibilidade ao vento,
favorecem também, por extensão, o desenvolvimento de sistemas eólicos coste¡ros. Assim,
plataformas internas de declive suave, por apresentarem prisma sedimentar de interação
com ondas volumoso, bem como baixa taxa de perda de sedimentos para costa afora, são
teoricamente favoráveis ao maior desenvolvimento de sistemas eólicos costeiros.

Esta previsão teórica de aumento do estoque sedimentar costeiro (disponivel para
transporte eólico) por efeito da redução do declive da plataforma é em parte reforçada pelos
resultados de simulação matemát¡ca de barreiras costeiras transgressivas apresentados por
Roy ef a/. (1994). O declive da plataforma figura aí justamente como o parâmetro mais
determinante nas características dimensionais e dinâm¡cas da barreira. Sob taxa constante
de subida de NRM, a redução gradual do declive, de 0,8 a 0,1', induz aumento no volume da
barreira costeira e na taxa de reciclagem de seus sedimentos, sem perdas costa afora.
Desse modo, reduz-se a liberação de sedimentos pelo mecan¡smo básico da "regra de Bruun
padrão", efeito que só vem confirmar o corolário do próprio princípio de Bruun (1962)
segundo o qual a defasagem na resposta erosivo-deposicional do sistema costeiro à subida
de NRM aumenta com a redução do declive. Barreiras com essa ordem de grandeza de
declive seriam favoráveis ao deslocamento do excesso de estoque para o interior, por ação
do vento. Ainda de acordo com os resultados da simulação, esta retenção de areias na
barreira torna-se desprezível para decl¡ves acima de 0,8', e o funcionamento da regra de
Bruun alinge aí sua máxima eficiência. Para ângulos menores que aproximadamente 0,1o, a
tendênc¡a de aumento de volume da barreira costeira com a diminuição do declive da
plataforma desaparece e chega mesmo a inverter-se. A perda de energia das ondas por
ÍÍicção atinge a partir de então valores tão elevados que o volume de areia disponlvel para o
transporte transversal se torna maior que a capacidade das ondas incidentes. Com isso, a
barreira passa a reduzir suas dimensöes, de¡xando na costa afora, na forma de lençol de
areia residual (trailing-edge sand sheet), o sedimento não transportado (Roy ef a/' 1 994).

Clima

Uma vez estabelecido o estoque de areia na área fonte, o transporte eólico depende
da incoesão e das características do vento, quanto à velocidade e orientação relativa,
características em grande med¡da controladas pelas condições climáticas. No que se refere
à formação de grandes depósitos (campos de dunas l¡vres) em escala de tempo geológica, a

satisfação instantânea das condiçöes de transporte (velocidade do vento, granulometria,
incoesão) não é suficiente. A variabilidade de cada variável independente ao longo do tempo
passa a exercer controle fundamental no fluxo eólico regular necessár¡o ao desenvolvimento
do campo de dunas. Nesse sentido, a formação do campo de dunas depende da associação
entre duas probabilidades: a não ocorrência de chuva e a atuação de vento, soprando para o
cont¡nente, com velocidade acima da limiar. Como estes fatores climáticos podem ser



considerados variáveis ao acaso, o transporte eólico atua como um processo estocást¡co
(Sawakuchi 2006, Giannini et al. 2007 c). Apesar disso, não se deve aceitar o clima como
fator determinante de sistemas eólicos a priori. A razão é que ainda não se têm bem
conhecidas a freqüência e intensidade de chuvas capazes de inibir o transporte eólico e
pr¡ncipalmente o fluxo regular necessário para formar campos de dunas. Analogamente, não
se tem bem conhecida a influência, sobre esse fluxo, da freqüência de rajadas de vento,
tampouco o da taxa de insolação e evaporação. Além das dificuldades de monitoramenlo
destes parâmetros no campo, existe a diferença de escala entre o intervalo de tempo de
medição (meses a poucos anos) e o intervalo de tempo envolvido na formação de campos
de dunas (séculos a dezenas de milhares de anos).

Um dado relevante para a relativização da importância do clima sobre o aporte é que
os campos de dunas livres possuem cobertura vegetal localizada ou mesmo ausente,
independentemente de condições cl¡máticas. Esta característica estaria ligada antes à
elevada taxa de sedimentação eólica em relaçäo à velocidade de instalaçäo e crescimento
de vegetação (Giannini & Santos 1994) que ao clima. Embora o aumento da energia dos
ventos onshore ou o recrudescimento da aridez climática possam ser fatores favoráveis à
elevação da taxa de sedimentação eólica, não se trata de condiçöes necessárias à iniciação
de campos de dunas transgressivos, pois estes se desenvolvem sob diferentes regimes de
ventos e ondas, bem como em condiçóes climáticas variadas, chegando mesmo a ser mais
comuns atualmente em costas de clima temperado úm¡do (Short 1988a,b, Hesp 1989, Hesp
ef a/. 1989, Hesp & Thom 1990, Trenhaile 1997).

Var¡áve¡s ¡med¡atas

¡,¿offodinåmic€ praial e der¡vâ litorånoa

A influência das ondas na geração do estoque sedimentar necessário à formação de
depósitos eólicos costeiros dá-se sob os aspectos escalar, ou da energia (altura) de onda, e
vetorial, ou de sua direção e sentido de propagação. O prime¡ro aspecto d¡z respe¡to à
influência da energia da onda na determinação da morfodinâmica praial sensu Wright ef a/.

(1979). A formação preferencial de grandes sistemas eólicos (campos de dunas livres) em
praias mais dissipativas ou de mais alta energia vem sendo reconhecida desde Short & Hesp
(1984). Ela pode estar ligada a várias das características típicas deste regime
morfodinâmico: a faixa mais ampla de movimentação de sedimentos por quebra e
espraiamento de onda, associada a maior largura da zona intermarés, aumenta o estoque
sedimentar disponível ao vento; a presença de sedimentos arenosos de granulação ma¡s f¡na
eleva a probabilidade de transporte eólico; e a existência de antepraia superior ampla e de
baixo mergulho, sem berma, favorece o campo ou pista de atuação (fefcft) do vento.

No aspecto vetorial, o estoque de sedimentos costeiros disponíveis ao vento seria
favorecido na terminaçäo ou encontro das células de transporte litorâneo determinadas pela

refração ou difração das ondas predominantes no tempo geológico. A refraçâo associa-se ao
caso clássico de deriva litorânea longitudinal induzida pelo vaivém de frentes de onda
oblíquas em relação à lirìha de costa. A terminação da pra¡a onde se tem o maior atraso na
chegada de frente de onda, e portanto ma¡or dissipaçäo de energia, coincide com o sotamar
da der¡va litorânea longitudinal. O pólo deposicional é portanto uma zona de dissipação de
energia de onda. A d¡fração é a convergência radial das linhas de propagação de onda em
direção a uma área situada em elevaçäo na topografia de fundo. A convergência de linhas
de fluxo significa concentração de energia de onda e, ao mesmo tempo, de afluxo
sedimentar. Relação energia/afluxo baixa favorece a formação de feições deposicionais
salientes na linha de costa junto à elevação (proto-tômbolos), e de embaiamentos ou



concavidades nos trechos de linha de costa vizinhos. Neste caso, os pólos deposicionais ou

saliências são zonas de concentraçäo de energia de onda.

Vegetaçào

A redução da cobertura vegetal das dunas fronta¡s, com formação de rupturas de

deflaÇão (btowouts), faz com que volumes variáveis de areia, antes protegidos, sejam
colocados à disposição dos ventos voltados para o interior. O resultado pode ser a

instab¡l¡zação das dunas frontais e a formação de campos de dunas transgress¡vos (Hesp &

Thom '1990). Os fatores de redução da vegetação podem ser vários, de origem
antropogênica ou natural. Os primeiros incluem o impacto de pedestres, animais e veÍculos
automotores (Moreira 1988, Tabajara 2000). Entre os fatores naturais, l¡slam-se o avanço de
marés de tempestades, a deflação das partes naturalmente menos cobertas por vegetação
da duna frontal durante eventos eól¡cos de alta energia, o sepultamento e morte da
vegetação por areias trazidas nesses eventos e a eliminação de determinadas espécies de
planlas pelo aumento da salinidade (Hesp 1983, Carter 1990, Hesp & Thom 1990, Roy et a/
1994, Giannini & Santos 1994, Hesp 2000). Em vários destes fatores, o avanço da linha de

costa rumo ao continente (hansgressão), em diferentes escalas de tempo e espaço,
comparece como condição implícita.

fempestades

A análise da influência das tempestades sobre sistemas eólicos costeiros é um
exemplo da impossibilidade de se separar totalmente variáveis imediatas e mediatas.
Embora a ocorrência de eventos de tempestade específicos possa ser considerada variável
de curto prazo, a freqüência e intensidade das tempestades são controladas por variáveis
climáticas de mais longo duraçäo. Além disso, independentemente da escala, tempestades
podem desempenhar dupla função em relação ao balanço sedimentar costeiro, com
possibilidade de transferir are¡a tanto para costa afora como em direção ao continente (Roy

et at., 1994), na dependência de fatores como declividade da plataforma interna e ação de
ventos para o interior. Seja qual for o destino do sedimento, o aumento da freqüência e
energia das tempestades favorece a exaustão rápida do estoque de areia na zona
intermarés.

Numa análise de curto prczo, o aumento da altura das ondas durante períodos de
tempestades seria análogo a uma subida instantânea de NRM, com mudança no perfil de

equilíbrio da superfície deposicional e colocaçäo do novo prisma praial, inclu¡ndo ou não
dunas de orla costeira, em condiçäo de desequillbr¡o (Giannini & Santos 1994). Nessa escala
de análise, a açäo das tempestades contra a formação e manutenção de depósitos eól¡cos
costeiros pode dar-se sob pelo menos três aspectos. O primeiro é o aumento da coesão das
areias na zona intermarés e nas interdunas inundadas e sua conseqüente indisponibilidade
temporár¡a para o transporte eólico. O segundo é a erosäo de dunas eólicas de orla, como
frontais e transversais, seja formando falésias seja gerando leques de sobrelavagem. O
terceiro é a transferênc¡a de areia do estoque intermarés para costa afora , o que depende
da eficiência de mega-correntes de retorno (megarips). Entretanto, o segundo e o terceiro
aspectos, com alguma defasagem no tempo, podem ter efeito inverso e contribuir para a
alimentação do campo de dunas. Desde que haja energia eólica suficiente e granulometr¡a
adequada, os leques de sobrelavagem ou os sedimentos em desequilíbrio na praia não
carreados por correntes de retorno podem ser transportados pelos ventos, continente
adentro, rumo a campos de dunas (Giannini & Santos 1994, Lees 2006). A eficiência das
correntes de retorno em exaurir o prisma praial em desequilíbrio remete à fìsiografia da
plataforma cont¡nental interna: decl¡ves íngremes são mais favoráveis ao transporte costa
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afora e, conseqüentemente, à rápida exaustão do estoque, que declives suaves (conforme
discutido no item 3.2.2.3.1).

Numa anál¡se de mais longo prazo, as tempestades podem ser o fenômeno de curta
duração responsável pelo restabelecimento, por efeito cumulativo, do perfil de costa
colocado em desequilíbrio por subidas de NRM. Constituem assim fator essencial de
exaustão do excesso de areia na zona intermarés, com destino potencial tanto para o
continente, pelo vento, como para costa afora, por mega-correntes de retorno. A definição do
destino preferencial durante certo intervalo de tempo geológico depende não somente da
freqüência e intensidade das tempestades e do vento atuanle sobre areia seca nesse
período, como também, em grande parte, da morfologia da plataforma desde a face litorânea
até a linha de costa. Considerando que esta mofologia é essencialmente determinada pela
herança fìs¡ográfìca, a análise da influência das tempestades, uma variável essencialmente
climática, realça a ¡mportânc¡a, no suprimento costeiro, de duas outras variáveis de mais
longo prazo: o NRM e a f¡siografia (Giannini et al.2O07c).

Rios

A presença de rios e desembocaduras lagunares pode atuar de modo direto ou
ind¡reto no aumento localizado de estoque sedimentar coste¡ro d¡sponível ao vento. A
influência indireta faz-se através do eventual efeito molhe hidráulico sobre as correntes de
deriva litorânea longitudinal, com incremento de estoque a barlamar. Nesse caso, a deriva
longitudinal regional é impedida pelo jato fluvial de continuar seu cam¡nho, o que cria um
estoque local de areia "marinha" (isto é, näo diretamente fornecida pelo rio em questäo).
Quanto ma¡or a taxa de transporte por deriva longitudinal e quanto mais eficiente o bloqueio
hidráulico, ma¡or é a taxa de crescimento de estoque local.

O efeito direto faz-se através da introduçäo dos sedimentos fluviais na célula de
deriva a sotamar. Nesse caso, a eficácia da deriva longitudinal determina o quanto o
aumento de estoque por apofe fluvial se dispersa ao longo da praia. Quanto menos intensa
a deriva, ma¡s localizado é o aumento de estoque.

Como se vê, o modo de manifestação e a taxa de aumento de estoque costeiro
dependem em ambos os casos da taxa de transporte por deriva longitudinal. Analogamente,
o modo de manifestação ou não do aumento de estoque coste¡ro no volume de areia do
sistema eól¡co depende em ambos os casos da relação entre duas taxas que atuam
¡nterativamente como fatores limitantes: o aporte adicional devido à presença do rio (seja
esse aporte fornecido diretamente ou induzido pelo efe¡to molhe) e a deriva eólica potencial,
a qual determina a capacidade do vento em retrabalhar este aporte.

Se a entrada de sedimentos fornecida ou induzida pelo r¡o é maior que a capacidade
do vento em retrabalhá-los, o resultado é a progradação costeira localmente acelerada. O
aumento de volume do sistema eólico, limitado pela baixa deriva eólica potencial, ocorre
d¡sperso através da planície progradante, geralmente na forma de dunas (frontais, ou mais
raramente, transgressivas) de pouca altura, com geometria de cordões, no caso de a entrada
adicional de sedimentos ser flutuante, ou de terraços ou lençóis, no caso desta entrada ser
constante. A impossibilidade de acumulação local prolongada, devido ao afastamento ráp¡do
da fonte imediata, torna-se fator de estabilização igualmente rápida de dunas (Pye &
Bowman 1984).

No caso de entrada adicional de sedimentos por influênc¡a fluvial menor ou igual à
capacidade de redeposição pelo vento, a tendência é o aumento localizado de expressão
(altura e largura) do sistema eólico (geralmente campos de dunas), sem mudança
signifìcativa na taxa de progradação,
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As duas situaçöes podem alternar-se ao longo do tempo, quando houver flutuação
relativa entre taxa de estocagem adicional de sedimentos (por variações de deriva litorânea
ou de aporte e vazão fluvial) e potencial eólico.

3.2.2. Avaliação da operaçäo do sistema eólico na costa brasileira

3.2.2.1. Distribuição espac¡al

Fisiografia

A análise da distribuição dos tipos de depósitos eólicos ao longo da costa brasileira
(item 3.1.1.1), confrontada à subdivisão da costa por critérios tectono-estruturais (¡tem

3.1.2.2), demonstra maior concentração e porte de campos de dunas livres nos setores 1, a
sul de Laguna, e 6, do oeste do Rio Grande do Norte ao Maranhão. Coincidem assim com
trechos fisiográfìcos interpretados como de margem de placa inferior ou proximal, cujas
característ¡cas descr¡tivas em comum são a plataforma continental relativamente larga e de
baixo mergulho e o predomínio de arcos praiais extensos (mais longos que 12 km).

Campos de dunas ocorrem também, de modo mais descontínuo e subordinado, nos
setores 2, entre lmbituba e ltajaí-Joinville, e 4, entre Angra dos Reis e Cabo Frio, ambos
mais recortados, de plataforma continental mais estreita e interpretados como associados a

zonas de transferência.
No setor 5, do leste-nordeste brasileiro, caracterizado pelo máximo estreitamento da

plataforma continental e considerado como de margem de placa superior ou distal, os
campos de dunas transgressivos tornam-se dominantes apenas a norte de João Pessoa,
estando reslritos, a sul, a planícies quaternárias progradantes nas proximidades de
desembocaduras de grandes r¡os, com destaque para o São Francisco. O setor 5 contém a
principal faixa de afloramentos da Formação Barreiras, cuja distribu¡ção geográfica atual é
certamente reflexo da tectônica regional cenozóica. Sob esse aspecto, é relevante destacar
que a área de dunas frontais altas, em transição para pequenos campos de dunas
transgressivos, que vai de Pirambu, no sul de Sergipe, a ltapoä, no norte da Bahia, encontra-
se justamente no trecho onde esta formação se apresenta mais dissecada e distante da
costa. Esta coincidência pode ser indício de que o fornecimento sedimentar por esta
un¡dade, t¡picamente imatura, é fator desfavorável à formação de depósitos eólicos, embora
não suficiente para impedir o desenvolvimento de campos de dunas entre o norte da Paraíba
e Macau (RN), extremo norte da ocorrência da Formação Barreiras junto à costa nordestina.
Pode também ter relação com a diminuição da presença e/ou influência da Formação
Barreiras o fato as dimensöes dos campos de dunas livres aumentarem a NW dessa área.

O setor 3, de Joinville a Angra dos Reis, é o único em que os campos de dunas livres
são praticamente ausentes (i.e., menores que 1 km de largura). A plataforma continental,
neste setor, chega a ser tão ou mais larga que nos setores com máximo desenvolvimento de
campos de dunas livres. A característica fisiográfica singular do setor é a presença da serra
do Mar. Na parte norte, onde a escarpa desta serra aproxima-se da costa e tem-se o
predomínio de praias de bolso reflexivas, a falta de espaço de acumulaçäo e de areia fina
podem constituir os fatores de origem fìsiográfica responsáveis pelo impedimento à formação
de campos de dunas. A escassez deste t¡po de depósito mesmo no litoral paranaense e sul
paulista, onde as praias são tipicamente mais longas, com areias finas, e as planícies largas,
faz supor, entretanto, que algum outro fator, não fisiográfico, ajude a determinar a não
formação de campos de dunas livres no setor adjacente à serra do Mar.

Os dados a respeito de declive da plataforma (Quadro 3.1) nâo permitem confirmar
nem rejeitar a hipótese formulada no ¡tem 3.2.1 .3.1 (subitem "fìsiografia da plataforma"),
deduzida de Roy ef al. (1994), segundo a qual os grandes campos de dunas seriam
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favorecidos pelos declives de plataforma mais baixos, dentro do intervalo aproximado de 0,1
a 0,8". Maior parte da plataforma brasileira apresenta declives pouco abaixo de 0,1', valor
considerado ideal para o transporte do estoque de areia eólica pelo vento, mas isto ¡nclui
áreas com e sem campos de dunas. Por outro lado, os menores ângulos da plataforma
brasileira (em torno de 0,02) ocorrem justamente em trechos com pouco ou nenhum
desenvolvimento de campos de dunas livres: na latitude de Rio Grande, RS (ver discussão
no item 3.2.2.'1.3), no l¡toral paulista e no cone do Amazonas, junto à costa de Amapá e
Para.

Cl¡ma

A comparação entre os mapas do Brasil de distribuição de depósitos eólicos (Figura
3.1 ) e de zoneamento climático segundo a classificação de Koppen (Figura 3.13) permite
observar coincidência entre as áreas costeiras dominadas por diferentes tipos de depósitos
eólicos e as zonas cl¡máticas.

Na costa de clima megatérmico (tipo A), a região de domínio de campos de dunas
que se estende do Maranhão à costa norte do Rio Grande do Norte co¡nc¡de com zona de
inverno seco (Aw), a sul do alcance médio da ZCl. Jët o trecho da costa nordestina com
menor desenvolvimento de campos de dunas livres, que se estende do sudeste do Rio
Grande do Norte até a Bahia, corresponde a zonas climáticas sempre úmida (Af) ou de curta
estação seca (Am).

A pluviosidade cai abruptamenle na região de Búzios a Cabo Frio, onde voltam a
ocorrer campos de dunas livres. lnfluenciado pelo resfriamento de águas costeiras por
ressurgência, o clima desta região classifìca-se como de inverno seco e verão quente (Cwa),
e os índices pluviométricos são inferiores a 1000mm/ano. A mesma região representa
também a fronteira aproximada enlre os climas megatérmicos (tipo A), a norte, e os
mesotérmicos (tipo C), a sul.

A área dominada por dunas frontais que se estende do litoral central do Estado do
Rio de Janeiro até o norte catarinense coincide com zona de clima sempre úmido de verão
morno (Cfb). Nesta área, encontram-se os maiores índices pluviométricos da costa brasile¡ra
(de 1400 a mais de 3000mm). Estes índices são por um lado condic¡onados por fator
geológico-geomorfológico: o efeito de anteparo exercido pela serra do Mar sobre as massas
de ar úmido provenientes do Atlântico, responsável pela freqûência elevada de chuvas. A
determinação da pluviosidade pelas condições de relevo é patente a ponto de justificar o uso
regional do termo "chuvas orográficas". Por outro lado, os índices pluviométricos elevados
são influenciados por fator climatológico, o incremento de umidade na ZCAS, zona sob maior
influência das frentes frias (item 3.1.2.3).

O setor dominado por campos de dunas livres correspondente à costa meio-sul
catarinense e sul-rio-grandense coinc¡de com zona de clima sempre úmido e verão quente
(Cfa). A distribuição homogênea das chuvas no decorrer do ano não implica, porém,
pluviosidade total muito elevada. Na costa central de Santa Catarina, os índices
pluviométricos anuais médios são inferiores a 1600mm (Orselli 1986). No Rio Grande do Sul,
eles caem gradualmente de pouco mais de 1800mm, no extremo norte da fa¡xa costeira, a
menos de 1400mm na metade sul da mesma faixa (SCP-RS,2007).

Outro aspecto que manifesta a influência do regime cl¡mático é a direção do vento
efetivo e sua or¡entação em relação à linha de costa. Na Região Nordeste, o efeito
dominante dos ventos alísios controla a migração dos campos de dunas para quadrantes de
oeste, com rumo exato de avanço variável segundo compartimentos (Figura 3.1). As zonas
de alteração no rumo de transporte eólico preferencial nesta região do país coincidem com
mudanças na orientação da linha de costa, de modo que o transporte efetivo sempre ocorre
em direção transversal (normal ou oblíqua) a ela (Giannini et al. 20O5). Por exemplo, no
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trecho da costa potiguar de orientação NS, o avanço dos campos de dunas é para NW. Com
a mudança mais ou menos brusca de orientação da costa para EW, a norte de Touros, os
ventos NW passam a soprar costa afora e o rumo de avanço passa a SW. Já nos trechos de
orientação geral NW, no Ceará, o rumo de avanço é W. Estes dados parecem sugestivos de
que o modelo de Goldsm¡th (1979) e Carvalho (2002), segundo o qual o potencial de
formação de dunas cresce com o aumento do ângulo entre vento e linha de costa, é em
grande parte aplicável ao Nordeste do Brasil.

Nos campos de dunas transgressivos de Cabo Frio, RJ, o mais ao norte dentre
aquelas sob influência regular da oposição de massas de ar polar, para quadrantes de norte,
e tropical, para os de sul, a orientação predominante do vento efetivo é para SW. Nessa
região, a Restinga de Massambaba oferece curioso exemplo de campos de dunas com
rumos opostos, a partir de fontes distintas, relacionado à sua orientação WNW (Figura 3.25).
O vento rumo SW sopra costa afora na área da barreira, o que impossibilita o
desenvolvimento de campos de dunas costeiros de mar aberto nesse rumo. Com isso, estes
campos de dunas costeiros desenvolvem-se no rumo do vento predominante, NE. Por outro
lado, a presença de pontas arenosas de orientação NW na margem externa da laguna de
Araruama permite aí a formação de campos de dunas maiores, de fonte lagunar, voltados
para SW. O exemplo de Cabo Frio reforça a importância da orientação relativa entre vento e
área fonte na determinação do rumo de avanço de campos de dunas, já sugerida para a

costa nordestina; aqui, porém, com possibilidade de verdadeiras inversões de rumo.

Figura 3.25. Parte centro-leste da Restinga de Massambaba (Arraial do Cabo) e praia do Foguete
(Cabo Frio), RJ, onde campos de dunas transgressivos a partir de áreas fontes lagunar e marinha
apresentam rumos de migração opostos. Exemplo de dominação do fator aporte sobre o fator clima na
determinação do rumo de avanço de sistemas eólicos costeiros.

No Sul do Brasil, impulsionados pelo vento de NE, os campos de dunas livres
dirigem-se para SW, quase sempre em ângulos menores que 45o, e algumas vezes
paralelos à linha de costa.

Cálculos da DEP para estações meteorológicas em regiões com campos de dunas
livres na costa de Santa Catarina (Giannini 1993) e Rio Grande do Sul (Tomazelli 1990)
indicam, como regra, regime de ventos bimodal de alta energia na classificação de Fryberger
(1979). O vento prevalecente, proveniente de NE, sopra o ano todo, enquanto os ventos
predominantes, de W, SW e S, tornam-se mais importantes entre o final do verão e o início
do inverno. O incremento da coesão das areias pela umidade ligada à passagem de frentes
frias tornaria estas areias indisponíveis ao transporte eólico e seria assim a principal razäo
do predomínio de migração para sul nos campos de dunas do Sul do país (Giannini 1993).
Em Laguna (SC), por exemplo, os ventos de S a SW (53% da DEP), mais fortes



(predominantes), revelam coincidência com dias de chuva da ordem de 70 o/o, enquanto os
ventos de N a NE (41% da DEP), mais freqüentes (prevalecentes), são mais atuantes nas
épocas menos chuvosas (Giannini 1993). Feiçöes deposicionais de reversão de avanço de
campos de dunas são comuns, porém sempre em caráter local e/ou temporário. Exemplos
podem ser encontrados nos campos de dunas de Passagem e Gravatá-Teresa (Giannini
1993), bem como na parle interna do campo de dunas da praia Grande do Sul (Jaguaruna)
junto à margem sudoeste das lagunas Garopaba do Sul e Laranjal (Figura 3.26). Entre as
paleodunas, formas parabólicas com lobo deposicional voltado para NNW ocorrem também
na parte nordeste da llha de São Francisco, cerca de 120 km a norte (Hesp et al.20O7).

A mais notável exceção à tendência, na região Sul, de migração de dunas at¡vas para
sul encontra-se nos campos de dunas da ilha de Santa Catarina, os quais caminham para
NNW. A análise de distribuição de freqüências de ventos na estação de Florianópolis
(Giannini 1993) faz ressaltar a efetividade de ventos de S e SE (86% da DEP total), ativos
particularmente durante os meses de primavera (45./" da DEP total). A DEP referente a estes
azimutes é relativamente muito grande (mais de dez vezes super¡or a DEP total de Laguna,
por exemplo), o que favorece o efluxo e pode portanto ser explicação para a super-atuação
dos processos de deflação nos campos de dunas da ilha (Giannini et al.2OO5\.

Há duas linhas de ¡nterpretação para a inversão de rumo de migração das dunas na
llha de Santa Catarina em relação a outras regiões da costa catarinense e gaúcha. A
prime¡ra atribui esta inversão a uma anomalia local no regime de ventos (Bigarella 1972,
1975) e/ou na posição das áreas fontes de areia eól¡ca (Giannini ef a/. 2005). A segunda
considera que a ilha situa-se imediatamente a norte de uma zona de mudança no padrão
regional de ventos costeiros (Hesp ef a/. 2007).

Para Bigarella (1972, 1975), a migração para NNW dos campos de dunas
transgressivos da praia de Campeche-Joaquina ("campo da Lagoa") e Moçambique deve-se
ao obstáculo exercido pelos morros da ilha, alinhados segundo N-S. Assim, os ventos de NE
seriam defletidos para N e enfraquecidos, no corredor N-S criado entre os morros e os
pontões costeiros. Esta hipótese é compatível com os dados de ventos da estação de
Florianópolis, em que se nota a maior DEP dos ventos de N, em relação aos de NE. Giannini
et al. (2005) chamaram a atenção para o fato de que, devido à deriva litorânea res¡dual para
NNE (item 3.2.2.1.3), o suprimento de areia eólica estaria restrito às extremidades norte das
praias de Moçambique e Campeche. Como estas extremidades enconlram-se protegidas do
vento prevalecente, de NE, pela ponta das Aranhas e pela ponta do Retiro, respectivamente,
o estoque de are¡a ser¡a transportado apenas pelos vento predominante, de sul. Esta
h¡pótese adicional é compatível com a localização dos campos de dunas, deslocada, em
ambos os casos, para a parte norte da praia, e com a ausência de campo de dunas na praia
dos lngleses (norte da ilha), cujo estoque sedimentar seria desfavorecido por sua posição e
orientaçäo, abrigada das ondas de sul (Giannini et al. 2005). Segundo esta hipótese, a
inversão no deslocamento de areias eólicas em Florianópolis seria sim¡lar, ainda que em
escala maior, aos casos mencionados de Laguna e Jaguaruna (Figura 3.26).
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Figura 3.26. Lobos deposic¡ona¡s e dunas parabólicas reversos (para NE) na margem interna do
campo de dunas da praia Grande do Sul (Jaguaruna), SC. A. À margem sudoeste da laguna
Garopaba do Sul (vôo 2000, escala nominal 1:12500). B. À margem sudoeste da laguna Laranjal (vôo
1979-1981, escala nominal 1 :25000),

A hipótese de Hesp et al. (2007) de inversão no padrão direcional regional de ventos
entre Pinheira e llha de Santa Catarina baseia-se em dois argumentos: 1. A presença das
paleodunas parabólicas para NNW na llha de São Francisco, situada a norte. 2. Os dados de
ventos coletados na llha do Arvoredo, situada em mar aberto 10 km a NE da llha de Santa
Catarina, registrando o mesmo predomínio de ventos para NNW ver¡ficado em Florianópolis.
Esse conjunto de argumentos parece suficiente para invalidar a hipótese de inversão local
por efeito de sombra aerodinâmica, mas não o modelo de inversão por falta de aporte, uma
vez que a situação fisiográfica das paleodunas da llha de São Francisco é análoga a das
dunas da llha de Santa Catarina. EIe é reforçado também pelo rumo de avanço para NNW
encontrado, a norte, nos lobos de blowouts de dunas frontais da praia do Leste, PR
(Bigarella ef a/. lg69; McKee & B¡garella 1972) e no pequeno campo de dunas de llha
Comprida, SP (Guedes 2003, Nascimento 2006, Giannini et a|.2007b).

