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RESUMO 

O sistema costeiro holocênico, estabelecido na porção emersa da Bacia de Pelotas – extremo sul 

da Margem Continental Brasileira –, possui setores contemporâneos com padrões de 

empilhamento opostos. As barreiras regressivas (progradacionais) ocorrem em embaiamentos da 

linha de costa, enquanto, as barreiras de natureza transgressiva (retrogradacionais) situam-se nas 

projeções costeiras. No embaiamento norte da Bacia de Pelotas, somente na barreira regressiva 

de Passo de Torres – situada entre o rio Mampituba e o extremo sul da lagoa do Caverá – se 

fazem presentes alinhamentos de cordões de dunas frontais (foredune ridges) bem 

desenvolvidos. No restante do embaiamento, lençóis de areias transgressivos (transgressive sand 

sheets), formados pela erosão parcial ou total dos cordões frontais, cobrem a morfologia das 

barreiras. Observa-se também que em certo ponto da progradação da barreira de Passo de Torres, 

o sistema eólico se desestabilizou e na sua morfologia lençóis de areias transgressivos cobrem os 

cordões frontais, igualmente como ocorre nas demais barreiras do embaiamento norte da Bacia 

de Pelotas. Desta forma, duas questões surgem: Por que unicamente na barreira de Passo de 

Torres, alinhamentos de cordões de dunas frontais ficaram preservados, enquanto que, nas 

demais barreiras do embaiamento os mesmos foram erodidos? E, além disso, por que em 

determinado momento da progradação da barreira, ocorreu uma desestabilização do sistema 

eólico (erosão) e os lençóis de areias transgressivos passam a dominar a morfologia da mesma? 

As hipóteses analisadas neste trabalho referem-se à influência do rio Mampituba, a mudanças 

climáticas e a herança geológica da topografia antecedente, ou seja, do substrato pleistocênico. 

Constatou-se que uma ação combinada destes fatores pode elucidar tais questões. Ressalta-se que 

uma inversão do comportamento do nível relativo do mar (uma elevação em torno de 2000 anos 

antes do presente) também foi analisada na tentativa de esclarecer o comportamento diferenciado 

da barreira de Passo de Torres. As hipóteses consideradas neste estudo foram avaliadas com base 

em análises geomorfológicas, estratigráficas, geocronológicas e batimétricas, através do emprego 

do sensoriamento remoto, de sistemas de posicionamento, do método geofísico do georradar, de 

sondagens (as quais se obtiveram materiais para datação) e cartas náuticas da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN).   

Palavras-chave: Barreiras Regressivas, Georradar, Rio Mampituba, Holoceno.  

  



 
 

ABSTRACT 

The Holocene coastal system established in the onshore portion of the Pelotas Basin – the 

southern end of the Brazilian Continental Margin – has contemporary sectors with opposite 

stacking patterns. Regressive barriers (progradational) occur in shoreline embayments, while the 

transgressive barriers (retrogradational) are located in coastal projections. In the north 

embayment of the Pelotas Basin, only in the Passo de Torres regressive barrier – located between 

the Mampituba river and the southern end of the Caverá lagoon – there are alignments of well-

developed foredune ridges. In other parts of the embayment, transgressive sand sheets, formed 

by partial or total erosion of the foredune ridges, cover the morphology of the barriers. It is also 

possible to observe that at a certain moment in the Holocene progradation of the Passo de Torres 

barrier, the aeolian system has been destabilized and in its morphology transgressive sand sheets 

cover the foredune ridges, the same that occurs in other  barriers of the Pelotas Basin northern 

embayment. Thus, two questions arise: Why only in the Passo de Torres barrier, foredune ridges 

were preserved, while in the other barriers of the northern embayment they have been eroded? 

Furthermore, why at some point in barrier progradation, occurred destabilization of the aeolian 

system (erosion) and transgressive sand sheets start to dominate the barrier morphology? The 

hypotheses analyzed in this work are related to the influence of the Mampituba river, the climate 

change and geological inheritance of the antecedent topography, i.e., the Pleistocene substrate. 

The finding of this research shows that a combined action of these factors can elucidate these 

questions. It is noteworthy that a reversal of the relative sea-level behavior (rising around 2000 

years before the present) was also evaluated in an attempt to explain the different behavior of the 

Passo de Torres barrier. The hypotheses suggested considered in this study were evaluated based 

on geomorphological, stratigraphic, geochronological and bathymetric analysis, using remote 

sensing, global positioning systems, the geophysical method of ground penetration radar (GPR), 

drill hole (of which was obtained material for dating) and nautical charts of the Directorate of 

Hydrography and Navigation (DHN).  

Keywords: Regressive Barriers, GPR, Mampituba River, Holocene. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na Planície Costeira Sul-Catarinense ocorre um intrigante exemplo de uma barreira 

complexa (conforme definição de McKee, 1979). Durante o Holoceno a barreira regressiva de 

Passo de Torres – situado entre o rio Mampituba e o extremo sul da lagoa do Caverá – progradou 

cerca de 5.5 km (Figura 1). No setor mais interno, com aproximadamente 4 km de largura, a 

barreira é composta por alinhamentos de cordões litorâneos, os quais representam a topografia de 

antigas dunas frontais (foredune ridges).  

O setor mais próximo da atual linha de costa, com aproximadamente 1.5 km de largura, a 

progradação prossegue, mas a morfologia da barreira é coberta por fases de lençóis de areias 

transgressivos (transgressive sand sheets), ou seja, se verifica uma migração do sistema eólico 

contraria a progradação da barreira.  

 
Figura 1: Detalhe da barreira regressiva de Passo de Torres, situada entre o rio Mampituba e o extremo 
sul da lagoa do Caverá (imagem do satélite Landsat 8, banda 5 – infravermelho). O setor mais interno da 
barreira é composto por alinhamentos de cordões de dunas, enquanto o setor externo, a progradação 
continua, mas a morfologia é coberta por fases de lençóis de areias transgressivos, constatando-se assim, 
uma migração do sistema eólico contraria a progradação da barreira.  
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Estes lençóis possuem no seu limite continental cordões, exibindo orientação paralela à 

linha de costa, baixas amplitudes, descontínuos quando observados no detalhe, caracterizados 

como dunas de precipitação. Uma característica que se destaca na barreira regressiva de Passo de 

Torres, é que todas as morfologias são truncadas por amplas feições côncavas que se dispõem 

paralelas à linha de costa. Estes são interpretados como paleocanais, relacionados à dinâmica do 

rio Mampituba. 

A ocorrência de lençóis de areias associados com dunas de precipitação indica que, em 

determinado momento da progradação, a barreira mudou de uma fase relativamente estavél de 

construção de cordões de dunas frontais, para uma fase instável (erosional).  

Desta forma, a barreira de Passo de Torres pode ser considerada como uma “barreira 

complexa”, tendo em vista a variabilidade morfológica ocorrida durante a sua progradação. 

1.1 Pressupostos  

– As características da Margem Continental Sul-Brasileira, em particular as baixas 

declividades da plataforma continental, a grande disponibilidade de sedimentos arenosos e uma 

submissão às ondas de moderada a alta energia, constituem condições ideais para a existência de 

barreiras costeiras (Dillenburg et al., 2009).  

– A origem do termo barreira costeira esta relacionada ao fato destas representarem 

literalmente o papel de uma barreira física, entre o oceano e a terra continental principal (rochas 

do embasamento ou terrenos sedimentares costeiros antigos) (Davis, 1994; Hesp & Short, 1999).  

– Segundo Dillenburg & Hesp (2009) uma barreira costeira é definida como uma 

estrutura paralela à linha de costa, formada por acumulação de areias, cascalhos, conchas e 

pequenas quantidades de matéria orgânica, acumulados devido à ação de ondas, marés e ventos. 

Possui uma parte subaérea e outra subaquosa (antepraia – shoreface). A porção subaérea 

apresenta largura variável, entre dezenas de metros até poucos quilômetros, e pode ou não, 

separar do oceano alguns tipos de ambientes úmidos (lagunas, baías, marismas etc.), como 

apresentar um ou mais canais de ligação (inlets) entres estes ambientes e o oceano.   

– Hesp & Short (1999) e Bird (2005) pontuam que na retaguarda da barreira 

(retrobarreira – backbarrier) podem ou não, ocorrer corpos lagunares. Deste modo, além de um 

ambiente praial oceânico, a barreira também pode apresentar um ambiente praial lagunar na sua 

retaguarda.  
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– O desenvolvimento de uma barreira costeira é controlado pela relação entre o 

suprimento sedimentar e o espaço de acomodação (que é condicionado pelo nível relativo do 

mar), e por mudanças destas duas variáveis no tempo e espaço (Galloway & Hobday, 1983; 

Davis, 1994; Morton, 1994).  

– Enfatiza-se que neste trabalho os termos transgressão e regressão são utilizados sensu 

Curray (1964), ou seja, sinônimos de migração de linha de costa. Transgressão é o processo de 

migração da linha de costa no sentido do continente. Regressão é o processo de migração da 

linha de costa no sentido do oceano. Assim, podem existir casos de regressão com nível do mar 

subindo, e de modo oposto, transgressão mesmo com nível do mar caindo. 

– Os termos Progradação, Agradação e Retrogradação referem-se ao padrão de 

empilhamento de uma bacia sedimentar (arquitetura deposicional), e são o resultado das 

variações na criação do espaço de acomodação, versus o aporte sedimentar (Van Wagoner et al., 

1990). Quando a taxa de aporte sedimentar supera a taxa de criação de espaço, os ambientes que 

compõem a barreira migram no sentido do oceano, resultando em uma linha de costa regressiva 

(Figura 2). Estas apresentam um padrão de empilhamento progradacional, onde depósitos eólicos 

se sobrepõem a depósitos praiais.  

Por outro lado, quando ocorre o inverso, os ambientes migram no sentido do continente, e 

a linha de costa passa a ser transgressiva. Estas barreiras apresentam um padrão de 

empilhamento retrogradacional, onde depósitos eólicos e/ou de leques de sobrelavagem se 

sobrepõem a depósitos lagunares. Quando o aporte se equivale à taxa de criação de espaço, os 

ambientes agradam e a linha de costa se torna estável. 
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Figura 2: Desenho esquemático dos diferentes comportamentos que as barreiras podem apresentar. A) 
Barreira com linha de costa regressiva gera um padrão progradacional. (B) Barreira com linha de costa 
transgressiva gera um padrão retrogradacional. C) Barreira com uma linha de costa estável gera um 
padrão agradacional (modificado de Davis, 1994). 

 

– As barreiras costeiras holocênicas são o resultado das mudanças do nível relativo do 

mar (NRM) ocorridas após o fim do Último Máximo Glacial (Last Glacial Maximum). De 18 ka 

AP1 até aproximadamente 7 ka AP a elevação do NRM deu-se a taxas elevadas (Fairbanks, 

1989; Corrêa, 1990 e 1995; Lambeck et al., 2002; Peltier & Fairbanks, 2006; Milne & Mitrovica, 
                                                 
1 ka (kilo annum  – 103 anos) e AP (antes do presente). 
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2008) (Figura 3). Nesse intervalo de tempo, o comportamento do nível do mar foi soberano na 

evolução costeira, determinando a transgressão da linha de costa e a consequente translação, no 

sentido do continente, dos sistemas deposicionais costeiros.  

 
Figura 3: A) Curva do NRM para a costa do sul do Brasil (modificado de Corrêa, 1990). B) Curva global 
do NRM (modificado de Peltier & Fairbanks, 2006). De 18 ka até aproximadamente 7 ka AP o nível do 
mar foi soberano na evolução das barreiras costeiras, onde estas exibiram morfologia e estratigrafia 
transgressivas. Após este o período, com o nível subindo a taxas menos elevadas, as barreiras 
começaram a se diferenciar.   

 

– Em se tratando de barreiras costeiras, estas mostraram morfologia e estratigrafia 

classicamente transgressivas nesse período. Deste modo, as barreiras no inicio do Holoceno 

apresentaram comportamento semelhante, porém, com o fim da Última Transgressão Marinha 

Pós-Glacial (Postglacial Marine Transgression), variações locais de aporte sedimentar e 

pequenas flutuações do NRM, fizeram com que diferentes tipos de barreiras se desenvolvessem 

durante o Holoceno médio e tardio (Davis, 1994; Hesp & Short, 1999). 

– Particularmente para o caso de barreiras holocênicas regressivas, a progradação ocorre, 

sobretudo, em decorrência do balanço positivo de sedimentos no sistema costeiro (Roy et al., 

1994; Dillenburg et al., 2004). Estas barreiras apresentam plataformas com baixa inclinação 

(quando comparadas a barreiras transgressivas), relativamente ricas em sedimentos, não sendo 

submetidas à excessiva erosão durante a Última Transgressão Marinha Pós-Glacial (Roy et al., 

1994). 

Tal comportamento regressivo pode se dar sob as seguintes condições do NRM: 

1) Nível do mar em contínua elevação, como, por exemplo, na costa leste norte 

americana. Nestas condições o desenvolvimento de barreiras regressivas ocorreu em setores 

onde a taxa de aporte sedimentar foi maior do que a taxa de elevação do NRM;  
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2) Nível do mar em elevação até 7 - 6  ka AP seguido de uma situação geral de nível de 

mar estável, como na costa sudeste da Austrália; 

3) Nível do mar em elevação até 7 - 6 ka AP  seguido de um lento e progressivo 

rebaixamento, como observado na costa sul brasileira. 

Portanto, barreiras regressivas são um produto de uma queda do NRM (regressão forçada 

segundo Posamentier et al., 1992) e/ou positivo aporte sedimentar (regressão normal).  

– Evidências obtidas do registro geológico antigo e presente indicam que em condições 

de nível de mar estável ou em lenta ascensão (como na situação ocorrida entre 7 ka até o 

presente) este deixa de ser o fator mais importante na evolução de uma barreira costeira, sendo 

substituído por fatores autóctones que interferem no balanço de sedimentos do sistema praial 

(Roy et al., 1994; Dillenburg et al., 2000). Assim, estas barreiras progradaram no sentido do 

oceano devido a um expressivo balanço positivo de sedimentos. Os sedimentos para o 

desenvolvimento das mesmas podem ser são fornecidos por cursos fluviais e/ou supridos pela 

plataforma continental interna.  

– As feições geomorfológicas mais abrangentes das barreiras regressivas são 

denominadas de planícies de cordões litorâneos (strandplains), que são individualizados 

conforme sua gênese, ou seja, o agente de deposição Hesp et al. (2005):  

1) Cordões praiais (beach ridges): são integralmente formados por ondas, originados 

durante condições de alta energia de ondas e/ou níveis de água elevados (elevação do nível de 

água durante tempestades). Normalmente, o espaçamento entre cristas varia entre 5 e 30 m. 