Em suma, parece bastante provável que uma mudança regional no padrão de ventos
costeiros ocorra entre a enseada da Prnheira e a ilha de Santa Catarina, localização que
guarda provavelmente relação com o limite sul da zona de maior atuação da ZCAS. Mas a
influência da pos¡ção relaf¡va da área fonte, à semelhança do inferido, em escala regional, no
Nordeste, e em escala local, em Cabo Frio, Laguna e Jaguaruna (Figuras 3.25 e 3.26), não
pode ser ainda inteiramente descartada.

Refração de onda, deriva l¡torânea e desembocaduras

Em escala regional a local, a distribuição e as dimensöes dos depósitos eólicos
podem refletir a influência do aporte costeiro controlado pelo padrão de ondas e suas
correntes induzrdas. Este, por sua vez, resulta da combinação de var¡áveis climát¡cas e
fisiográficas.

A influência do hansporte litorâneo no desenvolvimento de campos de dunas faz-se
aparente de dois modos distintos, conforme se esteja a sul ou a norte do cabo de Santa
Marta (Laguna), SC. A sul, a linha de costa, ininterrupta exceto pelos promontórios de Torres
(RS), Morro dos Conventos (Araranguá, SC) e Costão do llhote (Laguna, SC), apresenta



direção variável entre NE e N-S. As variações de direção da costa, sempre suaves, definem
a alternância de concavidades e convexidades tênues. Dillenburg ef a/. (2000) basearam-se
nesta alternância e nas variações de lârgura da barreira costeira (no sentido da escola
australiana) para dividir a costa gaúcha em cinco setores, de sul para norte: Chuí-Verga,
Verga-Estreito, Estreito-Mostardas, Mostardas-Tramandaí e Tramandaí-Torres. A linha de
costa nos trechos Verga-Estreito e Tramandai-Torres caracteriza-se pela geometria
ligeiramente côncava para o mar. Sob esse aspecto, o trecho Tramandaí-Torres tem
continuidade, para norte, até o cabo de Santa Marta. Os demais trechos, todos com linha de
costa convexa, destacam-se pelo maior desenvolv¡menlo de campos de dunas
transgressivos. Comparando estes setores costeiros com a plataforma interna adjacente,
Dillenburg et al. (2000) observaram coincidência entre os trechos correspondentes a
projeçöes da linha de costa e zonas de aumento de declividade na plataforma interna (até
isóbata -50m). Segundo a interpretação dos autores, a barreira teria caráter progradante,
evidenciado pela presença de alinhamentos de cordões litorâneos (inclusive dunares), nos
trechos côncavos, e caráter "retrogradante" (transgressivo) ou estac¡onário, nos trechos
convexos, com grandes campos de dunas. A tendência supostamente mais erosiva dos
trechos convexos é atribuída pelos autores à convergència de linhas de fluxo de ondas, com
conseqi¡ente concentração de energia. Esta interpretação é discutível sob dois aspectos. O
primeiro deles é que nem a aparente ausência de cordões litorâneos nem a maior presença
de campos de dunas transgressivos podem ser util¡zados como evidências de não
progradação. A segunda ressalva é que convergência de linhas de fluxo pode representar
tanto erosão como deposição, na dependência da ausência ou presença de afluxo
sedimentar. A hipótese alternativa aqui defendida para explicar a associação demonstrada
por Dillenburg et al. (2000) entre trechos convexos e ma¡or desenvolvimento de campos de
dunas livres na costa gaúcha baseia-se no modelo de refração/difração apresentado no item
3.2.1.3.2. Segundo esse modelo, os trechos de linha de costa convexa representam como
regra zonas de convergência de energia e de fluxo sedimentar. O caráter convexo ou
côncavo da costa estaria relacionado à energia de onda, que por sua vez seria controlada
por processos de dissipação e refração da onda ao longo da plataforma interna adjacente.
Nas zonas costeiras situadas diante de elevações topográfìcas da plataforma interna, há
convergência de linhas de propagação de onda e de transporte sedimentar. Estas zonas
concentram portanto não somente a energia das ondas (Dillenburg ef a/. 2003), como
também o afluxo de sedimentos, daí a morfologia saliente da linha de costa e o ma¡or
desenvolvimenlo de campos de dunas. Enquanto isso, as reentrâncias costeiras, com mais
baixa decl¡vidade na plataforma adjacente, constituiriam zonas de d¡ssipação de energia e de
divergência de sedimentos.

Em suma, a sul de Santa Marta, a quase ausência de rios ou promontórios, por
distâncias de dezenas de quilômetros ao longo da costa, e a existência de irregularidades
suaves na plataforma continental interna adjacente fazem com que o balanço de sedimenlos
nos sistemas costeiros fique a mercê das convergências e divergências de refração de
ondas criadas pela topografìa de fundo. Desse modo, a influência da fisiografia da plataforma
continental interna sobre a energia e a trajetór¡a das ondas é realçada (Dillenburg ef a/.
2003), com concentração de estoque sedimentar e de campos de dunas nas zonas
salientes, com convergência de fluxo de ondas e com maior ângulo de declive.

A norte do cabo de Santa Marta, a linha de costa, mais recortada, caracteriza-se pela
sucessão de arcos praiais delimitados por promontórios e/ou desembocaduras fluviais e de
maré. A refraçäo devida à inclinação entre frentes de onda predominantes em escala
regional e linha de costa constitui o principal fator determinante do rumo de deriva litorânea
longitudinal em cada arco praial. Assim, para extensos compartimentos costeiros
caracterizados por trends direcionais determinados de linha de costa e frente de onda, a
deriva litorânea residual em cada arco praial aponta preferencialmente para o mesmo rumo,
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por exemplo, para quadrantes de norte, na região entre a costa centro-sul catarinense e a sul
fluminense. lnversões locais nesse padrão devem-se principalmente à difração em pontões
do embasamento cristalino e/ou esporões, como exemplificado na praia do Porto, em
lmbituba, SC (Giannini 1993) e na praia do Farol, na ilha do Mel, PR (Giannini et al. 1995,
2OO4a), ou ao efeito molhe exercido por desembocaduras, como ilustrado na terminação sul
da praia da Juréia, em lguape (Bentz & Giannini 2003), e da praia de ilha Comprida
(Nascimento et al. 2005, Nascimento 2006, Giannini et al. 2007b), ambas no litoral sul
paulista. De qualquer modo, a distribuição longitudinal do estoque sedimentar é controlada
em essência pelas feiçÕes que constituem os limites naturais do arco praial.

Figura 3.27. Exemplos de campos de dunas com desenvolvimento assimétrico em costas do Sul do
Brasil (Santa Catarina) com deriva litorânea residual para norte: praia do Sol, Laguna (A e B) e praia
do Campeche (dunas da Joaquina), Florianópolis: A. Fotografia aérea vertical, sobrevôo 1956; B.
Fotografia aérea oblíqua, 1999 (Foto Bacha, Laguna); C. lmagem de satélite Landsat,2000; D.
Fotografia aérea oblíqua, 1994.

No que se refere aos trechos de costa com campos de dunas livres, esta
determinação do estoque por células de deriva litorânea restritas e, na maioria das vezes,
grosso modo equivalentes ao próprio arco praial, deve manifestar-se na assimetria dos
campos de dunas ao longo de cada célula, com maior desenvolvimento a sotamar. Este é de
fato o padrão na costa sul brasileira, onde, sob predomínio de deriva resídual para norte,
muitos campos de dunas livres originam-se da porção norte das praias (Figura 3.27). Quase
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todas as praias adjacentes a campos de dunas na costa sul-sudeste (a norte de Santa
Marta) enquadram-se nesta regra, merecendo destaque as praias Grande do Norte, Galheta,
Ji, Sol, ltapirubá - Vila Nova e lbiraqüera, nas região de Laguna e lmbituba, SC (Giannini
1993, Giannini & Santos 1994, Martinho et al. 2007), Siriú, em Garopaba, SC, Guarda do
Embaú e Gamboa, na região de Palhoça e Paulo Lopes, SC, Campeche (Joaquina) e
Moçambique, em Florianópolis, SC. Mesmo na extensa praia Grande do Sul, na vizinhança
sul do cabo de Santa Marta, também se observa esta regra (Giannini 1993, Mañinho &
Giannini 2002, Martinho 2004, Martinho et al.2007). Nas praias do Porto, em lmb¡tuba, e da
Pinheira, em Palhoça, onde os campos de dunas desenvolvem-se na terminação sul, a
exceção parece apenas confìrmar a regra do controle indireto do aporte eólico pela deriva
longitudinal, pois, pelo menos paÍa a praia de lmbituba, existem evidências geomor{ológicas
e sedimentológicas de inversão local no rumo de deriva litorânea residual (Giannini lgg3).
Trata-se em ambos casos de praias em enseada assimétricas, com pontão limítrofe sul
maior que o norte e com orientação média, NNW, destoante da norma regional (NE a NNE).

Na Região Sudeste, a deriva litorânea predominante para quadrantes de norte e leste
reflete-se na assimetr¡a dos campos de dunas transgressivos da região entre Saquarema e
Búzios, RJ. Na pra¡a da Restinga de Massambaba, com mais de 40 km de extensão, os
campos de dunas desenvolvem-se preferencialmente nos últimos 15 km a ENE (Figura
3.25). Nos três principais arcos praiais vizinhos a norte, Foguete-Dunas-Forte, peró e
Tucuns (Cabo Frio), RJ, todos de or¡entação média NNE, o comprimento máximo do campo
de dunas e a maior concentração de areia eólica encontram-se sempre na metade
setentrional da praia (Figura 3.25).

Na costa leste-nordeste entre o Espír¡to Santo e Touros, RN, a ação predominante de
ventos e ondas de SE a E, associados ao Anticiclone Equatorial do Atlântico Sul e ao
Anticiclone Tropical Atlântico (item 3.1.2.3), favorece o predomínio de deriva litorânea
longitudinal para SW, nos trechos de costa de orientação NE (sul do Espírito Santo, norte da
Bahia, Sergipe e Alagoas) e para quadrantes de norte nos trechos de costa com or¡entação
NW a N-S (norte da Paraíba e sul do Rio Grande do Norte). A ass¡metr¡a no desenvolvimento
dos campos de dunas livres segundo o rumo de deriva assim determinado está mais uma
vez presente. Na extremidade sul da costa alagoana, o campo de dunas adjacente à praia
da Peba, situada imediatamente a norte da foz do rio São Francisco, alarga-se grosso modo
para sul, rumo provável de deriva litorânea longitudinal predominante. Já a sul da foz, o
campo de dunas é melhor desenvolvido junto à parte meio-norte da praia de pirambu (SE),
de 40 km de extensão. A assimetria aqui estaria ligada a deriva longitudinal localmente
dirigida para NE devido ao efeito molhe hidráulico exercido pelo rio São Francisco. A
redução do campo de dunas na extremidade norte da praia, junto à foz do rio, estaria ligada
ao aumento da influência de areias, fornecidas por esle rio, com granulometria acima da
competência do vento (Barbosa 1997). Na porção sul da costa do Rio Grande do Norte, onde
a deriva litorânea residual regional é supostamente dirigida para N a NW, o desenvolv¡mento
preferencial dos campos de dunas na parte norte das praias que lhe servem como área-fonte
é evidente nas praias de Cotovelo, Pium, Barreira d'Agua (Figura 3.284), Genipabu-
Graçandu, Muriú, Maxaranguape, Caraúbas e Pititinga. lnversões nessa tendência regional
de assimetria de campo de dunas' podem ser observadas nas chamadas dunas de
Genipabu, cuja área fonte imediata é a praia da Redinha - Santa Rita (Figura 3.288), e no
campo de dunas da praia de Guaraíras, em Nísia Floresta (Figura 3.28C). Nestes dois
casos, o campo de dunas é mais desenvolv¡do na terminação sul da praia. As exceçöes,
entretanto, fazem apenas por confirmar a regra. A praia de Redinha - Santa Rita possui
direção NNE, diferente da orientação regional da costa, o que deve favorecer deriva local
para sul. Além disso, há que se considerar a influência do rio Potenji, situado no limite sul da
praia, como fonte adicional de sedimentos para o sistema eólico. Já na praia de Guaraíras,
situada a sotamar de uma desembocadura estuarina, a assimetria invertida para S deve-se
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provavelmente ao aporte adicional por esta desembocadura e/ou ao bloqueio por ela
exercido sobre a deriva regional para N.

Figura 3.28. Exemplos de sistemas eólicos assimétricos em costas do Nordeste do Brasil com deriva
litorânea longitudinal residual para norte (linha de costa NW a NS: A e D) e para sul (linha de costa
NE: B). Em C, a inversão do rumo de deriva regional (N) deve-se provavelmente à presença da
desembocadura da lagoa Guaraíras. A. Praias de Cotovelo, Pium (Parnamirim) e Barreira d'Agua
(Natal), RN. B. Praia de Redinha - Santa Rita (Extremoz), RN. C. Praia de Guaraíras (Nísia Floresta),
RN. D. Praias de Peroba-Redondas (lcapuí), Majorlândia e Canoa Quebrada (Aracati), CE.

Na costa norte-nordeste a NW de Touros, os ventos e ondas de NE, relacionados ao
Anticiclone Equatorial Norte, ganham importância. Em virtude da orientação da linha de
costa, entre NW e E-W, a deriva regional dirige-se para quadrantes de oeste. Neste trecho,
os campos de dunas livres tendem à simetria, provavelmente pelo aumento da amplitude de
maré e à intensa compartimentação do setor por pequenas rias (poucos quilômetros de
largura). Maior desenvolvimento de campos de dunas em seu lado oeste, a favor da deriva
litorânea longitudinal, pode ainda assim ser bem observado nas praias de Canoa Quebrada
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(Figura 3.28D) e Cumbuco, no Ceará e de Tutóia e Ponta das Gaivotas, no Maranhão. Já
nos campos de dunas de Pequenos Lençóis e Lençóis Maranhenses, MA (Figura 3.29), o
ligeiro desenvolvimento preferencial na parte leste estaria relacionado ao aporte dos rios
Novo/Cangatá e Preguiças, situados na terminação oriental dos respectivos arcos praiais
(Gonçalves 1995). As desembocaduras destes rios não interrompem a deriva predominante
em escala regional com a mesma eficácia que várias outras ao longo da costa nordestina, o
que se evidencia no desvio destas desembocaduras rumo oeste e com a formação de
flechas arenosas proeminentes (Ponta das Gaivotas e Barra do Preguiça). Estes rios têm em
comum também o fato de margear e portanto retrabalhar as areias de frentes de campos de
dunas. Por exemplo, as areias da parte leste do campo de dunas dos Lençóis Maranhenses
são, em parte, derivadas do retrabalhamento dos lobos deposicionais da porção oeste dos
Pequenos Lençóis. Trata-se portanto de rios que levam à costa grande volume de
sedimentos, maior que a capacidade de dispersão pela deriva longitudinal para oeste (item
3.2.1.3.2). Esse excesso de sedimentos no pólo de partida da deriva longitudinal torna-se
disponível para o vento, resultando no maior desenvolvimento dos campos de dunas de
Pequenos Lençóis e Lençóis Maranhenses em sua porção leste.

Figura 3.29. Mega-sistema eólico formado pelos campos de dunas de Ponta das Gaivotas, Pequenos
Lençóis e Lençóis Maranhenses, MA. Notar maior desenvolvimento, no rumo do vento efetivo, da
parte leste de cada campo de dunas, alimentada pela baía de Tutóia e pelos rios Novo-Cangatá e
Preguiça, respectivamente. Notar também reciclagem sucessiva de sedimentos eólicos de um campo
para outro, de E para W, via drenagens, o que se reflete no aumento progressivo de tamanho do
mega-sistema nesse rumo.

A oeste de Lençóis, onde as pequenas rias de maré dão lugar às baías estuarinas de
São José, São Marcos e Cumã e às reentrâncias maranhenses, com dezenas de
quilômetros de largura, a ausência de sistemas deposicionais costeiros com segregação de
areia incoesa na zona intermarés dificulta a formação de grandes sistemas eólicos.

3.2.2.2. Distribuição no tempo

O uso de critérios estratigráficos e geomorfológicos tem permitido o reconhecimento
de quatro gerações de areias eólicas quaternárias em três diferentes áreas costeiras do
Brasil com campos de dunas livres: no Ceará, no Sergipe e norte da Bahia e em Santa



Catarina (item 3.1.1.3). A comparação entre as idades aproximadas inferidas para estas
geraçöes em cada área, relativas a episódios transgressivos e/ou de variação de NRM de
extensão inter-regional, permite o traçado de correlações entre seus respectivos sistemas
eólicos costeiros (Quadro 3.3). De acordo com estas correlações, a geração de dunas mais
antiga (D5 de Claudino Sales 2002, no Ceará, Qe1, de Bittencourt et al. 1982 e Dominguez
ef a/. 1996, nos estados de Sergipe e Bahia, e geração 1, de Giannini 1993, 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,
Qe2, geração 2) apresenta-se como anterior ou aproximadamente contemporânea à máxima
inundação ligada ao NRM mais alto do Holoceno. A terceira geração (D3, 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.

Quadro 3.3. Proposta de correlação entre geraçöes de campos de dunas de diferentes regiÕes
costeiras do Brasil. Para o Rio Grande do Norte, não foram incluídas as idades mais antigas que

150ka AP.
Estado
e reoião

Geração eólica e respectiva idade inferida ou medida por TL/LOE*

Geará
(Claudino Sales

2002)

uþ: antenor a
transgressão
holocônica

D4:
contemporânea à

transgrossão
hnla¡Ani¡e

D3: l'loloceno
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't

Tânues ou
dissipadas: 6&24'

ka AP

Tênues ou nltidas:
10,8-9,1. ka AP
6,5-5,6'ka AP

Nftidas: 3,5-2,5'
ka AP

<0,S.ka AP

Paraíba
Cameratube-

Traição
(Barreto ef a/.

?oo2a\

64-27'ka AP

Bahia-Sergipe
Foz do São
Francisco e

Salvador
(Bittencourt ef a/.

1982, Dominguez et
a/. 1996, Barbosa

1 997)

Clel: >120 ka AP Qoz: >5,1 ka AP Qe3: <3,7 ka AP Qe4: ativa, lormada nos últimos 400
anos

Santa Catarina
lmbituba-

Jaguaruna
(Giannini 1993,
Giannini ef a/.

2001b,c,2007c,
Sawakuchi 2003)

l: iniciada antes
ou durante a

última
transgressåo
pleistocânica

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
trânsgrossåo

holocênica
6.&1.4'ka AP

4: ativa

Dois argumentos usados por Lees (2006) na Austrália, pata defender que o NRM é
mais determinante que o clima na formação de campos de dunas costeiros, parecem válidos
também no caso brasileiro (Giannini et al. 2Q07c). O primeiro argumento é o de que os
eventos iniciadores de campos de dunas costeiros são generalizados e inter-regionais,
inclusive dentro do Holoceno. O segundo é o de que estes eventos não são acompanhados
por reat¡vação de campos de dunas antigos. Haveria assim uma ligação entre var¡ações de
NRM e criação de aporte sed¡mentar coste¡ro que seria responsável pelo acionamento do
gatilho (trigger), referido por Lees (2006), para a iniciação de campos de dunas
transgressivos.

90



Um ponto adicional a favor desta ligação entre NRM e suprimento eólico é a distância
dos campos de dunas ativos e inativos em relação a suas áreas fontes, as linhas costeiras
atual e pretéritas, respectivamente (Giannini et al.,2001c). Esta distância, que se relaciona
indiretamente com o conceito de distânc¡a de equilíbrio introduzido no item 3.2.1.1, constitu¡
fator controlador na manutenção em at¡vidade dos campos de dunas atuais, assim como
deve 1ê-lo feito em relação a cada uma das geraçöes de dunas hoje inativas (G¡annini ef a/.
2001b). O argumento é que a estabilidade da linha de costa é condição necessária para a
manutenção da atividade do s¡stema eólico, visto que, se a linha de costa varia rap¡damente,
o aporte eólico dilui-se através de uma ampla área costeira. Nesse sentido, o avanço da
linha de costa rumo ao continente a taxas moderadas teria favorecido a deposição e
sucessivo retrabalhamento de dunas costeiras. Já o recuo (regressão) da linha de costa
dificultaria este retrabalhamento, devido à diluição de aporte eólico provocada pelo crescente
distanciamento entre fonte imediata primár¡a (praia e dunas frontais) e fonte imediata
secundária (dunas preex¡stentes). Assim, cada região costeira, sob dada taxa de suprimento
eólico, possui uma distância característ¡ca entre linha de costa e campo de dunas, função da
distância de equilíbrio. Nas três áreas comparadas, centro'sul de Santa Catarina, Bahia-
Sergipe e Ceará, a distância à linha de costa atual é de até 7 km para as frentes de campos
de dunas at¡vos e de menos de 10 km para as frentes de campos de dunas antigos. A
distância relativamente pequena entre os campos de dunas fósseis ma¡s inter¡ores e as
frentes dos campos de dunas ativos sugere que as gerações eólicas antigas formaram-se
quando a posição da linha de costa, e também provavelmente o NRM, eram não muito
diferentes do atual. lsto é uma evidência adicional de formação das geraçöes eól¡cas em um
contexto geral de mar alto, similar ao presente. As gerações mais ant¡gas teriam sido
depositadas a partir de áreas fontes costeiras situadas pouco mais ao inter¡or (esta
afirmativa pode ser estendida a dema¡s regiöes com campos de dunas fósseis da costa
brasileira, à grande exceção de Lençóis Maranhenses, onde a mesma dislância entre
paleodunas e dunas mais interiores atinge dezenas de quilômehos). O fato de depósitos das
duas gerações mais antigas terem sido alcançados pelo mar durante as duas últimas
máx¡mas inundaçöes da costa brasileira pode ser considerado um ¡ndício de que estas
gerações se formaram, pelo menos em parte, sob contexto transgressivo. As duas gerações
mais novas, atribuidas por definição à regressão que sucedeu à máxima inundação
holocênica, teriam sido geradas ainda no mesmo contexto de NRM elevado responsável pela
geração anterior, porém sem alcançar a mesma interiorização.

Utilizando raciocínio desse tipo para a costa centro-sul de Santa Catarina e
observando a discordância entre as geraçöes 1 e 2, Giannini ef a/. (2001b,c, 20O7 c) e
Sawakuchi (2003) interpretaram que, do ponto de vista da estratigrafia de seqüências, os
sistemas eólicos costeiros da região far¡am parte de duas seqtiências deposicionais. A
seqüência inferior (denominada seqüência 1 por Sawakuchi 2003 e seqüência A por Giannini
et al. 2007c), pleistocênica, corresponderia à fase de NRM alto do último interglacial e
integraria um trato de sistema transgressivo. A seqüência super¡or, ple¡stocênica-holocênica
(seqüência 2 ou B), incluiria um trato de sistemas transgressivo, no qual se enquadraria
grande parte da geração 2, e o atual trato de sistemas de mar alto, com as geraçöes 3 e 4.
Ser¡a resultante do retrabalhamento eólico de sedimentos costeiros acumulados durante o
fìnal da transgressão holocênica e a fase subseqüente de NRM alto e relalivamente estável,
ainda em andamento. O truncamento da seqüência eólica B pelas margens do sistema
lagunar holocênico indica que a acumulação eólica se inic¡ou durante a últ¡ma transgressão
marinha pós-glacial. Assim, o estágio inicial desta seqüência pertenceria a trato de sistema
transgressivo, ainda que os depósitos eólicos correspondentes tenham baixo potencial de
preservação devido à inundação marinha. A superfície irregular do topo da geração 1

materializaria o limite de seqúências, produzido pela exaustão da fonte de sedimentos



eólicos e pela incisão fluvial associada à queda de NRM ocorrida durante o último período
glacial.

Considerando a ligação existente entre variações de NRM e sedimentação eólica
costeira, as seqüências A e B seriam equivalentes a seqüências deposicionais de quarta
ordem. Desse modo, dada a similaridade nos padrões de mudanças de NRM (em uma
escala de 100 ka) de diferentes setores da costa brasileira durante o Quaternário superior,
estas duas "seqüências deposicionais eólicas" envolveriam depósitos eólicos de outras
regiões costeiras do país. Este raciocínio permite usar o diagrama cronoestratigráfico das
gerações eólicas de Santa Catarina (Figura 3.30) como guia para a descrição de depósitos
eólicos do Quaternário superior em outras regiões costeiras do Brasil com curva de NRM e
arcabouço estratigráfico similares (Sawakuchi 2003, Giannini et a\.2007c).

Figura 3.30. Diagrama cronoestratigráfico de Wheeler construído com base na seção tipo das
gerações eólicas da costa centro-sul catarinense (seções colunares A, B, C, D e E, ao longo da
escarpa de Guaiúba, lmbituba). Modificado de Sawakuchi (2003).

Das três áreas em que as quatro gerações eólicas podem ser correlacionadas, só se
dispõe de cronologia absoluta sistemática de paleodunas em Santa Catarina (Sawakuchi
2003, Giannini et al. 20Q7c). Uma vez que se trata de dataçöes por luminescência, referentes
não necessariamente à idade deposicional e sim à idade da última exposição, e
considerando que as fácies relacionadas à deflação ou hiato favorecem exposição mais
prolongada que as fácies de caráter estritamente acumulativo, as idades obtidas não podem
ser analisadas sem antes levar em consideração o contexto faciológico de cada amostra
datada. O exame da distribuição de idades em função do caráter acumulativo ou deflacionar
dos sedimentos datados demonstram o predomínio de fácies deflacionares na geração 1,
com aumento para o topo da unidade (Giannini et al.2Q07c). A tendência ascendente para
engrossamento do diâmetro médio, com perda de seleção granulométrica, e para incremento
na concentração de minerais pesados, encontrada na mesma unidade por Sawakuchi (2003)
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e Sawakuchi et al. (em preparo), pode ser atr¡buída a aumento de deflação induzido por
diminuição do aporte e/ou aumento da cobertura vegetal. As gerações 2 e 3, em contraste,
exibem tendênc¡a ascendente para afinamento com melhora de grau de seleção e
decréscimo no teor de pesados (Sawakuchi 2003, Sawakuchi et al. em preparo), indicativa
de manutenção com retrabalhamento ou aumento do aporte sedimentar.

Os resultados obtidos nas datações de paleodunas em Santa Catarina reforçam o
caráter sincrônico e regional dos episódios de deposição eólica representados pelas
seqùências A e B, bem como a correlação entre as fases de acumulação eólica e os
períodos de NRM alto relacionados ao último interglacial e ao pós-glacial. Os resultados
permitem ainda observar h¡ato de pelo menos algumas dezenas de milhares de anos, entre a
última fácies de acumulação da geração 1 (>50ka AP) e o início da geração 2 (<10,9 ka AP)
(Giannini et al. 2OO7c).

A seqüência eólica A apresenta grande amplitude de variação nas idades obtidas por
luminescência (de 174,8 a 23,0 ka AP em SC, Figura 3.104). Esta amplitude pode ser
atribuída a variações locais não somente no prazo de exaustão do aporte eólico
supostamente criado pela flutuação de NRM, mas também no período de estabilização das
dunas. O primeiro fator, o estoque de areia disponível ao transporte pelo vento, depende de
variáveis locais como o gradiente da plataforma ¡nterna, a freqüência e intensidade das
ondas de tempestade e a deriva litorânea residual em cada setor costeiro. Visto que a
exaustão da fonte de areia impede a deposição mas não o retrabalhamento eólico, o período
de estabilização das dunas depende também de outras variáveis locais, controladas pela
paleogeografia, como umidade do substrato e taxa de crescimento de vegetação.

Analogamente, a dispersão das idades da seqüência eôlica B, que confìrma a
d¡stribuição em três geraçöes principais (2,3 e 4), pode ser relacionada a variações locais no
tempo de exaustão do esloque de areia e/ou de estabilização das dunas. As gerações 2 e 3
não são sincrônicas (Figuras 3.10C and 3.10D), mas não existe h¡ato deposicional regional
entre elas: pelo contrário, a passagem dos depósitos da geração 2 para os da 3, em
afloramento, é freqüentemente transicional. A geração 3 possui em parte caráter local, uma
vez que uma de suas formas de ocorrência se encontra nas fácies ou posições dos campos
de dunas ativos (geração 4) onde o suprimento e retrabalhamento eólicos foram
abandonados (antigos rastros lineares residuais e cordöes de precipitação). Por outro lado,
mesmo que este processo de abandono autocíclico seja admitido como único mecanismo
formador da geração 3, o fato de suas idades concentraram-se no intervalo entre 3 e 2 ka AP
é indício de que fatores externos contr¡buíram para levar o sistema à exaustão ou
estabilização sistemática nesse período. Por isso mesmo, cons¡dera-se a idéia de ex¡stência
de três geraçöes dentro da seqüência B reforçada pelos dados de TL e LOE, ainda que se
deva reconhecer a carência de maior número de dataçöes, pr¡ncipalmente para a geração 3.
As gerações eólicas 2,3 e 4 seriam assim partes integrantes do mesmo sistema
deposicional eólico e a individualização de cada uma resultaria da exaustão de suprimento
sedimentar ou da dinâmica de estabilização da seqüência eólica B (Giannini ef a/- 2001b,c,
Giannini et al.2OO7c).