2) Cordões de dunas frontais (foredune ridges): formados pela retenção de sedimentos 

arenosos por meio da colonização da vegetação pioneira no pós-praia (backshore). Estas são 

representadas por cristas convexas vegetadas, alinhadas paralelamente à faixa de praia, separadas 

por depressões côncavas (swales). A gênese e evolução dos mesmos estão ligadas à existência de 

transporte eólico, da praia para o interior do continente, e a capacidade de retenção de areia por 

parte da vegetação costeira, que vai aprisionar o sedimento, possibilitando a formação de uma 

duna frontal. Desta forma, a existência da vegetação é fundamental para a gênese e manutenção 

das dunas frontais. Caso a vegetação desapareça, o vento remobilizará a areia originando outros 

tipos de dunas. Normalmente, o espaçamento entre cristas varia entre 20 e 50 m; 

3) Cordões de dunas transgressivos (transgressive dunefields) e lençóis de areias 

transgressivos (transgressive sand sheets): caracterizados pela migração do sistema eólico no 

sentido do continente. Estas podem ocorrer inclusive como morfologia dominante, desde que se 
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tenha tamanho de grão, velocidade e direção de ventos adequados. Normalmente, o espaçamento 

entre cordões varia entre 80 e 600 m;  

4) Cheniers: tipos especiais de cordões compostos principalmente por areias e conchas, 

individualizados por planícies lamosas.  

– Abstraindo o mecanismo deposicional, as diferentes morfologias descritas acima, 

refletem regiões costeiras com alta taxa de aporte sedimentar. Além disso, Taylor & Stone 

(1996) alertam para o fato destas feições, quanto as suas características estruturais (geometria, 

orientação, elevação e largura) serem bons indicadores de condições morfodinâmicas e 

climáticas pretéritas. 

– Em barreiras com altas taxas de progradação, os cordões litorâneos são depois de 

construídos, rapidamente desconectados de sua área fonte, a praia, estabilizados pela vegetação e 

raramente afetados por processos oceanográficos (ondas, ventos e marés). Ao passo que, em 

linhas de costa com taxas de progradação menores ou estacionárias, os cordões litorâneos ficam 

mais tempo submetidos à ação de processos erosivos, disponibilizando um maior volume de 

sedimentos para o sistema eólico (Giannini, 2007). Isto resulta na formação de cordões de dunas 

frontais, bacias de deflação, dunas de precipitação e até mesmo campos de dunas transgressivos. 

– Hesp & Short (1999) argumentam que rápidas progradações permitem o 

desenvolvimento de cordões de dunas frontais múltiplos, baixos e pequenos (<5 m altura, 

considerando do pé a crista da duna). Na costa oeste da Austrália, Hesp (1984) demonstra um 

exemplo, onde a barreira regressiva apresenta uma taxa de progradação de ≥13 m por ano. Como 

resultado, baixos cordões de dunas frontais são formados (0.5 a 1 m de altura). 

– Sob outra perspectiva, uma estabilização temporária do NRM proporcionaria tempo 

suficiente para a formação de um cordão frontal mais desenvolvido, enquanto que, uma queda 

rápida aceleraria a progradação favorecendo a formação de cordões menores. No entanto, 

salienta-se que variações climáticas poderiam ter efeitos semelhantes na evolução dos cordões 

frontais. Períodos de vários anos, com ventos mais intensos e/ou mais frequentes, e períodos 

mais secos também proporcionariam a formação de cordões maiores (Angulo, 1993). 

Assim, a partir destes pressupostos essa Tese pretende responder os problemas 

formulados para a área de estudo através do teste de hipóteses a seguir descritas. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E HIPÓTESES 

A barreira de Passo de Torres se localiza no embaiamento costeiro norte da Bacia de 

Pelotas. Esta forma côncava se inicia no litoral setentrional do Rio Grande do Sul e se estende 

até o Cabo de Santa Marta, no litoral meridional de Santa Catarina (Figura 4). 

Em praticamente todo este embaiamento se estabeleceram barreiras holocênicas de 

natureza regressiva, dentre as quais, somente na barreira de Passo de Torres – situada entre o rio 

Mampituba e o extremo sul da lagoa do Caverá – se observam alinhamentos de cordões de dunas 

frontais bem desenvolvidos. No restante do embaiamento, lençóis de areias transgressivos, 

formados pela erosão parcial ou total dos cordões frontais, cobrem a morfologia das barreiras.  

Também se constata que em certo ponto da progradação da barreira de Passo de Torres o 

sistema eólico se desestabilizou, e na sua morfologia lençóis de areias transgressivos cobrem os 

cordões frontais, igualmente como nas demais barreiras do embaiamento norte da Bacia de 

Pelotas. 

Com base no exposto acima, logo, surgem às seguintes questões: 

– Por que unicamente na barreira de Passo de Torres, alinhamentos de cordões de dunas 

frontais ficaram preservados, enquanto que, nas demais barreiras do embaiamento os mesmos 

foram erodidos? E, além disso, por que em determinado momento da progradação da barreira, 

ocorreu uma desestabilização do sistema eólico (erosão) e lençóis de areias transgressivos 

compõem a morfologia da mesma? 

As hipóteses sugeridas para estas questões serão listadas abaixo. Ressalta-se que possa 

ainda ocorrer uma ação combinada das hipóteses, ou seja, uma hipótese não exclui as outras. 
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Figura 4: A) Detalhe da porção emersa da Bacia de Pelotas (satélite Landsat 7 – composição colorida R7G4B2). B) Embaiamento norte da Bacia de Pelotas 
(satélite Landsat 8, banda 5 – infravermelho). C) Detalhe da barreira de Passo de Torres (satélite Spot – banda pancromática). Observa-se que em certo ponto 
da progradação da barreira, o sistema eólico se desestabilizou e na sua morfologia lençóis de areias transgressivos cobrem os cordões de dunas frontais, 
igualmente como nas demais barreiras do embaiamento norte da Bacia de Pelotas.     
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2.1 Hipótese 1: influência do rio Mampituba  

As inúmeras feições côncavas que truncam as morfologias da barreira de Passo de Torres 

são interpretadas como paleocanais relacionados à dinâmica do rio Mampituba. A existência de 

paleocanais indica que, uma vez no passado durante o Holoceno, estes foram ativos. Sendo estes 

ativos, a região no entorno seria mais úmida (maior presença de água, logo, elevação do lençol 

freático) facilitando o desenvolvimento de uma vegetação mais representativa sobre os cordões 

frontais e, consequentemente, estabilizando os mesmos. 

Quando os canais começaram a colmatar a região passou a não a ter presença abundante 

de água e, como resultado, ocorreu o rebaixamento do lençol freático, propiciando ao vento 

retrabalhar os cordões frontais e formar lençóis de areias. 

2.2 Hipótese 2: mudanças climáticas  

De acordo com Dillenburg et al. (2013) barreiras costeiras regressivas podem preservar 

registros sedimentares de mudanças ambientais ocorridas durante o seu desenvolvimento. 

Associado a este pressuposto, o clima representa um fator importante na deposição e preservação 

dos sistemas eólicos. Assim, mudanças climáticas poderiam ter ocasionado as variações 

morfológicas na barreira de Passo de Torres.  

2.3 Hipótese 3: herança geológica da topografia antecedente  

Esta hipótese centra-se no fato de que a inclinação inicial do substrato pleistocênico 

(topografia antecedente) sobre o qual a barreira holocênica de Passo de Torres progradou, 

favoreceu a preservação de cordões de dunas frontais e, posteriormente, alterações na 

declividade do mesmo podem ter afetado o regime de ondas e, consequentemente, a morfologia 

da barreira.  

2.4 Hipótese 4: inversão do comportamento do NRM 

A ultima hipótese a ser analisada não explica o porquê de cordões de dunas frontais 

fazerem-se presentes somente na barreira de Passo de Torres, no entanto, com a inversão do 

comportamento do NRM (como sugerida por Tomazelli & Villwock, 1989 no qual os mesmos 

propõem que em torno de 2 ka AP o nível estaria abaixo do atual, e desde então, vem 

apresentando uma tendência de subida ) a progradação estabilizou-se e, assim, múltiplas fases de 

lençóis de areias poderiam se desenvolver, recobrindo os cordões frontais. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

A Tese aqui apresentada possui o objetivo de analisar a variabilidade morfológica da 

barreira regressiva holocênica de Passo de Torres e atribuir os fatores responsáveis por tais 

mudanças. 

3.2 Específicos  

– Realizar um mapeamento geomorfológico de detalhe da barreira costeira, bem como de 

suas variações altimétricas. Para quantificar esses registros foi utilizado um GPS de precisão 

apoiado em técnicas de sensoriamento remoto e observações de campo; 

– Utilizar o método geofísico do georradar para identificar os depósitos sedimentares em 

subsuperfície e, dessa forma, caracterizar a estratigrafia e gênese dos mesmos;  

– Associar os padrões geomorfológicos e estratigráficos; 

– Correlacionar os padrões estratigráficos com dados sedimentológicos;  

– Posicionar geocronologicamente os eventos holocênicos; 

– Analisar a influência da inclinação da plataforma interna, bem como da antepraia 

(herança geológica) como fator condicionante na evolução da barreira; 

– Avaliar o potencial dos controles alogênicos (forçantes externas – variações do NRM) e 

autogênicos (ligados intrinsicamente a sedimentação, sem influências externas), os quais têm 

sido amplamente discutidos na literatura mundial, tendo em vista que os mesmos representam 

um importante parâmetro nos processos evolutivos de um sistema sedimentar. Desta forma, 

procurou-se identificar as assinaturas das forçantes alogênicas e autogênicas no registro 

estratigráfico da barreira;  

– Elaborar um modelo evolutivo com base nos princípios da estratigrafia de sequências.   
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4 GEOLOGIA E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Este capítulo foi individualizado em três escalas de abordagem, partindo do contexto 

regional de macro escala (embasamento – Bacia do Paraná e Bacia de Pelotas) até uma escala de 

detalhe (barreira regressiva de Passo de Torres). 

4.1 Grande escala 

A região de estudo está inserida em duas unidades geológicas principais: o Embasamento 

e a Bacia de Pelotas. O primeiro é constituído por rochas sedimentares e vulcânicas de idades 

Paleozoicas e Mesozoicas da Bacia do Paraná. Caruso Jr. (1997) mapeou as seguintes unidades 

do Embasamento com ocorrência na área de estudo: Formação Serra Geral (derrames basálticos), 

Formação Botucatu (arenitos avermelhados) e a Formação Rio do Rasto (arenitos finos, siltitos e 

argilitos), sendo estas, encontradas predominantemente na forma de relevo residual, como 

“morros testemunhos”. 

A Bacia de Pelotas situa-se no extremo sul da Margem Continental Brasileira (Figura 5) e 

possui sua gênese relacionada aos eventos tectônicos que conduziram a abertura do oceano 

Atlântico Sul (Asmus & Porto, 1972). Limita-se ao norte com a Bacia de Santos, através do Alto 

de Florianópolis (Gamboa & Rabonowitz, 1981) e, ao sul, com a Bacia de Punta del Leste pelo 

Alto do Cabo Polônio, em território Uruguaio (Urien & Martins, 1978). 

 
Figura 5: Mapa esquemático onde se observa a Bacia de Pelotas localizada no extremo sul da Margem 
Continental Brasileira. E limitada ao norte com a Bacia de Santos, e ao sul, com a Bacia de Punta del 
Leste (modificado de Rosa, 2009).   
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Os depósitos sedimentares que compõem a porção superior emersa da Bacia de Pelotas 

são constituídos por um sistema de leques aluviais, que ocupam uma faixa continua ao longo da 

parte mais interna, e por quatro sistemas deposicionais do tipo laguna-barreira, os quais 

evoluíram a partir de ciclos transgressivos-regressivos controlados pela glaucioeustasia (Figura 

6). Estes sistemas foram definidos com base no mapeamento geológico/geomorfológico das 

unidades aflorantes na Planície Costeiro do Rio Grande do Sul (PCRS) (Villwock, 1984; 

Villwock & Tomazelli, 1995; Tomazelli & Villwock, 2000). 

As idades dos sistemas laguna-barreira foram sugeridas, inicialmente, por correlação com 

os estágios isotópicos do oxigênio das curvas de Shackleton & Opdyke (1973) e Imbrie et al. 

(1984), representando os picos 11, 9, 5, e 1 (400, 325, 125 e 7 ka AP ao recente). De acordo com 

a idade, para cada sistema foi estabelecida um número, sendo o sistema I o mais antigo e o IV o 

mais jovem, ainda ativo. Essa correlação foi corroborada para os sistemas III e IV, através de 

datações por 14C e/ou termoluminescência (Buchmann & Tomazelli, 2003; Dillenburg et al., 

2006 e 2009). 

 
Figura 6: Perfil esquemático transversal aos sistemas deposicionais da Bacia de Pelotas (modificado de 
Tomazelli & Villwock, 2000). Salienta-se que na área de estudo somente os sistemas laguna-barreira III 
e IV, correlacionados aos picos de oxigênio 1 e 5, são identificados.   
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No entanto, datações recentes através da ressonância do spin do elétron, em dentes fósseis 

encontrados junto ao sistema II (Lopes et al., 2010, 2013 e 2014), indicaram uma idade diferente 

da estabelecida anteriormente. De acordo com estes autores, os depósitos do sistema II teriam 

correlação com o estágio isotópico do oxigênio 7, inicialmente desconsiderado por possuir uma 

amplitude menor. Assim, as novas idades sugerem que o sistema laguna-barreira II, teria uma 

idade aproximada de 200 ka AP e, consequentemente, o sistema I poderia ter se formado a cerca 

de 325 ka AP. 

A planície costeira emersa da Bacia de Pelotas apresenta larguras que variam de 20 a 80 

km, uma linha de costa extensa, levemente ondulada e com orientação nordeste-sudoeste. A 

plataforma continental adjacente é larga (150 a 200 km), rasa (100 a 140 m) e de baixa 

declividade (0.03 a 0.08°) (Corrêa, 1995; Martins & Corrêa, 1996). 

A barreira holocênica (sistema laguna-barreira IV – principal objeto desse trabalho) 

iniciou a sua formação há cerca de 7 ka AP, com a migração de uma barreira transgressiva 

durante os estágios finais da Última Transgressão Marinha Pós-Glacial (Dillenburg et al., 2000). 

Esta barreira é interrompida por seis descontinuidades relacionadas a desembocaduras (inlets) 

lagunares e fluviais, no entanto, estes não fornecem quantidades significativas de sedimentos 

arenosos para o sistema praial (Tomazelli et al., 1998). Este é um exemplo clássico de costa 

dominada por ondas (Hayes, 1979; Davis & Hayes, 1984), no qual um pequeno prisma de maré é 

associado a extensas barreiras com poucas descontinuidades.  