Dispõe-se de datações de dunas costeiras quaternárias também nos estados do Rio
Grande do Norte e Paraíba (Barreto ef a/. 1999, 2001a,b, 2002b, 2004, Giannini ef a/.
2001a). As idades TL e LOE aí encontradas não contrariam a idéia de correlação entre as
duas últimas fases de NRM alto (superior ao atual) e a formação de campos de dunas
correspondentes às seqüências eólicas A e B. Das três faixas de idades modais encontradas
nas datações TL obtidas por Barreto ef a/. (1999, 2O04) para os depósitos costeiros do Rio
Grande do Norte (item 3.1.1.3, Figura 3.3), as duas mais recentes e marcantes, de 149 a 24
ka e de 10800 a 50 anos, coincidem aproximadamenle com os intervalos cronológicos
encontrados para as seqüências A e B de Santa Catarina, respectivamente. Dentro do
segundo intervalo, o número e a distribuição de sub-modas são também muito semelhantes
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aos de Santa Catarina, exceto pela presença exclusiva de sub-moda com idades inferiores a

500 anos no Rio Grande do Norte. Esta diferença, entretanto, pode dever-se apenas a uma
questão de método de amostragem, uma vez que em Santa Catarina evitou-se
deliberadamente datar feições cujo contexto de campo desse indícios de atividade muito
recente. A sub-moda de 5,6 a 6,5 ka AP, encontrada nas datações das dunas do Rio Grande
do Norte, apresenta forte coincidência com a moda registrada na costa catarinense parc a
geração 2. Desse modo, é bastante provável que a existência das duas seqüências, e
mesmo das quatro gerações, possa ser estendida também à costa potiguar.

De acordo com as idades TL dos depósitos eólicos costeiros do Rio Grande do Norte
apresentadas em Barreto et al. (1999, 2004), a fixação de dunas teria ocorrido tanto durante
contextos de NRM alto ligados a estádios interglaciais, como nos de NRM baixo associados
a estádios glaciais (Giannini et al. 2001a). Quando se analisa a distribuição dos tipos de
dunas quanto ao grau de dissipação morfológica (nítidas, tênues e dissipadas), em função
das idades de fixação e dos contextos de NRM correspondentes a estas idades (Figura
3.31), nota-se correlação direta do grau de dissipação não apenas com a idade, mas
também com os contextos de NRM baixo. Esta correlação permite interpretar intensificação
dos processos de dissipação de dunas, antes de sua fixação, nos períodos de NRM mais
baixo. Este aumento da dissipação está ligado possivelmente mais à deflação que a

incremento das precipitações, pois este último fator deveria acelerar a fixação das dunas por
vegetação e favorecer a preservação de formas deposicionais. As dunas com idades
compatíveis com contexto de NRM baixo seriam formadas assim a partir do retrabalhamento
deflacionar de areias de dunas preexistentes e da planície exposta na regressão forçada.

Distribuição de contextos de NRM
Paleodunas costeiras do Rio Grande do Norte
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Figura 3.31. Distribuição das idades TL e LOE de paleodunas eólicas costeira do Rio Grande do
Norte, quanto a "domínio morfológico" e comportamento do NRM inferido a partir da relação entre as
idades obtidas e as curvas de nível do mar de Mesolella ef a/. (1969), Corrêa (1996) e Angulo &
Lessa (1997). Baseado em Giannini et al. (2001a) e Barreto ef a/. (1999, 2004).

Com base em resultados granulométricos e de proveniência de minerais pesados,
obtidos por Giannini et al. (2001a) para as mesmas amostras submetidas à datação por
Barreto et al. (1999, 2004), interpreta-se que os sedimentos eólicos cujas idades de fixação
incidem em épocas de mar baixo ou transgressivo teriam sido influenciados pela erosão
mais efetiva da Formação Barreiras, o que pode ser atribuído ao rebaixamento do nível de
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base de erosäo. A maior importância da Formação Barreiras como rocha-fonte imediata nos
períodos de nível do mar mais baixo do que o atual explicaria a presença de dunas de
coloraçäo mais vermelha, de granulação mais grqssa e com maior concentração de minerais
pesados nesses períodos (Giannini et al. 20O1a,2005, Barreto et al. 2004). A esse fator deve
ser adicionado o caráter mais deflacionar dos depósitos eólicos fìxados sob contexto de mar
baixo, o que deve fazer ressaltar, por seleção res¡dual, características texturais e
mineralógicas típicas da Formação Barreiras, como a maior presença de are¡a média e o
elevado teor de minerais pesados.

Para a costa norte da Paraíba, as idades TL sugerem que a fixação das dunas se
procedeu em momentos de NRM mais baixo que o alual durante o Pleistoceno Superior,
entre 64,1 e 27 ka AP (Baneto ef a/. 2002b).

Na costa do Rio Grande do Sul, a associação de depósitos eólicos a quatro sistemas
ilha-barreira vinculados aos quatro últimos níveis do mar mais altos que o atual (Villwock ef
a/. 1986, Tomazell¡ 1990) torna implícita, ainda que de maneira genérica e indireta, a relação
entre deposição eólica e flutuaçöes de NRM. Por outro lado, a concentraçäo de rizólitos em
distintos níveis recorrentes, indicativa de paleossolos (Tomazelli 1990, 1993), pode ser
tomada como indício de sucessivas fases de estabilização e reativação de dunas. Tomazelli
(1990, 1993) interpreta estes paleossolos como "registro das variações paleoclimáticas
cíclicas que afetaram a região durante o Pleistoceno". Segundo este autor, fases climáticas
mais secas favoreceriam a atividade eólica e fases úmidas favoreceriam a estabilização das
dunas pela vegetação.

Tomazelli (1990, 1993) não foi o único a atribuir diferentes gerações de dunas eólicas
à instauração cíclica de fases de clima mais seco durante o Quaternário superior. Na costa
do Ceará, Claudino Sales & Peulvast (2OO2) e Claudino Sales (2002) consideram a
possibilidade de a ¡nterrupção do aporte eólico entre as gerações ativas D1 e D2, ocorrida
segundo esses autores por volta de 0,3 a 0,4 ka AP estar associada a oscilaçöes climáticas.
Em Santa Catarina, Sawakuchi (2003) cogita que o êxito crescente dos processos de
deflação, para o topo da unidade 1, pressuponha instauração de fase de clima mais seco, de
modo que não houvesse vegetaçäo para impedir o retrabalhamento eólico.

Entre as paleodunas interiores, o fato de a influência do nível do mar sobre o aporte
ser muito menos direta tem tornado mais freqüentes as interpretações de controle
paleoclimático na atividade eólica. Na planície quaternária do médio rio São Francisco, por
exemplo, hipóteses de intensifìcação da atividade eólica durante fase de drenagem mais
endorréica, ligada a clima mais seco, têm sido cogitadas desde trabalhos regionais pioneiros
(Moraes Rego 1926, Domingues 1948). Mais recentemente, dataçöes por TL em amostras
de paleodunas coletadas em poços rasos (até 4 m), acompanhadas de estudos palinológicos
em sedimentos turfáceos associados às, apontaram para diminuição de umidade a partir de
5 a 4 ka AP (Barreto 1996, De Oliveira ef a/. 1999). A idade TL máxima encontrada,2E ka
AP, permite sugerir que pelo menos desde essa época houve condição para fixação de
dunas (Tatumi ef a/- 1998a,b, Barreto ef a/. 20O2c). O início da atividade eólica pode todavia,
como enfatizado pelos autores, ter sido muito mais antigo, dado não só o principio da
datação TL mas o fato de a sucessão arenosa apresentar ma¡s de 100 m de espessura.

Dataçöes por TL e LOE foram realizadas também em 14 amostras de terraços
marginais do baixo rio Negro atribuídos a paleodunas eólicas (Santos et al. 1993), coletadas
entre 50 e 300 cm de profundidade (Tatumi ef a/. 2000, Carneiro Filho ef a/. 2002). As idades
variaram entre 7,8 e 32,6 ka AP. Com base nestes resultados, os autores interpretaram que
durante o Pleniglacial e parte do Holoceno, a região noroeste da Amazônia teria sido
submetida a condições climáticas mais secas e sazonais que as atuais.

A comparação entre depósitos eólicos costeiros e interiores, balizada por dataçöes e
estudos palinológicos, é, sem dúvida estratégica para rastrear a possível influência de
oscilações paleoclimáticas na formação de campos de dunas. Os dados disponíveis até o
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momento são, entretanto, escassos e inconclusivos. A correlação de episódios de formação
de dunas eólicas costeiras com fases de paleoclima mais seco esbarra em pelo menos três
grandes dificuldades: a primeira é a falta de informações de contexto geológico e faciológico
de parte das amostras datadas, o que difìculta a reconstituição da estratigrafia e torna
prudente questionar, em alguns casos, a própria origem eólica do depósito. A segunda, que
afeta também a correlação entre nível do mar e formação de dunas, é a falta de datações em
sedimentos eólicos cujos resultados possam ser atribuídos seguramente a momentos de
deposição pelo vento. A terceira é o estágio de compreensão ainda insatisfatório sobre as
variações paleoclimáticas quaternárias nas diferentes regiões costeiras do país, em grande
parte por falta de integração entre dados geológicos e micropaleontológicos. Com isso,
torna-se prematuro aval¡ar, no momento, as suspeitas de controle climático sobre as
gerações de campos de dunas.



3.3. Descrição interna

3.3.1 . Modelo conceitual

A distinção entre fácies ou associaçöes de fácies eólicas baseia-se na caracterização
de tipos morfológicos de dunas e na morfologia e constituição das interdunas (Fisher 1983).
Adotando essa perspectiva, Karpeta (1990) subdivide os arenitos eólicos permianos da
Formação Bridgnorth (lnglatena) em fácies de dunas e de interdunas, e atribui cada uma das
seis fácies dunares reconhecidas a um tipo diferente de geometria e/ou dimensão de duna
eólica. Soares (1992) considera as fácies eólicas neopaleozóicas e mesozóicas da Bacia do
Paraná como "registros de entidades morfológicas".

No Quaternário costeiro, uma faciologia fundada em tipos morfológicos, onde
diferentes formas de duna correspondem a diferentes fácies, tem auxiliado a descrever a
dinâmica do sistema eólico (Giannini 1993, 1998, 2001b; Martinho & Giannini 2001; Martinho
et al.2O07). De acordo com a concepção adotada nesses trabalhos, são os saldos entre
entradas e saídas de sedimentos que determinam os tipos morfológicos e as dimensões de
dunas e ìnterdunas (fácies), os quais podem interligar-se, superpor-se ou fundir-se,
chegando a gerar novas formas em hierarquias superiores de escala (associaçöes de
fácies), representadas por campos de dunas e draas (Giannini 1 993).

Por outro lado, considerando que as fácies são def¡nidas como registros de
processos deposicionais especÍfìcos, e que vários processos diferentes (fluxo de grãos,
queda de grãos, migração de ôndulas de areia, cordões de grânulos, adesão superfìcial,
carpete de tração etc) podem concorrer para a formação e crescimento de dado tipo de
duna, o detalhamento progressivo do sistema eólico leva à promoção das geometr¡as de
duna ao sfafus de elementos ou associações de fácies morfológicos, cujo reg¡stro
corresponde â elementos arquitetônicos ou associações de fácies deposiciona¡s (capítulo 2).

A entrada e a saída de sedimentos que controlam os elementos morfológicos do
sistema eólico possuem correspondência com os conceitos de influxo e efluxo,
respeclivamente, na acepçäo de Kocurek & Havholm (1993). O saldo sedimentar entre
ìnfluxo e efluxo depende da relação entre disponibilidade de sedimentos no sistema e
energia eólica para movê-los. Nos campos dunares de desertos amplos e estabelecidos, a
variação de fácies depende estreitamente da diversidade de formas e tamanhos de
elementos morfológicos. Já nos sistemas de climas úmidos e nos coste¡ros, a disponibilidade
de areia incoesa pode ser reduzida na proporção direta da participação da água nos
processos deposic¡onais. O transporte subaquoso é aí o principal fator de quebra da
exclusividade de ação do agente eólico, principalmente nas fácies interdunas e deflacionares
(Giannini 1993). Assim, a proximidade e freqüência da presença de água nas interdunas
torna-se, nesse contexto, importante controlador da diversificação faciológica, inclusive na
criação de tipos de dunas especificos ou exclusivos da influência da água e da vegetação.

Uma vez que a descrição interna do sistema eólico é aqui baseada na identificação
de eìementos morfológicos, torna-se importante uma breve introdução sobre a classifìcação,
terminologia e significado genético das principais formas de dunas, com ênfase no contexto
costeiro, baseada em Giannini et al. (2007 a).

No seu sentido mais amplo, dunas eólicas são formas de leito onduladas, quase
sempre assimétricas, produzidas pelo transporte e deposição de partículas pelo vento. A
assimetria caracteriza-se por inclinaçäo maior no lado sotavento (/ee srde ou downwind\ que
no lado barlavento (sfoss side ou upwind). O conceito de duna possui um significado
implícito quanto à hierarquia de tamanho de formas de le¡to eólicas, segundo o qual dunas
são maiores e portanto passíveis de superposição por ôndulas (sinônimos: microondulações,
marcas onduladas ou simplesmente ondulações; em inglês, rþples), estas com
comprimentos de onda predominantemente centimétricos a decimétricos. No sentido mais



estrito, dunas são as formas onduladas desta hierarquia altas e íngremes o bastante para
desenvolver avalanchas de areia no flanco de sotavento. Formam-se assim, na parte
superior do lado sotavento, as faces de avalancha (slipfaces). Neste sentido, às formas
submétricas a métricas sem face de avalancha pode-se reservar o uso dos termos
megaripples (Taira & Scholle 1979) ou protodunas (Kocurek et al. 1992).

Face à enorme abrangência da definição de duna eólica, existem diversas propostas
para sua nomenclatura e classificação, em muitos casos com denominações conflitantes, o
que ficou evidenciado na revisão terminológica apresentada por Breed & Grow (1979). O
esquema adotado por McKee (1979), baseado na morfologia observada via sensores
remotos (Figura 3.32), é um dos mais usados ainda hoje, embora misture aspectos
direcionais (transversal), azimutais (reversa), geométricos (linear, parabólica) e genéticos
(blowout). A rigor, tanto o tipo A da Figura 3.32, designado "transversal", como B

(barcanóide) e C (barcana), possuem eixo maior transversal ao vento efetivo. O tipo A é tão
ou mais linear do que D, estando a diferença entre eles na orientação da crista em relação
ao vento efetivo. A geometria parabólica também não é exclusiva do tipo assim designado
(G), podendo ocorrer, com menor relação comprimento/largura, no tipo H (blowout). A
passagem entre A e B é transicional, sendo os dois tipos referidos em conjunto como
cordões crescênticos.

Figura 3.32. Tipos básicos de dunas eólicas (McKee 1979): A. "Transversal". B. Barcanóide. C.
Barcana. D. "Linear" ou self. E. Estrela. F. Reversa. G. Parabólica. H. Ruptura de deflação ou blowout.
l. Dômica. Figura extraída de Giannini et al. (2007').

Os tipos de dunas mais universais, isto é, com ocorrência tanto em desertos como
em áreas costeiras úmidas, são os de orientação transversal ao sentido de fluxo eólico
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principal: transversais sensu sfrlcfo (Figura 3.324), barcanóides (Figura 3.328) e barcanas
(Figura 3.32C). A geometria da crista nestas dunas aumenta de sinuosidade das dunas
transversais para as barcanas isoladas ou lateralmente coalescidas (barcanóides). As dunas
transversais são megaformas eólicas de crista e perfil de sotavento aproximadamente
ret¡lineos, com orientação, ortogonal ao vento efetivo, pouco variável ao longo de sua
exlensão. Direções de vento diferentes da modal seriam predominantemente a ela
perpendiculares o que contribuiria para manter a linearidade da crista e da face sotavento.
Cadeias barcanóides e barcanas são formas de leito eólicas influenciadas por pequenos
desvios do vento em relação ao azimute principal. Estes desvios são supostamente os
responsáveis pelo desenvolvimento de "projeções de sotavento" (lee proiections: Cooper
1958) "elementos longitudinais" (Brookfield 1977) ou "extensöes lineares" (Martinho ef a/.

2007), cúspides que caracterizam a geometr¡a em planta das cadeias barcanóides e que
possuem orientação grosso modo coincidente com a dos ventos mais efetivos Nos grandes
mares de areia da África, cadeias barcanóides com desenvolv¡mento proeminente de
extensões lineares são denominadas aklé (Collinson & Thompson 1982).

Dunas alongadas, com duas direções de faces de avalancha alternadas ao longo de
seu comprimento (Figura 3.32D), são designadas se/, "lineares" ou "longitudinais". Embora
consagrados, os termos entre aspas guardam imprecisões: esta forma não é rigorosamente
línear, porque à alternânc¡a de faces de avalancha corresponde certa sinuosidade na crista;
nem é meramente longitudinal, uma vez que os dois rumos de vento atuantes na formação
das faces de avalancha podem possuir ângulo de mais de 150 em relação à crista. São
exclusivas de ergs, ocorrendo por exemplo nos desertos do Saara, da Arábia e da Namíbia'
As formas em estrela (Figura 3.32E) formam-se pela ¡nteração de ventos com sentidos de
fluxo variados, e as reversas (Figura 3.32F), através da alternância de fluxos eólicos
opostos. As dunas parabólicas (em forma de U: Figura 3.32G) e os blowouts (elípticas em
planta, com escavação central em forma de prato: Figura 3.32H) são controlados por

estabilização parcial ligada à existência de vegetação e/ou nível freát¡co alto, daí sua
ocorrência quase exclusiva em campos de dunas de áreas úmidas. Também controladas por

vegetação e/ou umidade são as dunas dômicas (Figura 3.321), caracterizadas pela forma
circular ou elíptica em planta, sem faces de avalancha evidentes.

Em ergs livres da influência direta da vegetação e da interferência de sistemas
deposicionais vizinhos (aluviais ou costeiros, por exemplo), a geometria e as dimensöes de
formas de leito eól¡cas estabelecem-se em equilíbrio com variáveis relativas à energia e
orientação do vento e ao volume e granulação do aporte sedimentar. Com base nesse
princípio, tem-se procurado ¡nferir quais são as formas de dunas ou draas estáveis sob
diferentes condições combinadas específicas de volume de sedimentos e complexidade ou
variabilidade do regime eólico (McKee 1 979, Wasson & Hyde 1 983, Lancaster 1 989, 1995,
Pye & Tsoar 1990). O volume, controlado pela relação aporte/energia (ou influxo/efluxo), é

medido através da espessura equivalente de areia. A complexidade do regime eól¡co mede-
se pelo índice de variabilidade direcional do vento, que é a relação entre a magn¡tude do
vetor resultante de deriva eólica potencial (DEPn) e a soma escalar total da mesma deriva
em todas as direções de ação do vento (DEP).

De acordo com os resultados obtidos por aqueles autores (Figura 3.33), dunas de
orientação transversal, inclu¡ndo barcanas e cordöes crescênticos (cadeias barcanóides e
dunas l¡neares transversais), são características de regime eólico pouco complexo, com
indice de variabilidade superior a 0,5. Dentro desta categoria de dunas, o aumento gradual
de supr¡mento é capaz de converter barcanas (Figura 3C) em cordöes crescênticos simples
(Figuras 3A e 38) e estes em cordões crescênticos superpostos (draas compostos).
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Figura 3.33. Diferentes tipos de dunas lançados em diagrama de dispersão aporte sedimentar x
complexidade do regime eólico, representado pela relação entre a magnitude do vetor deriva eólica
potencial resultante, ou DEPp, e a deriva eólica potencial (escalar) total, ou DEPr. Compilado de
Wasson & Hyde (1983)e Lancaster (1995) por Giannini et al. (2007a).

Cordões crescênticos formam-se a índices de variabilidade direcional mais baixos
(0,5 a 0,7) que barcanas (0,75 a 0,9). Os de baixa sinuosidade, equivalentes às dunas
transversais clássicas, seriam favorecidos pela elevação do aporte relativo à energia (McKee
1979, Giannini 1993, Giannini & Santos 1994).

As dunas seif formam-se em porções do erg com relação suprimento/energia baixa e
regime eólico complexo (índice de variabilidade direcional entre 0,15 e 0,4). Este regime
caracteriza-se pela alternância de dois ventos dominantes ligeiramente oblíquos à crista,
com até 120'de diferença de azimute, o que se reflete na atitude espacial das faces de
avalancha.

Formas de dunas podem ser influenciadas ou determinadas também por vegetação e
interferência de sistemas deposicionais vizinhos. No campo de dunas móveis que se estende
de Santa Marta a Campo Bom (Laguna e Jaguaruna, SC), a ocorrência exclusiva de dunas
transversais junto à praia é questão não somente de proximidade da área fonte, mas
também da linearização das interdunas por inundação via ondas de tempestade (Giannini
1993, Giannini & Santos 1994). Outro exemplo é dado pelos zibars, cuja formação é
condicionada pela presença de areia grossa, sob diferentes taxas de aporte eólico. Já entre
os depósitos eólicos determinados pela presença de vegetação, encontra-se pelo menos
uma dezena de tipos, que incluem dunas frontais, nebkhas, parabólicas, rastros lineares
residuais e cordões de precipitação (item 3.3.1.1).

Em função da distribuição azimutal dos ventos dominantes e da relação entre energia
eólica e disponibilidade de areia, esta fortemente influenciada pela profundidade do nível
freático, os tipos de dunas variam não somente de um campo de dunas para outro, como
também dentro de um mesmo campo de dunas, caso da Namíbia.
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3.3.2. Elementos morfológicos eólicos na costa brasileira

Os elementos morfológicos eólicos identificados na costa brasileira podem ser
subdivididos em dois grupos, conforme exista ou não influência morfodinâmica signifìcativa
da vegetaçäo (Giannini et al. 2OOS). Os elementos com influência da vegetação equivalem às
feiçöes eólicas também designadas "semi-fìxas" (Claudino Sales 2002). As sem influência da
vegetação guardam correspondência com as denominadas dunas livres (Tomazelli 1990).
Este subitem é dedicado à descrição e discussão terminológica geral de cada elemento
morfológico dentro destes dois grupos, com comentários sobre o elemento sedimentar ou
arquitetônico correspondente, onde cabível. A apresentaçäo dos aspectos morfológicos
antecede aos sedimentológicos, estes baseados principalmente em resultados obt¡dos nos
campos de dunas transgressivos do centro-sul calarinense (Giannini 1993, Martinho 2004,
Martinho et al. 2007) e em dunas com vegetação do litoral sul paulista (Ferreira 2003, Bentz
2004, Nasc¡mento 2006, Giannini et al. 2OO7b). A proposta terminológica é um detalhamento
da introduzida por Giannini ef a/. (2005).

3.3.2.1. Elementos morfológicos com vegetação

Os elementos com vegetação encontram-se listados a seguir, das porçöes mais
proximais para as mais distais em relação à fonte praial.

Dunas fronta¡s (foredunes)

Dunas frontais correspondem a acúmulos contínuos de areia em meio à vegetação
ao interior da zona de pós-praia (sob morfodinâmica praial intermediária a reflexiva) ou da
antepra¡a superior (sob morfodinâmica dissipativa). Dunas frontais, ou suas variedades
morfológicas, têm sido descritas no Brasil sob diversos outros nomes, como antedunas
(Bigarella 1 946), dunas embrionárias (Huech 1955), pró-dunas (a partir do termo pro-dunes
proposto por Bigarella et al. 1969, e Bigarellâ 1972), dunas de retenção (a partir das
retention dunes de McKee 1979), dunas barreira, dunas-cordão e dunas bordejantes. Hesp
(1988) lista ainda vários outros sinônimos enconlrados na literatura em língua inglesa, como
bank dunes, lee-souñce dunes (Melton 1940), frontal dunes (Guilcher 1958) e beach+idge
dunes (Bigarella ef a/. 1969). A designação foredune 1â era utilizada no clássico trabalho de
Cooper (1958), mas o termo passou a dominar na comunidade científica mundial
pr¡ncipalmente após os trabalhos de Hesp (1983, 1988, 2000). Na literatura geológica do
Brasil, tem predominado desde então o termo duna frontal, tradução literal da proposta de
Guilcher (1958).

Na escala de dezenas de metros ao longo da praia, as dunas frontais podem
apresentar a geometria de cristas de relevo ligeiramente sinuosas, paralelas à linha de costa,
quando recebem a denomìnação de dune /dges (Bigarella et al. 1969) ou cordões dunares.
Nessa mesma escala, as outras geometr¡as comuns em dunas frontais, além do cordão, são
a rampa e o terraço (Hesp 2000; Figura 3.34).



Figura 3.34. Exemplos dos três tipos de
morfologia de dunas frontais incipientes nas
praias do Una (Peruíbe: A, B)e llha Comprida (C),
no litoral sul paulista. A. Terraço. B. Cordão. C.
Rampa ancorada em falésia de duna
estabelecida.

Segundo Hesp (1983, 1988), as dunas frontais começam como dunas incipientes ou
embrionárias e evoluem, com o aumento da altura, da complexidade morfológica e da
diversidade de cobertura vegetal, para dunas estabelecidas. A sub-classificação das dunas
frontais em incipientes e estabelecidas é, portanto, de cunho genético e evolutivo, de modo
que as fronteiras entre estas duas classes são transicionais e mesmo arbitrárias, a depender
dos limites adotados de contrastes de tamanho, idade relativa e complexidade
morfoecológica. Nesta Tese, propÕe-se designar como incipientes as dunas em que a
deposição eólica predomina sobre a deflação e a colonização por vegetais, de tal modo que
a flora é extremamente especializada (mais de 95% da cobertura constituída por no máximo
três espécies). Além disso, a geometria da duna frontal incipiente é simples. Mudanças de
geometria para o interior, como passagem de rampa a terraço ou descontinuidade entre um
cordão e outro certamente representam passagem de duna incipiente para estabelecida.

As dunas frontais estabelecidas, por sua maior complexidade morfológica em relação
às incipientes, podem apresentar formas mais variadas na escala de menos de uma dezena
de metros, sendo umas das mais comuns a suavemente ondulada ou hummocky.
Caraclerizadas por taxas de deposição eólica mais baixas que as dunas incipientes, podem
ser intensamente remodeladas por processos erosivos, principalmente eólicos. Desse modo,
o grau de modificação da morfologia original por estes processos constitui-se em critério de
classificação. Utilizando este tipo de critério, Hesp (1988) dividiu as dunas estabelecidas em
cinco estágios, 1 a 5, na ordem de erosão crescente. A morfologia hummocky seria comum
no estágio 3 (Figura 3.35).
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essas condições, a altura i" ¿Lnu frontal ám terraço é diretamente proporcional à razão

ãnite supr¡mônto eólico e progradação'
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Em escala ma¡s local e imediata, a formação de dunas frontais está ligada à questão
da rugosidade de forma representada principalmente pelas plantas e dos redemoinhos por
elas gerados. As linhas de fluxo divergem a barlavento do obstáculo e converge.m e reatam-
se em seguida a solavento, compondo redemoinhos de geometria elipsoidal. Às zonas de
convergência das linhas de fluxo, com vocação deposicional, deve-se a construção da duna.
Assim, a extensão em área da zona deposicional é diretamente proporcional ao alcance
hor¡zontal dos redemoinhos. Quanto menor este alcance, menor a área de deposição eólica.
A deposição de areia em área restrita favorece o aumento da altura da duna. A área de
projeção horizontal dos redemoinhos, e, conseq lientemente, da duna, diminuem com a

altura, o porte (largura) e a densidade da vegetação e com a velocidade do vento. A altura
da duna aumenta com os mesmos fatores (Carter 1988, Hesp 1989, 1999). lsto ajuda a
explicar porque as dunas estabelecidas, mais inter¡ores e cobertas por vegetação ma¡s
densa e de maior porte quando comparadas com incipientes de mesma região, tendem a ser
mais altas.

As características mais distintivas das estruturas ¡nternas de dunas frontaìs são o
predomínio de estratificações cruzadas de baixo ângulo (<20o), a preservação de
estratificações dorsais (backsef), com mergulho para o mar, e de topo de duna (fopsef) e a
escassez de feições de avalancha (Bigarella et al. 1969, Goldsmith 1973, 1978, Hesp 1983,
1988). O padrão azimutal das estratificações depende da geometrìa da duna, pois enquanto
rampas podem ser dominadas por mergulhos para o mar e terraços por estratificaçöes sub-
horizonta¡s, cordões de dunas tendem a caracterizar-se por maior dispersão nos rumos de
mergulho. No caso de dunas estabelecidas, a estruturação depende também do estágio
erosivo, com aumento de complexidade do estágio 1 para o estágio 5 (Hesp 1988). Nas
dunas simples dos estágios I e 2 (Figura 3.35), Hesp (1988) descreve lamìnaçöes
monótonas interrompidas apenas por superfícies com geometria típica de reativaÇão ou
terceira ordem. Nas dunas de estágios erosivos mais avançados, tornam-se freqüentes,
segundo mesmo autor, estratificações cujas superfícies de truncamento, geradas por
blowouts, abrasão mar¡nha ou formação e soterramento de solos, não são obedecidas pelos
estratos acima. Estas estratificações podem apresentar ângulos de mergulho mais altos.
Estratificações cruzadas com ângulos de mergulho para o mar, superiores a 40o, podem
formar-se graças à retenção de areia por vegetação pioneira em rampas recém-formadas
aos pés de dunas frontais escarpadas (P.A.Hesp, com. pessoal). Estratificaçöes cruzadas
íngremes com mergulho para o continente, provavelmente associadas a faces de avalancha
de lobos deposicionais, também podem ser encontradas em dunas frontais mod¡ficadas por
blowo uts (próximo subitem).