Dillenburg et al. (2000) estudaram a configuração das barreiras holocênicas da PCRS, 

definindo setores com comportamentos distintos em uma escala de longo período (séculos e 

milênios). As barreiras transgressivas (retrogradacionais) ocorrem em projeções (formas 

convexas) da linha de costa, enquanto, as barreiras de natureza regressiva (progradacionais) 

situam-se nos embaiamentos costeiros (formas côncavas) (Figura 7). Os sedimentos erodidos nas 

projeções costeiros (barreiras transgressivas) são transportados pela deriva litorânea e 

depositados nos embaiamentos (barreiras regressivas). Desta forma, a gênese das barreiras 

holocênicas esta relacionada a uma grande disponibilidade de areias oriundas do próporio 

sistema (antepraia e plataforma continental interna).  

Recentemente, Dillenburg & Barboza (2014) definiram os diferentes comportamentos da 

barreira holocênica, abrangendo praticamente toda a Bacia de Pelotas, desde o setor de La 

Coronilla (Planície Uruguaia) até o Cabo de Santa Marta (Planície Sul-Catarinense).   

Estudos em subsuperfície realizados por Barboza et al. (2010 e 2011) e Dillenburg & 

Barboza (2014),  através de seções de georradar, corroboraram a presença de setores com 

diferentes comportamentos das barreiras holocênicas da Bacia de Pelotas. Refletores inclinados 
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no sentido do continente (relacionados a depósitos de retrobarreira – backbarrier) são 

característicos de barreiras transgressivas, ao passo que, refletores inclinados no sentido do 

oceano (relacionados a depósitos praiais – foreshore/backshore) evidenciam barreiras 

regressivas.  

 
Figura 7: Recorte da imagem do satélite Landsat 7 (R7G4B2) ilustrando a morfologia da costa da Bacia 
de Pelotas. As barreiras transgressivas (retrogradacionais) ocorrem em projeções da linha de costa, 
enquanto, as barreiras de natureza regressiva (progradacionais) situam-se nos embaiamentos costeiros. Os 
sedimentos erodidos nas projeções costeiros são transportados pela deriva litorânea (deriva resultante para 
nordeste) e depositados nos embaiamentos. A barreira regressiva de Passo de Torres se situa no 
embaiamento norte da Bacia de Pelotas.  

 

Como constatado e descrito por Rosa (2012) o comportamento não uniforme das 

barreiras holocênicas é explicado, atualmente, por dois modelos. De acordo com Dillenburg et 

al. (2009)  esse comportamento diferenciado está associado com o balanço sedimentar, que por 

sua vez é controlado pela topografia antecedente, por fatores climáticos e oceanográficos. Por 

outro lado, Tomazelli & Villwock (1989) sugerem uma elevação do NRM – ocorrida desde 2 ka 

AP até o presente –, onde o padrão de empilhamento dependerá do aporte, desta forma, os 

setores com grande aporte progradariam, enquanto ou outros, controlados por uma elevação 

eustática, retrogradariam. 

4.2  Média escala  

Este contexto abrange o embaiamento costeiro norte da Bacia de Pelotas. Esta forma 

côncava da linha de costa inicia-se no litoral norte do Rio Grande do Sul e termina no Cabo de 

Santa Marta, no litoral sul de Santa Catarina, apresentando uma extensão aproximada de 160 km 

(Figura 8). Ressalta-se que o extremo norte deste setor apresenta como embasamento, rochas 

graníticas do Escudo Catarinense.  

O trabalho de Dillenburg & Barboza (2014) considerou que na totalidade deste 

embaiamento estabeleceram-se barreiras holocênicas regressivas (progradacional), porém, 

Barboza et al. (2014b) e Oliveira et al. (em prep.) através de estudos em subsuperfície, por meio 
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do georradar, identificaram no extremo norte do embaiamento  (ao longo de 25 km ao sul do 

Cabo de Santa Marta) um comportamento transgressivo (retrogradacional) da barreira.  

 
Figura 8: Recorte da imagem do satélite Landsat 8 (banda 5 – infravermelho) onde se observa o 
embaiamento norte da Bacia de Pelotas. Em praticamente em toda esta concavidade se estabeleceram 
barreiras holocênicas de natureza regressiva. A barreira de Passo de Torres (polígono tracejado em verde) 
se situa no extremo sul do litoral de Santa Catarina, a leste da lagoa do Sombrio, e se estende até as 
proximidades da lagoa do Caverá. 

 

Ao sul do rio Mampituba (extremo norte do litoral do Rio Grande do Sul) a barreira III 

(pleistocênica) possui características diferenciadas, onde os depósitos eólicos ocorrem sobre as 

rochas da Bacia do Paraná, alcançando altitudes de até 30 m (Rosa, 2012). Estes depósitos 

funcionam como um divisor topográfico em relação à barreira holocênica, situada a norte do rio 

Mampituba (Figura 9).  

Neste trabalho, o setor do embaiamento que se localiza ao sul deste alto topográfico foi 

denominado de barreira de Curumim, e ao norte do mesmo, de barreira de Passo de Torres – que 

se estende até as proximidades da lagoa do Caverá. Ao norte desta última nomeou-se de barreira 

Arroio do Silva, e nas imediações do rio Araranguá, de barreira de Araranguá.   

A morfologia da barreira regressiva de Curumim é representada por fases de campos de 

dunas transgressivos paralelos à linha de costa (transgressive dunefields ou transgressive dune 

ridges conforme definição de Hesp et al., 2005 e 2007 e Martinho, 2008 respectivamente). 

Salienta-se que cristas de precipitação são identificadas ao longo da borda noroeste de cada fase 

destes campos (Figura 10A). De acordo com Barboza et al. (2013) e Barboza & Rosa, (2014) 

essas fases, geneticamente, tratam-se de lençóis de areias formados a partir da erosão parcial ou 

total de cordões de dunas frontais. Esta é a morfologia dominante durante a progradação 

holocênica de todas as barreiras do embaiamento norte da Bacia de Pelotas (exemplo em Figura 

10B), exceto a barreira de Passo de Torres onde se observam cordões frontais bem desenvolvidos 

no setor mais interno da barreira (Figura 10C). 
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Figura 9: Modelo digital de elevação do terreno (MDET) com altimetria máxima estipulada em 50 m. Neste se visualiza a localização das barreiras regressivas 
holocênicas do embaiamento norte da Bacia de Pelotas. Ao sul do rio Mampituba (extremo norte do litoral do Rio Grande do Sul) a barreira III (pleistocênica) 
possui características diferenciadas, onde os depósitos eólicos ocorrem sobre as rochas da Bacia do Paraná, alcançando altitudes elevadas. Estes depósitos 
funcionam como um divisor topográfico, em relação à barreira holocênica situada a norte do rio Mampituba. Salienta-se que o restante dos depósitos 
correlacionados a barreira III ocorrem a oeste dos principais corpos lagunares. Enfatiza-se que somente na barreira regressiva de Passo de Torres cordões de 
dunas frontais bem desenvolvidos se fazem presentes, no restante do embaiamento, lençóis de areias transgressivos cobrem toda a morfologia das barreiras. 
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Figura 10: A) Recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática) onde se observa em detalhe a 
morfologia da barreira regressiva de Curumim, a qual é representada por fases de campos de dunas 
transgressivos paralelos à linha de costa (transgressive dunefields ou transgressive dune ridges conforme 
definição de Hesp et al., 2005 e 2007 e Martinho, 2008 respectivamente). Salienta-se que cristas de 
precipitação são identificadas ao longo da borda noroeste de cada fase destes campos. B) Fotografia 
aérea (ano de 1957) da barreira Arroio do Silva onde a mesma morfologia se faz presente. C) Fotografia 
aérea (ano de 1965) onde se visualiza que cordões de dunas frontais foram dominantes na unidade 
interno da barreira de Passo de Torres, no entanto, na unidade externa a morfologia passa a ser a mesma 
das demais barreiras do embaiamento norte da Bacia de Pelotas.    
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4.3 Pequena escala  

Este contexto refere-se somente a barreira regressiva de Passo de Torres. Esta se localiza 

no extremo sul do litoral de Santa Catarina, mais precisamente entre o rio Mampituba e as 

proximidades da lagoa do Caverá.  

Os trabalhos de Martin et al. (1988),  Duarte (1995), Diehl & Horn (1996), Horn et al. 

(2006) e Mudat et al. (2006) descrevem de uma forma ampla a geologia e a geomorfologia do 

Quaternário costeiro na região sul de Santa Catarina (Figura 11). No entanto, as descrições são 

de caráter superficial não detalhando as feições e a evolução dos sistemas laguna-barreira. De 

acordo com estes autores, os depósitos holocênicos encontram-se a leste da lagoa do Sombrio, e 

os depósitos pleistocênicos, correspondentes à barreira III, a oeste. Os sistemas laguna-barreira II 

e I não são identificados. 

 
Figura 11: Mapa geológico modificado de Martin et al. (1988). Neste podemos observar que depósitos 
holocênicos ocorrem a leste, e os pleistocênicos (barreira III) a oeste da lagoa do Sombrio. Visualizam-
se também “morros testemunhos” de rochas da Bacia do Paraná isoladas entre os depósitos sedimentares 
do Quaternário. 
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Silva (2009) apresentou um mapeamento geomorfológico do setor de estudo, partindo de 

feições no entorno da lagoa do Sombrio até os campos de dunas, próximos à linha de costa 

(Figura 12). Foram identificados dois terraços lagunares, que circundam toda a lagoa. Cordões 

litorâneos regressivos, os quais representam a paleotopografia de cordões de dunas frontais 

(foredune ridges) também foram mapeadas. Estes cordões são limitados a leste por campos de 

dunas transgressivos. Por fim, o autor observou extensos paleocanais, e canais do rio Mampituba 

que truncam os terrenos adjacentes. 

  
Figura 12: Mapa das principais feições geomorfológicas identificadas por Silva (2009). Foram identificados 
dois terraços lagunares, cordões de dunas frontais e um campo de dunas transgressivo. Ressalta-se que 
paleocanais e canais relacionados à dinâmica do rio Mampituba erodiram a barreira. 
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Todo o mapeamento realizado por Silva (2009) foi reavaliado, discutido e analisado em 

detalhe no capitulo 7.1. 

Outro trabalho que se destaca refere-se aos estudos conduzidos por Cancelli (2012), onde 

o referido autor apresenta a evolução paleoambiental e a sucessão vegetacional da Planície 

Costeira Sul-Catarinense (mais especificamente da lagoa do Sombrio), com base em dados 

palinológicos e geocronológicos. 

Biancini da Silva et al. (2014a) caracterizaram em superfície, bem como em 

subsuperfície, através de dados geofísicos, sedimentológicos e geocronológicos, o paleocanal 

mais proeminente da barreira regressiva de Passo de Torres.     

Por fim, Oliveira et al. (2007) classificou morfodinamicamente o sistema praial adjacente 

à barreira de Passo Torres como dissipativo, dominado pela alta energia de onda, presença de 

várias linhas de arrebentação e abundância no número de sangradouros. De acordo com os 

mesmos autores, os sedimentos são quartzosos, com diâmetro médio em areia fina bem 

selecionada, tanto na praia como na duna frontal.  

4.3.1  Hidrografia 

A lagoa do Sombrio é o principal corpo lagunar presente na área de estudo. Esta possui 

um eixo principal NW-SW (16 km de extensão) e larguras que variam entre 500 m e 5 km. 

Um levantamento batimétrico realizado por Wahrlich et al. (1997) indicou baixas 

profundidades. A partir das margens até aproximadamente 200 m foram encontrados 

profundidades menores que 1 m, enquanto que na parte central, a maior foi de 1.6 m. 

Atualmente, de acordo com os mesmos, a lagoa do Sombrio apresenta teores de salinidade 

inferior a 1%, caracterizando assim, um ambiente de água doce sem influência marinha. 

Entre os afluentes da lagoa destaca-se o rio da Lage (setor noroeste), o qual apresenta a 

maior vazão dos cursos fluviais da região. Foram constatados indicadores de uma intensa 

sedimentação da lagoa com uma importante contribuição de materiais provenientes deste rio, 

acarretando um avanço das margens para o interior da lagoa do Sombrio, processo este que é 

acelerado pela abundante vegetação aquática existente (Scheibe & Pellerin, 1997). 

Ao sul, a lagoa do Sombrio apresenta conexão com o rio Mampituba (a chamada 

“barrinha”), que por sua vez tem conexão com o oceano. Ao norte, há um canal de ligação entre 

esta e a lagoa da Caverá. No setor leste, ocorrem alinhamentos de pequenas lagoas alongadas, 

denominadas de lagoas de Fora (Figura 13).  

A circulação de água na lagoa do Sombrio e as variações nos níveis de água são, como 

em outros ambientes similares, controladas por ventos. De uma forma geral, em condições de 

vento nordeste (predominante na região) as águas fluem no sentido sul, ocorrendo à saída de 
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água da lagoa, resultando no rebaixamento do nível. Inversamente, em condições de ventos do 

quadrante sul, ocorre um represamento das águas e uma eventual entrada de águas oriundas do 

rio Mampituba (Wahrlich et al., 1997). 

 
Figura 13: Principais corpos d’água presentes na área de estudo. Ao sul, a lagoa do Sombrio apresenta 
conexão com o rio Mampituba (a chamada “barrinha”), que por sua vez, tem conexão com o oceano. Ao 
norte, há um canal de ligação entre esta e a lagoa do Caverá.   

 

O rio Mampituba apresenta uma bacia de drenagem de 1.200 km2, nascendo nas escarpas 

basálticas da formação Serra Geral, drenando também, rochas da formação Botucatu e Rio do 

Rastro, e desemboca no oceano Atlântico junto à cidade de Torres, após percorrer 62 km. Em sua 

porção final é caracterizado por um regime fluvial meandrante de baixa energia (Figueiredo, 

2005).  
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Este rio apresenta uma vazão e profundidades médias de 18,6 m3.s–1 e 4 m 

respectivamente. De acordo com D’Aquino et al. (2011) a porção final (desembocadura) consiste 

em um estuário altamente estratificado dominado pelo rio. O baixo curso do rio Mampituba 

serve de limite político entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

O padrão de distribuição textural verificado nas praias adjacentes ao rio Mampituba 

fornecem indícios de que este sistema fluvial não contribui com sedimentos arenosos para o 

sistema costeiro (Figueiredo & Calliari, 2006). 

4.3.2  Aspectos climáticos e oceanográficos  

O clima na região sul catarinense é subtropical, com temperaturas médias de 23ºC no 

verão e 14ºC no inverno. A umidade fica em torno de 80% e a taxa de precipitação média é de 

1.500 mm por ano (SEMA, 2000). Ventos provenienetes de leste e nordeste predominam durante 

os meses mais quentes de primavera-verão, enquanto ventos ciclónicos de sul e sudoeste, 

produzido por frentes frias, predominam durante o outono-inverno (Machado, 2005).  

O período de onda mais frequente é de 8 segundos (s) para ondas de leste e 12 s para 

ondas de sul, e suas alturas significativas são de 1.15 e 2 m respectivamente (Araújo et al., 

2003).  

De acordo com Siegle & Asp (2007) as ondulações provenientes dos quadrantes sul e 

leste, embora menos freqüentes, apresentam alta energia e um longo período, controlando assim, 

o transporte de sedimentos ao longo da costa, resultando em uma deriva resultante para nordeste. 

As ondas de NE e SE (curto periodo e baixa energia), mais frequentes, são menos importantes no 

transporte litornâneo longitudinal.  

A evidência do transporte líquido para nordeste encontra suporte em indicadores 

geomorfológicos, demonstrado pela migração histórica da desembocadura fluvial do rio 

Mampituba, antes de sua fixação por obras de engenharia na década de 60. Na barreira de 

Araranguá evidencia-se, atualmente, a migração deste curso para nordeste, devido a não fixação 

de sua desembocadura. 

A costa sul catarienense é enquadrada em regimes de micromarés, com amplitudes na 

ordem de 0.5 m. Se a variação média relacionada a efeitos meteorológicos é adicionada a esse 

valor, a amplitude de maré total, estimado com base em observações de campo, é pouco mais de 

1 m (Giannini, 1993). Durante uma campanha de quase um ano, D’Aquino et al. (2011) 

consideraram registros de um mareógrafo fixado no estuário do rio Mampituba ,obtendo uma 

média de 0.4 m.  
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5 COMPORTAMENTO DO NRM  

No Brasil, assim como ao redor do globo, há um consenso quanto ao comportamento do 

NRM durante Pleistoceno Tardio e o Início do Holoceno. Há aproximadamente 18 ka AP, no 

Último Máximo Glacial (Last Glacial Maximum), o nível estaria posicionado em torno de 120 - 

130 m abaixo do atual (Fairbanks, 1989; Corrêa, 1990 e 1995; Lambeck et al., 2002; Peltier & 

Fairbanks, 2006; Milne & Mitrovica, 2008) e a partir de então, iniciou-se a Transgressão 

Marinha Pós-Glacial (Postglacial Marine Transgression) (Figura 14). 

 
Figura 14: Curva de variação do NRM para o Brasil (modificado de Corrêa, 1990). Há aproximadamente 
18 ka AP, no Último Máximo Glacial, o nível estaria posicionado em torno de 120-130 m abaixo do 
atual, e a partir de então, iniciou-se a Transgressão Marinha Pós-Glacial. 

 

Angulo et al. (1999) apresentaram dados de variações do NRM a partir da análise de 

datações 14C em tubos de vermitídeos e seu respectivo posicionamento vertical nos costões 

rochosos. Estes dados, calibrados e interpolados estatisticamente por Angulo et al. (2006) 

apontam para um declínio gradual do NRM sem grandes oscilações nos últimos 6 ka AP. A 

partir deste estudo, indicadores como sambaquis e terraços marinhos, utilizados na construção de 

curvas de NRM pretéritas, (Martin et al., 1986, 1998 e 2003; Suguio et al., 1986 e 1992) foram 

considerados inconclusivos e poucos precisos.  
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Deste modo, a presente Tese considerou os dados apresentados por Angulo et al. (2006) 

como os mais acurados e consistentes. Neste estudo, os autores propõem que o nível atual teria 

sido alcançado/ultrapassado, pela primeira vez no Holoceno, após 6.5 ka cal2 e antes de 7.5 ka 

cal AP. Para o litoral sul de Santa Catarina, o máximo eustático holocênico (nível de mar mais 

alto atingido) teria ocorrido entre 5916 a 5597 cal AP, alcançando 2.1 ± 1m acima do atual, 

seguido de um comportamento geral de queda até os dias atuais (Figura 15). 

Milne et al. (2005) através de um modelo geofísico de flutuações NRM induzidas por 

glacio-isostasia, para a região de Santa Catarina, apontam que o nível atual teria sido 

alcançado/ultrapassado pela primeira vez no Holoceno a mais de 7.5 ka cal AP. O máximo 

eustático teria ocorrida por volta de 7 ka cal AP (cerca de 2.5 m acima do atual), seguida de uma 

estabilização relativa, com queda suave somente após 5 ka cal AP. 

 

 
Figura 15: Envelope da curva do NRM de acordo com Angulo et al. (2006) para o litoral sul de Santa 
Catarina (linha tracejada em vermelho). A linha continua representa a curva proposta por Milne et al. 
(2005), para o mesmo setor costeiro, com base em simulações geofísicas. 
  

                                                 
2 cal (calibrada). 
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6 MATERIAS E MÉTODOS 

Inicialmente, para o desenvolvimento desse trabalho foi realizada uma etapa pré-campo, 

que constou na aquisição de fotografias aéreas antigas, imagens de satélite, modelo digital de 

elevação do terreno (MDET – obtido através do site www.dsr.inpe.br/topodata/index.php), cartas 

batimétricas e mapas geológicos pré-existentes. Assim os melhores acessos e os principais alvos 

foram identificados para etapa de campo.  

A caracterização geológica e geomorfológica foi apoiada por levantamentos altimétricos 

através do uso de um GPS de precisão, e os dados geofísicos foram adquiridos a partir do uso do 

georradar. Como método direto, sondagens do tipo SPT e a percussão foram realizadas para 

validar o dado geofísico e obter material para a datação radiocarbônica (14C). 

As amostras obtidas através das sondagens foram submetidas a análises granulométricas e 

morfoscópicas. Todos os dados adquiridos foram processados e organizados na forma de um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), o qual permitiu a análise e consulta dos dados de 

forma integrada. 

Os estudos de Silva (2009 e 2010) foram reavaliados e reinterpretados, haja vista a 

obtenção de novos dados e a evolução do conhecimento. 

6.1  Sensoriamento remoto 

O contato inicial com a área de estudo ocorreu através do sensoriamento remoto, 

proporcionando uma visão geral dos objetivos a serem alcançados e, estabelecendo-se assim, 

uma estratégia de coleta dos dados em campo.  

Na etapa pós-campo esta técnica foi muito utilizada para análise e interpretações das 

feições observadas no campo, proporcionando um reconhecimento das principais unidades que 

compõem o arcabouço geomorfológico da região.   

Para execução deste trabalho foram utilizadas fotografias aéreas referentes aos anos de 

1953, 1957, 1965 e 1975. O uso destas foi fundamental para o reconhecimento e mapeamento da 

área de estudo, visto que nesta época as modificações antrópicas eram menos acentuadas, o que 

facilitou na discriminação das feições geomorfológicas.  

Também foram empregadas imagens do satélite Landsat 7 (sensor ETM+, ano 2000), e 

Landsat 8 (sensor OLI, anos 2013 e 2014) com bandas no espectro do visível e do infravermelho, 

as quais possuem resolução espacial de 30 m. Conjuntamente, foi utilizada a banda pancromática 

(banda 8) dos mesmos satélites, os quais possuem resolução espacial de 15 m. Uma imagem do 

satélite SPOT 5, banda pancromática com resolução espacial de 2.5 m, ano de 2005 também foi 

utilizada. Esta demonstrou ser muito eficiente no mapeamento da barreira devido a sua resolução 

espacial ser superior a das imagens do satélite Landsat. 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php
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Devido à alta resolução de muitas das imagens disponibilizadas pelo aplicativo Google 

Earth Pro (satélite Quickbird), estas também foram empregadas. As imagens possuem excelente 

resolução espacial, permitindo a observação de feições de pequenas dimensões.  

Para auxiliar na análise geomorfológica foi integrado ao banco de dados o MDET 

(resolução espacial de 30 m). Com este dado foi possível estimar a altitude de terrenos que não 

puderam ser acessados em campo. Estas medidas foram utilizadas com ressalvas, pois podem 

estar refletindo o topo de árvores e outras feições que não correspondem à superfície do terreno.  

O sensoriamento remoto proporcionou o reconhecimento de muitas feições 

geomorfológicas, partindo de escalas de menor para maior detalhe. Desta forma, foi possível 

identificar e correlacionar os dados observados no campo e em mapeamentos pré-existentes. 

6.2  Levantamento altimétrico dos sistemas deposicionais costeiros  

O levantamento altimétrico foi à técnica utilizada para definir as altitudes do relevo, com 

o objetivo de apoiar as observações geomorfológicas. Devido à necessidade de se obter altitudes 

com grande precisão, foi utilizado um sistema de Posicionamento Global Diferencial (DGPS). 

Um total de 150 km de linhas, e 53 pontos foram adquiridos. Os dados corresponderam a seções 

de georradar, estradas e a perfis, levantados com a finalidade de registrar a morfologia e de se 

obter pontos de controle.  

Neste trabalho foi utilizado o equipamento de DGPS da marca Trimble com um receptor 

modelo Pro-XRS. Esse modelo possui uma combinação de um receptor de GPS e um receptor 

diferencial beacon MSK (radiofarol) em um único instrumento. Com o emprego desse sistema 

de posicionamento foi possível realizar uma correção diferencial a partir de uma estação de 

referência. Essa estação de referência calcula a correção diferencial, a partir dos sinais que 

recebe dos satélites de posicionamento, estimando seus erros já que suas coordenadas são 

conhecidas com precisão. 

A correção pós-processamento utilizou como base os dados da estação de monitoramento 

contínuo de Criciúma (mantida pela empresa Santiago & Cintra). Com a correção pós-

processamento a precisão horizontal de cada posição foi entre 0.2 e 0.3 m, e a vertical entre 0.4 e 

1 m. Dessa forma, foi possível corrigir e obter coordenadas e altitudes do terreno muito mais 

precisas do que em sistemas de GPS comuns. As altitudes são referidas ao nível médio do mar, 

relacionado ao datum vertical brasileiro, materializado pelo Marégrafo de Imbituba (Santa 

Catarina). O sistema de projeção utilizado neste trabalho foi UTM, Zona 22 Sul – WGS 84. 

 

 



  37 

6.3 Georradar 

 O método geofísico do georradar ou Ground Penetration Radar (GPR) consiste na 

detecção de descontinuidades nas propriedades elétricas dos materiais presentes em 

subsuperfície. 

O georradar fundamenta-se na emissão de ondas eletromagnéticas para o subsolo por 

meio de uma antena transmissora posicionada na superfície do terreno. A onda emitida se 

propaga até que encontre um horizonte com contraste nas propriedades elétricas (Davis & 

Annan, 1989). Esses contrastes devem-se, geralmente, a variação no conteúdo de água, 

relacionada com os tipos de sedimentos, granulometria, porosidade e compactação (Jol & 

Bristow, 2003). As mudanças de tais propriedades, em subsuperfície, fazem com que parte da 

onda seja refletida e/ou refratada. A onda refletida é recebida por uma segunda antena receptora, 

também posicionada na superfície do terreno. Esta onda é convertida em um sinal, digitalizada e 

armazenada na memória de um coletor. 

O alcance em profundidade da onda do georradar depende da sua frequência, que é 

inversamente proporcional à profundidade de penetração, enquanto que, a resolução do sinal 

obtido possui relação direta com a frequência. Além disto, a penetração também dependerá do 

meio através do qual a onda é transmitida e refletida. Em termos gerais, materiais menos 

condutivos, como areia seca gerarão respostas em maiores profundidades, enquanto em materiais 

mais condutivos, como argila e água salobra, a onda perde energia penetrando menos e 

retornando pouco à antena receptora. 

O equipamento utilizado na aquisição dos dados foi o GPR da empresa GSSI™, modelo 

SIR-3000 com antenas de frequência central de 200, 100 e 70 MHz (Figura 16A e B). O arranjo 

utilizado foi o Common Off Set, que consiste no deslocamento simultâneo da antena receptora e 

transmissora, mantendo-se uma distância fixa entre elas (Figura 16C). Desta forma, obtém-se 

uma seção contínua de imageamento sob a linha de deslocamento das antenas. Os parâmetros de 

aquisição utilizados seguiram os apresentados por Barboza et al. (2014c).   
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Figura 16: A) Fotografia da antena de 100 MHz. B) Fotografia de 200 MHz. Ambas foram utilizadas para 
a realização deste trabalho. C) Arranjo Common 0ff-set utilizado na aquisição dos dados de georradar. As 
antenas transmissora e receptora mantêm-se a uma distância fixa durante o levantamento. 

 

Durante a aquisição, o sistema de georradar foi conectado ao DGPS, permitindo o 

georreferenciamento das seções. Por vezes, a antena foi fixada em um veículo para otimizar e 

facilitar a aquisição em campo. Ao final foram adquiridos cerca de 30 km, divididos em 25 

seções.   

Os registros de georradar adquiridos em campo foram processados e interpretados no 

programa Radan™ 6.6 e Prism 2®. Para melhorar a relação sinal-ruído foi realizada uma 

remoção de ruídos contínuos (background removal), filtros passa-banda para limitar a frequência 

e adicionada um ganho para melhorar a visualização do dado. 

Para transformar os valores de profundidade das seções de tempo para metros foram 

utilizados os dados obtidos nos testemunhos das sondagens. A partir da identificação de contatos 

com variações litológicas e do aumento na compactação, foi possível correlacionar as 

profundidades com o valor da constante dielétrica (constante utilizada 10 = 0.09 m/ns 

relacionada com depósitos arenosos – Davis & Annan, 1989). Ao atribuir uma constante única 

para todas as seções, partiu-se do princípio que a onda eletromagnética apresentou a mesma 
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velocidade de propagação em todo o pacote sedimentar, o que não é verdadeiro. No entanto, o 

valor atribuído fez com que as diferentes fácies caracterizadas através das sondagens se 

“encaixassem” relativamente com as radarfácies identificadas. Salienta-se que, por vezes, a 

constante utilizada gerou um erro de até 2 m no ajuste entre os dados físico (sondagem) e 

geofísico (georradar).  

Com os dados obtidos pelo DGPS processou-se a correção topográfica. Através desta 

correção obtiveram-se as profundidades e a morfologia (inclinação) correta dos refletores.  