Medidas de at¡tude de estratificações cruzadas expostas em cordões de dunas
frontais incipientes na parte sudoeste da praia de ltapirubá, município de lmbituba, SC,
apresentaram dispersäo de azimute de mergulho de 180', entre NE e SW (Giannini 1993),
com inclinação máxima de 29' , para NW, e média de 14". Apesar de os ventos maìs
importantes na região, os prevalecentes de NE e os predomìnantes de SW, serem
subparalelos à costa, os ventos transversais, de SE, seriam os principais responsáveis pela

expansão da areia ao interior através de blowouts e pela produção, desse modo, de
estratificaçöes de avalancha, de ângulo mais íngreme (subitem seguinte). Rumo NE, sentido
da deriva l¡torânea longitudinal predominante ao longo da mesma praia, estratificações
cruzadas com mergulho para o mar (SE), associadas à parte dorsal das dunas frontais,
tornam-se importantes (Giannini 1993). Desse modo, a preservaçäo destas estratificaçöes
ser¡a restrita às porções mais deposicionais da praia.



Rupturas de deflação (blowouts)

Rupturas de deflação é o termo proposto por Giann¡ni et al. (2005) como tradução
para blowoufs, definidas como feiçöes mistas (erosivo-deposicionais), geradas por retirada e
redeposição local, pelo vento, de depósitos arenosos preexistentes (Figura 3.36). A ruptura
faz-se através da produção de bacia deflacionar (deflation basin), delimitada por paredes
subparalelas ("erosional" walls) que se fecham, rumo sotavento, em lobos deposicionais
(depositional lobes) em forma de U, com faces de avalancha (Hesp 2000). Traduções em
português propostas anteriormente, como "bacia ou cava de deflação" por exemplo (Angulo
1992, Giannini 1993), ressaltam apenas uma parcela (erosiva) da feição. Além disso, cava
ou bacia são designações essencialmente morfológicas, enquanto o termo ruptura, assim
como blowout, designa ao mesmo tempo um processo e seu produto morfológico. O
propósito da tradução aqui adotada é portanto preservar a abrangência e o caráter processo-
produto implícito do termo inglês.

A relação deposição/erosão aumenta gradualmente da bacia para as paredes e das
paredes para os lobos. Enquanto a bacia e essencialmente erosiva e o lobo é
dominantemente deposicional, as paredes apresentam regime erosivo na parte interna e

deposicional na externa. Caracterizam-se assim por séries de estratificações cruzadas
planares a ligeiramente tangenciais no topo, cuja atitude é grosso modo coincidente com a

superfície externa. Devido a menor altura do depósito e maior ação deflacionar do vento, as
paredes são mais sujeitas que o lobo a encharcamento basal, com produção de convoluções
por fluidificação, e a concentração residual de minerais pesados e sedimentos relativamente
grossos. O lobo caracteriza-se por estratificações cruzadas tangenciais no topo
(possivelmente sigmóides) ou truncadas por superfícies de terceira ordem, com rumo de
mergulho no sentido do vento principal. Considerando a típica dinâmica das rupturas
deflacionares, em que paredes e lobos migram aproximadamente com a mesma velocidade
rumo ao interior, os depósitos de lobos tendem a ser sucessivamente destruídos pelos das
paredes e só se preservam na fase de estabilização, quanto parte das paredes é coberta
pelos lobos. Como resultado, a sucessão vertical mais comumente encontrada em depósitos
de blowout estabilizados é de estratificações cruzadas com mergulhos laterais divergentes,
atribuíveis às paredes, sob estratificações cruzadas com mergulho frontal, correlacionadas
aos lobos. Considerando o decréscimo relativo de processos deflacionares das paredes para
os lobos, essa sucessão pode ser caracterizada por tendência ascendente de afinamento e
redução na concentração de minerais pesados.

Figura 3.36. Exemplos de rupturas de deflação na porção meio-sudoeste da praia de ilha Comprida,
SP. Rumo de avanço (NNW) na diagonal superior esquerda das fotos.
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Dunas parabólicas

O termo duna parabólica, introduzido por Steenstrüp (1894 apud Howell 1960),
refere-se a dunas caracterizadas por geometria plana em U ou V, com convexidade voltada
para sotavento (Jennings 1957; Figura 3.37). Possuem basicamente os mesmos
componentes da ruptura de deflação. Na duna parabólica, entretanto, o contraste entre lobo
deposicional e paredes, quanto ao grau e porte de cobertura vegetal, é maior que na ruptura
de deflação. À medida que a ruptura de deflação evolui para duna parabólica, o lobo torna-se
menos vegetado e, como conseqüência disso, passa a migrar mais rapidamente que a bacia
deflacionar e as paredes iniciais. Os processos erosivo-deposicionais atuantes na bacia e
nas paredes iniciais são gradualmente abandonados, à medida que o lobo, em seu
crescente afastamento rumo ao interior, modela novas bacia deposicional e paredes. Do
ponto de vista morfológico, a diferença da duna parabólica em relação à ruptura de deflação
é portanto o maior alongamento das paredes, individualizadas sob a forma de braços ou
rastros linea res residuais (próximo subitem).

As dunas parabólicas podem ter geometria simples ou composta. A geometria
parabólica simples equivale à forma também conhecida na literatura como hairpin (termo
introduzido por Melton 1940, cuja tradução seria: em grampo de cabelo),longwalled (Pye
1982) ou adelgaçada (affenuated, de Semeniuk ef a/. 1989). A geometria composta,
caracterizada pela coalescência lateral de várias formas parabólicas menores, tem sido
designada no Brasil por uma série de sinônimos como imbricada (Giannini 1993), em
ancinho (Barbosa 1997), escalonada (Barreto et al. 2002a,c) ou digitada, correspondentes
aos termos em inglês imbricate (Tinley 1985 apud Hesp ef a/. 1989), fretted (Semeniuk ef a/.

1989) ou digitate (Pye & Tsoar 1990). Quanto à disposição relativa, algumas dunas
parabólicas, tanto simples quanto compostas, apresentam convexidade encaixada na
concavidade de dunas parabólicas a sotavento, quando são então designadas aninhadas
(Barreto 1996) ou nidiformes (Barbosa 1997), traduçöes para nested (Melton 1940).

O registro morfológico e deposicional das dunas parabólicas é uma combinação dos
registros de rupturas de deflação, na área de estabilização, e rastros lineares residuais, na
sua área de passagem a barlavento.

Figura 3.37. Exemplos de dunas parabólicas ativas junto a campos de dunas da Região Sul-Sudeste.
A. lbiraqüera (lmbituba), SC. B. Parte nordeste da ilha Comprida, SP. Em ambas as fotos, o rumo de
migração é diagonal, para a direita superior (SW em A, NNW em B).
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Rastros lineares residuais (trailing ridges)

Rastros lineares residuais representam os braços alongados de dunas parabólicas ou
das terminações de dunas barcanas e cadeias barcanóides parabolizados de campos de
dunas móveis, que são deixados para trás, pela fixação da vegetação, à medida que a duna
ou campo de dunas migra. Possuem direção longitudinal ao vento efetivo e, enquanto ativos,
caracterizam-se por apresentar face externa com vegetação, com caráter deposicional, e

face interna sem vegetação, com caráter erosivo. Com a estabilização, tendem a ter o topo
aplainado e a ser inteiramente cobertos pela vegetação.

Em campos de dunas móveis, a parabolização na parte terminal de cristas de dunas
barcanas ou cadeias barcanóides, responsável pela formação dos rastros lineares, pode ser
atribuída à retenção de areia pela vegetação e à escassez de sedimentos na área
deflacionar. Exemplos podem ser encontrados nos campos de dunas de lbiraqüera
(lmbituba), SC, Cajueiro da Praia, Luís Correia, Morro da Mariana, Pl, e Baía do Caju, MA
(Figura 3,38).

Figura 3.38. Campos de dunas com desenvolvimento de planície de deflação formada por rastros
lineares residuais, longitudinais ao vento efetivo, e retrocordões, transversais. A. Praia de lbiraqüera
(lmbituba), SC. B. Praias de Pedra do Sal e Porto dos Tatus (Morro da Mariana), Pl.

Em lbiraqüera, onde o aporte ao longo da praia e o campo de dunas são assimétricos
(item 3.2.2), a parabolização e o desenvolvimento de rastros lineares são mais conspícuos
nas áreas de menor suprimento, situados na parte sul da praia (Martinho & Giannini 2002,
Martinho et al. 2007). Nesse campo de dunas, trincheiras foram abertas nas porções
proximal e distal, em relação à área fonte praial, de um mesmo rastro linear. Em ambas as
porções, pôde-se observar duas séries de estratificações cruzadas (Figuras 3.39 e 3.40). A
série inferior, formada por estratificações ligeiramente acanaladas, mergulha de modo
concordante à face externa do rastro linear, representando portanto depósitos de braço de
parábola. A série superior, formada por estratificações planares, com ângulo de mergulho
mais tênue, fitoturbadas, representa os depósitos do topo sub-horizontal e vegetado do
rastro linear. O empilhamento encontrado. é sugestivo do processo de estabilização por
vegetação que deve caraclerizar a formação de um rastro linear a partir de um braço de
duna parabólica. Na parte proximal do rastro linear, o diâmetro médio dos sedimentos é mais
grosso (até areia média) e a seleção pior (até 0,75 phi) na série inferior que na superior. Na
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porção distal, o sedimento torna-se mais fino e bem selecionado e a diferença
granulométrica entre as duas séries diminui (Martinho 20041.

Figura 3.39. Elemento morfológico de rastro linear associado ao campo de dunas de lbiraqüera
(lmbituba), SC. A. Aspecto geral, destacando, em primeiro plano, o trabalho de abertura de trincheira
na parte proximal. B. Corte longitudinal ao rastro, na sua parte distal. Observar truncamento de série
de estratificações cruzadas acanaladas por cruzadas aparentemente planares.

:---
-\ì

B

Figura 3.40. Fotografia (A) e reconstituição (B) das estruturas sedimentares expostas em parede de
trincheira, corte transversal, aberta na parte proximal de rastro linear associado ao campo de dunas
de lbiraqüera (lmbituba), SC. A fácies inferior é aí mais grossa e pior selecionada que a superior
(Martinho 2004).
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Retrocordões (gegenwalle)

O termo retrocordão (Giannini et al. 2005) foi sugerido como equivalente de
gegenwalle (em alemão, literalmente, acumulação contrária), introduzido por Paul (1944)
para designar cordões de areia depositada por ventos reversos, em meio å vegetação da
planície deflacionar, na margem barlavento de campos de dunas móveis (Figuras 3.38A e
3.41). Deixados sucessivamente para trás, à medida que o campo de dunas migra para o
interior, exibem geometria em planta subconcordante com o lado barlavento das barcanas e
barcanóides que compÕem o campo de dunas. Os exemplares mais conspícuos de
retrocordões encontram-se em planícies interdunares sazonalmente inundadas, como as dos
campos de dunas costeiros do Piauí e do Maranhão, ou a da retaguarda de megabarcanas
isoladas em Jericoacoara e Camocim, no Ceará. O melhor desenvolvimento de retrocordões
sob condiçÕes de inundação recorrente permite sugerir que a ação de ventos reversos seja
prescindível na formação deste elemento mofológico. A umidade associada ao nívelfreático
ligeiramente sobrelevado no lado barlavento da duna, e, num segundo momento, a
colonização por vegetação, seriam os fatores essenciais. Sob este aspecto, os retrocordões
têm origem e evolução similares a de dunas frontais, podendo apresentar feiçöes de
remodelagem como rupturas de deflação e dunas de sombra (Giannini et al.2Q05).

Nas trincheiras abertas em retrocordÕes de planície deflacionar na costa catarinense,
os sedimentos específicos desta elemento morfológico restringem-se a fácies deposicional
mais superficial, com 0,2m de espessura, caracterizada por areias de cor marrom, devida à
impregnação por matéria orgânica coloidal (Figura 3.42). A estratificação apresenta
mergulhos sub-horizontais e truncamentos suaves ligados a variações de até 160' no rumo
de mergulho (Martinho 2004). A presença de matéria orgânica e a grande variação no
azimute de merguho, com preservação tanto de séries frontais (foresef) como de dorsais
(backsef) de dunas de sombra, são evidências da baixa mobilidade da feição, ligada à
influência da vegetação e da umidade. A fácies encontrada abaixo, constituída por areias
esbranquiçadas bem selecionadas, ligeiramente menos finas, com séries decimétricas de
estratificações cruzadas de alto ângulo (20" a 30'), é relíctica da passagem de cadeias
barcanóides.

.t.'.

Figura 3.41. Elemento morfológico retrocordão, em lbiraqüera (lmbituba), SC.
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Figura 3.42. Fotomontagem e reconstituiçäo das estruturas sedimentares encontradas em
retrocordão, em lbiraqriera (lmbituba), SC. Três séries de estratificações cruzadas (1, 2 e 3) podem
ser observadas. As linhas vermelhas ilustram superfícies de terceira ordem. Apenas a série 3 é fácies
deposicional de retrocordão, sendo as séries inferiores atribuídas a cadeias barcanóides.

Nebkhas

O termo de origem árabe nebkhas foi introduzido por Killian (1945 apud Tenberg
1994), para referir-se a montículos de areia formados por deposição eólica em meio à

vegetação. Dunas de sombra (shadow dunes) são variedades de nebkhas com cauda
alongada no sentido do vento, induzidas pelo obstáculo exercido pela vegetação (Giannini ef
al. 2005) e/ou pelo próprio nebkha inicial (Martinho et al. 20OT). Os nebkhas maiores e mais
complexos podem experimentar variações sazonais no grau de assimetria, de acordo com
mudanças na velocidade e orientação do vento. Alternam assim fases de erosão a
barlavento e desenvolvimento de dunas de sombra a sotavento, com períodos de
reconstrução ou acreção lateral (P.A. Hesp, comunicação pessoal).

Os nebkhas da costa brasileira, com alturas tipicamente submétricas, associam-se a
planícies interdunas úmidas ou inundáveis de campos de dunas móveis ou a

retrabalhamento eólico de terraços de dunas frontais incipientes, em áreas de relação
constante entre taxa de progradação e taxa de suprimento eólico (Figura 3.43).

Nas trincheiras estudadas em campos de dunas móveis em Jaguaruna (Figura 3.44),
o elemento deposicional, com espessura decimétrica, é composto por séries delgadas
(centimétricas) lenticulares de estratificaçöes cruzadas de baixo ângulo com grande
dispersão no azimute de mergulho. Esta geometria é típica de formas de leito eólicas
discretas e baixas, fixadas pela vegetação, com preservação tanto de estratos frontais como
de dorsais. Este elemento deposicional ocorre sobre camada sub-horizontal encharcada, de
coloração mais escura, mosqueada e com estruturas sindeposicionais pouco aparentes, com
maior porcentagem de areia média e de pelíticos, interpretada como fácies de inundação da
planície interdunas.
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Figura 3.43. Dois modos de ocorrência de nebkhas junto ao campo de dunas da praia Grande do Sul,
próximo à vila de Garopaba do Sul (Jaguaruna), SC. A. Em planície interdunas. B. Na margem
interna, ao interior de dunas transversais (ao fundo, sambaqui de Garopaba do Sul).

Figura 3.44. Morfologia e registro deposicional de nebkhas da planície interdunas, no campo de dunas
da praia Grande do Sul, Garopaba do Sul (Jaguaruna), SC. A, B. Contexto e aspecto geral da
trincheira de estudo. C, D. Fotografia e reconstituição das estruturas sedimentares expostas na

trincheira. A camada inferior caracteriza-se por estratifìcação sub-horizontal alternando níveis claros e
escuros (destacados com traços pretos no desenho), ambos mosqueados e sem estrutura interna
aparente. A camada superior apresenta estratificações cruzadas de ângulo baixo truncadas por
superfícies de terceira ordem (linhas em vermelho). Apenas esta camada superior representa
depósitos do próprio nebkha.
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Planlcies interdunas

Planícies interdunas são áreas aproximadamente planas situadas entre dunas,
comumente transversais ou barcanóides, onde a deflação predomina sobre a deposição
eólica e onde os processos deposicionais não eólicos são tão ou mais atuantes que os
eólicos (Figura 3.45). Caracterizam-se por apresentar areias coesivas durante maior parte do
tempo, devido a umidade ou alagamentos periódicos, e vegetação pioneira esparsa. A
periodicidade dos alagamentos pode ser sazonal, ligada à elevação do nível freático na
estação chuvosa, ou irregular, por influência por marés de tempestade. A deposição eólica
dá-se de dois modos possíveis: durante os períodos de incoesão do substrato, através da
migração e cavalgamento de ôndulas, sob ação de ventos relativamente fracos; e durante os
períodos, dominantes, de substrato coesivo, através de areias incoesas trazidas das dunas,
via carpetes de tração, por ventos de alta velocidade. São comuns estruturas de adesão na

superfície (Figuras 3.464) e presença de nebkhas.

Figura 3.45. Planície interdunas úmida (A) e alagada (B). Campo de dunas livres da praia Grande do
Sul(Jaguaruna), SC.

Ao exame via trincheira de exemplos na costa catarinense (Figura 3.468), observa-se
o predomínio de areias finas muito bem selecionadas e estruturas internas monótonas,
dominadas por estratificações plano-paralelas sub-horizontais. Localmente, observa-se
sobreposição das estratificações plano-paralelas por séries decimétricas de estratificações
cruzadas de dunas transversais, por sua vez truncadas pela superfície da planície interdunas
atual (Figura 3.46 C,D).
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Figura 3.46. Aspectos morfológicos e deposicionais do elemento planície interdunas, na praia Grande
do Sul (Jaguaruna), SC. A. Óndulas subaquosas, com superimposição de marcas de adesão. B.

Abertura de trincheira de estudo. C e D. Fotografia e reconstituiçäo das estruturas sedimentares
expostas na trincheira. Observam-se séries lenticulares de estratificaçöes cruzadas tangenciais na
base, atribuídas a pé de dunas transversais, sobre estratificaçöes plano-paralelas ligeiramente
onduladas, tÍpicas de deposição em interdunas.

Montes residuais (remnant knoÖs)

Montes residuais são morrotes de areia assimétricos, parcialmente vegetados, que
ocorrem em meio ao campo de dunas. Representam porçÕes remanescentes de um
depósito eólico que sofreu erosão diferencial. Seu flanco sotavento é densamente vegetado,
com sinais de deposição de areia em meio à vegetação, enquanto o barlavento tem aspecto
predominantemente erosivo. Semeniuk et al. (1989) utilizam o termo de modo abrangente,
incluindo as ocorrências em meio a planícies de deflação, para as quais aqui se prefere o
termo nebkha.

Observado à distância a partir do lado barlavento, este elemento apresenta
predomínio de estratificações cruzadas sub-horizontais (Figuras 3.47 ). Em escala de maior
detalhe (centimétrica), encontram-se truncamentos entrelaçados (Figura 3.48), associados a

laminações cruzadas internas que mergulham contra o vento principal. A grande dispersão
(cerca de 180") das medidas de azimute de mergulho das estratificações (Martinho 2004)
deve-se a superfícies irregulares e cavas de deflação decimétricas produzidas pelo vento em
torno das plantas, bem como à possibilidade de deposição e preservação de estratificações
cruzadas dorsais devido à retenção e proteção da areia pela vegetação.
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Figura 3.47. Morfologia e estrturação geral do elemento monte residual em lbiraqüera (lmbituba), SC. A.
Contexto de ocorrência: antigo cordão de precipitação sobreposto por cadeias barcanóides (visíveis ao
fundo). B. Erosão e exposição de estruturas sedimentares internas no lado barlavento. C, D. Fotografia
e reconstituição das estratificações sub-horizontais expostas no flanco barlavento.

Figura 3.48. Detalhe de truncamentos sucessivos, em padrão entrelaçado, em corte natural no lado
barlavento de monte residualem lbiraqüera (lmbituba), SC.
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Cordões de precipitaçáo (prec¡p¡tation t¡dges\

Cordões de precipitação são pilhas cônicas alongadas (Figura 3.49 A a D) formadas
pela areia que cai (precipita) de vários metros de altura em me¡o à vegetação, ao longo das
margens laterais e, às vezes, frontais, de campos de dunas livres. Estas areias podem provir
d¡retamente de dunas transversais e cadeias barcanóides ou de lobos deposicionais
coalescidos de dunas parabólicas. A geometria é tipicamente assimétrica, com mais
vegetação e declive mais íngremes na face externa, deposicional, que na face interna,
dom¡nantemente erosiva (Hesp & Thom 1 990).

Cordões de precipitação ocorrem ao longo de toda a margem sotavento de campos
de dunas, sob baixa taxa de aporte eólico. Com o aumento desta taxa, porém, tendem à
interrupção localizada por lobos sem vegetação, curtos e fortemente inclinados a favor do
vento, aqui denominados lobos de prec¡pitaçäo. Com aumento ainda maior da taxa de aporte
eólico, dão lugar, na parte frontal, a lobos deposicionais sem vegetação alongados, e
passam assim a ocorrer preferencial ou exclus¡vamente nas margens laterais do campo de
dunas. Considerando que a presença de vegetação é fator de desaceleração no movimento
das areias, os cordões de precipitação laterais desempenham o papel de diques marginais
ou ombreiras de contenção na dinâmica de sistemas eólicos costeiros.

Em campos de dunas oblíquos ou paralelos à costa, os cordões de precipitação são
assimétricos na distribuição, com ma¡or desenvolvimento na margem mais voltada para o

continente, o que pode ser atribuído ao maior porte e capacidade retentora da vegetação e à
maior incoesão das areias nas áreas mais afastadas da costa. Nestes casos, o grau de
sinuosidade da cr¡sta nas margens laterais depende da presença e do porte de frentes
secundárias de avanço (Figura 3.49 A e B), orientadas transversalmente ao rumo de
migração principal do campo de dunas (Giannini 1993). Estas frentes secindárias
correspondem a lobos de precipitação ant¡gos (com vegetação) ou ativos. Durante a

migração sucessiva do cordão para o interior, cristas com vegetação podem ser
abandonadas no interior do campo de dunas, dando origem a montes residuais (Figura
3.47). Ainda no caso de campo de dunas subparalelo à costa, o cordão de precìpitação
aumenta de altura com a distância ao longo da direção principal de avanço do campo de
dunas. Freqüentemente, como no campo de dunas da pra¡a Grande do Sul (Jaguaruna), SC
torna-se feição expressiva apenas a vários quilômetros da praia. lsto permite aventar que o
cordão de precipitação, a exemplo de outros depósitos eólìcos com face de avalancha (Kroy
et al. 2OO2), possua uma altura mínima de formação.

Os sedimentos da face externa do cordão de precipitação apresentam tendência
ascendente para afinamento e piora de seleção (Martinho 2004), o que estaria
possivelmente ligado ao aumento da importância de processos de queda de grãos em
relaçäo a fluxo de grãos.

A fácies deposicional caracteriza-se por estratificações cruzadas planares
monótonas, em séries espessas (métricas, pelo menos). A orientação das estratificações,
coincide com a face mais vegetada do cordão. As lâminas possuem irregularidades e

corrugaçöes de dimensöes até centimétr¡cas, que são atribuídas à deformação ligada à

agitação mecânica da vegetação. A possibilidade de acentuação da laminação por

concentração de minerais pesados (Figura 3.49E e F) está possivelmenre relacionada ao
caráter de contenção deste elemento morfológico, com retenção preferencial de grãos mais
densos durante a ação de ventos ma¡s fortes.



Figura 3.49. Elemento cordão de precipitação, sinuoso (4, B: Arroio Corrente, Jaguaruna, SC) e
retilíneo (C, D, E, F: lbiraqüera, lmbituba, SC). A,B,C. Aspectos gerais. D. Trincheira de estudo. E, F.

Estratificações cruzadas de ângulo alto (maior que 20o), ressaltadas por minerais pesados escuros,
expostas em trincheira. Em F, destacam-se estruturas deformacionais, atribuídas à agitação de plantas
pelo vento.

3.3.2.2. E leme ntos morfológ icos se m vegetação

Os elementos sem influência da vegetação incluem sete tipos principais, listados a
seguir na ordem proximal-distal,

Franjas de areia eólica

O termo franja de areia eólica é introduzido nesta Tese para referir-se a sedimentos
incoesos, desvegetados, acumulados pelp vento, sob a forma de lençol ou rampa de
espessura até decimétrica, aos pés das dunas frontais ou das escarpas costeiras (Figura
3.50). As franjas de areia eólica, uma vez colonizadas por vegetação, dão lugar a dunas
frontais incipientes do tipo terraço ou rampa. Sob aporte eólico elevado, podem evoluir para
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protodunas. Por sua posição no sistema deposicional, este é o elemento eólico mais
influenciado pela inundação por ondas e marés. A forma em rampa é tipicamente associada
ao retrabalhamento, pelo vento, de leques subaquosos de pé de escarpa (Figura 3.508).

O elemento deposicional é caracterizado por séries decimétricas a centimétricas de
estratificações plano-paralelas, com mergulho baixo (tipicamente menor que 5'), para o mar
ou para o continente, este último caso mais comum sobre bermas de praias intermediárias-
reflexivas (Figura 3.50C). Acentuação das laminações por concentrações de minerais
pesados escuros e convoluções produzidas por fluidificação são feiçÕes comuns. Repousa
tipicamente sobre séries cuneiformes de estratificações plano-paralelas, com mergulho baixo
(até 150) para o mar, relacionadas a espraiamento de ondas pulsáteis na face de praia.

Figura 3.50. Elemento franja eólica em praias
dissipativa (A,B)e reflexiva (C) A. Franja em

forma de lençol, em transição para duna frontal
incipiente, com início de colonização por
lpomea. Porção nordeste da praia de llha

Comprida, SP, a 14 km da desembocadura de
lcapara. B. Franja em forma de rampa, na

porção centraL da praia do Una (Peruíbe), SP.
C. Areias finas com estratificação plano-paralela
deformada (fácies de berma com franja eólica, à

direita e superior) e areias médias com
estratificação cruzadas (fácies de face praial, à

esquerda e inferior), em empilhamento
regressivo. Ponta norte da praia de Castelhanos
(llha Bela), SP. Foto B: Renata A. R.N. Oliveira

Protodunas

Protodunas são formas de leito eólicas com até poucos metros de altura, sem face de
avalancha ou slipface (Kocurek et al. 1992), de geometria dômica ou orientadas
transversalmente ao vento efetivo. O termo guarda correspondências com as "ondulações
espaçadas de 30 a 40 cm e sujeitas a crescimento posterior" observadas por Hunter (1977)
sob ventos costeiros fortes (mais de 60 km/h). Equivale também às "megaondulações"
(megaripples) de Taira & Scholle (1979) e aos "montes" (treaps) de Kroy et al. (2002).
Formam-se quando a desaceleração na frente da forma de leito dá-se apenas por aumento
de espaçamento e desvio, sem separação, de linhas de fluxo (Kocurek et al. 1992, Kroy ef
al. 2002). São comumente marcadas por microondulaçöes eólicas típicas (ôndulas de areia
aplainadas de cristas bifurcadas e cordöes de grânulos), com índice comprimento/altura
(ripple index) maior na face barlavento que na sotavento.
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Podem ser especialmente bem desenvolvidas e atingir alturas métricas junto a
lençóis de areia e/ou nas bordas de ergs (Schwan 1988, Lancaster 1995), onde, na presença
de sedimentos grossos (até grânulos)transportados por rolamento, recebem a denominação
de zibars. Cordões de grânulos e protodunas referem-se aparentemente a um mesmo
gênero de formas de leito de granulação mista, em que os grãos mais grossos se
concentram na crista, simétrica e ligeiramente sinuosa, por processos de rolamento, e os
mais finos depositam-se em seguida na zona protegida a sotavento, por saltação, o que
pode permitir à forma de leito maior altura e assimetria. Posteriormente, a crista da
megaondulação pode ser truncada e retrabalhada por novo horizonte de cordöes de
grânulos, e assim sucessivamente. O resultado é a intercalação, em séries centimétricas a
decimétricas, entre níveis residuais sub-horizontais de sedimentos relativamente grossos
(até grânulos) e areias mais finas com estratificaçöes cruzadas de ângulo baixo a médio (até
150) realçadas por lâminas de sedimentos mais grossos.

Nos exemplos costeiros examinados no Brasil, observam-se protodunas achatadas
de comprimento de onda decamétrico, as quais podem ser consideradas embriões de dunas
transversais, associadas, juntamente com cordões de grânulos, a processos de carpete de
tração eólico (Figuras 3.51).

Figura 3.51. Protodunas transversais de comprimento de onda sub-métrico associadas a processo de
carpete de tração eólico. Praias de lbiraqüera, município de lmbituba (A), e da Galheta, município de
Laguna (B), costa centro-sulde Santa Catarina.

Dunas transversais

Dunas transversais são megaformas de leito com crista linear aproximadamente
retilinea, de orientação mais ou menos perpendicular ao vento efetivo, encontradas em
campos de dunas livres paralelos ou ligeiramente oblíquos à linha de costa (Figura 3.52).
Começam na antepraia superior e prosseguem por centenas de metros ao interior, onde
podem passar, com o aumento de sinuosidade da crista, a cadeias barcanóides.

Na parte proximal do campo de dunas da praia Grande do Sul (Jaguaruna), SC,
observa-se intercalação entre diferentes hierarquias de tamanho de dunas transversais (2 a
8m) ao longo do eixo de avanço. Rumo às porções mais distais, porém, a altura das dunas
torna-se duas vezes maior e pouco variável (Martinho 20041.
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Figura 3.52. Formas (4, B) e estruturas internas
(C) de dunas transversais junto à praia Grande do
Sul (Jaguaruna), SC.