As seções adquiridas com o georradar são muito semelhantes às seções sísmicas de 

reflexão (sísmica convencional). Portanto, os padrões de reflexão são similares. Na sísmica 

convencional os refletores são individualizados em função da impedância acústica em uma 

escala de bacia. Por sua vez, no georradar as reflexões são causadas por contraste na impedância 

eletromagnética, numa escala semelhante à escala de afloramento (Neal, 2004).  

Segundo Neal et al. (2002) mesmo com o grande contraste de escalas, os contrastes 

físicos que definem as unidades sedimentares são essencialmente os mesmos, gerando padrões e 

estruturas internas similares. Tendo como base essa semelhança os critérios de interpretação 

utilizados nas seções de georradar seguiram os princípios da sismoestratigrafia (Mitchum Jr. et 

al., 1977; Vail et al., 1977).  

Assim como os limites das unidades sísmicas, as superfícies de radar são determinadas 

pela terminação de refletores (onlap, downlap, toplap e truncamento erosivo) das unidades de 

radar. Essas unidades são caracterizadas quanto a sua geometria externa e sua configuração 

interna, as quais caracterizam as radarfácies. A configuração interna das radarfácies é descrita de 

acordo com a geometria, com o mergulho, com a continuidade e amplitude (Neal, 2004) (Figura 

17).  



  40 

 
Figura 17: Padrões básicos para a interpretação das seções de georradar, com a terminação dos refletores 
(A), configuração interna (B) e geometria externa (C), a qual definem as radarfácies segundo definição 
de Neal (2004).  

 

6.4 Sondagens 

Com base nos dados obtidos pelo georradar definiram-se alvos onde foram executadas as 

sondagens. Foi realizada uma sondagem do tipo SPT (Standart Penetration Testing) (profunda) e 

cinco sondagens à percussão (rasa).   

A amostragem de subsuperfície foi obtida através do emprego de sondagem do tipo SPT. 

Esta opera por circulação de água e à percussão. A cada 55 cm de avanço da sondagem é 

inserido um amostrador que coleta 45 cm da coluna sedimentar. Com o amostrador são coletadas 

amostras nos intervalos 1 a 1.45 m, 2 a 2.45 m, 3 a 3.45 m, e assim, sucessivamente até ser 

alcançada a profundidade limite da sondagem. A sondagem à percussão fornece o índice de 

resistência à penetração do solo. Este valor é obtido através do número de golpes de um peso 

batente de 65 kg que cai de uma altura de 75 cm, em queda livre, sobre a cabeça das hastes de 

penetração. Desta forma, obtém-se o grau de compactação dos solos arenosos ou a consistência 

dos solos siltosos e argilosos (Clerot, 2004).  
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As sondagens rasas a percussão foram realizadas com tubos de PVC (75 mm de diâmetro 

e 6 m de comprimento) penetrados (amostrador), através de seu martelamento. Foi utilizado um 

peso batente de +/- 7.5 kg que percutiu sobre uma braçadeira móvel presa ao cano, obtendo um 

registro amostral contínuo. Após a introdução do tubo, mediu-se a compactação do pacote de 

sedimentos amostrado. Com auxílio de um cabo preso a braçadeira, retirou-se com a talha o 

testemunho.  A descompactação (fator que corrige as profundidades deformadas pela penetração 

do testemunhador) foi efetuada considerando-se uma composição textural homogênea da coluna 

de sedimentos, de acordo com os trabalhos de Dillenburg (1994) e Caron (2007). 

6.5  Análises laboratoriais 

6.5.1  Análise textural  

As amostras obtidas através das sondagens foram submetidas ao método de peneiramento 

(frações grossas) e pipetagem (frações finas – silte e argila) com intervalos de ½ phi. Os dados 

foram processados usando os programas Panicon de Toldo Jr. & Medeiros (1986) e Sysgran de 

Camargo (2006), obtendo-se assim, a distribuição percentual das classes texturais dos 

sedimentos segundo a escala de Wentworth (1922). Também foram calculados os parâmetros 

estatísticos de acordo com Folk & Ward (1957).  

Os resultados destas análises, associados à distribuição vertical das amostras nos 

testemunhos obtidos, permitiram agrupar as amostras coletadas em um conjunto de fácies com 

significado genético. 

6.5.2  Análise morfoscópica 

Como ferramenta auxiliar para a distinção das diferentes fácies, um exame das principais 

propriedades morfoscópicas dos sedimentos foi realizado.  

A análise morfoscópica consistiu na determinação dos aspectos de arredondamento e 

textura superficial. Para a análise do arredondamento utilizou-se a tabela comparativa 

desenvolvida por Krumbein (1941) onde: 0 a 0.1= angular; 0.1 a 0.3 = subangular; 0.3 a 0.5 = 

subarredondado; 0.5 a 0.7 = arredondado e 0.7 a 0.9 = bem arredondado. De modo geral, quanto 

maior o arredondamento maior à distância e vigor do agente transportador.  

Também foi observada a textura superficial segundo a classificação proposta por 

Bigarella (1955), na qual foram classificados os sedimentos pelo seu aspecto em: sacaróides, 

mamelonados e lisos. A maior ação do agente transportador tende a gerar grãos mais lisos. Estas 

três classificações devem ainda ser subdivididas em polidas ou foscas.  

Estes aspectos em conjunto definirão a maturidade dos grãos que está relacionada com as 

suas propriedades (forma original, dureza, durabilidade, ou seja, a resistência do mesmo), e com 
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o ambiente sedimentar (agente transportador – natureza da ação, vigor, tempo ou distância e o 

retrabalhamento na bacia de acumulação). Desta forma, o exame morfoscópico auxiliou na 

compreensão da evolução dos sedimentos correlacionando-se os processos e os ambientes 

sedimentares.  

Esta análise foi desenvolvida sobre a espécie mineral quartzo (na classe modal) por ser 

bastante resistente, conservar bem as marcas existentes em sua superfície e ocorrer de forma 

abundante.  

6.5.3  Análise da matéria orgânica  

Após a análise granulométrica e morfoscópica foi realizada a determinação da matéria 

orgânica em amostras que apresentaram percentual de finos para incineração. Este diagnóstico é 

um bom indicativo do ambiente de deposição.  

O sedimento lamoso (silte + argila) destas amostras foi submetido à queima em uma 

mufla, durante 4 horas em temperatura de 550ºC, segundo método empregado por Wetzel 

(1975), verificando assim, o percentual de matéria orgânica em cada amostra. 

6.6  Datação  

Com o propósito de obter a cronologia dos eventos holocênicos, um total de quatro 

amostras foram submetidas a análises geocronológicas, através do método 14C por AMS 

(Accelerator Mass Spectrometry). Estas foram realizadas no laboratório BETA ANALYTICS 

RADIOCARBORN DATING LABORATORY (Miami, Flórida, EUA).   

Os resultados das datações foram calibrados com auxílio do programa Calib Radiocarbon 

Calibration versão 7.0 desenvolvido por Stuiver & Reimer (1986), e corrigidas pelo ΔR (efeito 

reservatório) de 8 ± 17 anos definido por Ângulo et al. (2005) para a região sul do Brasil. A 

calibração dos resultados é necessária para levar em conta as mudanças na concentração global 

de radiocarbono ao longo do tempo. 

Deste modo, foram obtidas idades 14C calibradas e sem o efeito reservatório, ocasionado 

pela contaminação de carbono marinho mais antigo.  

Nesta Tese utilizaram-se as seguintes abreviações: 

– ka (kilo annum  – 103 anos)  

– cal (calibrada)  

– AP (antes do presente)  
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6.7 Dados batimétricos 

Com o objetivo de analisar a morfologia submersa da barreira foram utilizadas cartas 

batimétricas da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), elaboradas pelo Centro de 

Hidrografia da Marinha (CHM). Estes são documentos cartográficos que resultam de 

levantamentos de áreas oceânicas, mares, baías, rios, canais, lagos, lagoas, ou qualquer outra 

massa d’água navegável e que se destinam a servir de base à navegação.  

Também foram utilizados dados batimétricos globais ETOPO1, que são disponibilizados 

pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), os quais apresentam uma 

resolução espacial de um arco de segundo (aproximadamente 1.7 km na latitude da área de 

estudo). Esse modelo batimétrico foi elaborado a partir de um compendio de dados de diferentes 

instituições e organizações mundiais (USGS – United States Geological Survey; GEBCO – 

General Bathymetric Chart of the Oceans, SRTM topography, entre outros).  

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gebco.net%2F&ei=X5VoVd0EytGwBYTigegH&usg=AFQjCNH_1MTL5LdGXQqrAZVJsLXC-Al8WQ&bvm=bv.94455598,d.b2w
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7 RESULTADOS E INTERPRETAÇÔES 

7.1 Mapeamento da barreira 

As principais feições identificadas através do sensoriamento remoto foram conferidas em 

campo, e suas respectivas cotas altimétricas foram medidas. Esses dados foram integrados ao 

projeto em SIG, onde foi possível delimitar as principais unidades geomorfológicas presentes na 

área de estudo. 

Este capítulo constituiu em um mapeamento das unidades geomorfológicas presentes, 

partindo de feições no entorno da lagoa do Sombrio, ou seja, na retrobarreira (backbarrier), 

descrevendo os cordões frontais (unidade interna) até os lençóis de areias transgressivos 

(unidade externa) próximos a linha de costa. A descrição em superfície foi detalhada através de 

produtos do sensoriamento remoto, fotos de campo e perfis topográficos. A caracterização dos 

depósitos em subsuperfície foi abordada através de seções de georradar e por meio de dados 

sedimentológicos/geocronológicos obtidos nas sondagens. 

7.1.1  Feições no entorno da barreira (retrobarreira) 

7.1.1.1  Terraço lagunar I: características gerais 

O mapeamento das duas primeiras unidades presentes na retrobarreira seguiu a seguintes 

premissas: Eventos transgressivos podem deixar registros como feições geomorfológicas de 

terraços junto às margens lagunares (Figura 18). Esses terraços são superfícies relativamente 

aplainadas, limitadas lateralmente por escarpas formadas pela ação de ondas sobre a margem 

lagunar.  

 
Figura 18: Modelo ideal da feição de terraceamento; (AC) escarpa erosiva, (BC) plataforma de 
terraceamento, e (BDE) cunha de sedimentação (modificado de Fairbridge, 1968). 
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De acordo com Barboza (1999) o reconhecimento destas feições indica paleoníveis cuja 

cota varia para cada evento, sendo estas associadas às variações do NRM. Esta constatação parte 

do principio de que no período de formação dos terraços, o corpo lagunar mantinha um canal 

permanente de ligação com o oceano.  

Dessa forma, as cotas altimétricas dos terraços também podem ser utilizadas como 

indicadores de níveis do mar pretéritos, sendo correlacionadas com os eventos transgressivos-

regressivos conhecidos na literatura. 

A primeira unidade mapeada é uma feição de terraceamento lagunar, de caráter regional, 

presente no entorno da lagoa do Sombrio. Este terraço é limitado por uma pequena crista (cerca 

de 30 cm de altura) que circunda praticamente toda lagoa, a qual é facilmente identificada em 

imagens de satélite e em campo (Figura 19). Normalmente, se observa um alinhamento de 

figueiras sobre esta crista. As altitudes obtidas nesta unidade variam de -0.4 nas proximidades da 

lagoa e aumentam progressivamente, atingindo +1 m no topo da crista que a delimita. 

 
Figura 19: À esquerda, recorte da imagem do satélite Landsat 7 (banda 4 – vermelho), onde se observa a 
crista que delimita o terraço I (setas em vermelho) e a localização das fotografias. A) Fotografia 
ilustrativa do terraço I na margem oeste da lagoa. Em vermelho a crista que o delimita. B) Fotografia na 
margem leste onde, normalmente, se visualiza um alinhamento de figueiras sobre esta crista. 
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Esta mesma feição de terraceamento é identificada no entorno da lagoa do Caverá 

(localizada à aproximadamente 7 km ao norte da lagoa do Sombrio), indicando um evento 

regional responsável pela formação desta feição (Figura 20). 

 
Figura 20: Recorte da imagem do satélite Landsat 8 (banda 5 – infravermelho). Observa-se a delimitação 
do terraço I no entorno da lagoa do Sombrio. Esta feição de terraceamento também ocorre na lagoa do 
Caverá (distante cerca de 7 km), indicando um evento regional na formação deste terraço. 
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7.1.1.1.1 Dados em subsuperfície 

As seções de georradar levantadas nesta unidade não apresentaram reflexão (ausência de 

sinal) devido as suas características sedimentológicas (Figura 21C). Uma sondagem a percussão 

realizada sobre a crista do terraço (com cota altimétrica de 1 m), revelou depósitos 

predominantemente areno-lamosos.  

Um bivalve da espécie Erodona mactroides foi coletado, a 2 m de profundidade nesta 

sondagem, sem nenhum sinal de retrabalhamento (presença das valvas articuladas e perióstraco 

preservado), indicando que o mesmo morreu in situ ou sofreu pouco transporte, sendo 

rapidamente soterrado. 

 
Figura 21: A) Recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática) com a localização do perfil       
(A – B). B) Perfil topográfico onde se observam os terraços I e II (que será descrito na sequência do 
trabalho), a escarpa que os delimitam, a localização da seção de georradar e a sondagem realizada. Um 
bivalve foi coletado e submetido à datação, obtendo-se uma idade aproximada de 7.4 ka cal AP. C) 
Seção de georradar de 100 MHz. Como a composição desta unidade é predominantemente areno-lamosa 
(material condutivo), a onda perdeu energia, não retornando à antena receptora. 
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  A espécie Erodona mactroides reside em habitats salobros, não sobrevivendo nas atuais 

condições de salinidade da lagoa do Sombrio, caracterizada como um ambiente de água doce 

sem influência marinha (Wahrlich et al., 1997). 

O bivalve coletado foi datado em 7496 a 7336 anos cal AP, portanto, neste período a 

lagoa comportava-se como uma laguna (com conexão direta com o oceano). Estudos 

palinológicos e geocronológicos realizados por Cancelli (2012) apontam que a lagoa do Sombrio 

se comportou como um sistema estuarino – com significativa influência marinha – entre 7.9 ka 

cal à aproximadamente 3.8 ka cal AP. 

Considerando que neste período a lagoa do Sombrio apresentava conexão direta com o 

oceano, acredita-se que alguma variação do NRM foi a responsável pela geração do terraço I.  

Com base nas características morfológicas, na cota da crista que circunda o terraço (+1m) 

e na datação obtida através da Erodona mactroides, sugere-se que a formação do terraço lagunar 

I ocorreu após 7300 anos cal AP, com um NRM mais alto que o atual.   

7.1.1.1.2 Gênese do terraço I 

A fim de esclarecer a gênese desta feição de terraceamento, fazem-se necessárias algumas 

considerações referentes às flutuações do NRM ocorridas no Holoceno: 

– Os dados radiométricos utilizados como indicadores do NRM são geralmente escassos 

e pouco confiáveis para o período compreendido entre o Último Máximo Glacial e 

aproximadamente 7 ka AP, sendo as curvas resultantes, geralmente, baseadas em feições morfo-

sedimentares, ou seja, sedimentos em forma de terraços submersos. 

– Angulo et al. (2006) sugerem que o nível atual teria sido alcançado/ultrapassado pela 

primeira vez no Holoceno após 6.5 ka cal e antes de 7.5 ka cal AP. De acordo com os mesmos 

autores o máximo eustático ocorreu em um período entre 5.6 ka cal e 6 ka cal AP, seguido de 

uma queda até os dias atuais.  

– Milne et al. (2005) propuseram um modelo geofísico de flutuações NRM induzidas por 

glacio-isostasia, para a região de Santa Catarina, no qual o nível atual teria sido 

alcançado/ultrapassado pela primeira vez no Holoceno a mais de 7.5 ka cal AP.  O máximo 

eustático teria ocorrida por volta de 7 ka cal AP, seguida de uma estabilização relativa, com 

queda suave somente após 5 ka cal AP (Figura 22). 

– Ao analisarmos o artigo de Angulo et al. (2006) (o qual consideramos como o mais 

completo no que se refere as flutuações do NRM ocorridos no Holoceno médio/tardio), 
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constatamos que os dados disponíveis até o momento, são insuficientes para negar ou admitir 

uma estabilização do nível, como proposta por  Milne et al. (2005).  

Tendo em vista estas premissas, duas hipóteses são levantadas para elucidar a formação 

do terraço lagunar I: 

1) A primeira hipótese se refere a uma estabilização do NRM ocorrida logo após o 

máximo eustático holocênico. Esta estabilização teria correspondência na curva proposta por 

Milne et al. (2005) e seria a responsável pela formação do terraço lagunar I.  

 
Figura 22: Curva proposta por Milne et al. (2005) para região de Santa Catarina com base em modelagem 
geofísica. Nesta, os autores sugerem uma estabilização do NRM entre 7 ka cal e 5 ka cal AP, o que 
poderia ser a responsável pela formação do terraço lagunar I. 

 

2) Considerando que esta feição de terraceamento também ocorre no entorno da lagoa do 

Caverá, a segunda hipótese refere-se a um período em que as lagoas do Sombrio e do Caverá 

formavam um grande corpo lagunar, e a sua posterior fragmentação, seria a responsável pela 

gênese do mesmo. Após o máximo eustático holocênico o NRM começou a cair acelerando a 

progradação da barreira (regressão forçada) e diminuindo o volume das lagoas/lagunas situadas 

na retrobarreira. Este rebaixamento do nível teria fragmentado o grande corpo lagunar, formado 

pelas lagoas do Sombrio e do Caverá, desenvolvendo terraços lagunares no entorno das lagoas 

remanescentes. Salienta-se que, atualmente, a lagoa do Sombrio conecta-se com a lagoa do 

Caverá por um pequeno canal (menor que 20 m de largura), sendo este retilinizado na década de 

60.  

Desta forma, na primeira hipótese o terraço I teria se formado após o máximo eustático 

holocênico, através de uma estabilização do NRM. Enquanto, a segunda hipótese centra-se no 

fato de que com a queda do NRM a fragmentação de um grande corpo lagunar originou terraços 

lagunares no entorno da lagoa do Sombrio, bem como na do Caverá. 
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7.1.1.2  Terraço lagunar II: Características gerais 

Uma segunda feição de terraceamento lagunar, de caráter regional, é identificada com 

cotas entre 1 e 3.5 m (Figura 23). Igualmente como o terraço I, as altitudes menores encontram-

se mais próximas à lagoa e aumentam progressivamente, conforme se distanciam da mesma 

(vide Figura 21B).  

O terraço II ocupa a atual planície de inundação do rio Mampituba e se prolonga para 

norte, aproximadamente 25 km, indicando um evento de grande escala. Esta feição é seguida por 

uma borda escarpada gerada por processos erosivos originárias da ação do sistema lagunar. Esta 

escarpa se estende de forma retilínea delimitando toda a margem leste do terraço.  

Ressalta-se que o terraço lagunar II é análogo a feição morfológica identificada e descrita 

por Tomazelli (1990), Barboza (1999), Tomazelli et al. (2011) e Rosa (2012) no entorno das 

lagoas holocênicas da PCRS. 

Com base na abrangência desta unidade e nas suas respectivas cotas, sugere-se que a 

elevação do nível lagunar responsável pela geração do terraço II, bem como da escarpa erosiva 

que o delimita, ocorreu em um período correlato ao máximo eustático holocênico (entre 5.6 ka 

cal e 6 ka cal AP – vide capítulo 5). Enfatiza-se que neste tempo a barreira regressiva de Passo 

de Torres apresentava uma extensão lateral (largura) inferior a atual.  

Ao oeste do terraço II observa-se um relevo muito acidentado (cotas de até 20 m – 

medidas com o MDET) marcado por altos e depressões, onde as últimas parecem representar 

vales esculpidos pela drenagem fluvial costeira. Esta morfologia representa depósitos 

pleistocênicos que são correlacionados à barreira III, tal qual a descrita por Villwock & 

Tomazelli (1995) para a PCRS.  
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Figura 23: Recorte da imagem do satélite Landsat 8 (banda 5 – infravermelho) onde observa-se a 
delimitação do terraço II (em vermelho). A leste, a feição de terraceamento é limitada por uma escarpa 
gerada por processos erosivos originárias da ação do sistema lagunar (em detalhe – fotografia A), e a 
oeste, por depósitos da barreira III. Devido a grande abrangência desta unidade, bem como suas 
respectivas cotas (entre 1 e 3.5 m) sugere-se que a elevação do nível lagunar responsável pela geração 
do terraço e da escarpa que o delimita, ocorreu em um período correlato ao máximo eustático 
holocênico. Salienta-se que neste tempo a barreira apresentava uma largura inferior a atual.  
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7.1.1.2.1 Dados em subsuperfície  

Uma seção de georradar adquirida sobre o terraço II – mais precisamente no extremo sul 

da lagoa do Sombrio, próximo a um afloramento da Bacia do Paraná – revela uma série contínua 

de refletores com baixo ângulo de mergulho (de 2 a 4°), os quais apresentam terminações em 

downlap no sentido do oceano.  

Comparando com trabalhos que caracterizaram este tipo de reflexão (Buynevich & 

Fitzgerald, 2000; Bristow & Pucillo, 2006; Rodriguez & Meyer, 2006; Tamura et al., 2008; 

Tamura, 2012; Barboza et al., 2009, 2011 e 2013; Dillenburg et al. 2011a; Silva et al., 2010; 

Rosa, 2012; Caron, 2014), os refletores com downlap terminações no sentido do oceano, são  

interpretados como depósitos do backshore/foreshore, ou seja, um ambiente praial, os quais 

evidenciam a fase regressiva de barreiras costeiras.  

Na Figura 24 observa-se a radarfácies correlacionada aos depósitos praiais, os quais 

revelam o registro mais interiorizado da fase regressiva da barreira de Passo de Torres. O 

reconhecimento desta radarfácies evidencia que, uma vez no passado, a praia oceânica se situava 

onde atualmente se encontra o terraço lagunar II, caracterizando um padrão de empilhamento 

progradacional.  

A radarfácies posicionada abaixo dos depósitos praiais, apesar de apresentarem reflexões 

pouco evidentes, exibe refletores descontínuos e ondulados. Possivelmente, esta radarfácies 

represente depósitos associados a um ambiente marinho raso (shoreface superior). A radarfácies 

mais superficial pode ser correlacionada a depósitos retrabalhados pela margem lagunar.  

Conforme observado nos segmentos progradacionais da barreira holocênica da PCRS, a 

progradação iniciou antes do máximo eustático ser atingido (Dillenburg et al., 2009). Esta 

constatação é baseada principalmente nas datações dos cordões litorâneos mais interiorizados.  

A ascensão do NRM, após o Último Máximo Glacial (em torno de 18 ka AP), 

desencadeou a elevação do nível do sistema lagunar  (partindo do pressuposto que a lagoa do 

Sombrio mantinha conexão com oceano neste período). O ápice desta ascensão, de acordo com 

Angulo et al. (2006), ocorreu entre 5.6 ka cal e 6 ka cal AP, o qual representa o máximo 

eustático holocênico. Esta elevação propiciou o desenvolvimento do terraço II, seguido de uma 

escarpa bem delimitada, na margem leste da lagoa. 

A identificação da fase regressiva sob o terraço II, portanto, anterior à escarpa que o 

delimita, demonstra que a progradação da barreira iniciou ainda com o mar em ascensão 

(regressão normal), visto que a escarpa que delimita este terraço foi gerada em um período 

correlato ao máximo eustático holocênico.  
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Figura 24: A) Recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática) com a delimitação da escarpa que delimita o terraço II, bem como a localização da seção de 
georradar. 2) Seção de 200 MHz onde se observa refletores com terminações em downlap no sentido do oceano, os quais são correlacionados a depósitos praiais 
(destacado em amarelo). A identificação da fase regressiva sob o terraço II, portanto, anterior à escarpa que o delimita, demonstra que a progradação da barreira 
iniciou ainda com o mar em ascensão (regressão normal), visto que a escarpa que o delimita foi gerada em um período correlato ao máximo eustático holocênico. 
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Portanto, evidências geomorfológicas e estratigráficas revelam que a barreira de Passo de 

Torres começou a progradar com o NRM ainda em ascensão (regressão normal).  

Salienta-se que a fase transgressiva da barreira (pretérita a fase regressiva), é identificada 

em profundidades mais elevadas (em torno de 11 m), somente em seções de georradar levantadas 

mais ao norte.  Esta fase será descrita na sequência do trabalho. 

7.1.1.3  Crista que delimita o terraço II: Características gerais  

A crista que delimita o terraço II não se enquadra no contexto geomorfológico de 

retrobarreira, mas a mesma é descrita neste capítulo devido a sua proximidade com a lagoa do 

Sombrio e por uma sequência lógica de raciocínio.  

 Imediatamente a leste da borda escarpada, observa-se uma crista arenosa que se estende 

de forma retilínea, acompanhando praticamente toda a escarpa. Esta crista apresenta as mais 

elevadas altitudes encontradas na barreira de Passo de Torres (15 m medidas com o DGPS e 25 

m através dos dados do MDET) (Figura 25).  

 
Figura 25: A esquerda, MDET da área de estudo com altimetria máxima estipulada em 50 m. No círculo 
em preto é possível observar que as cotas mais elevadas desta unidade encontram-se próximas ao rio 
Mampituba. A linha tracejada evidencia a escarpa que limita o terraço II. As altitudes mais elevadas (em 
vermelho), nesta imagem, estão relacionadas a afloramentos da Bacia do Paraná. A direita fotografia 
evidenciando a crista arenosa que se estende por toda margem leste da lagoa do Sombrio. 
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Ressalta-se que as cotas mais proeminentes são observadas próximas ao rio Mampituba. 

Esta crista representa o máximo avanço da barreira transgressiva emersa, durante o trato 

transgressivo. 

7.1.1.3.1 Dados em subsuperfície  

Como descrito anteriormente, entre 18 ka e 7 ka  AP, a elevação do NRM ocorreu com  

taxas elevadas. Nesse intervalo de tempo o comportamento do nível do mar foi soberano na 

evolução costeira determinando a transgressão da linha de costa e a consequente translação, no 

sentido do continente, dos sistemas deposicionais costeiros. Neste período, em se tratando de 

barreiras costeiras, estas mostraram uma morfologia classicamente transgressiva e uma 

estratigrafia com padrão de empilhamento retrogradacional. Portanto, a atual barreira regressiva 

de Passo de Torres apresentou uma fase transgressiva pretérita.  

O registro desta fase foi evidenciado em subsuperfície por Silva (2011) através do 

georradar. Na Figura 26 observa-se uma seção de 100 MHz apresentada por Silva (2011), bem 

como a datação de um fragmento de madeira, obtida através de uma sondagem, as quais serão 

reavaliadas e descritas a seguir: 

A fase transgressiva é representada por um conjunto de refletores inclinados em alto 

ângulo no sentido do continente (noroeste). Os refletores que compõem esta fase apresentam 

inclinações que variam de 10 a 15°, espessuras de 2 a 5 m e ocorrem sempre em profundidades 

inferiores aos 11 m, e não mais que 18 m (considerando uma constante dielétrica igual a 10). Em 

relação ao nível do mar atual, os refletores encontram-se entre -7 a -12 m.  

Estes refletores são interpretados como estratos sedimentares formados em ambiente 

subaquoso, correspondente à margem lagunar, a qual evoluiu através do transporte de 

sedimentos provenientes da erosão da barreira.  

Segundo Silva (2011) os sedimentos relacionados à fase transgressiva são representados 

por areias finas a muito finas, com percentual de lama (silte + argila) que alcança em algumas 

amostras 35%. O teor de matéria orgânica atinge até 15%, evidenciando uma produção orgânica 

relativamente alta, em momentos de estabilizações da retrogradação da barreira. A morfoscopia 

revelou uma grande mistura onde grãos subangulares, subarredondados e arredondados se 

equivalem em percentuais.   

Estudos realizados na PCRS evidenciam que o trato de sistemas transgressivo é 

essencialmente representado por depósitos de retrobarreira que correspondem às margens e ao 

fundo lagunar (Barboza et al., 2011; Rosa, 2012; Caron, 2014). Por estarem abaixo do nível de 

ação das ondas, essas feições ficaram preservadas durante a transgressão.  
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Os refletores que constituem a margem lagunar apresentam uma terminação em downlap 

sobre um refletor com grande contraste, interpretado como o substrato (fundo lagunar) sobre o 

qual a margem evoluiu. Abaixo deste refletor, a seção de georradar apresenta uma péssima 

relação sinal/ruído, sendo esta correlacionada a depósitos pleistocênicos.  

A datação de um fragmento de madeira realizada no depósito correspondente a fase 

transgressiva revelou uma idade de 8153 a 8329 anos cal AP. Ressalta-se que no material datado, 

observou-se por vezes, pequenos sinais de abrasão provocada pelo transporte, deste modo, o 

fragmento possivelmente é mais antigo que os depósitos que os contém, fornecendo apenas a 

idade máxima do depósito.  

Enfatiza-se que a idade obtida é correlata ao período em que o NRM subia a taxas 

elevadas, corroborando que este depósito se desenvolveu em um período em que a linha de costa 

apresentava um comportamento transgressivo.  