O elemento deposicional caracteriza-se por séries decimétricas a métricas de
estratificaçöes cruzadas planares, separadas por superfície de terceira ordem (Figura
3.52C), com atitudes pouco variáveis em relação à da face sotavento ativa. Estas séries de
cruzadas repousam sobre areias com estratificações plano-paralelas de espraiamento de
onda, com baixo mergulho para o mar, comumente realçadas por concentrações de minerais
pesados escuros. Deposição de areias subaquosas sobre as eólicas também pode ocorrer,
associado ao processo de abrasão marinha parcial da duna transversal durante eventos de
tempestade (Figura 3.53). A relação processo-produto pode ser acompanhada em escarpas
de altura métrica produzidas nesses eventos pela ação erosiva do fluxo pulsátil sobre a
cauda externa da duna (Giannini 1993, Giannini & Santos 1994). O processo de
espraiamento de preamar por sobre depósitos eólicos remodelados pela corrente pulsátil
(overtop) materializa-se na deposição de estratificações plano-paralelas, com rumo de
mergulho variável, sobre estratificações cruzadas de dunas eólicas. Com a retomada da
deposição eólica ao término da tempestade, a duna transversal reconstrói-se, o que se
concretiza na recorrência da fácies deposicional eólica sobre a subaquosa.
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Figura 3.53. Dunas transversais alcançadas pelas ondas, na praia Grande do Sul (Jaguaruna), SC. A,
B. Aspectos gerais. C. Falésia oblíqua à crista. D. Estruturas sedimentares na falésia: estratificaçöes
cruzadas (fácies de duna transversal) intercaladas com estratificaçöes plano-paralelas (fácies de
oveñop e espraiamento).

Cadeias barcanóides (barchanoid chains)

As cadeias barcanóides, com alturas até decamétricas, consistem de conjuntos de
dunas barcanas (em meia{ua, com concavidade voltada para sotavento) lateralmente
coalescidas, com crista sinuosa e orientação transversal ao vento efetivo (Figuras 3.54). Nos
campos de dunas subparaleos à costa, podem constituir a continuação lateral de dunas
transversais presentes na antepraia.

Nos sedimentos da face sotavento da costa catarinense, detecta-se leve piora de
seleção no cume. A distribuição de freqüência de azimute do mergulho é bimodal, com
dispersão de 60o, o que reflete a sinuosidade característica da forma de leito (Martinho
2OO4). Padrão similar é encontrado em trincheiras, onde são visíveis séries submétricas de
estratificaçÕes cruzadas planares, truncadas entre si por superfícies de terceira ordem
(Figura 3.55). A presença de moda secundária com mergulho para NE nos exemplos
estudados em Santa Catarina está ligada provavelmente à preservação de faces barlavento
ou a depósitos de ventos reversos.
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Figura 3.54. Aspecto geral (A) e trincheira (B) em cadeia barcanóide estudada no campo de dunas de
lbiraqüera (lmbituba), SC. As setas, em A, indicam três extensöes lineares.

Figura 3.55. Fotomontagem (A) e reconstituição (B) das estruturas sedimentares encontradas em
trincheira escavada em cadeia barcanóide, no campo de dunas de lbiraqüera (lmbitiuba), SC. Pelo
menos oito série de estratificação podem ser observadas. As linhas vermelhas equivalem a
superfícies de terceira ordem e as linhas verdes são possíveis superfícies de deflação geradas por
ventos reversos.
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Extensões lineares (lee projections)

As extensões lineares são depósitos eólicos com crista linear, orientados
subparalelamente ao vento efetivo, anexados à porção côncava e mais alta da cadeia
barcanóide (Cooper 1958, Figura 3.56). Podem possuir vegetação esparsa e apresentar a
crista retrabalhada por rupturas de deflação. As alturas são compatíveis com as das cadeias
barcanóides com as quais se encontram associadas. Nos sedimentos superficiais, observa-
se tendência de afinamento para o cume (Martinho 2004).

O elemento deposicional caracteriza-se por sucessivas séries de estratificações
cruzadas planares, separadas por superfícies de terceira ordem e marcadas por
intercalações entre lâminas lenticulares de areia média e lâminas tabulares de areia fina, que
corresponderiam aos produtos de processos de fluxo de grãos e queda de grãos,
respectivamente. Lâminas tabulares de concentração de minerais pesados também são
abundantes e, localmente, aparecem deformadas, e interrompidas, à semelhança de falhas.
As séries apresentam entre si diferença angular de azimute de aproximadamente 180'. As
modas encontradas são discrepantes em até 90' em relação ao vento efetivo na deposição
eólica e na formação das cadeias barcanóides. Este padrão de distribuição de azimutes é
semelhante ao encontrado em dunas lineares (self) de ergs, cujas condições de fluxo
aerodinâmico poderiam portanto ser tomadas como modelo para explicar a geração das
extensões lineares. Assim, a construção da extensão linear seria devida à deposição
associada a pequenos desvios (até 90') do vento em relação ao rumo principal (ortogonal à
cadeia barcanóide). Converge para esta hipótese o padrão entrelaçado das séries de
cruzadas, com superfícies de truncamento em forma de letra z (Figura 3.57), que é parecido
com o classicamente descrito como típico de dunas sefi

Figura 3.56. Elemento morfológico extensão linear, adjacente a parte central e mais alta da
concavidade de cadeia barcanóide em lbiraqüera (lmbituba), SC. Na foto de detalhe (B), vê-se uma
série de trincheiras de estudo, abertas ao longo do declive externo da feição.
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Figura 3.57. Fotografia (A) e reconstituição de afloramento natural (B) em extensão linear em Arroio
Corrente (Jaguaruna), SC. Pelo menos quatro séries de estratificações planares a ligeiramente
tangenciais podem ser observadas. As linhas vermelhas equivalem a superfícies de terceira ordem,
com arranjo em"Z" característico deste elemento deposicional.

Depressões interdunas

As depressões interdunas são zonas de perfil ligeiramente côncavo para cima
situadas entre o costado de uma duna e a frente da duna à retaguarda, que o cavalga.
Ocorrem tipicamente no meio do campo de dunas. Correspondem a planícies interdunas
entulhadas por dunas (Figura 3.584).

Os depósitos desta elemento são representados por camada centimétrica de areias
finas bem selecionadas com atitude coincidente com a da superfície atual (Figura 3.58 B,C).
Ocorrem discordantemente sobre fácies de areias ligeiramente mais grossas e menos
selecionadas, caracterizadas por séries submétricas de estratifìcações cruzadas de atitude e
geometria análogas às encontradas nas cadeias barcanóides adjacentes. A espessura
reduzida dos depósitos de depressão interdunas e sua passagem transicional para os
depósitos de frente de duna levam a interpretar difícil individualização de fácies no registro
deposicional.

Figura 3.58. Morfologia (A) e
depósitos (B,C) de depressão

interdunas em lbiraqüera, SC. A
fotografia B e a reconstituição C

referem-se à trincheira de estudo (m
abertura em A. Duas séries de

estratificaçöes planares podem ser
vistas, separadas por superfície de

terceira ordem (linha vermelha em C)
Apenas a série superior contém

depósitos de depressão interdunas.

B

'- -,: . -ri:i-. -.:ËÌ=;
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Lobos deposicionais

Os lobos deposicionais correspondem a frentes de avanço principais dos campos de
dunas, com dezenas de metros a quilômetros de extensão. Possuem formato parabólico e
migram, sobre terreno vegetado, no rumo do vento efetivo. Em exemplos deste elemento
morfológico estudados na costa centro-sul de Santa Catarina, as dimensöes variam de
acordo com a morfologia geral do campo de dunas. Em campos de dunas com área
deflacionar à retaguarda, como os de lbiraqüera e Vila Nova - Roça Grande (lmbituba), a
altura é de poucos (<5) metros e a relação comprimento/largura é elevada (>3:1). Já no
campo de dunas da praia Grande do Sul (Jaguaruna), sem área deflacionar, os lobos
deposicionais possuem altura máxima de aproximadamente 24 m e baixa relação
comprimento/largura (2: 1 ).

Os sedimentos superficiais apresentam melhora ascendente da seleção (Martinho
2004). O rumo de mergulho das faces de avalancha varia em 120'entre os dois flancos
opostos do lobo deposicional, definindo assim sua geometria parabólica em planta. Nas
partes laterais do lobo, a fácies deposicional é caracterizada por séries de estratificações
cruzadas aproximadamente planares, parte delas com tangenciamento local no topo (Figura
3.59). Na base dos flancos, encontra-se fácies de convoluções atribuída à fluidificação da
areia (Figura 3.60). Na parte frontal do lobo, a fácies deposicional caracteriza-se por
estratificaçÕes cruzadas tangenciais no topo (possivelmente sigmóides) ou truncadas por
superfícies de terceira ordem (Figura 3.61).

Figura 3.59. Fotomosaico das estruturas expostas em trincheira no flanco de lobo deposicional em
lbiraqüera (lmbituba), SC.

Figura 3.60. Fotografia (A) e reconstituição (B) das estruturas sedimentares, expostas em trincheira,
na base do flanco esquerdo de lobo deposicional, em lbiraqüera (lmbituba), SC. Notar abundância de
convoluções, indicativas de areia em estado liquidificado.
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Figura 3.61. Fotografia (A) e reconstituição (B) das estruturas sedimentares expostas em trincheira
na frente de lobo deposicional estudado em lbiraqüera (lmbituba), SC.

3.3.3. Arranjo espacial

3.3.3.1. Em campos de dunas

Este subitem é uma tentativa de síntese sobre a distribuição espacial dos diferentes
tipos de depósitos eólicos nos principais campos de dunas transgressivos brasileiros, a partir
da compilação bibliográfica apresentada por Giannini et al. (2005).

No Ceará, Claudino Sales (2002) classificou as dunas costeiras ativas em "móveis e
semi-fixas'l designando assim respectivamente os depósitos sem e com participação
essencial da vegetação na sedimentação. As "dunas móveis" incluem campos de
barcanóides e barcanas, às quais podem associar-se "feições longitudinais" (rastros de
deflação). Dominam, sobretudo, os segmentos mais externos das planícies litorâneas
cearenses. Em Jericoacoara, Claudino Sales & Peulvast (2002) relatam interações das
formas de leito em movimento com a água das interdunas resultando na evolução destas
feiçöes longitudinais, bem como na intercalação de "cordões arenosos" (retrocordões) com
pequenas lagoas em meia-lua. Este tipo de associação estende-se para oeste, ocorrendo
por exemplo em Camocim (Figura 3.62A).

As "dunas semi-fixas" da classificação de Claudino Sales (2002) são representadas
por dunas frontais, nebkhas e dunas parabólicas. As frontais, com I a 2 m de altura,
dominam setores de praia protegidos, à retaguarda de cordões de rochas praiais, e faixas de
praia em franca progradação. As parabólicas ocorrem no litoral central e ocidental do estado
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e evoluem a partir de blowouts. Suas paÉes centrais abrigam lagoas interdunas temporárias
ou perenes, resultantes da interação entre deflação e oscilaçöes do nível freático (Figura
3.628).

barcanas ("geração D2") colmatando laguna na região de Barrinha (Camocim). A presença de água
na planíc¡e interdunas reduz a deflaçäo e o fornecimento de sedimentos e mantém, desse modo, a
indiv¡dualização das barcanas (Claudino Sales, 2002). B. Dunas "sem¡-f¡xas" parabólicas na planície
l¡torânea de Lagoinha (Paraipaba), formadas a part¡r da evoluçáo de rupturas de deflação. As partes
centra¡s abrigam lagoas interdunas formadas por deflaçäo seguida de elevação do nível freático.
Fotos: J-P Peulvast.

Entre a costa centro-oeste do Ceará e a região de Touros, RN, a morfologia
predominante nos depósitos eólicos ativos é a de cadeias barcanóides, associadas ou não a
frentes parabólicas ttansgressivas, separadas da linha de costa por zona deflacionar com
vegetação e rastros lineares (Flgura 3.63). A leste de Macau, RN, junto à planície flúvio-
marinha do rio Açu, dunas barcanas isoladas ocorrem a barlavento das cadeias barcanóides
(Figura 3.638; Giannini et al- 2005), passando, rumo à costa, a retrocordões.

Figura de campos de dunas livres da Região Nordeste, formados por barcanas e/ou
barcanóides. A. Em Paracuru (costa centro-oeste do Geará), com dunas parabólicas e Íastros lineares
deixados no percurso de migração. B. Na reglão a leste de Macau, RN, com cadeias barcanóides
agrupadas sob forma de frente parabólica, Notar também barcanas isoladas e retrocordões a
barlavento. O substrato é formado por paleodunas com morfolog¡a pouco nítida. Fotograf¡as aéreas
verticais cedidas porV. Claudino Sales e A,M.F.Barreto. Escala gráfca indicada: cerca de 1 km.



Para os campos de dunas ativos situados entre a foz do rio São Francisco, na região
fronteiriça de Alagoas com Sergipe, e Mangue Seco, no extremo norte do litoral baiano,
Barbosa (1997) individualiza três "domínios": o externo ou de lençol de areia (LA), o
intermediário, ou de dunas isoladas e interdunas (Dll), e o interno, constituído por dunas
compostas (DC) ou por "dunas" de precipitação (DP). Nas adjacências mais imediatas da foz
do rio São Francisco (entre Pontal do Peba e Pontal de Japaratuba), os depósitos eólicos
situados em margens opostas do rio diferenciam-se quanto a textura e morfologia (Figura
3.64).

Figura 3.64. Campos de dunas costeiros junto à desembocadura do rio São Francisco, ALiSE. A. A
NE da foz, com cordão de precipitaçäo largo e lobos de precipitação coalescidos na parte distal. B, C.
A SW da foz, com maior evidenciamento de planície de deflação, contendo retrocordöes, e de cordão
de precipitação na parte distal, este localmente interrompido por lobos deposicionais curtos (menos
de 100m). Fotos A, B: Landsat 1990 ,n NASA 2007. Foto C: Silvestre Silva ("Reflexo") in AbSaber
(2001).
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No trecho a NE da foz, a granulação da areia varia entre fìna e muito fina. As feiçöes
deposicionais incluem dunas barcanas com altura variável de poucos centímetros a 5 m, no
domín¡o intermediário (Dll), e "megaforma de leito ou duna composta, com cristas
transversais superimpostas" de 18 a 33 m de altura, no domínio interno (DC). No período
seco, cr¡stas transversais e pequenas barcanas formam-se na face barlavento dessa
megaforma. O limite ínterno deste campo de dunas faz-se por numerosos lobos de
precipitação com poucas centenas de metros de extensão, voltados para W (Figura 3.64 A).

No trecho a SW da foz do rio São Francisco, a granulometria dos sedimentos eólicos
varia entre areia média e areia fina. Depósitos eólicos de cristas pouco marcadas com altura
variável entre alguns centímetros e 5 m (LA), sem faces de desl¡zamento e "com braços
voltados para barlavento", associam-se a dunas de sombra. Pelas características texturais e
morfológicas, estes depósitos podem ser classificados como zibars. No domÍnio interno,
¡dentificam-se cordões de precipitação (DP), com 20 m de altura em média, associados a
numerosos corredores de deflação (Barbosa 1987, Giannini et al.20O5), com retrocordões
associados. A boa definição do cordão de precipitação aqui deve-se às menores quantidade
e extensão dos lobos de precipitação (Figura 3.64 B, C).

As diferenças de morfologia entre os depósitos eólicos situados nas margens opostas
da foz do rio São Francisco podem ser atribuídas a contrastes de granulação dos
sedimentos na praia, com possÍvel influência da mudança de or¡entação da linha de costa
conforme a regra de Goldsmith (Barbosa 1997, Giannini et al.2005). De acordo com essa
hipótese, no setor situado a NE da desembocadura, a maior disponibilidade de areia f¡na a
muito fina e a dispos¡ção da linha de costa perpendicular aos ventos favorecem o potencial
de formação de dunas (no caso, barcanas e campo de barcanóides), com maior
desenvolvimento de lobos de precipitação, em transição para lobos deposicionais. Do outro
lado, a menor disponibilidade de sedimentos finos na praia e o menor ângulo entre vento e
linha de costa determinam a formação de zibars e cordöes de precipitação mais contínuos,
separados entre si por feiçöes deflacionares (b/owoufs e parabólicas) nítidas. A diferença de
granulação relaciona-se à deriva litorânea regional de NE para SW, combinada ao efeilo
molhe da desembocadura fluvial. Desse modo, os sedimentos finos transportados pela
deriva litorânea longitudinal são retidos no trecho a NE da foz, enquanto o trecho a SW é
alimentado pelo aporte sedimentar fluvial, enriquecido em areia média.

De acordo com McKee & Bigarella (1972), o campo de dunas de Cabo Frio caracteriza-
se, a barlavento (NE), pela presença de dunas transversais pequenas (altura métrica) e
cadeias barcanóides mal desenvolvidas. Passaria, rumo sotavento, para "dunas parabólicas"
(lobos ou frentes deposicionais de campo de dunas, com geometria individual parabólica),
maiores nas áreas com menos vegetação e próximas à praia. Castro et al. (2002) concebem
os depósitos eólicos costeiros desta mesma região como dois s¡stemas, um paralelo à costa,
descrito como um "sistema duplo de cordões eól¡cos", e outro de orientação NE-SW,
formado por barcanas e barcanóides. Com base na descrição dos autores, estes dois
sistemas podem ser correlacionados respectivamente a dunas frontais e campos de dunas
livres. Separam-se entre si por uma zona deflacionar, mais desenvolvida na parte sul dos
arcos praiais que atuam como área fonte.

O campo de dunas localizado entre as praias da Joaquina e do Campeche e a margem
sul das lagunas do Canto da Lagoa e da Conceição, em Florianópolis (Figura 3.27 C,D),
descrito por Bigarella (1975) sob a denominação de "campo de dunas da Lagoa", consiste,
segundo este autor, de "grande massa de areia deflacionada" (blowouted sand mass),
parc¡almente rodeada e delimitada no lado cont¡nental por "cristas de areias eólicas
estabilizadas". Dunas parabólicas são a feição deposicional principal da zona de deflação,
enquanto dunas transversais lineares (a srnuosas, na dependência do grau de atuação de
ventos reversos, de NE e N) se destacam na porção terminal (norte). Na terminologia aqui
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adotada, corresponde a um campo de dunas transgressivo, com excepcional
desenvolvimento da zona deflacionar, devido à intensa deriva eólica para NW (conforme item
3.2.2.1.2). As "cristas de areia estabilizadas" referidas pelo autor seriam, portanto, cordöes
de precipitação ativos,

Figura 3.65. Mapa esquemático com os dois tipos de "associaçÕes de fácies" na costa centro-sul de
Santa Catarina (modificado de Giannini 2002). Extensão dos campos de dunas é variável: poucos
quilômetros a dezenas de quilômetros.

Na costa centro-sul de Santa Catarina, o exame da distribuição de "fácies eólicas"
definidas pelo critério morfológico conduz.iu à distinção de duas "associações de fácies"
(Giannini 1993, 1998, 2001, Giannini et a\.2001b,c, Martinho & Giannini2002, Martinho ef
al. 2007, Figura 3.65). A "associação de fácies" de posição proximal, com até dezenas de
quilômetros de extensão, inicia-se por dunas frontais incipientes tipicamente instabilizadas,
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grada ao inter¡or para dunas transversais lineares e barcanó¡des e term¡na, rumo SW, em
frentes parabólicas. Estende-se por dezenas de quilômetros ao longo da costa, sem
apresentar fácies deflacionares. Seria formada por "instabilização maciça de dunas frontais"
(sensu Short 1988a), resultando no espalhamento contínuo de areias eólicas desde a oda
praial até os lobos deposicionais, daí sua designação como "associação de fácies maciça"
(Giannini 1998,2002). A "associação de fácies" distal, com extensão inferior a 7 km, inicia-
se por rastros lineares, retrocordões, dunas parabólicas isoladas e cavas deflacionares
inundadas, passa para cadeias barcanóides e termina por lobos deposicionais alongados.
Com presença caracterÍstica de planícies de deflação e fácies com vegetação entre o campo
de dunas e a praia, é também denominada "associação de fácies deflacionar" (Giannini
1998, 2002). A margem lateral interna de ambas as associações apresenta frentes de
avanço secundárias, contidas por vegetação (Giannini 1993), correspondentes a cordões
de precipitação (Martinho et a|.2007).

O desenvolvimento completo da "associação de fácies proximal" ocorre
preferencialmente sobre o s¡stema deposicional barra-barreira (barrier-bar sensu Fisher &
McGowen 1967 e Reinson 1979) existente a sul do cabo de Santa Marta, onde a costa
adquire orientaçäo NE, paralela ao vento efetivo, e a plataforma interna se torna mais larga.
Em contraste, a "associação de fácies distal" predomina no sistema deposicional planície
costeira de cordões (sfrandplain sensu Fisher & Mccowen 1967 e Fisher 1983) existente a
norte de Laguna, onde a orientação da linha de costa é NNE (Giannini 2002, Giannini ef a/.

2005, Martinho et al.2007).
De acordo com o modelo de distribuição espacial dos tipos de feições eólicas no

litoral norte do Rio Grande do Sul, proposto por Tomazelli (1990, 1994), as dunas com
vegetação (dunas frontais incipientes ou embrionár¡as, dunas frontais estabelec¡das e
nebkhas) ocorrem, em geral, mais próximas à linha de costa, enquanto as dunas livres, sem
cobertura vegetal (barcanas, cadeias barcanóides e dunas transversais), se encontram mais
interiorizadas. Outras feições eólicas (b/owoufs, dunas parabólicas e rastros lineares)
associam-se a zonas com cobertura vegetal submetidas à deflação (Figura 3.66). De acordo
com mesmo autor, a existência, em determinados locais, de faixas arenosas sem vegetação
que se estendem diretamente a partir do sistema praia - duna frontal ou de rupturas
deflacionares dele derìvadas, permite ao campo de dunas livres continuar recebendo
suprimento de areia nova proveniente da fonte praial. Estas faixas de areia
desempenhariam, segundo Tomazelli (1990), o papel de "corredores de alimentação",
capazes de evitar ou retardar o desaparecimento gradat¡vo do campo de dunas livres que
inevitavelmente passa a ocorrer quando a fonte sedimentar é cancelada. Com base na
classificação destes depósitos quanto à posição e geometria, Tomazelli (1990) fez distinção
morfológica entre do¡s tipos de feiçöes eólicas transgressivas longitudinais ao vento, os
"depósitos eólicos mantiformes" e os "lençóis arenosos parabólicos", conforme o início da
faixa arenosa se dê na praia ou em zona deflacionar interior, respectivamente. Esta
classificação e terminologia foi adaptada por Giannini (1993) para referir-se a tipos de
campos de dunas ou "associações de fácies eólicas" encontrados na costa centro-sul
catarinense. Para evitar confusão com a definição de lençol de areia, o uso destes termos foi
substituído mais tarde pela distinção entre "associação" proximal ou maciça e distal ou
deflacionar (Giannini 1998,2002, Martinho et a|.2007).
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Tomazelli '1994).

3.3.3.2. Ao longo de s¡stemas praia-duna

Eln setores costeiros dom¡nados por campos de dunas l¡vres

Descrições de campo do sistema praia-duna ao longo das praias mais extensas
(maiores que 4 km) da região entre Jaguaruna e lmbituba (Giannini 1993, Giannini & Santos
1994) demonstram que a ass¡metria dos campos de dunas referida no item 3.2.2.1.3
manifesta-se em mudanças no tipo e/ou na morfologia e dimensões das dunas existentes
junto à orla. A freqüente mudança gradual de dunas frontais para dunas transversais no
rumo da deriva litorânea longrtudinal predominante ao longo de mesmo setor praial
obedeceria ao aumento de areiâ disponÍvel ao retrabalhamento eólico. A distribuição relat¡va
e o tamanho dos dois tipos de dunas variam também de acordo com as condiçöes climáticas
e com o regime de ondas e marés (Giannini 1993, Giannini & Santos 1994). Durante épocas
de areia seca, a zona de domínio de dunas transversais amplia-se para barlamar.
lnversamente, nos trechos de praia mais constantemente umedecidos por arroios e canais
temporários de sobrelavagem, a redução de aporte de areia incoesa permitiria o crescimento
de vegetação pioneira e a formação de dunas frontais e nebkhas. A associação no tempo e
no espaço entre dunas com e sem vegetação nestas praias evidencia assim que dunas
transversais formam-se às custas da destruição de dunas frontais em presença de excesso
de areia incoesa e que estas podem resultar da colonização das transversais por vegetação.
Os dois tipos de dunas estariam relacionados como os lados opostos de um balanço de
equilíbrio, controlado pela quant¡dade de areia disponível ao retrabalhamento eólico.

Na mesma região, dispõe-se de informações mais detalhadas sobre a variação
longitudinal do sistema praia-duna nas praias Grande do Sul, em Jaguaruna (Giannini 1993,
Martinho 2004, Martinho et al. 2007), do Ji, em Laguna (Giannini 1993, Giannini & Santos
1994, Hesp et al. 2007), e de lbiraqüera, em lmbituba (Martinho & Giannini 2001 , Martinho
2004, Martinho et al. 2007), todas com evidências geomorfológicas e sedimentológicas de
deriva litorânea longitudinal dirigida para NE ou NNE. Em todas elas, o campo de dunas
inicia-se da ponta norte da praia e migra para SW, transgredindo o continente no Ji e em
lbiraqüera e correndo subparalelamente à costa na praia Grande do Sul.

Na praia Grande do Sul, os primeiros 6 km a SW, entre o vilarejo de Campo Bom e a
desembocadura da laguna Arroio Corrente perfazem o único trecho com ocorrência de
dunas frontais. Em Campo Bom, porção mais distal do campo de dunas, as dunas frontais
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constituem terraço contínuo e ondulado. Rumo NE, torna-se dominante a ocorrência de
cordão de dunas frontais estabelecidas, com terraço de dunas frontais incipientes no sopé.
PrÓximo à desembocadura da laguna Arroio Corrente, as dunas frontais tornam-se
descontínuas. A NE desta desembocadura, elas dão lugar a dunas transversais de até 17m
de altura, que ocorrem de modo contínuo por distância de cerca de 15km. Suas planícies
interdunas podem sofrer inundações periódicas, o que propicia o desenvolvimento de
vegetação, com formação localizada de nebkhas. Nos últimos 3km da parte nordeste da
praia Grande do Sul, próximo à desembocadura lagunar do Camacho, dunas transversais de
4 a 8 m de altura intercalam-se com dunas mais baixas, de aproximadamente 2 m (Figura
3.67).

Figura 3.67. Variação da altura das dunas transversais em função da distância ao longo da praia
Grande do Sul (Jaguaruna), SC, segundo dados de Martinho (2004).

A praia do Ji (Figura 3.68) possui arco praial suave, quase retilíneo, com 4,5 km de
extensão. Tomando como referência de distância a ponta do lró, na extremidade sudoeste e
barlamar da praia, o trecho correspondente ao primeiro quilômetro e meio caracleriza-se por
dunas frontais estabelecidas dômicas de até mais de 3m de altura, correlacionáveis ao
estágio 3 de Hesp (1988). No terço mediano da extensão longitudinal da praia, as dunas
frontais passam a incipientes, com 0,5 a 2,5 m de altura, ladeadas, rumo ao mar, por franja
de areia eólica de espessura centimétrica, onde a ação de transporte por carpete de tração
torna-se evidente. No trecho nordeste da praia, até a ponta do Ji, as dunas frontais
incipientes adquirem geometria de montÍculos com altura inferior a 1m. Paralelamente, a
franja de areia eólica espessa-se rumo norte, dando lugar, de modo gradual, primeiro a
protodunas de altura submétrica (Figura 3.69) e depois a dunas transversais métricas. Neste
trecho, o fenômeno de carpete de tração é intenso. Apesar de a concavidade do arco praial
ser suave, os pontos de mudança acentuada na morfologia das dunas, examinados nas
fotografias aéreas, coincidem com inflexões ou mudanças tênues de direção da linha de
costa.

Altura das dunas transvofgals
ao longo da prala Grande do Sul

E

g

20-

15 -

10-

7065m 70tr@

Coordonadas UTM E.w (m)

132



Ponta
do Jl

Rumo
dos
ventos
prevalecentes

EANO
î,-

F ATLÂNTrco

Okm 1km

Legendo

Praia

Protodunas e dunas transversais:
carpete de tração intenso

Franja de areia eólica e protodunas:
carpete de tração eventual

Dunas frontais incipientes

Dunas frontais estabelecidas,
estágio 3

Pontões rochosos do
embasamento pré-cenozóico

Rumo de deriva
litorânea longitudinal
residual

I
fl
r
M
I
rPonta

do lró

Figura 3.68. Variação de elementos morfológicos eólicos ao longo da praia do Ji, município de
Laguna, SC.



Figura 3.69. Campo de protodunas transversais e barcanóides, próximo à terminação nordeste da
praia do Ji (Laguna), SC. A ponta do Ji, limite norte da praia, pode ser vista ao fundo.

Em lbiraqtiera (Figura 3.384), a concavidade da praia é mais acentuada que no Ji,
principalmente na terminação norte. A variação de morfologia dunar é similar. No limite sul
da praia, a umidade e coesão das areias de antepraia impossibilita a formação de dunas
frontais. Rumo NE, tem-se primeiramente terraço de dunas frontais estabelecidas, com 0,4 m
de altura e, em seguida, já na porção média da praia, cordão de dunas frontais estabelecidas
contínuo, de 3 a 4 m de altura, com dunas frontais incipientes em rampa, com altura de cerca
de 0,5 m, no sopé. No limite norte da praia, as dunas frontais encontram-se na forma de
cordões incipientes descontínuos de alé 2,2 m de altura. Entre azona de espraiamento e as
dunas frontais, observam-se protodunas e/ou pequenas dunas transversais de até 0,5 m de
altura e 3,5 m de espaçamento, em que o carpete de tração se apresenta como um dos
processos eólicos mais atuantes.

Aparentemente, as dunas frontais incipientes do extremo norte dessas praias tornam-
se instáveis devido ao soterramento por grande quantidade de sedimentos arenosos, o que
dá lugar a protodunas e dunas transversais sem vegetação. Desse modo, a variação
longitudinal de morfologia dunar, com aparecimento gradual de dunas sem vegetação de SW
para NE, torna evidente o aumento de estoque sedimentar de areia eólica junto à praia,
neste rumo. Segundo Martinho & Giannini (2001) e Martinho et al. (2007), dois fatores
principais podem estar condicionando este aumento. O primeiro relaciona-se à estocagem
de sedimentos na terminação setentrional da praia pela corrente de deriva litorânea residual
de rumo NE ou NNE, conforme o modelo de Giannin¡ (1993) e Giannini & Santos (1994). O
segundo fator seria a concavidade do arco praial, e a conseqüente obliqüidade do vento em
relação à linha de costa. Na parte norte das praias do Ji e lbiraqüera, onde a linha de costa
possui direção paralela ao vento efetivo, vindo de NE, a areia eólica permanece junto à
praia. A ausência de obstáculos ao longo da praia favorece a manutenção da velocidade de
fluxo e a deposição sob forma de carpete de tração. Na parte sul destas praias, o vento
passa a atuar obliquamente, rumo ao continente, fazendo com que parte da areia se
disperse em meio à planície de deflação do campo de dunas. A menor retenção de areia
eólica junto à praia desfavorece a manutenção das formas tipicamente sem vegetação, como
dunas transversais e protodunas. Com isso, chega-se, na extremidade sudoeste, ao
predomínio local de dunas frontais estabelecidas ou até mesmo à ausência de dunas
eÓlicas. No caso da praia Grande do Sul, o quase perfeito paralelismo entre campo de dunas
e linha de costa explicaria a maior extensão do trecho de dunas sem vegetação.
Relacionado a este fato, o efluxo de areia eólica para o interior é drasticamente reduzido. Ao
mesmo tempo, o espaço de acumulação eólica entre a área fonte praial e o limite interno do
campo de dunas torna-se restrito. O aumento da relação entre aporte e espaço de
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Figura 3.73. Variação da largura da praia (A) e da altura das dunas frontais incipientes (B) em função
da distância ao longo da praia de llha Comprida, SP, de NE para SW.

As rupturas de deflação podem ocorrer atadas ou desligadas dos cordões de dunas
frontais ativos, formando, em ambos os casos, lobos deposicionais preferencialmente
orientados para NNW. As formas atadas são responsáveis pela sinuosidade freqüentemente
observada na crista dos cordÕes de frontais. Já as independentes apresentam dois modos
de ocorrência. Dentro do trecho entre 10 e 26km de distância da desembocadura de
Cananéia, em que as paleodunas se encontram mais próximas da praia, muitas vezes com
sinais de erosão recente na forma de falésias de até 2m de altura, as rupturas apresentam-
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se coalescidas e/ou superpostas. Seus lobos deposicionais, alongâdos por até dezenas de
metros e tendendo a dunas parabólicas, precipitam sobre a cobertura arbórea de paleodunas
e terraços marinhos (Figura 3.36). A segunda forma de ocorrência de rupturas de deflação
desligadas de dunas frontais encontra-se no pequeno campo de dunas transgressivo de
lcapara, onde eles evoluem ao interior para dunas parabólicas e raras cadeias barcanóides,
de até I m de altura. Ësta passagem de feiçöes mais deflacionares para feições mais
deposicionais pode ser relacionada ao aumento da nzão de saldo sedimentar eólico
(influxo/efluxo) rumo ao interior. A presença exclusiva de campo de dunas na parte nordeste
da ilha, coincidente com sua zona mais estreita, pode ser explicada pela alta relação entre
aporte eólico e área de acumulação. Além da redução local de área de acumulação, o
suprimento de areia pode também ter sido localmente aumentado no final do século XIX e
inícìo do século XX, quando esta área se encontrava imediatamente a barlamar da
desembocadura de lcapara, situação favorável a aprisionamento de areias costeiras
(Giannini et al. 2007b).

Conclui-se que a sucessão de elementos morfológicos eólicos ao longo do sistema
praia - duna frontal é determinada pela distribuição longitudinal de sedimentos. Esta, por sua
vez, seria controlada principalmente pela área fonte continental imediata (falésias e r¡os) e
pelo padrão de deriva litorânea longitudinal. Uma dedução lógica a partir desta hipótese é a
de que a alternância e/ou passagem gradual entre feições eólicas de caráter deposicional e
erosivo, encontrada nas praias do litoral sul paulista, pode ser correlacionada à existência de
zonas de excesso ou déficit, respectivamente, de sedimentos no prisma praia-duna.

Em ordem de vocação deposicional eólica descrescente, os elementos morfológicos
eólicos dos sistemas praia-duna estudados no litoral sul de São Paulo podem ser separados
em seis categor¡as principais: 1. elementos de estocagem sedimentar imediata,
representados pelas dunas frontais incipientes em terraço ou cordão (Figuras 3.74 a3.76)i 2.

elementos de estocagem sedimentar rmediata retomada, correspondente a dunas frontais
incipientes em rampa (Figura 3.77); 3. elementos relacionados a estocagem sed¡mentar
interrompida, abrangendo as dunas frontais incipientes com falésias vivas (Figura 3.78); 4.

elementos de manutenção de estoque med¡ato, correspondentes às dunas frontais
estabelecidas (Figura 3.794); 5. elementos de erosão temporária, representados por dunas
estabelecidas ativas com falésias (Figura 3.798); e 6. elementos com erosão duradoura,
equivalentes a paleodunas com falésias (Figura 3.79C), categoria encontrada nas praias da
Juréia e de llha Comprida. Diferentes elementos podem ocorrer combinados no mesmo
ponto da praia, em disposição espacial que permite reconstituir a sucessão de eventos
recentes. Por exemplo, falésia de paleoduna (6) coberta por duna estabelecida com falésia
(5), esta por sua vez ancorando duna frontal incipiente com falésia viva (3), é uma sucessão
característica de aumento da relação deposiçäo/erosão. Os elementos descritos podem

também variar espacialmente, ao longo da mesma praia, permitindo interpretar a diskibuição
de zonas preferenciais de erosão e deposição.

Os resultados de distribuição das seis categorias genéticas de elementos
morfológicos eólicos ao longo das praias da Juréia e Una indicam que as feições
considerâdas como de caráter mais erosivo associam-se preferencialmente a zonas
interpretadas de acordo com o modelo de rumo de deriva litorânea adotado como de
barlamar, enquanto os elementos de caráter mais construtivo associam-se a zonas de
sotamar.
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Figura 3.74. Elementos morfológicos eólicos de
estocagem sedimentar imediata em sistemas
praia-duna com estocagem sedimentar mediata
flutuante. Formam-se conjuntos de dunas frontais
incipiente (DFl) e estabelecidas (DFE), com ou
sem franja eólica (FE). Blocos-diagramas
baseados em exemplos colhidos em praias
dissipativas (coluna da esquerda, PD) e
intermediárias (coluna da direita, Pl) do litoral sul
paulista. BE é berma. Taca de estocagem eólica
mediata diminui para baixo. Desenhos adaptados
de Nascimento (2006).



Figura 3.75. Elementos morfológicos eólicos de
estocagem sedimentar imediata em sistemas
praia-duna com estocagem sedimentar mediata
aproximadamente constante. Formam-se terraços
de dunas frontais incipientes (DFl), com ou sem
franja eólica (FE). Blocos-diagramas baseados em
exemplos colhidos em praias dissipativas (coluna
da esquerda, PD) e intermediárias (coluna da
direita, Pl) do litoral sul paulista. Nas Pl, franjas
eólicas podem ser formadas sobre a berma (BE).
Estocagem eólica imediata diminui para baixo.
Desenhos adaotados de Nascimento (2006).
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Figura 3.76. Elementos morfológicos eólicos de
estocagem sedimentar imediata em sistemas
praia-duna com estocagem sedimentar mediata
anterior nula. Formam-se cordões de dunas
frontais incipientes (DFl), com ou sem franja
eólica. Blocos-diagramas baseados em exemplos
colhidos em praias dissipativas (coluna da
esquerda, PD) e intermediárias (coluna da direita,
Pl) do litoral sul paulista. BE é berma. Estocagem
eólica imediata diminui para baixo. Desenhos
adaotados de Nascimento (2006).
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Figura 3.77. Elementos morfológicos eólicos de estocagem sedimentar imediata reiniciada. Formam-
se dunas frontais incipientes (DFl) e franjas eólicas (FE) em rampa. Blocos-diagramas baseados em
exemplos colhidos em praias dissipativas (coluna da esquerda, PD) e intermediárias (coluna da
direita, Pl) do litoral sul paulista. BE é berma. Estocagem eólica imediata diminui para baixo.
Desenhos adaotados de Nascimento (2006).
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Figura 3.78. Elementos morfológicos eólicos de
estocagem sedimentar imediata interrompida.
Formam-se falésias em dunas frontais incipientes
(DFl). Blocos-diagramas baseados em exemplos
colhidos em praias dissipativas (coluna da
esquerda, PD) e intermediárias (coluna da direita,
Pl) do litoral sul paulista. Desenhos adaptados de
Nascimento (2006).
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Figura 3.79. Elementos morfológicos eólicos em sistemas sem estocagem sedimentar imediata. A.
Manutenção de estoque mediato: dunas frontais estabelecidas (DFE). B. Erosão temporária de
estoque mediato: dunas frontais estabelecidas com falésias. C. Erosão prolongada de estoque
mediato: terraços marinhos ou paleodunas (PLD) com falésias. Blocos-diagramas baseados em
exemplos colhidos em praias dissipativas (PD) do litoral sul paulista. Desenhos adaptados de
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Em relação aos aspectos da morfodinâmica praial, as zonas de barlamar e os
elementos eólicos típicos de baixo estoque sedimentar sempre co¡ncidem com áreas de
estreitamento. Nas praia do Una e de llha Comprida, coincidem também com trechos mais
reflexivos. Levando-se em consideração, conforme Wright ef a/. (1979), que a morfodinâmica
reflexiva representa excesso de sedimentos na antepraia rasa e falta de sedimentos na
antepraia profunda e face litorânea, a presença de morfodinâmica mais refletiva nos trechos
de barlamar indica que a saída de sedimentos destas zonas, por deriva litorânea, dá-se
predominantemente no prisma submerso da praia e não na antepraia rasa. Por outro lado,
tem sido reconhecida na literatura uma associação preferencial ou correlação direta entre
aporte eólico e dissipatividade da praia (Short 1988, Giannini 1993, Giannini & Santos lgg4),
pelo menos no caso de campos de dunas transgressivos. Os resultados obtidos até o
momento, especialmente na praia do Una, indicam que esta relação pode ser estendida ao
caso de dunas frontais, uma vez que os regimes eólicos mais deposicionais (construção de
dunas incipientes) ocorrem nos trechos atualmente mais dissipativos. Parece existir
correlação d¡reta, portanto, entre o estoque de sedimentos no prisma submerso do sistema
praia-duna (antepraia profunda e face litorânea) e o estoque de sedimentos eólicos.

3.3.3.3. Morfodinâmica

Do ponto de vista genético, a classificação dos elementos ou associações de fácies
em com versus sem vegetação não é efic¡ente, pois feições com vegetação, como dunas
parabólicas e rastros lineares, associam-se, com freqüência, a zonas de deflaçäo a
barlavento de campos de dunas livres. Além disso, é possível a passâgem, no tempo e no
espaço, de um tipo vegetado para um livre, na dependência de variações no equilíbrio entre
a taxa de suprimento eólico e a taxa de crescimento de vegetação (Giannini & Santos 1994;
Giannini et al.2OO5). Desse modo, os dois tipos maiores de elementos morfológicos eólicos
aqui reconhecidos não são completamente independentes. Este fato torna conveniente
adotar uma classificação de associações faciolôgicas que leve em consideração a
distribuição e interação entre estes diferentes tipos de elementos, como função do efluxo e
do influxo, o que é uma das metas finais desta Tese.

Um primeiro passo na construção dessa classificação foi dado em relação aos campos
de dunas livres ativos da costa centro-sul de Santa Catarina onde as duas associações de
fácies eólicas reconhecidas com base em critérios morfológicos (maciça versus deflacionar)
e, ao mesmo tempo, de posição relativa no sistema deposicional (proximal versus distal,
respect¡vamente) possuem também significado genético quanto a aporte e morfodinâmica. A
associação de fácies maciça seria formada sob razão influxo/efluxo mais elevada, ou DEE
menor, que a associação deflacionar (Giannini 1993, 1998, 2001, Giannini et al.2O01b,
Martinho & Giannini 2002, Martinho 2004, Martinho et al.2OO7), como evidenciado pela
escassez de feiçöes de deflação e maior volume de areia.

A distribuição geográfica da associação de fácies proximal pode estar ligada ao
excesso de areia em desequilíbrio na face litorânea e costa afora, favorecido pela redução
do gradiente da plâtaforma interna a sul de Santa Marta, Laguna, SC (Giannini, 1993, 1998,
2002; Giannini & Santos, 1994; Gìannini et al.,2o01l:,c\. Mas pode relacionar-se também à
or¡entação do vento efetivo em relação à linha de costa (Martinho & Giannini 2002, Matinho
et a\.2004). Sob esse aspecto, é importante destacar que o campo de dunas transgressivo
entre Santa Marta e Campo Bom é um dos poucos no Brasil com orientação essencialmente
paralela à costa.

Na proposta original das duas associações de fácies de Santa Catarina, importância
fundamental foi creditada à "fácies" de dunas frontais, encarada como estoque primário de
areia eólica costeira. Esta "fácies" seria exclusiva da assoc¡ação proximal. As dunas
frontais, quando ¡nstáveis, de ocorrência restrita e/ou temporária, constituiriam a fonte



imediata de are¡a para a associação de fácies proximal. Quando estáveis, sob a forma de
cordöes contínuos e perenes favorecidos pela baixa DEE, seriam a "fácies" única da
mesma associação abortada, isto é, não desenvolvida compìetamente por falta de areia.
De acordo com esse modelo, a segunda associação situa-se sempre a sotavento da
primeira, seja esta abortada ou não, dela se separando por uma área deflacionar, onde se
encontram suas fácies mais proximais (Giannini 1993, 1998).

Nas áreas de aporte eólico mais efetivo, a deposição de areia eólica junto à praia
ocorre em taxa maior que a velocidade de crescimenlo de vegetação pioneíra, o que
dificulta o desenvolvimento perene de dunas frontais. Este estado de desequilíbrio
favorece a instabilização maciça destas dunas, dando vez ao desenvolvimento de extensos
campos de dunas transgressivos que se iniciam na orla pra¡al e só terminam nas frentes
parabólicas interiores, distantes por até dezenas de quilômetros. No caso de campos de
dunas paralelos à costa, a proximidade da área fonte praial ao longo de toda a extensão do
campo de dunas também favorece o aporte eólico e a instabilização de dunas frontais. Nas
áreas costeiras de aporte eólico menor, as dunas frontais não se instabrlizam, mas sofrem
deflação gradual pelo ventos prevalecentes, formando dunas parabólicas de migração
lenta, as quais se coalescem em maior ou menor grau na forma de lençóis de areia e
campos de dunas transgressivos, de geometria geral parabólica, sempre menos extensos
que os depósitos maciços proximais. O grau de instabilização das dunas frontais, processo
fundamental na distinção entre os dois tipos de associações de fácies, aumenta, ao longo
de dado setor praial, no rumo de deriva litorânea longitudinal (Giannini 1993, Giannini &
Santos 1994).

A classificação em dois t¡pos de associaçöes de fácies maiores pode ser estendida
aos sistemas eólicos costeiros de outras regiöes do Brasil. Assim, a presença da associação
proximal pode ser reconhecida por exemplo em parte dos campos de dunas do Maranhão,
como Lençóis, Ponta das Gaivotas e Tutóia, nas "dunas móveis do segmento externo"
reconhecidas por Claudino-Sales (2002) na costa cearense, pr¡nc¡palmente em sua porção
noroeste (por exemplo, entre a Ponta Aguda e a foz do rio Curu), em parte da unidade LA
referida por Barbosa (1997) no litoral adjacente à foz do rio São Francisco e na costa
sulriograndense entre Quintâo e Mostardas (Tomazelli 1990). Já a associação de fácies
distal predominaria na maioria das demais áreas com campos de dunas transgressivos.
Apesar dessa sua ampla aplicabilidade, trata-se de uma classificação excessivamente
abrangente, e que não dá conta das importantes diferenças morfológicas e sedimentológicas
entre associações de mesmo tipo nas diferentes áreas costeiras do país.



4. Modelo genético para o sistema eólico costeiro do Brasil

4.1. Funções de elementos

Um modelo genético para o sistema eólico costeiro pressupõe sua abordagem como
domínio do espaço (espaço de acumulação), cujo volume sedimentar é controlado por
entradas e saídas (influxo e efluxo eólicos) dependentes das variáveis do meio. Este é o
princípio geral da descrição externa de sistemas, referido no item 3.2.1. Levar este princípio
a cabo no âmbito da descrição externa do sistema deposicional signifìca focar a descrição do
seu funcionamento em termos de variáveis do espaço de acumulação (altura e distância de
equilíbrio) e do saldo entre influxo e efluxo. O primeiro passo é portanto entender e
classificar a função de cada fácies ou associaçäo de fácies (elemento morfológico e
deposicional) no controle desse saldo e no preenchimento daquele espaço.

Para facilidade de análise, será inicialmente admitida a premissa de que o sistema
eólico se encontra em equilÍbrio dinâmico, isto é, com influxo igual a efluxo, ou em
desequilíbrios próximos deste equilíbrio. Na s¡tuação mais típica, após aumento da relação
influxo/efluxo eólico, o sistema deve atravessar uma fase de crescimento e configuração
morfológica (com influxo maior que efluxo, rumo a condição de equilíbrio), seguida de fase
de manutenção ativa ou equilíbrio estacionário (balanço entre influxo e efluxo, com
constância de forma e redução da dinâmica a processos de migração do sistema). Admitida
esta premissa de situaçöes de desequilíbrio restritas às proximidades do equilíbrio, as
reações do sistema a pequenas ffutuações das variáveis de estado (relação influxo/efluxo)
serão de retroalimentação negat¡va, incluindo adaptações na altura e distância de equilíbrio.
Também para facilidade de análise, serão inicialmente (até o ¡tem 4.4) consideradas fixas
outras variáveis além do saldo sedimentar, como, por exemplo, o espaço de acumulação.

4.1.1. Elementos de supr¡mento inicial

Considerando que a posição relativa dos elementos morfológicos reflete suas funções
e que as funçöes aqui referem-se a fluxo de sedimentos, o exame das funções de cada
elemento deve part¡r das posiçöes mais proximais em relação à área fonte sedimentar, a
praia, para as mais distais. Os elementos que se situam imediatamente junto à praia, e que
portanto materializam a entrada in¡cial dos sedimentos costeiros no s¡stema eólico, säo os de
dunas frontais (estabelecidas e incipientes), franjas de areia, protodunas e dunas sem
vegetação de orientação transversal ao vento (com respectivas planÍcies interdunas e
nebkhas ou retrocordões assocìados). Maìor parte da areia incorporada nestes elementos
provém diretamente da praia. Eles podem portanto ser classificados como elementos de
estoque (ou suprimento ou entrada) inicial, cujas funções são almazenat e fornecer areia
para as demais fácies do sistema eólico (Giannini 1993). Correspondem a feições
deposicionais tipicamente primárias, no sentido de Davies (1980), modificado por Short
('1988), isto é, depósitos eólicos derivados diretamente das areias de praia, sem estocagem
intermediária (segundo Short 1988, campos de dunas primár¡os resultam da "instab¡lização
maciça de dunas frontais" e "transporte d¡reto praia - duna frontal - duna interìor", enquanto
que os secundários seriam formados pela "coalescência de blow-outs ou parabólicas"). A
idéia das dunas frontais e feições relacionadas como geradoras das outras formas eólicas é
antiga. Solger (1910 apud Cooper 1958) já afìrmava que "...em toda a diversidade (de
feições eólicas) deve-se atentar firmemente ao fato de que cada duna costeira veio
originalmente de uma duna frontal vegetada".

A existência de elementos de estoque inicial é condição sine qua non parc o
desenvolvimento e manutenção em atividade do sistema eólico costeiro, independentemente
das caracteristicas texturais e morfológicas desse sistema. Eles constituem, desse modo, a
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única categoria funcional de elemento morfológico que possui existência universal. Por outro
lado, os elementos morfológicos de estoque inicial só serão os únicos do sistema quando,
sozinhos, forem suficientes para satisfazer a condição de equ¡lÍbr¡o (influxo igual a efluxo),
seguida ou não de desequilíbrio erosivo (efluxo maior que influxo). Na outrâ hipótese,
condição de desequilíbrio construtivo neste conjunto de elementos (influxo maior que efluxo),
o excesso de areia tende a ser consumido na formação e alimentação de outros t¡pos de
fácies eólicas. Surge assim a necessidade de existência de associaçöes de fácies ou
elementos mais interiores. Esta parece ser uma situação típica ou muito comum quando os
elementos de estoque inicial näo possuem vegetação. No caso de dunas frontais incipientes,
o eventual excesso de areia pode tanto ser consumido na geração de outros tipos de
elementos, por exemplo, rupturas de deflação e/ou dunas parabólicas, como também na
formação de elementos similares, isto é, dunas frontais estabelecidas. As dunas
estabelecidas possuem relação influxo/efluxo tipicamente de equilíbrio, visto que
representam apenas trânsito (by-pass) de sedimentos. lsto signifìca que, se os elementos de
estoque inicial compreenderem apenas dunas estabelecidas, não existe reabastecimento do
s¡stema eól¡co. Assim, a manutenção de dunas frontais estabelecidas, sem erosão, como
elemento inicial único (Figura 3.794), é uma situação instável e improvável. Ou elas são
acompanhadas por dunas incipientes, por pequenas que sejam (Figura 3.74), ou submetem-
se à erosão pelas ondas, na forma de falésias vivas, o que caÊctetiza sistema eólico em
condição de desequilíbrio destrutivo, com efluxo maior que influxo (Figura 3.798). A
alternância entre estas duas situaçöes pode ser o mecanismo a mais longo prazo pelo qual o
sistema eólico costeiro se mantenha numa situação de saldo próximo de zero.

Para dada orientação do vento e da linha de costa, a altura e a distância de equilíbrio
do sistema eól¡co aumentam em função direta do incremento na relação influxo/efluxo dos
elementos de estoque inicial. Assim, ao longo de uma praia em que exista variação no tipo
de elemento eólico de estoque primário, o campo de dunas tende a ser melhor desenvolvido
em altura e extensão nos trechos de dunas sem vegetação, como transversais e protodunas,
que nos trechos de dunas frontais.

4.1.2. Elementos de deflação

Seguindo rumo às partes mais afastadas da área fonte praial, o sistema eólico pode
apresentar um grupo de elementos tipicamente secundários, derivados da deflação atuante
sobre depósitos eólicos preexistentes (mais comumente dunas primárias ativas). Este grupo
inclui rupturas de deflação, rastros lineares residuais, retrocordões, dunas parabólicas e
parte dos montes residuais. Se modificados pela própria deflação superimposta, alguns
destes elementos podem ser de difícil distinção entre s¡, reconhecendo-se então apenas
mares de nebkhas. Traços comuns a estes elementos são o caráter vegetado e a elevada
capacidade de reciclagem dos próprios sedimentos. Esta capacidade está ligada ao papel
desta associação de fácies perante a operação geral do sistema eólico costeiro, que é o de
separar duas acumulações principais (estoque inicial e estoque final) segundo a distância de
equilíbrio. A capacidade de transferência de sedimentos aumenta das rupturas de deflação
para as dunas parabólicas isoladas, das parabólicas isoladas para as parabólicas com
rastros lineares e retrocordões a barlavento, e destas para os retrocordões e rastros a
barlavento de barcanas e barcanóides. Desse modo, a distância e a altura de equilíbrio do
sistema eólico costeiro aumentam à medida que a zona de deflação passe a incluir esses
elementos, na ordem mencionada.
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4.1.3. Elementos de superposição e cavalgamento e elementos de avanço

Quando o saldo sedimentar criado nos elementos de estoque inicial for baixo, a
simples existência dos elementos de deflação pode ser suficiente para consumir lodo o
excesso de areia. Caso contrário, rumo ao interior, seguem-se mais um ou dois grupos de
elementos possíveis. O mais proximal deles, estável apenas sob elevado saldo positivo de
areia eólica, é formado por dunas barcanas e, tipicamente, cade¡as barcanóides (incluindo
extensões lineares), com respectivas depressões ¡nterdunas. Estes elementos podem tanlo
derivar-se a partir de elementos de deflação e possuir assim caráter secundário, como
conectar-se diretamente a elementos de estoque inicial (protodunas e dunas transversais) e,
por extensão, à praia, sendo nesse caso primários. A existência de elementos de estoque
final primários relaciona-se a distância de equilíbrio certamente (ainda) não atingida e,
portanto, à elevado saturação sedimentar no sistema. Barcanas são relativamente raras nos
campos de dunas brasileiros, onde representam aparentemente a transição entre
retrocordões e cadeias barcanóides. São portanto, via de regra, secundárias, ainda que às
vezes à pequena distância da praia.

O papel desta associação de elementos face à operação geral do sistema eólico
costeiro é o de elevar a acumulação até sua altura de equilÍbrio, através da superposição
sobre megaforma de hierarquia maior, representada pelo campo de dunas livre, e, ao
mesmo tempo, através do cavalgamento (climbing) das formas de leito (as próprias
barcanóides) de mesma hierarquia. Desse modo, trata-se de elementos de superposição e
cavalgamento, dois efeitos possíveis somente se o saldo influxo-efluxo local for positivo (e,
portanto, se os elementos de suprimento inìcial e/ou deflação já não tiverem alcançado a
altura de equilíbrio do sistema). Uma vez alcançada a altura de equilíbrio do sistema, porém,
o elemento de cadeias barcanóides passa a representar o ponto mais alto do campo de
dunas livres e seu saldo influxo-efluxo torna-se nulo. O campo de dunas pára de crescer na
vertical, restando-lhe porém a possibilidade de estender-se até a distância de equilíbrio, e,

em seguida, de migrar.
A função de estender o campo de dunas, lateral e long¡tudinalmente, até sua

distância de equilibrio é desempenhada pelos dois elementos mais distais do sistema,
cordöes de precipitação e lobos deposicionais, que podem portanto ser classificados como
elementos de avanço. Na ausência de elementos de superposiçäo, devido à razão
influxo/efluxo insuficiente, os elementos de avanço assumem também a função de alcançar a
altura de equilíbrio. Em analogia com os elementos de superposição, os de avanço
apresentam influxo maior que efluxo enquanto, mantida a taxa de entrada de sedimentos no
sistema, a distância de equilíbrio não tiver sido atingida. Uma vez alcançada esta distância, o
saldo influxo-efluxo nas fácies de avanço também se torna zero. A part¡r deste ponto, a
evolução do sistema varia, conforme seu saldo influxo-efluxo como todo mantenha-se
positivo ou torne-se nulo (Figura 4.1).

Se o balanço influxo-efluxo no sistema como todo permanece positìvo, o sistema
mantém-se através da subdiv¡säo em duas porções, separadas por planÍcie de deflação, de
modo que a porção mais proximal passe a atuar como fonte para a distal. Com isso, a
distância entre os elementos de avanço de cada porção e suas respectivas fontes
sedimentares mantém-se dentro do l¡mite de equilibrio. Trata-se de um típico exemplo de
retroalimentação negativa. Pode tanto representar a transformação de um campo de dunas
primário em secundár¡o, com re-estocagem de areia eólica, na forma de um novo campo de
dunas primário em iniciação, como a "duplicação" de um campo de dunas secundário. Em
ambos os casos, o reaparecimento de saldo sedimentar positivo em parte do sistema serve
para al¡mentar e manter ativa a parte restante.

150



Figura 4.1. Modelo para evolução e replicação de campo de dunas adjacente a linha de costa estável.
Os quadros 1 a 4 representam estágios sucessivos sob saldo sedimentar eólico positivo (influxo maior
que efluxo). Os quadros 5A e 58 representam configurações alternativas para o estágio seguinte, sob
saldo eólico positivo e nulo, respectivamente. D"oé a distância de equilíbrio.
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Este fenômeno explica a ocorrência atual ou histórica de "campos de dunas duplos",
em regiões especificas da costa brasileira, por exemplo, na costa do Ceará com orientação
W-E, na praia do Forte, em Cabo Frio, RJ (Figura 3.25), e em Laguna (Figura 3.274 e B),
SC. A distância entre estes campos de dunas, em cada região, é característica, embora
possa variar ao longo da praia na proporção direta do aporte, por exemplo, via deriva
litorânea longitudinal. Em tese, a subdivisão ou multiplicação de campos de dunas pode
ocorrer tantas vezes quantas a distância de equilíbrio regional for alcançada sob condição de
influxo do sislema maior que efluxo. Esta distância desempenha, em escala maior, o mesmo
papel que o comprimento de onda de equilíbrio em ondulaçöes ou dunas eólicas. Sua
existência indica que os campos de dunas múltiplos não representam precisamente
gerações de dunas, como interpretado por Claudino-Sales 2002 (ainda que a multiplicação
demande tempo e tenha portanto, de fato, um significado cronológico), mas sim trens de
megaformas de mesma geração, em hierarquia superior a de duna.

Em contrapart¡da, se a distância de equilíbrio é atingida e o saldo influxo-efluxo no
sistema torna-se nulo, as fácies de avanço passam simplesmente a migrar. Esta migração
leva ao distanciamento do campo de dunas, em relação à área fonte, além da distância de
equilÍbrio e, a médio prazo, à sua estabilização. Ao mesmo tempo, um novo campo de dunas
ativo tende a surgir junto à praia. Este fenômeno, por sua vez, pode ajudar a explicar a
alternância entre paleodunas frontais e paleocampos de dunas (item 3.1 .1 .3), como os
encontrados a sul da foz do São Francisco (SE), na enseada da Pinheira (SC) e na costa
gaúcha entre Sarita e Albardão.