Acima da fase transgressiva, um conjunto de refletores horizontalizados possuem 

terminações em onlap no sentido do oceano (sudeste). Estes são interpretados como a fase de 

preenchimento deposicional no sistema lagunar, ainda durante a elevação do nível do mar, 

ocasionando uma deposição plano paralela.  Estes depósitos são associados a um ambiente praial 

lagunar. 

Nesta mesma seção se observa um aumento no ângulo dos refletores, formando um 

pequeno truncamento, os quais possuem inclinações em baixo ângulo (de 2 a 4°) no sentido do 

oceano, evidenciando a fase regressiva da barreira, constituída por depósitos praiais oceânicos 

(backshore/foreshore). Após esta fase, a barreira foi recoberta por depósitos eólicos, 

representados por refletores ondulados e pouco contínuos.  

Salienta-se que sob a crista mais elevada da barreira, observa-se a maior espessura eólica 

mapeada (aproximadamente 9 m). Nestes depósitos foram observados alguns refletores 

horizontais contínuos e com contraste elevado. Estes estão associados a superfícies eólicas de 

primeira ordem, apresentando grandes extensões e sua geometria refletindo a morfologia do 

interdunas. Stokes (1968) sugeriu que estas superfícies seriam formadas por planos de deflação 

controlados pelo lençol freático. Brookfield (1977) e Kocurek (1988) apontam que a migração de 

dunas e campos de dunas, além de modificações nas condições da deposição eólica podem 

resultar nessas superfícies. Ressalta-se que no restante da progradação da barreira (unidade 

interna – cordões litorâneos regressivos – subcapítulo 7.1.2) estes refletores horizontais não são 

observados nos depósitos correspondentes ao sistema eólico. 
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Figura 26: 1) Recorte da imagem do satélite SPOT (banda pancromática) com a localização das seções de 
georradar. 2A) Seção de 100 MHz realizada sobre o terraço II onde se observa o término da fase 
transgressiva (geometria em cunha). Esta fase é representada por refletores com terminações downlap 
(setas vermelhas) no sentido da lagoa. Acima destes, um conjunto de refletores com terminações em 
onlap (setas amarelas) representam o máximo avanço do sistema lagunar sobre a barreira. 2B) Sistemas 
deposicionais que representam cada conjunto de refletores. 3A) Seção de 100 MHz obtida sobre a crista 
mais elevada, onde se visualizam o mesmo conjunto de refletores da seção anterior, no entanto, os 
refletores com terminações em downlap (setas azuis) no sentido do continente evidenciam a fase 
regressiva da barreira. 3B) Sistemas deposicionais que representam cada conjunto de refletores.  
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Em uma nova seção de 100 MHz, obtida sobre o terraço lagunar II (Figura 26 - 2A), 

praticamente alinhada com a seção apresentada anteriormente, evidencia-se a geometria em 

cunha da fase transgressiva, ou seja, o termino da mesma. Na base desta seção, observa-se um 

conjunto de refletores inclinados, em alto ângulo, no sentido da lagoa. Acima destes, ocorrem 

refletores horizontalizados com terminação em onlap no sentido do oceano, padrões estes, 

idênticos ao identificados por Silva (2011) na seção apresentada na Figura 26 - 3A. 

Posteriormente, observam-se refletores ondulados e pouco contínuos, os quais correspondem à 

migração de formas de leito de dunas subaquosas (ripples). 

Analisando as duas seções de georradar, inferiu-se que a barreira transgressiva emersa 

apresentava uma largura mínima de 500 m no final da implantação do trato transgressivo. Esta 

distância foi estimada a partir da inversão dos refletores (do oceano para o continente), até o 

acunhamento (fechamento) da mesma (Figura 27). Salienta-se que esta largura da barreira pode 

ser variável, sendo este somente um perfil representativo.  

Para trabalhos futuros sugere-se um levantamento geofísico detalhado sobre todo terraço 

II, a fim de detalhar a real extensão e geometria da barreira transgressiva.  
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Figura 27: À esquerda, recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática) com a localização das seções de georradar. A) Seção de 200 MHz onde se 
observa o limite mais externo dos depósitos correlacionados a fase transgressiva (refletores inclinados no sentido da lagoa, os quais correspondem aos depósitos 
da margem lagunar). B) Seção 100 MHz onde se visualiza o limite mais interno (fechamento da mesma, exibindo uma geometria em cunha). Desta forma, sugere-
se que a barreira transgressiva emersa apresentava uma largura mínima de 500 m, no final da implantação do trato transgressivo. 
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7.1.1.4  Aplicação da estratigrafia de sequências de alta resolução  

Neste subcapitulo buscou-se enquadrar a seção de georradar de 100 MHz, analisada 

anteriormente, através dos conceitos da estratigrafia de sequências. 

Segundo Mitchum (1977) o preenchimento de uma bacia sedimentar é dividido em 

sequências deposicionais que podem ser definidos como uma sucessão de estratos geneticamente 

relacionados, limitados por discordâncias e suas concordâncias correlativas. Da mesma forma, 

Catuneanu et al. (2009) e Neil & Abreu (2009) apontam que o preenchimento de uma bacia 

sedimentar pode ser analisado em diferentes níveis de detalhamento. Esses níveis podem ser 

ordenados desde baixas até altas frequências (menor e maior detalhamento respectivamente). O 

detalhamento realizado dependerá do objetivo do estudo e da resolução dos dados disponíveis.  

Partindo do princípio de cada sistema laguna-barreira, identificado na PCRS, representa 

uma sequência deposicional de alta frequência (desenvolvidas em resposta as variações do NRM 

relacionadas aos ciclos glaucioeustáticos de 100 ka – Tomazelli et al., 2008; Rosa, 2010 e 2012) 

e que estas, podem ser individualizadas em tratos de sistemas, a seção de georradar apresentada 

por Silva (2010) foi contextualizada nestes princípios (Figura 28).  

Há aproximadamente 125 ka AP, estima-se que o NRM teria alcançado até 7 m acima do 

atual, sendo posteriormente rebaixado (Tomazelli & Dillenburg, 2007). Esta queda originou a 

discordância e o limite de sequência (LS) entre os sistemas laguna-barreira III (Pleistoceno) e IV 

(Holoceno). Ressalta-se que a discordância é também a superfície transgressiva (ST) da barreira 

IV e que esta pode ser correlacionada ao fundo lagunar da paleolaguna do Sombrio.  

O trato de nível baixo não foi identificado no presente estudo. Como já sugerido por Rosa 

(2012) para a PCRS, o registro referente a este trato poderia ser encontrado a partir da obtenção 

de dados nas porções mais distais da bacia, atualmente submersas.   

Em torno de 18 ka AP, no Último Máximo Glacial, o NRM estaria posicionado entre 

120-130  m abaixo do atual (Corrêa, 1990 e 1995; Peltier & Fairbanks, 2006) e a partir de então, 

iniciou-se uma nova elevação. Nesta ascensão a barreira de Passo de Torres (bem como todas as 

barreiras costeiras) começou a retrogradar em um contexto de trato de sistema transgressivo. Os 

depósitos correspondentes à paleomargem lagunar, identificados nas seções de georradar, 

representam este trato de sistema. 

Acima destes, um conjunto de refletores horizontalizados possuem terminação em onlap 

no sentido SE (oceano). Este conjunto foi interpretado como o máximo avanço do sistema 

lagunar sobre a barreira, o que poderia representar o máximo eustático holocênico, partindo do 

pressuposto que neste período a lagoa/laguna do Sombrio estivesse conectada com o oceano.     
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O contato entre os depósitos correspondentes a margem lagunar com os depósitos lagunares 

praiais, pode ser associado à superfície de inundação máxima (SIM). 

Como o nível do mar continuava ascendente, o nível da laguna do Sombrio também se 

elevava, propiciando o desenvolvimento de terraços e escarpas na margem lagunar, sendo o 

terraço mais elevado (terraço II) correlacionado ao nível de mar mais alto do Holoceno. Este 

terraço pode ser aproximado à superfície de inundação máxima, haja vista que a barreira 

começou a progradar antes do máximo relativo do nível do mar ser atingido (vide subcapítulo 

7.1.1.2.1 – Figura 24).  

Os depósitos gerados posteriormente situam-se no contexto dos tratos de sistemas de 

nível alto (regressão normal). O trato de nível em queda (regressão forçada) não é observado na 

seção de georradar apresentada na Figura 28. Ambos os tratos (alto e em queda) serão discutidos 

na continuação da Tese. 

Por fim, considerando que depósitos eólicos podem se desenvolver em qualquer trato de 

sistema, desde que se tenha tamanho de grão, velocidade e direção de ventos adequados, na 

seção em questão, estes depósitos foram correlacionados ao trato de nível alto, com base em sua 

posição estratigráfica.  
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Figura 28: Seção de 100 MHz onde foram traçadas as superfícies chave delimitando os tratos de sistemas. Em torno de 125 ka AP, o NRM teria alcançado 7 m 
acima do atual, sendo posteriormente rebaixado. Esta queda originou a discordância e a LS entre os depósitos pleistocênicos e holocênicos. A discordância também é 
a ST da barreira IV e pode ser correlacionado ao fundo lagunar da paleolaguna do Sombrio. A posterior elevação do NRM vez com que a barreira começasse a 
retrogradar em um contexto de TST. Os depósitos associados à margem lagunar (refletores com terminações em downlap no sentido da lagoa) compõem este trato de 
sistema. Acima destes, refletores com terminações em onlap no sentido do oceano, são interpretados como o máximo avanço do sistema lagunar sobre a barreira. O 
contato entre os depósitos correspondentes a margem lagunar e os depósitos praiais lagunares, pode ser associado a SIM. Posteriormente, quando o aporte 
sedimentar supera a taxa de criação de espaço, a barreira começa a progradar (refletores com terminações em downlap no sentido do oceano) em um contexto de 
TSNA.  
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7.1.1.5  Análise das feições no entorno da lagoa do Sombrio 

– Com base no mapeamento realizado se observou que a lagoa do Sombrio se 

comportava como uma laguna (com conexão direta com o mar) no máximo eustático holocênico. 

Este corpo lagunar possuía grandes proporções, ocupando grande parte do que hoje é a planície 

de inundação do rio Mampituba, e estendendo-se para o norte, cerca de 25 km, abrangendo 

inclusive o que atualmente é a lagoa do Caverá. Esta elevação do nível lagunar foi à responsável 

pela geração do terraço II (cotas de até de 3.5 m), bem como a escarpa erosiva que o delimita;  

– A ascensão do NRM, após o Último Máximo Glacial, desencadeou a elevação do nível 

do sistema lagunar (tendo em vista que a lagoa do Sombrio mantinha conexão com oceano neste 

período). O ápice desta ascensão representa o máximo eustático holocênico. Esta elevação 

propiciou o desenvolvimento do terraço II, seguido de uma escarpa bem delimitada, na margem 

leste da lagoa. A identificação da fase regressiva sob o terraço II, portanto, anterior à escarpa que 

o delimita, demonstra que a progradação da barreira iniciou ainda com o mar em ascensão 

(regressão normal), haja vista que a escarpa que delimita este terraço foi gerada em um período 

correlato ao máximo eustático. Ressalta-se que a realização de sondagens a fim de se obter 

material para datação dos depósitos que representam a fase regressiva, presentes sob o terraço II, 

corroboraria esta constatação;  

– A feição de terraceamento I (cotas de até 1 m), é atribuída a uma estabilização do NRM 

ocorrida após o máximo eustático holocênico, ou em decorrência da fragmentação do grande 

corpo lagunar que se situava na retrobarreira. Esta última é correlata a um período no qual a 

barreira já era influenciada por um NRM em queda (regressão forçada). Estas hipóteses carecem 

de dados mais consistentes, tais como datações sistemáticas, (possivelmente por 

termoluminescência oticamente estimulada) na crista que delimita o terraço I. Tendo em vista 

que esta feição também ocorre no entorno da lagoa do Caverá, datações nesta área também 

poderiam corroborar com a gênese da mesma;  

– Considerando que após o Último Máximo Glacial, o NRM começou a subir a taxas 

elevadas, as barreiras costeiras apresentaram morfologias e estratigrafia classicamente 

transgressivas.  Portanto, a barreira regressiva apresentou uma fase transgressiva pretérita. Esta é 

evidenciada por refletores com terminações em downlap no sentido do continente, os quais 

foram interpretados como estratos sedimentares formados em ambiente subaquoso, 

correspondente à margem lagunar. Por estarem abaixo do nível de ação das ondas, essas feições 

ficaram preservadas durante a transgressão da linha de costa;  
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– O enquadramento da seção de georradar, que evidenciou a inversão do comportamento 

transgressivo para o regressivo, em um contexto de estratigrafia de sequências, permitiu 

estabelecer um arcabouço estratigráfico com a definição das principais superfícies chave e dos 

tratos de sistemas. 

7.1.2  Unidade interna: características gerais  

Esta unidade situa-se a leste da lagoa do Sombrio e é composta por alinhamentos de 

cordões litorâneos regressivos, apresentando larguras que variam de 3 a 4.5 km. As morfologias 

observadas no campo são de cristas (formas convexas) e cavas (formas côncavas) contínuas, com 

orientação paralela à linha de costa (Figura 29). Através da análise de fotografias aéreas e 

imagens de satélite (somente nas bandas monocromáticas) observa-se uma diferença de textura 

entre as cristas e cavas. As cavas por serem terrenos mais baixos acumulam maior umidade e, 

consequentemente, maior volume de sedimento fino (silte e argila), propiciando o 

desenvolvimento de uma vegetação típica. Estas características conferem as cavas uma 

reflectância mais baixa (tonalidades mais escuras). Por outro lado, as cristas são formas elevadas 

e mais arenosas, o que às confere uma alta reflectância (tonalidades mais claras).  