4,2, Associações de elementos e suas combinações internas possíyeis

Definidas as funções dos elementos, resta deduzir suas associaçöes enquanto
domínios do espaço. Os elementos de estoque inicial afìnam-se entre si não somente quanto
à função, mas também quanto à posição dentro do sistema, pois todos situam-se na
inteface praia-duna. Constituem, portanto, no sentido aqui adotado, verdadeiras
associações de fácies (conjuntos de fácies vizinhas que formem arranjos preferenciais e que
tenham posições relativas preferenciais dentro do sistema) maiores. Analogamente, os
elementos de deflação reúnem-se num segundo domínio fundamental do sistema eólico
costeiro, a planície deflacionar. Os elementos de cavalgamento e de avanço, isolados ou
associados, definem e delimitam uma terceira associâção faciológica, o campo de dunas
livres. Desse modo, dentro do modelo genético de sistema eólico costeiro aqui concebido,
campos de dunas livres podem ser redefinidos como associações onde elementos de
superposição e/ou de avanço estão presentes. Podem avizinhar-se, em sua margem de
barlavento, tanto à associação de fácies de planície de deflação quanto à associação de
fácies de interface praia-duna. No primeiro caso, o conjunto campo de dunas mais planície
de deflação corresponde ao que em trabalhos anteriores (Giannini 1993,2002, Martinho ef
al. 2007) convencionou-se denominar associação deflacionar ou distal, enquanto as dunas
frontais compöem a associação maciça ou proximal "abortada" por falta de aporte (item
3.3.3). No segundo caso, o conjunto campo de dunas mais interface praia-duna constitui a
associação mac¡ça ou proximal plenamente desenvolvida ("não abortada").

Uma vez definidas as associaçöes de fácies maiores, o passo seguinte consiste em
verificar as diferentes possib¡lidades de combinações de elementos dentro de cada
associação. Considerando a universalidade da associação de fácies de interface praia-duna,
e que a origem do fluxo de matéria e energia aí res¡de, a tipologia desta associação adquire
caráter fundamental. Na ordem de razão influxo/efluxo crescente, as seguintes
possibilidades de associações de estoque inicial ou praia-duna (referidas pelo símbolo A)
podem ser reconhecidas com base em exemplos brasileiros: 41. paleodunas ou dunas
frontaís estabelecidas com falésia viva; 42. paleodunas ou dunas frontais estabelecidas com
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falésias e dunas frontais incipientes em rampa; 43. paleodunas ou dunas estabelecidas
ativas com falésias e dunas frontais incipientes em rampa, transformada em cordão
assimétrico; 44. dunas frontais incipientes em cordão ou terraço; 45. dunas frontais
incípientes em cordão ou terraço, com franja eólica acentuada e/ou zibars; 46. protodunas;
47. dunas de or¡entação transversal ao vento (transversais sensu sfrlcfo, barcanas e

barcanóides) com nebkhas e/ou retrocordöes (regularmente inundáveis) associados; 48.
dunas de orientação transversal. Os cordöes e terraços de dunas frontais incipientes
(elementos 43, A4 e A5) podem ser considerados os elementos de supr¡mento inicial típicos,
todavia passíveis de instabilização seja por falta de areia (elementos A1 e A2) seja por
excesso (elementos 46, A7 e A8).

Na segunda categoria de associação de elementos, a planicie deflacionar (símbolo
B), as principais possibilidades podem ser assim enumeradas: 81. rupturas de deflação
atadas a dunas frontais; 82. rupturas de deflação independentes, isoladas; 83. rupturas de
deflação amalgamadas e/ou cavalgantes entre si; 84. rupturas de deflação, rastros lineares,
e dunas parabólicas; 85. rupturas de deflação, rastros lineares e dunas parabólicas, com
retrocordões e/ou montes residuais; 86. falhas isoladas de cobertura arenosa (pocke¿

bushes). A difícil ind¡vidualização dos elementos morfológicos nas associações dos tipos 83,
84 e 85, pode dar origem ao que se tem denominado de "mares de nebkhas".

Na associação de elementos de campo de dunas livres (símbolo C), as possibilidades
são basicamente três: C1. cordões de precipitação; C2. barcanóides e cordões de
precipitação; C3. barcanóides, cordões de precipitação e lobos deposicionais (campo de
dunas livres "completo"). Os casos brasileiros de cordões de precipitação isolados (C1)
parecem relacionar-se a coalescência, tanto lateral como frontal, de dunas parabólicas.

4.3. Combìnações enfre associações de elementos: os fþos de sisfema

O último passo da elaboração do modelo genético consìste em analisar os tipos de
relaçöes entre as associações de elementos quanto ao fluxo de matéria e energia, de modo
a comportar uma classificação abrangente dos sistemas eólicos costeiros brasileiros. Como
resultado desla análise, as relações entre as associaçöes faciológicas podem ser resumidas
em quatro categorias conforme o equilibrio entre matéria e energia (distância e altura de
equilibrio) seja atingido na associação praia-duna (A), na relação entre associação praia-
duna e a associaçäo planície de deflação (A-B), na relação entre as associações praia-duna,
planÍcie de deflação e campo de dunas livres (A-B-C) ou na relação direta entre as
associações praia-duna e campo de dunas livres (A-C). Este último caso representa
distância de equilÍbrio e, portanto, equilíbrio entre influxo e efluxo, seguramente ainda não
atingidos. A partir destas relações entre associações de elementos, os seguintes tipos de
sistemas em equilíbrio podem ser enumerados, mais uma vez em ordem de relação
influxo/efluxo inicial (de iniciação do sistema) crescente: 1. Tipo A: dunas frontais; 2. Tipo A-
Bl: dunas frontais com rupturas de deflação atadas; 3. Tipo A-Bll: dunas frontais e rupturas
de deflação independentes; 4. Tipo A-Blll: dunas frontais e dunas parabólicas; 5. Tipo A-B-
Cl: dunas frontais, planície de deflação e cordão de precipitação; 6. Tipo A-B-Cll: dunas
frontais, planície de deflação e barcanóides; 7. Tipo A-B-Clll: dunas frontais, planície de
deflação e campos de dunas livres completos; 8. Tipo A-C: protodunas/du nas transversais
(sensu /afo) e campos de dunas livres completos.

A geometria típica destes oito tipos de sistemas em regiões com vento efetivo
transversal e sub-paralelo à costa encontra-se esquematizada nas figuras 4.2 e 4.3,
respectivamente.



Figura 4.2. Tipos de sistemas eólicos costeiros do Brasil, sob condição de vento efetivo transversal à
linha de costa.



Figura 4.3. Tipos de sistemas eólicos costeiros do Brasil, sob condição de vento efetivo sub-paralelo à
linha de costa.



4.4. Exemplos brasileiros de fþos de s¡bfema

A seguir, apresenta-se a descrição resumida da sucessão de elementos em cada tipo
de sistema e das principais ocorrências ao longo da costa brasileira. Características comuns
a várias ocorrências de cada tipo são eventualmente destacadas apenas a título de
levantamento de possíveis variáveis ou condições ambientais favoráveis.

1 . Sistema eólico costeiro tipo A

O sistema tipo A pode ser formado pelos diferentes elementos de dunas frontais (42,
43, A4 e A5), combinados ou isolados. Predom¡na atualmente na costa do Paraná e dos
estados da Região Sudeste, bem como na porção da Região Nordeste situada a sul de Barra
do Camaratuba (PB). As principais peculariaridades geomorfológico-geológicas destas duas
faixas de ocorrência são a presença da serra do Mar, na faixa sul, e das falésias da
Formação Barreiras, na norte. Do ponto de vista climático, estas regiões têm em comum o
clima sempre úmido. Na costa sul-sudeste, este tipo de clima é encontrado também em
regíões com outros tipos de sistema eólico, como o sul de Santa Catarina e o Rio Grande do
Sul, ai porém sob condições de verão menos ameno.

2. Sistema eólico costeiro tipo A-Bl

O sistema tipo A-Bl é formado por elementos de dunas frontais (43, A4 e A5) com
cristas sinuosas devidas à superimposiçäo de elementos de rupturas de deflação (81), sem
chegar a gerar formas de deflação independentes (Figura 4.4). Encontra-se este tipo de
sistema principalmente em trechos específicos das costas sudeste e nordeste, com destaque
para a porção central da ilha Comprida, SP, a metade oeste da Restinga de Massambaba,
RJ, e a costa norte baiana e sul sergipana. Em todos os exemplos, o vento efetivo na
formação das rupturas de deflação é sub-perpendicular à linha de costa. A extensão do
sistema ao interior varia de poucos a dezenas de metros e o clima preferencial é o sempre
úmido.



Figura 4.4. Exemplos de sistemas eólicos costeiros do tipo 2 ou A-Bl. A. Praia da Barra do Jequiá
(São Miguel dos Campos), AL. B, C, D. Praia de llha Comprida, SP, cerca de 22 km a NE da
desembocadura de Cananéia.
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3. Sistema eólico costeiro tipo A-Bll

O sistema A-Bll constitui-se de elementos de dunas frontais (A3, A4 e AS), com
rupturas de deflação independentes ao interior (elementos 82). Ocorre localmente nas
mesmas praias em que se encontra o tipo 2 (Figura 4.5). É exemplificado na porção meio-
sudoeste da ilha Comprida, especialmente entre as distâncias 16 e 23 km a partir da ponta
sudoeste, onde as rupturas de deflação chegam a avançar mais de uma centena de metros
ao interior.

Figura4.5.Exemplosdesistemaseólicoscosteirosdotipogoun-et@
sudoeste da praia de llha Comprida, SP, entre 15 e 18 km a NE da desembocadura deCananéia.
B. Praia do Saco (Estância), SE.

4. Sistema eólico costeiro tipo A-Blll

No tipo A-Blll, as dunas frontais são ladeadas ao interior por dunas parabólicas
(Figura 4.6). Este tipo encontra-se melhor representado no trecho da costa nordestina entre
Barra de Camaratuba, no norte da Paraíba, e Natal, no centro-sul da costa potiguar (Figura
4.6C), mas ocorre também, mais localmente, nas proximidades de Sarita, RS (Figura 4.64),
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na parte centro-leste da Restinga de Massambaba RJ (Figura 4.68), na costa do Sergipe e
no trecho de direção NW da costa do Çearâ (Figura 4.6D). Estas regiões possuem em
comum o vento efetivo oblíquo, em ângulo de aproximadamente 45o com a linha de costa. O
comprimento máximo do sistema nestas regiÕes, na direção do vento efetivo, é de pouco
mais de 1 km.

Figura 4.6. Exemplos de sistemas eólicos costeiros do tipo 4 ou A-Blll. A. Praia do Cassino, a norte
de Sarita (Cassino), RS. B. Parte meio-leste da praia de Massambaba, junto a Figueira (Arraial do
Cabo), RJ. C. Praia de Pium, a sul de Ponta Negra (Natal), RN. D. Praias de Balbino (entre rios, a
SE) e Baloque (municípios de Cascavel e Aquiraz), CE.

5. Sistema eólico costeiro tipo A-B-CI

O sistema tipo A-B-CI possui elementos de estoque inicial na forma de dunas frontais
(43, 44, A5), elementos de planÍcie deflacionar na forma de rupturas (81 ,B,2, 83) e/ou dunas
parabólicas (84), e elementos de campo de dunas, representadas exclusivamente por
cordões de precipitação (C1), via de regra formados por dunas parabólicas coalescidas.
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Encontram-se exemplos deste tipo de sistema entre Vergas e Cassino, RS (Figura 4.7A), no
litoral sul de Santa Catarina, na porção leste da restinga de Massambaba, RJ, na planície
costeira junto à foz do rio São Francisco (Figuras 4.78,C), e em parte das praias da costa
norte potiguar entre Natal e Touros, como Redinha, Maxaranguape e Pititinga (Figura 4.7D),
onde se associa ao tipo 4. Na planície costeira dafoz do São Francisco, a porção norte, com
maior disponibilidade de areia fina e muito fina (Barbosa 1997), apresenta feições
transicionais para o tipo 6, como maior entulhamento da zona deflacionar, maior largura do
cordão de precipitação, presença sazonal de barcanóides e lobos de precipitação
relativamente alongados.

As dimensões encontradas em campos de dunas desta categoria são muito variáveis.
Característica comum às ocorrências identificadas é o ângulo oblíquo (até 70o) do vento
efetivo em relação à linha de costa.

Figura 4.7. Exemplos de sistemas eólicos costeiros do tipo 5 ou A-B-C|. A. Região a norte de
Estreito (Rio Grande), RS. B. Praia de Pirambu, a SW da foz do rio São Francisco, SE. C. Praia da
Peba, a NE da foz do rio São Francisco (Piaçabuçu), AL, em transição para tipo 6. D. Praias de
Redinha - Santa Rita e Genipabu-Graçandu, a norte daÍoz do rio Potenji (Extremoz), RN.
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6. Sistema eólico costeiro tipo A-B-CIl

O sistema tipo A-B-Cll compreende elementos de dunas frontais (A3, 44, AS),
rupturas de deflação (81,82, 83) e/ou dunas parabólicas (B4), com ou sem retrocordões
(85), e campo de dunas incompleto, formado por barcanóides e cordões de precipitação
(C2). Encontra-se, por exemplo, no trecho convexo da costa gaúcha, entre Chuí e Albardão
(Figura 4.84), na ilha de Santa Catarina (SC), no trecho de orientação leste-oeste da costa
potiguar (Figura 4.88, C), na costa sudeste do Ceará (Figura 4.8D) e no litoral do piauí. A
partir deste tipo, começam a tornar-se possíveis extensöes de mais de uma dezena de
quilômetros no rumo do vento efetivo. Característica comum às diversas ocorrências na
costa brasileira é o caráter simétrico ou sub-simétrico do campo de dunas.

Figura4.8.-Exemplosdesistemaseólicoscosteirosdotipo0ou
Grande), RS. B. Praia dos Galos (Galinhos), RN. C. Praia do Minhoto (Guamaié), RN. D. praia do
Morro Branco (Beberibe), CE.
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7. Sistema eólico costeiro tipo A-B-Clll

O sistema tipo A-B-Clll é formado por elementos de dunas frontais (43, A4, A5),
planície de deflação com dunas parabólicas e rastros lineares, freqüentemente com
retrocordöes (84, B5), e campo de dunas livres completo (C3), com lobos deposicionais
proeminentes. Ocorre entre Quintão e Tramandaí, RS (Figura 4.94), na costa catarinense
entre Campo Bom e Arroio Corrente (Figura 4.98) e entre Laguna e Garopaba, nas praias do
Foguete e Peró, em Cabo Frio (RJ), em várias praias da costa noroeste do Ceará (Figuras
4.9C,D) e em parte dos Pequenos Lençóis Maranhenses. Neste conjunto de ocorrências, os
ângulos entre vento efetivo e linha de costa são menores que 600, a extensão no rumo do
vento é nunca inferior a 3 km, e a forma da linha de costa é predominantemente côncava.

Figura 4.9. Exemplos de sistemas eólicos costeiros do tipo 7 ou A-B-Clll. A. Região de Bojuru, RS.
B. Praia Grande do Sul, entre Campo Bom e Arroio Corrente, Jaguaruna, SC. C. Praias de
Fleixeiras, lmboaca e Mundaú (Trairi), CE. D. Praia de Jericoacoara, CE.

L Sistema eólico costeiro tipo A-C

O sistema tipo A-C caracteriza-se pela passagem direta da associação de elementos
de praia-duna, representada por protodunas ou dunas sem vegetação transversais ao vento,
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com ou sem retrocordÕes elou nebkhas associados (46, 47, A8), para associação de
elementos de campo de dunas (C3). Os elementos de deflação são tipicamente ausentes,
ainda que falhas localizadas de cobertura arenosa (86) possam ocorrer (Figura 4.10). Os
principais exemplos seriam o trecho convexo da costa do Rio Grande do Sul entre as lagoas
Retovado e Charqueada (Figura 4.104), a costa sul catarinense entre Arroio Corrente e
Santa Marta, a praia entre Ribeirão e Guarda do Embaú (SC) e os Lençóis Maranhenses
(Figura 4.10D). Em outros dois exemplos da costa do Maranhão, as praias de Tutóia e Ponta
das Gaivotas (Figura 4.10C), a associação de elementos de campo de dunas encontra-se
incompleta (sem cordão de precipitação e lobos deposicionais), porém não por questão de
aporte insuficiente, mas por falta de espaço para acomodação destes elementos (existência
de canal de maré ao interior). Situação similar ocorre ainda na parte oeste da praia de Galos
(Galinhos), RN, e na praia de Aranaú (Acaraú), CE (Figura 4.108).

Os exemplos de sistema eólico tipo A-C apresentam como características os ângulos
baixos (<45o), e freqüentemente sub-paralelos, entre vento efetivo e linha de costa, as
elevadas dimensões (comprimento e largura mínimos de 10 e 7,5km, respectivamente), o
caráter simétrico do campo de dunas e a plataforma continental larga (> 100 km). A praia
entre Ribeirão e Guarda do Embaú constitui exceção no que se refere à largura da
plataforma, enquanto Lençóis Maranhenses é grande exceção tanto quanto à inclinação à
linha de costa como quanto à simetria.

Figura 4.10. Exemplos de sistemas eólicos costeiros do tipo I ou A-C. A.Região de Mostardas, RS.
B. Praia de Aranaú (Acaraú), CE. C. Ponta das Gaivotas (Tutóia), MA. D. Lençois Maranhenses,
MA.
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4,5, lnfluxo/efluxo ys, espaço de acumulação

A comparação entre as características dos o¡to tipos de sistemas deposicionais
eólicos aqui deduzidos para a costa brasileira evidencia tendências gerais com o grau
crescente de desenvolvimento do sistema, compatíveis com as previsões apresentadas no
modelo conce¡tual. Por exemplo, a tendência para maior desenvolvimento nas zonas de
plataforma mais larga. Mas evidencia também ¡mportantes exceções nessas tendências
gerais, o que vem confirmar o principio sistêm¡co da não causalidade ou näo linearidade de
relações entre variáveis: não existe um só fator, como or¡entâção do vento ou largura da
plataforma que, sozinho, consiga explicar todas as tendências de variação observadas, na
prática, do estág¡o de desenvolvimento 1 ao 8. Até mesmo as tendências morfométricas
mais imediata e diretamente ligadas ao grau de desenvolvimento do sistema, por exemplo, o
crescimento das dimensöes comprimento e largura e da distância de equilíbrio, guardam
exceções importantes. Chama particularmente a atenção a grande amplitude de variação de
tamanho dos sistemas, especialmente nas categorias supostas como de alto grau de
desenvolvimento.

A existência destas exceções torna claro, ao mesmo tempo, que não se pode
relacionar o grau de desenvolvimento do sistema eólico costeiro s¡mplesmente à relação
influxo/efluxo, ou pelo menos não em termos absolutos. Aceitar o contrário seria acreditar
que todos os exemplos de grau I possuem saldo sedimentar de mesma ordem de grandeza
absolula. A razão para isto é o efeito de escala ou tamanho relativo na tipologia de sistemas
eólicos em foco. Um sistema eólico restrito a arco praial relat¡vamente pequeno, como o de
Ribeirão - Guarda do Embaú (SC), requer saldo positivo de sedimentos eólicos muito menor,
em número absolutos, que o mesmo tipo de sistema encontrado ao longo de trechos mais
extensos de costa, como Arroio Corrente - Laguna (SC), Retovado-Charqueada (RS), e,
chegando ao outro extremo de tamanho, Lençóis Maranhenses. O comprimento do arco
praial e a largura da planície até a zona periserrana ou lagunar, disponível para livre atuação
do vento e para migração dunar, desempenham, na determinação da tipologia do sistema
eólico, papel similar ao exercido pelo espaço de acomodação na determinação do padrão de
preenchimento de bacias subaquosas. Em resumo, a tipologia de sistemas eólicos aqui
apresentada não sê relaciona simplesmente ao balanço influxo-efluxo (Qi-Qe), e às inúmeras
variáveis locais e regionais que ¡nteragem para delerminar este balanço, mas também ao
espaço disponível para acumulação e avanço normal do sistema. Em outras palavras,
relaciona-se ao saldo influxo-efluxo relativo a esse espaço.

Se o espaço de acumulação diminui, sob saldo influxo-efluxo positivo e constante, o
saldo eólico relativo aumenta. É o que ocorre, por exemplo, quando encostas e/ou corpos de
água posicionados ao inter¡or do sistema eólico costeiro afetam sua dinâmica. No caso de
encostas e escarpas, a desaceleração da velocidade de avanço horizontal apressa
progressivamente o entulhamento do sistema, das partes mais distais para as mais
proximais. A influência de corpos de água lacustres ou lagunares situados a sotavento do
campo de dunas pode ser dividida em três momentos. Num primeiro momento, a aceleração
do vento nas vizinhanças do corpo de água reduz a altura de equilíbrio e aumenta a
velocidade de migração do sistema eólico. lsto gera o avanço preferencial do sistema no
rumo do corpo de água. Num segundo momento, a chegada de areia sobre a zona
deprimida, úmida e às vezes vegetada da margem do corpo de água, reduz bruscamente
esta migração. Num terceiro momento, desde que haja estoque suficiente na associação de
fornecimento inicial, o sistema é progressivamente entulhado das partes distais para as
proximais. É interessante reexaminar a distribuição dos campos de dunas transgressivos do
Rio Grande do Sul e do sul catarinense sob essa perspectiva. Os campos "mais bem
desenvolvidos", compatíveis com os tipos de mais alta Êzáo influxo/efluxo na classificação
aqui apresentada, ocorrem coincidentemente nos trechos de costa onde o sistema lagunar



se encontra mais próximo da linha de costa, em pleno assoreamento pelo sistema eólico.
lsto torna claro que se trata aqui de relação influxo/efluxo específica ou relativa. Exemplos
análogos em menor escala encontram-se na ilha Comprida, SP, no campo de dunas
associado à foz do rio São Francisco, AL, e ao longo do trecho da costa cearense com
orientação SE-NW. Na praia da llha Comprida, o único trecho com ocorrência de campo de
dunas livres (Figura 4.11A) coincide justamente com a zona de maior estreitamento da ilha-
barreira (Giannini et al. 2007). No campo de dunas da praia do Pontal do Peba, os dois
principais lobos deposicionais encontram-se sobre lagos intercordões (Figura 4.118). Na
região de Beberibe, onde lagos e rias estuarinas, de geometrias respectivamente sub-
circular e alongada transversal à costa, ocupam não mais que 10% da área da planície, 60 a
70% dos lobos deposicionais desenvolvem-se justamente a barlavento destes corpos de
água (Figura 4.11Cl,.

Figura 4.11. Evidências de formação ou
crescimento preferencial de campos de dunas
livres onde a pista do vento encontra lagunas,
lagos ou estuários. A. Praia de llha Comprida, SP.
B. Praia do Pontal do Peba (Piaçabuçu), AL. C.
Praias de Barra de Sucatinga, Uruaú e Diogo
(Bebeberibe), CE.

Várias tendências de variação observadas com o aumento da relação influxo/efluxo
vs. espaço confirmam previsões construídas a partir do modelo de saldo sedimentar relativo.
A redução do ângulo entre vento efetivo e linha de costa nos tipos de sistemas de número
mais alto, por exemplo, pode ser relacionada à elevada taxa de manutenção da areia eólica
dentro de faixa costeira extremamente restrita. O resultado é um sistema extenso ao longo
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da costa, bem desenvolvido e com bom potencial de superação de obstáculos (pontões
cristalinos, por exemplo) nessa direção, porém tipicamente pouco afastado da praia. Uma
segunda tendência, o aumento da simetria dos campos de dunas com a elevação da relação
influxo/efluxo, guarda certamente correlação direta com a tendência anterior, pois ångulos
baixos entre transporte eólico e linha de costa favorecem o espalhamento homogêneo da
areia ao longo daquela estre¡ta faixa costeira.

No extremo oposto, os sistemas de dunas frontais, supostamente gerados sob baixo
saldo entre influxo e efluxo, apresentam duas de suas áreas de ocorrência mais importantes,
o litoral norte paulista e sul fluminense e o litoral sul nordestino, coincidentes com áreas de
espaço de acumulação reduzido pela máxima aproximação à costa das encostas da serra do
Mar e das falésias da Formação Barreiras, respectivamente. Aqui, são provavelmente outros
fatores, controladores do próprio aporte, como as características morfodinâmicas das praias,
freqlientemente de tombo, e a constituição dos sedimentos, rica em areia média e grossa e
em minerais pesados, que inibem o desenvolvimento do sistema eólico. Apesar do espaço a
ser preenchído ser pequeno, o próprio transporte e acumulação eólicos encontram-se
desfavorec¡dos.

4.6. Análise de estabilidade do srsfefna

4.6.1 . Estabilidade de tipo

Conclu¡-se que os o¡to tipos ou graus de desenvolvimento de sistemas eólicos
costeiros aqui identificados com base em exemplos brasileiros representam estágios
morfodinâmicos determinados pela relação, crescente de 1 a 8, entre saldo sedimentar
eólico envolvido na iniciação do sistema e taxa de criação de espaço de acumulação.
Alcançada a relação de equilíbrio entre influxo e efluxo dentro do sistema, e suposta nula a
criação de espaço (através, por exemplo, de estabilidade da linha de costa), cada um desses
tipos prossegue ativo e estável, enquanto essas condições permanecerem. Nessa situação,
a resposta do sistema é de permanente reconstrução no caso de elementos de dunas
frontais e de simples migração no rumo do vento, no caso de demais elementos. Desse
modo, nos tipos 1 e 2, a associação de elementos praia-duna mantém-se na mesma posição
ao longo do tempo, sem perder suas caracteristicas morfológicas. Analogamente, nos tipos 3
a 8, as associações de elementos de deflação e de campo de dunas podem migrar e se
replicar, mas o aparecimento de novo campo de dunas junto à praia é acompanhado da
estabilização do anterior. Mudam as posições dos elementos, sem alteração substancial de
morfologia. Sìgnifica que a evolução no tempo destes tipos, sob balanço influxo-efluxo
equilibrado, é a formação de sistemas múltiplos paralelos de diferentes idades.

Se a relação influxo/efluxo se modifica, criando desequilíbrio próximo do equilíbrio, o
sistema reage mais uma vez por auto-regulação ou retroalimentação negativa, sem modificar
suas características morfológicas essenciais. Um exemplo é a redução do influxo devido ao
aumento de coesão das areias de praia por chuvas temporárias prolongadas. A resposta do
sistema pode ser apenas o ligeiro aumento dos elementos com vegetação, além do
incremento de coesão de suas próprias areias, o que reduz o efluxo e, desse modo, desloca
o equilíbrio no sentido oposto ao imposto pelas perturbação, de modo a manter suas
características morfológicas. O comportamento da linha de costa, como variável do espaço
de acumulação, não é suficiente para determinar o tipo e a dinâmica do sistema eólico, mas
também influi na morfodinâmica eólica através desse princípio de auto-regulação. Se a linha
de costa sofre regressão temporária, o espaço de acumulaçäo aumenta, reduzindo
teoricamente o influxo por área de deposição, mas esta perda de influxo especÍfìco é
compensada porque parte da areia que antes se encontrava submersa torna-se disponÍvel



ao. vento. Se a costa possui comportamento lransgressivo, a perda imediata de espaço de
acumulação é compensada pela saida de areias eólicas por erosão subaquosa.

Se a relação influxo/efluxo ou o espaço de acumulação se modificam de modo
drástico, criando desequilíbrio muito distante do equilíbrio, o sistema reage por auto-
organização ou retroalimentação positiva. Trata-se do tipo de transformação que leva de um
estágio morfodinâmico a outro, em poucas anos a séculos, portanto em processo
instantâneo na escala de tempo geológica. Este tipo de processo requer alteração brusca
nos fatores de controle do estoque ¡nicial. O sistema é colocado numa situação ¡nteiramente
nova, muito distante de seu equilibrio anterior, o que requer dissipação concentrada de
energia, no caso, eólica. Sob condição de específico decrescente (queda absoluta do saldo
influxo-efluxo e/ou aumento absoluto de espaço), a reação consiste em deslocar o sistema
para um novo equilíbrio dinâmico, em que a retenção de areia seja menor, poftanto para
estágio morfodinâmico de número (geralmente seguinte) inferior. Sob condição de influxo
específico crescente, o sistema desloca-se para estágio de numero mais alto, compatível
com s¡tuação de maior retenção de areia eólica. O comportamento da linha de costa mais
uma vez não é suficiente para determinar o tipo e a dinâmica do sistema eólico, mas influi na
morfodinâmica eólica através do princípio de auto-organização. Se a linha de costa regride
irreversivelmente, parte da areia que antes se encontrava em circulação no sistema praia-
duna passa a ser consumida para a construção dos elementos subaquosos progradantes, o
que diminui a disponibil¡dade de areia para o sistema eólico, ao mesmo tempo em que
amplia o espaço de acumulação; a reação do sistema é portanto de deslocar o equilíbrio
para estágio compatível com menor consumo de are¡a eólica. Se a costa possui
comportamento transgressivo, depósitos subaquosos preexistentes, erodidos e recolocados
em circulação, elevam a probabilidade de alimentação do sistema eólico, ao mesmo tempo
em que podem reduzir o espaço de acumulação. A retroalimentação positiva do sistema atua
neste caso no sentido de aumentar a saturação de areias eólicas. Sob comportamento
regressivo persistente, a sucessão de regimes de saldo eólico cada vez menor pode
conduzir por exemplo à transformação de campos de dunas livres em feixes de cordöes
dunares. Já sob comportamentos transgressivos persistentes, cordões de dunas frontais
podem sofrer deflação crescente e permitir o estabelecimento gradual de campos de dunas
livres.

O exemplo mais extremo de auto-organização no modelo aqui . proposto seria a
transformação de uma planÍcie monótona de cordöes dunares progradantes, típicos do
estág¡o 1, em campos de dunas móveis característicos dos estágios 5 a 8, ao final de uma
elevação rápida do NRM. Com esta elevação, a grande quantidade de are¡a antes emersa,
colocada em c¡rculação no recém-instalado sistema praia-duna, pode representar enorme
estoque potencial para o transporte eólico. Este é o tipo de processo aqui evocado para
explicar a formação das duas seqüências de depósitos eólicos, deduzidas em grande parte
dos setores costeiros brasileiros com vocação atual ou recente para formação de campos de
dunas. Dentro da seqüência mais nova, os depósitos representativos de três gerações
eólicas (2,3 e 4), também ¡dentificados em vários setores da costa brasileira, teriam se
diferenciado no conlexto de retroalimentaçöes negativas poster¡ores à máxima inundação
marinho-lagunar do Holoceno (Giannini 1993). Haja visto o caráter pós-transgressivo das
duas gerações mais novas em todos esses setores, parece evidente que um fator
determinante do hiato entre estas gerações e a geração 2 tenha sido a redução do
suprimento eólico, por ocasião da máxima inundação, em virtude da escassez de áreas
emersas e/ou do lençol freático elevado e, conseqüentemente, da pouco volume de areia
incoesa disponível para o transporte eólico. O atraso da resposta do sistema à perturbação
representada pelo afogamento transgress¡vo implica a possibilidade de este hiato ser
materializado numa super-superfície ainda em formação. lsto ajudaria a explicar a sua
pequena representatividade regional, e o contato ora gradual ora abrupto entre os depósitos
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das geraçöes 2 e 314, confotme observado em Santa Catarina (Giannini 1993, Giannini ef a/.
2001b,c,2007c). A redução do suprimento eólico pela máxima inundação explica também a
menor extensão em área das gerações 3 e 4 em comparaçäo com a geração 2.

Por outro lado, a geração 4 é aparentemente mais importante em área e volume de
areia que a geração 3, o que pode em alguma medida ser atribuído a uma questão de
escala, o "paradoxo da taxa de sed¡mentação" (item 2.3.3; Quadro 2.3). Mas este fato
poderia ser explicado também pela relação pelo menos em parte autocíclica e transicional
entre estas duas gerações. Por outro lado, o aparente hiato entre suas respectivas idades
(item 3.1.1.3), caso confirmado, permitiria interpretar que a geração 4 represente uma
retomada ou intensificação da sedimentação eólica ligada a aumento de aporte. Muitos
fatores, isolados ou combinados, poderiam ter interagido para determinar este aumento, mas
dois deles devam talvez merecer especial atenção em estudos futuros. O primeiro deles é o
climático, com indícios de águas mais frias na plataforma sul-sudeste e de climas mais secos
em parte do país, no fìnal do Holoceno (item 3.1.2.4). O outro é o NRM, com suspeitas de
ascensão nas últimas décadas ou séculos (Villwock & Tomazelli 1989, Angulo & Giannini
1996, Tomazelli et al. 1998, Harari et al. 2004).

4.6.2. Estabilidade de posição e a arquitetura deposicional

Transformações na rczão entre o saldo influxo-efluxo e o espaço de acumulação
eólica refletem-se em mudanças não somente no tipo de sistema, conforme discutido no item
anterior, mas também na definição do seu sentido de movimento (avanço, recuo, expansão
ou conhação), ao longo do tempo, e da velocidade com que este mov¡mento ocorre.

O espaço de acumulação do sistema eólico costeiro é controlado essencialmente
pela taxa de variação do volume de sedimentos eólicos e pela posição da linha da costa.
Taxas de crescimento de aporte nulas ou negativas levam à estabilização do sistema, a
menos que o espaço de acumulação reduza-se na mesma proporção, através de
transgressão da linha de costa. Analogamente, linhas de costa francamente regressivas
diluem o aporte eólico por ampla área e condenam o sistema à estabilização. Com base
nestas premissas, três casos de dinâmica de sistema eólico costeiro e, por conseqüência, de
arquitetura deposicional, podem ser reconhecidos, conforme a linha de costa esteja estável,
variável segundo pulsos regressivos ou transgressiva (Sawakuchi 2006). Variações dentro
dos dois primeiros tipos devem-se à taxa de crescimento do aporte eól¡co, se baixa (linear)
ou elevada (exponencial).

No primeiro caso, linha de costa estável, o campo de dunas amplia gradualmente sua
área de acumulação, de tal modo que as superfícies de tempo encobrem-se sucessivamente
na totalidade. Se o aporte sedimentar eólico cresce em razão linear, o aumento da área de
acumulação dá-se em taxa declinante com o tempo e o campo de dunas desloca-se para o
interior em padrão clino-ascendente ou cavalgante (Sawakuchi 2006; Figura 4.12A). O
resultado, em termos de sucessão estratigráfica, é a deposição de fácies proximais sobre
fácies distais, por exemplo, associações de deflação sobre associações de cavalgamento e
superposição, e estas sobre associações de avanço. Se o aporte sedimentar eólico aumenta
em função exponencial, o aumento da área de acumulação dá-se em taxa constante
(Sawakuchi 2006) e as associações de fácies de superposição e cavalgamento avançam
não somente sobre suas associações vizinhas mais distais, de avanço, como sobre as mais
proximais, de deflação e suprimento inicial (Figura 4.128).

O segundo caso, linha de costa alternando fases de estabilidade e pulsos
regressivos, também pode gerar padrões estratigráficos distintos dependendo da taxa de
aumento do aporte eólico. Se essa taxa é linear, campos de dunas desencadeados durante
fases de estabilidade da costa podem ser sucessivamente abandonados, na fase
subseqüente de regressão, devido ao isolamento ou distanciamento de sua área fonte
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pr¡mária. Cada campo de dunas é apenas parcialmente coberto, em suas fácies mais
proximais, pelo campos de dunas gerado na fácies de estabilidade subseqüente (Figura
4.12C). O empilhamento seria portanto de fácies distais sobre proximais. Se a taxa de
crescimento do aporte eólico é exponencial, o campo de dunas da nova fase de estabilidade
da costa pode avançar sobre a superfície do campo de dunas antigo (Figura 4.12D) e gerar
amalgamação de depósitos de superposição formados em diferentes linhas de tempo
(Sawakuchi 2006).

No terceiro e último caso, linha de costa transgressiva sob NRM ascendente, as
fácies proximais são sucessivamente inundadas, enquanto as fácies distais podem tanto
sofrer inundação por eventual sistema estuarino-lagunar (Figura 4.12E), como restrição por
obstáculos. A redução da área de acumulação favorece a concentração do aporte eólico e o
desaparecimento ou entulhamento das zonas de deflação.

Figura 4.12. Arquiteturas deposicionais do sistema eólico costeiro. A. Com linha de costa estável e
aporte eólico crescente em taxa linear. B. Com linha de costa estável e aporte eólico crescente em
taxa exponencial. C. Com linha de costa regressiva em pulsos e aporte eólico crescente em taxa
linear. D. Com linha de costa regressiva em pulsos e aporte eólico crescente em taxa exponencial. E.
Com linha de costa transgressiva e NRM ascendente. L1 e L2 representam linhas de tempo ou de
costa sucessivas. Adaptado de Sawakuchi (2006).
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5. Gonclusões

As seguintes conclusöes podem ser enumeradas:

1. A dinâmica de um sistema deposicional eólico é controlada pelo seu saldo sedimentar e
pelo espaço para estocagem deste saldo. O saldo refere-se à diferença entre entradas e
saídas de sedimentos eólicos, ou influxo (deriva eólica efetiva) e efluxo, respectivamente. O
espaço de estocagem é determinado pela posição do nível freático relativa à superfÍcie
deposicional, controlada basicamente pelo clima e pela taxa de subsidência, os quais, nos
casos costeiros, agem combinadamente através do nível relativo do mar (NRM).

2. A estocagem eólica desdobra-se em dois conceitos, o de acumulação, mecanismo pelo
qual os sedimentos depositados pelo vento ao longo do tempo constituem um corpo
tridimensional de estratos, e o de preservação, que é a incorporação desta acumulação ao
registro estratigráfico.

3. Em sistemas eólicos costeiros, o espaço de acumulação é delimitado pela extensão da
área fonte (praia), e pelas d¡mensões de equilíbrio, isto é, distância no rumo do vento e altura
dentro das quais o saldo influxo menos efluxo no sistema permaneça positivo.

4. A distância e a altura de equilíbrio refletem-se nas dimensões do sistema eólico costeiro e
representam atratores no seu desenvolvimento em direção ao equilíbrio estacionário (influxo
igual a efluxo).

5. Em escala macroambiental, o saldo sedimentar eólico depende do aporte primário, ¡sto é,
da disponibilidade de sedimentos no s¡stema costeiro que atua como fonte, controlado por
variáveis imediatas (locais e de curto prazo) e variáveis mediatas (regionais e de longo
prazo).

6. Entre as variáveis imediatas que controlam o aporte primário de modo favorável à
formação de sistemas eólicos, destacam-se o transporte e acúmulo por deriva litorânea
longitudinal, o grau de dissipatividade da praia, a escassez de vegetação e o suprimento
fluvial.

7. As variáveis mediatas que controlam o aporte primário e seu potencial de transferência
para o sistema eólico costeiro quaternário são as condições climáticas (ventos, precipitação
e tempestuosidade), o NRM e a fìsiografia da margem da bacia (plataforma continental).

8. A formação e preservação de sistemas eólicos costeiros são favorecidas em tratos de
sistema de mar alto e em plataformas de baixo declive (menor que 0,8o, aproximadamente)
desde que acima do ângulo mínimo (em torno de 0,10) necessário para o transporte eficiente
de areia pelas ondas rumo à zona intermarés.

9. Com base em critérios geomorfológicos e tectono-estruturais, a margem cont¡nental
brasileira pode ser dividida em seis setores, de sul para norte: l. Chuí-Laguna, 2. Laguna-
Joinville, 3. Joinville - Angra dos Reis, 4. Angra dos Reis - Cabo Frio, 5. Cabo Frio - Touros
e 6. Touros - Oiapoque. A maior concentração e porte de campos de dunas livres encontra-
se nos setores 1 e 6, e a menor no setor 3. Esta distribuição pode ser explicada por uma
convergência de fatores fisiográficos e climáticos.

10. Do ponto de vista fisiográfico, os setores com maior desenvolvimento de campos de
dunas possuem como caracter¡sticas em comum a plataforma continental relat¡vamente
larga e de baixo mergulho e o predomínio de arcos praiais extensos (mais longos que 12
km). Já no setor com menor desenvolvimento de campos de dunas, a carâcterística
geomorfológica mais singular é a presença da serra do Mar.



11. Do ponto de vista climático, o setor 1, ChuÊLaguna, destaca-se pelo verão quente e
distribuição homogênea das chuvas ao longo do ano (1400 a 1900mm), enquanto o setor 6,
Touros-Oiapoque, coincide com a zona megatérmica de verão seco. Em contraste, o setor 3,
Joinville - Angra dos Reis, concentra os maiores índices pluviométr¡cos do país,
relacionados às chuvas orográfìcas da serra do Mar e à sua coincidência com a posição
média da ZCAS.

12. A influência do clima, âtravés do regime de ventos, no rumo de avanço de campos de
dunas, é perceptível pr¡ncipalmente em escala regional. Nessa escala, é possível dividir a
costa brasileira quanto ao regime eólico em três setores maiores. O setor norte, abrangendo
a costa nordestina, é influenciado pelos ventos alísios de E, NE e SE. O intermediário, entre
o litoral fluminense e a ilha de Santa Catarina, reflete a influência da precipitação sazonal
que câracteriza a ZCAS. O transporte eólico é ai dom¡nado pelos ventos mais fortes de sul,
efetivos preferencialmente no ¡nverno, estaçäo mais seca e de frentes frias mais ¡ntensas.
No setor sul, a distribuição de umidade é antes controlada pelo avanço da massa de ar polar
que pela sazonalidade. Assim, os ventos mais fracos, porém mais secos e persistentes,
oriundos de NE, prevalecem sobre os intensos ventos de sul no transporte eólico.

13. A influência da orientação da linha de costa sobre a direção e rumo de avanço dos
campos de dunas diminui gradualmente de norte para sul. Assim, no setor norte, variações
sub-regionais no rumo de avanço são determinadas principalmente pela transversalidade
entre direção de vento e linha de costa. Em Cabo Frio, no setor intermediário, campos de
dunas com rumos opostos ocorrem em praias vizinhas de distintas orientações. Já no setor
sul, reversões nos campos de dunas ocorrem apenas em caráter local e/ou temporário e
campos de dunas sub-paralelos à costa tornam-se mais comuns.

14. A redução, de norte para sul, da influência da orientação da costa sobre o rumo de
avanço dos campos de dunas pode ser mais um indÍcio de influência do clima, em escala
regional (regimes de ventos com menor variabilidade direcional a sul). Mas reflete também a
redução da amplitude de maré para sul. A regra de Goldsmith, de maior potencial de
formação de dunas com aumento do ângulo entre costa e vento, baseia-se na premissa
implícita de redução de efluxo para os sistemas subaquosos vizinhos, com o aumento desse
ângulo. No entanto, este efluxo pode ser reduzido também por outros fatores, com destaque
para a diminuição da retirada de sed¡mentos pela maré.

15. Em escala mais local e imediata, a orientação da linha de costa e das frentes de onda, e
portanto, o rumo residual de deriva litorânea longitudinal, possuem evidente influência na
posiçäo dos campos de dunas, em relação ao arco praial, e na sua assimetria. Como regra,
os campos de dunas inic¡am-se e são melhor desenvolvidos, com maiores distância e altura
de equilÍbrio, no pólo deposicional da deriva longitudinal. Esta regra é válida pelo menos em
arcos praiais restritos (até dezenas de quilômetros), sem trânsito (by-pass) eólico ou
litorâneo significativo, onde a capacidade de transporte por deriva litorânea longitudinal seja
compatÍvel com o aporte continental através de rios e desembocaduras estuarino-lagunares.
Esta é a condiçäo dominante entre o cabo de Santa Marta e a costa do Piauí.

'16. A sul do cabo de Santa Marta, a quase ausência de rios ou promontór¡os, por distâncias
de dezenas de quilômetros ao longo da costa, a existência de irregularidades suaves na
plataforma continental interna adjacente e o ângulo baixo de decl¡ve desta plataforma (em
torno do "valor mínimo" de 0,1o, citado na conclusão 7) lazem com que o balanço de
sed¡mentos nos sistemas costeiros fique a mercê das convergências e divergências de
refração de ondas cr¡adas pela topografia de fundo. Desse modo, a influência da fìsiografia
da plataforma continental interna sobre a energia e a trajetória das ondas é realçada, com
concentração de estoque sedimentar e de campos de dunas nas zonas salientes,
caracterizadas por convergência de fluxo sedimentar por ondas e aumento de declive.
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17. A assimetria dos campos de dunas de Pequenos Lençóis e Lençóis Maranhenses, MA,
mais desenvolvidos em sua parte leste, de barlamar de deriva litorânea longitudinal,
relaciona-se a volume de sedimentos costeiros introduzido por rios maior que a capacidade
de dispersão pela deriva longitudinal. Em escala mais abrangente, porém, a reciclagem
sucessiva de sedimentos eólicos de um campo de dunas para outro, desde Tutóia até
Lençóis Maranhenses, através desses rios, e a interrupção da deriva longitudinal regional
pela baía de São José, reflete-se no aumento progressivo de tamanho dos campos de dunas
rumo W.

18. Os elementos morfológicos possíveis em sistemas eólicos costeiros podem ser divididos,
quanto à sua função, em quatro grupos: estoque ou suprimento inicial, deflação,
cavalgamento ou superposição, avanço.

19. Elementos de estoque ou suprimento inicial possuem as funções de armazenar e
fornecer areia para as demais fácies do sistema eólico. Correspondem assim ao que tem
sido denominado de sistema praia-duna. lncluem dunas frontais (estabelecidas e
incipientes), franjas de areia, protodunas e dunas sem vegetação de orientação transversal
ao vento (com respectivas planícies interdunas e nebkhas ou retrocordöes associados).
Const¡tuem a ún¡ca categoria funcional de elemento morfológico que possui existência
universal. Sob condição de desequilíbrio construtivo neste conjunto de elementos (influxo
maior que efluxo), o excesso de areia tende a ser consumido na formação e alimentação de
outros grupos funcionais de elementos, ma¡s interiores.

20. A sucessão de elementos morfológicos eólicos ao longo do sistema praia - duna é
determinada pela distribuição longitudinal de sedimentos. Esta, por sua vez, seria controlada
principalmente pela área fonte cont¡nental imediata (falésias e rios) e pelo padrão de deriva
litorånea longitudinal. A alternância e/ou passagem gradual entre feições eólicas de caráter
deposicional e erosivo pode ser correlacionada à existência de zonas de excesso ou déficit,
respectivamente, de sedimentos no prisma praia-duna.

21. Nas praias adjacentes a campos de dunas, a associação no tempo e no espaço entre
dunas com e sem vegetação evidencia que dunas livres formam-se às custas da destruição
de dunas frontais em presença de excesso de areia incoesa e que estas podem resultar dâ
colonização de dunas livres por vegetação. Os dois tipos de dunas estariam relacionados
como os lados opostos de um balanço de equilíbrio, controlado pela quantidade de areia
disponível ao retrabalhamento eólico.

22. Em o,dem de vocação deposicional eólica decrescente, os elementos morfológicos
eólicos de sistemas praia - duna frontal podem ser separados em seis categorias pr¡ncipa¡s:
1. elementos de estocagem sedimentar imediata, representados pelas dunas frontais
incipientes em terraço ou cordão; 2. elementos de estocagem sedimentar imediata retomada,
correspondente a dunas frontais incipientes em rampa; 3. elementos relacionados a
estocagem sedimentar interrompida, abrangendo as dunas frontais ¡ncipientes com falésias
vivas; 4. elementos de manutenção de estoque mediato, correspondentes às dunas frontais
estabelecidas; 5. elementos de erosão temporária, representados por dunas estabelecidas
ativas com falésias; e 6. elementos com erosão duradoura, equivalentes a paleodunas com
falésias.

23. Pan dada orientação do vento e da línha de costa, a altura e a d¡stância de equilíbrio do
sistema eólico aumentam em função direta do incremento na relação influxo/efluxo dos
elementos de estoque inicial. Ao longo de uma praia em que exista variação no t¡po de
elemento eólico de estoque primário, o campo de dunas tende a ser melhor desenvolvido em
altura e extensão nos trechos de dunas sem vegetação, como transversais e protodunas,
que nos trechos de dunas frontais.
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24. O grupo dos elementos de deflação possui a função de separar duas acumulações
principais (estoque inicial e estoque fìnal) segundo a distância de equilibrio. lnclui rupturas de
deflação, rastros lineares residuais, retrocordões, dunas parabólicas e parte dos montes
residuais. Características comuns a estes elementos são o caráter vegetado e a elevada
capacidade de reciclagem dos próprios sedimentos.

25. Quando o saldo sedimentar criado nos elementos de estoque inicial é ba¡xo, a simples
existência dos elementos de deflação é suficiente para consumir o excesso de areia do
sistema. Caso contrário, rumo ao inter¡or, seguem-se mais um ou dois grupos de elementos
morfológicos: os de cavalgamento ou superposição e os de avanço.

26. Elementos de superposição ou cavalgamento incluem dunas barcanas e, tipicamente,
cadeias barcanó¡des, com respectivas depressões interdunas e projeções lineares. Seu
pâpel é o de elevar a acumulação até a altura de equilíbrio, através da superposição sobre
megaforma de hierarquia maior, representada pelo campo de dunas livre, e, ao mesmo
tempo, através do cavalgamento das formas de leito de mesma hierarquia.

27. Elementos de avanço, representados por cordöes de precipitação e lobos deposicionais,
possuem a função de estender o campo de dunas, lateral e longitudinalmente, até sua
distância de equilíbrio. Na ausência de elementos de superposição, devido à ¡azäo
influxo/efluxo insuficiente, assumem também a função de alcançar a altura de equilíbrio.

28. Em analog¡a com demais grupos funcionais de elementos, os de avanço apresentam
influxo maior que efluxo enquanto, mantida a taxa de entrada de sedimentos no sistema, a

distância de equilíbrio não tiver sido atingida. Uma vez alcançada esta distânc¡a, o saldo
entre influxo e efluxo nas fácies de avanço também se torna nulo. A partir deste ponto, a
evolução do sistema varia, conforme seu balanço influxo-efluxo como todo torne-se nula ou
mantenha-se positiva.

29. Se a distância de equilíbrio é atingida e o saldo influxo-efluxo no sistema é nulo, as fácies
de avanço passam simplesmente a migrar. Esta migração leva ao distanciamento entre
campo de dunas e área fonte além da distância de equilibrio e, a médio prazo, à

estabilização do campo de dunas. Ao mesmo tempo, um novo campo de dunas tende a
surgir junto à praia.

30. Se o saldo influxo-efluxo no sistema como todo permanece positivo, o sistema mantém-
se através de retroalimentação negativa, com a subdivisão em duas porções, separadas por
planície de deflação, de modo que a porção mais proximal passe a atuar como fonte para a

distal. Ocorre assim a "duplicação" de campos de dunas ativos.

31. A replicação de campos de dunas pode ocorrer tantas vezes quantas a distância de
equilíbrio regional for alcançada sob condição de influxo do sistema maior que efluxo.

32. Os grupos de elementos morfológicos classificados quanto à função constituem domínios
do espaço dentro do sistema e, por extensão, verdadeiras associações de fácies. Assim, os
elementos de estoque inicial compöem a associação praia-duna (A). Os elementos de
deflação reúnem-se na associação planície deflacionar (B). E os elementos de cavalgamento
e de avanço, isolados ou associados, definem uma terceira associação faciológica, o campo
de dunas livres (C).

33. As relações entre as associaçöes faciológicas podem ser resumidas em quatro
categorias conforme o equilibrio entre matéria e energia (e entre influxo e efluxo) seja
atingido na associação praia-duna (A), na relação entre associação praia-duna e a

associação planície de deflação (A-B) ou na relação entre as associações praia-duna,
planície de deflação e campo de dunas livres (A-B-C). Relação direta entre as associações
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praia-duna e campo de dunas livres (A-C) representa equilíbrio entre influxo e efluxo
seguramente ainda não atingido.

34. A partir das quatro espécies de relaçöes entre associaçöes de elementos, oito t¡pos de
sistemas em equilíbrio podem ser enumerados, na ordem de entulhamento sedimentar
crescente: L Tipo A: dunas frontais; 2. Tipo A-Bl: dunas frontais com rupturas de deflação
atadas; 3. Tipo A-Bll: dunas frontais e rupturas de deflaçäo independentes; 4. Tipo A-Blll:
dunas frontais e dunas parabólicas; 5. Tipo A-B-Cl: dunas frontais, planície de deflação e
cordão de precipitação; 6. Tipo A-B-Cll: dunas frontâis, planície de deflação e barcanóides;
7. Tipo A-B-CIll: dunas frontais, planície de deflação e campos de dunas livres completos; 8.

Tipo A-C: protodunas/dunas transversais (sensu /afo) e campos de dunas livres completos.

35. A tipologia de sistemas eólicos de 1 a I relaciona-se à relação influxo-efluxo crescente,
relativa ao espaço de acumulação.

36. A reduçäo do ângulo entre vento efet¡vo e linha de costa em vários exemplos de tipos de
sistemas de número mais alto da costa brasileira pode ser relacionada à elevada taxa de
manutenção da areia eólica dentro de faixa costeira restrita.

37. Os sistemas eólicos limitados à associação praia-duna, supostamente gerados sob baixo
saldo entre influxo e efluxo, apresentam duas de suas áreas de ocorrência mais ¡mportantes,
o lìtoral norte paulista e sul fluminense e o litoral sul nordestino, coincidentes com áreas de
espaço de acumulação reduzido pela máxima aproxìmação à costa das encostas da serra do
lvlar e das falésias da Formação Barreiras, respect¡vamente. Aqui, são provavelmente outros
fatores, controladores do próprio aporte, como as caracterÍsticas morfodinâmicas das praias,

de tombo, e a constituição dos sedimentos, que inibem o desenvolvimento do s¡stema eólico.

38. Alcançada a relação de equilíbrio entre ¡nfluxo e efluxo dentro do sistema, e suposta nula
a criação de espaço (através, por exemplo, de estabilidade da linha de costa), cada um dos
oito tipos prossegue ativo e estável, enquanto essas condições permanecerem Nessa
situação, a resposta do sistema é de permanente reconstrução, no caso de elementos de
dunas frontais, e de simples migração no rumo do vento, no caso de demais elementos.
Desse modo, nos tipos 1 e 2, a associação de elementos praia-duna mantém-se na mesma
posição ao longo do tempo, sem perder suas características morfológìcas. Analogamente,
nos tipos 3 a 8, as associações de elementos de deflação e de campo de dunas, replicadas
ou não, mudam de posição, sem alteração substancial de morfologia.

39. Se a relação influxo/efluxo ou o espaço de acumulação (linha de costa, por exemplo) se
modificam, crìando desequilíbrio próximo do equilibrio, o sistema reage por auto-regulação
ou retroalimentação negativa, sem modificar suas características morfológicas essenciais.

40. Se a relação influxo/efluxo ou o espaço de acumulação se modifìcam de modo drástico,
criando desequilíbrio muito distante do equilibrio, o sistema reage por auto-organização ou
retroal¡mentação positivâ. Passa-se de um estágio morfodinâmico a outro, em processo
instantâneo na escala de tempo geológica ("evolução espontânea").

41. Sob condição de influxo específico decrescente (queda absoluta de razão influxo/efluxo
e/ou aumento absoluto de espaço), a evolução espontânea consiste em deslocar o sistema
para um novo equ¡líbrio dinâmico, em que a retençäo de areia seja menor, portanto para

estágio morfodinâmico de número inferior; e vice-versa.

42. O comportamento da linha de costa não é suficiente para determinar o tipo e a d¡nâmica
do sistema eólico, mas influi na morfodinâmica eólica através do princípio de auto-
organização. Por exemplo, se a linha de costa regride irreversivelmente, parte da areia que

antes se encontrava em circulação no sistema praia-duna passa a ser consumida para a
construção dos elementos subaquosos progradantes, o que diminui a disponibil¡dade de
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areia para o slstema eól¡co, ao mesmo tempo em que ampl¡a o espaço de acumulação; a
reação do sistema é portanto de deslocar o equilíbrio para estágio compatível com menor
consumo de areia eólica.

43. No caso oposto, costa com comportamento transgressivo, depósitos subaquosos
preexistentes, erodidos e recolocados em circulação, elevam a probabilidade de alimentação
do sistema eólico, ao mesmo tempo em que podem reduzir o espaço de acumulação. A
retroalimentação positiva do sistema atua neste caso no sentido de aumentar a saturação de
areias eólicas.

44. Sob comportamento regressivo persistente, a sucessão de regimes de saldo eólico cada
vez menor pode conduzir, por exemplo, à transformação de campos de dunas livres em
feixes de cordões dunares. Já sob comportamentos lransgress¡vos, cordões de dunas
frontais podem sofrer deflação crescente e permitir o estabelecimento gradual de campos de
dunas livres.

45. Este é o tipo de processo aqui evocado para explicar a formação das duas seqüências
de depósitos eólicos, deduzidas em Santa Catarina, mas extensível a grande parte dos
setores coste¡ros brasileiros com vocação atual ou recente para formação de campos de
dunas livres.

46. A seqüência eólica mais antiga (A) relaciona-se ao NRM alto do último interglacial,
enquanto a seqüência mais nova (B) associa-se ao NRM alto do Holoceno.

47. A ligação entre mudanças de NRM e iniciação de campos de dunas pode ser usada para
integrar os sistemas eólicos costeiros ao modelo da estratigrafia de seqüências. A fase
principal de acumulação eólica ocorreria no final do trato de sistema transgressivo e no trato
de mar alto. Nas partes marginais do sistema, sedimentos eólicos depositados durante tratos
de mar alto apresentam maior potencial de preservação em virtude da menor probabilidade
de erosão costeira.

48. No contexto da estrat¡grafia de seqüências, as sucessões A e B correspondem a
seqüências deposicionais de quarta ordem (relacionadas a ciclos com 10 a 100 ka de
magnitude).

49. Dado o caráter global das mudanças de NRM, na escala de centenas de milhares de
anos, as seqüências A e B podem ser correlacionadas com depósitos eólicos ao longo de
outros setores da costa brasileira.

50. Quatro geraçöes de depósitos eólicos quaternários são reconhecidos com base em
critérios morfoestratigráficos ou de datação absoluta, em diferentes áreas costeiras do Brasil
com campos de dunas livres (Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e norte da Bahia e Santa
Catarina). Eles são correlacionáveis entre si e possuem idades aparentemente compativeis
com o modelo de iniciação de campos de dunas em tratos de mar alto.

51. Os depós¡tos representativos de três gerações eólicas mais novas (2, 3 e 4), integrantes
da seqüência B, teriam se diferenciado no contexto de retroalimentações negativas
posteriores à máxima inundação marinho-lagunar do Holoceno.

52. Transformações na razâo entre o saldo influxo-efluxo e o espaço de acumulação eólica
refletem-se também no sentido de movimento do sistema (avanço, recuo, expansão ou
contração), ao longo do tempo, na velocidade com que este movimento ocorre, e
conseqijentemenle, na maneira como os elementos deposicionais se distribuem e se
empilham (arquitetura deposicional).

53. Linha de costa estável e aporte sedimentar eólico crescente em îazáo linear geram
padrão clino-ascendente de migração de campo de dunas, com deposição de fácies
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proximais sobre fácies distais. Linha de costa estável e aporte sedimentar eólico crescente
em função exponenc¡al induz avanço de fácies de superposição e cavalgamento por sobre
associações vizinhas.

54. Linha de costa com pulsos regressivos e aporte sedimentar eólico crescente em razão
linear gera campos de dunas separados, com empilhamento de fácies distais de avanço
sobre fácies de suprimento inicial e deflação. Mesma condição, mas com taxa exponencial
de crescimento do aporte eólico gera amalgamação de depósitos de superposição formados
em diferentes linhas de tempo.

55. Linha de costa transgressiva sob NRM ascendente favorece inundação das fácies mais
proximais e redução da área de acumulação, com concentração do aporte eÓlico e aumento
da saturação sedimentar. A tendência é o crescimento ascendente da representatividade de

fácies de cavalgamento, principalmente em relaçäo a fácies de deflaçäo, e a deposição de

fácies subaquosas sobre fácies de deflação e avanço.
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