 
Figura 29: Fotografia aérea (ano de 1953) da planície de cordões litorâneos da barreira regressiva de 
Passo de Torres. Nesta observam-se as cristas com tonalidades claras, e as cavas com tonalidades 
escuras. 
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Por apresentarem características morfológicas distintas, esta unidade foi dividida em setor 

interno e externo (Figura 30). As cristas do setor interno apresentam uma maior amplitude e um 

espaçamento de crista a crista que varia entre 70 e 150 m (medidas realizadas através de 

produtos do sensoriamento remoto e conferidas no campo). Este setor apresenta extensões 

laterais que variam de 2.5 a 3.7 km. Em contrapartida, no setor externo observam-se cristas com 

menor magnitude e distâncias entre cristas de 30 a 70 m. Este setor exibe extensões entre 650 m 

a 1.2 km. 
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Figura 30: A) Recorte da imagem do satélite SPOT (banda pancromática) onde se observa a divisão de 
setores conforme a diferença no espaçamento dos cordões frontais. Nesta também se observam os 
lençóis de areias transgressivos que ocorrem próximos a linha de costa. B1) e B2) Detalhe da imagem 
SPOT cristas com tonalidades mais claras e cavas mais escuras. C1) Fotografia do setor externo 
(cristas mais espaçadas). C2) Fotografia do setor interno (cristas menos espaçadas). 
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7.1.2.1  Regressão normal versus regressão forçada 

Na barreira regressiva de Curumim (ao sul do rio Mampituba) a progradação iniciou a 

cerca de 7 ka AP ainda sob uma condição de mar em elevação (Dillenburg et al., 2006). De 

acordo com Hesp et al. (2005) esta barreira pode ser individualizada em dois setores distintos 

(Figura 31). O setor interno se apresenta na forma de cordões (fases) de campos de dunas 

transgressivos paralelos à linha de costa, relativamente retilíneos e largamente espaçados (400 a 

600 m). No setor externo dominam cordões descontínuos, menos espaçados (80 a 400 m), 

triangulares e lobados. Estes últimos são truncados por drenagens superficiais (sangradouros) 

pretéritos e atuais. Hesp et al. (2007) atribui esta diferença na morfologia das fases de campos de 

dunas transgressivos da barreira a mudanças do NRM. O setor interno progradou com o nível 

ainda subindo (regressão normal), ao passo que o setor externo foi condicionado por um nível 

em queda (regressão forçada), favorecendo o desenvolvimento de um sistema de drenagens 

superficiais na forma de sangradouros regularmente espaçados. 

 
Figura 31: Recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática). Segundo Hesp et al. (2007) o setor 
interno da barreira progradou com o NRM ainda em ascensão (regressão normal). O setor externo 
progradou condicionado por um NRM em queda (regressão forçada) favorecendo o desenvolvimento de 
sangradouros regularmente espaçados (setas pretas).  
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Partindo da premissa que variações do NRM ficaram registradas na morfologia da 

barreira, Silva (2009) propôs que os diferentes espaçamentos e amplitudes, dos cordões 

litorâneos da barreira de Passo de Torres, são decorrentes de mudanças no comportamento do 

NRM. Durante a regressão normal a barreira progradou devido ao elevado aporte sedimentar, 

mesmo com o nível do mar em elevação. Este processo permitiu que a duna frontal acumulasse 

mais areia, desenvolvendo uma maior amplitude e largura. Por outro lado, na regressão forçada à 

queda do nível acelerou a progradação, fazendo com que as dunas frontais se formem 

rapidamente uma após a outra. Desta forma, o autor considerou que um controle alogênico 

(forçantes independentes do tipo de processo sedimentar que atua em uma bacia – neste caso 

uma variação do NRM) determinou o espaçamento entre os cordões.  

7.1.2.2  Altimetria 

Os levantamentos topográficos obtidos por meio de DGPS foram realizados sobre as 

estradas, as quais suavizaram a morfologia da barreira. Associado a este fator, momentâneas 

perdas de sinal do equipamento podem ter gerados pequenos picos que podem não representar a 

real altitude dos cordões. Entretanto, apesar destas limitações, observou-se uma boa 

correspondência do dado levantado, com a morfologia real de campo. 

Na Figura 32 se visualiza um perfil realizado sobre a unidade interna onde se observa 

uma tendência de queda nas altitudes dos cordões litorâneos. Como descrito por muito autores 

(Nummendal et al., 1987; Roy et al., 1994; Hesp & Short, 1999; Amim Jr & Dillenburg, 2010) 

barreiras holocênicas regressivas, influenciadas por um nível de mar em queda, apresentam uma 

topografia com suave inclinação para o mar, ou seja, a crista dos cordões apresentam suas 

maiores altitudes próximas aos depósitos pleistocênicos, diminuindo no sentido do oceano. Ao 

passo que, com o nível do mar ainda em pequena ascensão, as cristas vão se tornando 

topograficamente mais elevadas à medida que os cordões vão se desenvolvendo, devido ao 

balanço positivo de sedimentos. Com o nível de mar estável, os cordões tendem a apresentar 

altitudes similares durante a progradação da barreira.  
Portanto, a tendência de queda visualizada no perfil topográfico poderia indicar que a 

progradação da barreira ocorreu condicionada por um NRM em queda, não se identificando a 

fase de regressão normal como sugerida por Silva (2010). No entanto, salienta-se que a tendência 

observada provavelmente foi mascarada pela cobertura eólica da barreira, não refletindo uma 

topografia condicionada pelo comportamento do NRM. Segundo Hesp et al. (2007) nestes casos 

a altitude a ser observada deve ser  a dos depósitos praias e/ou marinho raso, através de 

sondagens ou outras técnicas como a geofísica.  
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Com base na gênese dos depósitos caracterizados em subsuperfície, um exercício para 

estimar as tendências altimétricas dos depósitos praias, associando este com o comportamento do 

NRM, é proposto no subcapitulo 7.1.2.4.6. 

 
Figura 32: No topo, recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática) onde se visualiza a 
localização do perfil topográfico, realizado transversalmente ao sentido de migração dos cordões. No 
perfil (A – B), se observa uma tendência de queda nas altitudes da barreira (seta em vermelho). Ressalta-
se que a cobertura eólica, possivelmente, mascarou a topografia condicionada pelo comportamento do 
NRM. As cristas do setor interno se desenvolveram com NRM ainda em ascensão (regressão normal), ao 
passo que, as do setor externo, foram condicionadas por um nível em queda (regressão forçada). 
Também se visualiza a crista mais elevada da barreira, bem como uma ampla concavidade, que 
representa um paleocanal relacionado à dinâmica do rio Mampituba. 

 

7.1.2.3  Influência do rio Mampituba 

Este subcapitulo refere-se à influência dos paleocanais relacionados à dinâmica do rio 

Mampituba (próxima unidade a ser descrita) sobre os cordões litorâneos. As cristas e cavas do 

setor interno apresentam-se intensamente erodidas por estes paleocanais, enquanto que as do 

setor externo, não exibem uma interação com os mesmos, apresentando cristas mais próximas 

umas às outras e uniformemente espaçadas (Figura 33).  
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Figura 33: Recorte da fotografia aérea (ano 1965). As setas vermelhas indicam as amplas concavidades 
na morfologia as quais representam paleocanais relacionados à dinâmica do rio Mampituba. As cristas 
do setor interno apresentam-se fortemente truncadas (erodidas) por paleocanais, enquanto que as cristas 
do setor externo (entre as linhas tracejadas amarelas), não exibem uma interação com os mesmos, 
apresentando cristas mais próximas umas das outras e uniformemente espaçadas.     

 

Outra característica observada relaciona-se à continuidade lateral dos cordões litorâneos, 

ou seja, o quanto retilíneo são as cristas dos mesmos. Nas proximidades do rio Mampituba as 

cristas mostram-se regulares e continuas (Figura 34B), mas à medida que deslocamos a 

observação para o norte da barreira (mais precisamente na latitude do extremo norte da lagoa do 

Sombrio) as cristas apresentam-se descontínuas e com formas lobadas (Figura 34A). Estas 

últimas apresentam características muito similares à unidade externa da barreira (descrita no 

subcapitulo 7.1.4).  
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Figura 34: A) Detalhe da fotografia aérea de 1953 (extremo norte da lagoa do Sombrio) onde se 
observam que as cristas são descontinuas e com formas lobadas (setas amarelas) B) Detalhe da 
fotografia aérea de 1965 (mais próximas ao rio Mampituba) onde as cristas revelam-se continuas e 
retilíneas (setas vermelhas). 

 

Deste modo, observou-se uma variação transversal nos cordões da barreira, no qual o 

setor interno apresenta cristas mais espaçadas comparativamente às do setor externo; e uma 

diferença longitudinal, onde as cristas próximas ao rio Mampituba mostram-se retilíneas e 

continuas, enquanto as mais afastadas, exibem formas lobadas e descontínuas. 
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7.1.2.4  Dados em subsuperfície 

Esta unidade será descrita com base em seções de georradar perpendiculares ao sentido 

de migração dos cordões, e através de uma sondagem à percussão. 

7.1.2.4.1 Características gerais 

Como descrito anteriormente, no campo, os cordões litorâneos regressivos apresentam-se 

na forma de cristas e cavas. Esta morfologia, do mesmo modo, se reflete em subsuperfície 

(Figura 35). Em padrões gerais observou-se que as cristas que são constituídas essencialmente 

por sedimentos arenosos (menos condutivos) exibiram reflexões em maiores profundidades, 

enquanto as cavas, que são preenchidas por materiais mais condutivos (lama e/ou matéria 

orgânica) a onda perdeu energia, gerando uma atenuação (transparência) do sinal.    

Salienta-se que, por vezes, o material presente nas cavas exibe apenas uma pequena 

camada de material condutivo, conferindo a estas um bom imageamento em subsuperfície. 

Frequentemente, as cavas refletem em subsuperfície a sua morfologia emersa, através de 

refletores com uma forma côncava, com extensões que variam de acordo com o tamanho da 

cava, e espessuras de 1 a 3 m. O preenchimento destas é variável, apresentando ora refletores 

paralelos, ora refletores oblíquos. Reflexões múltiplas também se observam no interior das 

cavas. 

 

Figura 35: Seção de georradar (200 MHz) perpendicular ao sentido de migração dos cordões. Observa-se 
que as cristas formadas essencialmente por sedimentos menos condutivos (arenosos) exibem um bom 
imageamento, por outro lado, o preenchimento das cavas por material mais condutivo (lama e/ou matéria 
orgânica) atenua o sinal.  

 

Com base no dado de subsuperfície também se identificou que as cristas do setor interno 

são mais espaçadas, ao comparadas a do setor interno (Figura 36), corroborando com os dados de 

superfície.   
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Figura 36: A) Seção de georradar (200 MHz) transversal ao sentido de migração dos cordões, onde se visualiza as medidas realizadas de crista a crista (traços em 
preto). As cristas do setor externo apresentam um menor espaçamento, pois se desenvolveram sob um regime de regressão forçada, o qual acelerou a taxa de 
progradação fazendo com que as cristas se formassem rapidamente uma após a outra. B) Detalhe da seção exibindo o menor espaçamento das cristas do setor 
externo. C) Detalhe da seção exibindo o maior espaçamento das cristas do setor interno. 
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7.1.2.4.2 Padrão de empilhamento 

Dentre as seções adquiridas, uma localizada nas proximidades do rio Mampituba foi 

escolhida para ilustrar o padrão de empilhamento progradacional da barreira (Figura 37). Nesta 

seção o material presente sob as cavas não atenuou completamente o sinal, permitindo um 

imageamento continuo da progradação. 

As seções de georradar, adquiridas em barreiras regressivas do mundo inteiro, revelam 

um padrão de inclinação dos refletores no sentido do oceano (Buynevich & Fitzgerald, 2000; 

Bristow & Pucillo, 2006; Rodriguez & Meyer, 2006; Tamura et al., 2008; Tamura, 2012; 

Barboza et al., 2009, 2011 e 2013; Dillenburg et al. 2011a; Silva et al., 2011; Rosa, 2012; Caron, 

2014). Na barreira de Passo de Torres o mesmo padrão foi observado em todos os perfis 

realizados transversalmente ao sentido de migrações dos cordões. 

Na Figura 37A encontra-se a localização da seção que representa a expressão em 

subsuperfície dos depósitos progradacionais da barreira. Salienta-se que cada refletor visualizado 

nas seções de georradar é interpretado como uma linha de tempo. Os conjuntos de reflexões 

foram agrupados e individualizados em função da sua geometria externa e configuração interna. 

De acordo com a nomenclatura proposta por Neal et al. (2002), este conjunto foi denominado de 

radarfácies.  

A primeira radarfácies diferenciada (A) possui refletores sub-horizontais, relativamente 

contínuos e com contraste acentuado. Estes representam um ambiente marinho profundo 

(shoreface médio/inferior), e podem estar associados a um de nível base de ação de ondas de 

tempestade (Figura 38). Observaram-se refletores côncavo-convexos, com amplitudes em torno 

de 2 m muito, similares a estruturas do tipo hummocky. Segundo Walker (1992) e Reading 

(1986), as ondas de tempestade produzem junto ao fundo marinho uma topografia irregular e 

ondulada, na forma de domos baixos, as chamadas hummockys. Esta radarfácies apresenta 

espessuras que variam de 2 a 5 m (enfatiza-se que a constante dielétrica utilizada para todas as 

seções foi igual a 10, portanto, a espessura das mesmas remete a esta constante).  

A segunda radarfácies (B) corresponde a um conjunto de refletores descontínuos, 

ondulados, apresentando estruturas do tipo hummockys de menor amplitude, e um contraste 

menos acentuado que a radarfácies anterior. Esta radarfácies representam depósitos subaquosos 

gerados em ambiente marinho (shoreface superior), e podem estar associados a um nível base de 

ação de ondas normais. A espessura desta radarfácies varia de 2 a 4 m. 
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Figura 37: A) Localização da seção escolhida para ilustrar o padrão de empilhamento progradacional. B) 
Seção de 200 MHz que corta o sentido de migração dos cordões. As setas vermelhas evidenciam 
refletores inclinados no sentido do oceano, com terminações em downlap. C) Interpretação da seção onde 
as radarfácies (RF) delimitadas são relacionadas ao sistema eólico, praial, marinho raso e profundo, em 
uma sucessão vertical que indica a progradação da barreira. Também se visualiza a sondagem realizada 
que será descrita a seguir. Em torno de 1.5 m, um refletor diácrono que corta os outros refletores 
representa o nível do lençol freático. 
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O padrão de radarfácies seguinte (C) é caracterizado por uma série continua de refletores 

inclinados no sentido do oceano, com terminações em downlap. Este padrão representa, na 

porção superior, à praia subaérea (backshore), e na porção inferior, a zona entre marés 

(foreshore). Esta radarfácies apresenta a espessura mais uniforme identificada, com valores 

sempre próximos de 3 m. 

A última radarfácies delimitada nesta seção (D) possui refletores descontínuos com 

formas convexas, se assemelhando muita à forma de dunas eólicas. Por vezes, os refletores 

parecem ter continuidades com a radarfácies seguinte, porém uma pequena mudança no ângulo 

destes marca o seu limite inferior. Esta feição representa o pé da duna, logo, esta radarfácies 

representam depósitos eólicos. Refletores horizontais contínuos e com contraste elevado (tal 

quais aqueles mapeados sob a crista mais interiorizada da barreira – vide subcapítulo 7.1.1.3.1), 

os quais refletem a morfologia de interdunas, não foram identificados. A radarfácies (D) 

apresenta espessuras entre 2.5 a 5.5 m, no entanto, os depósitos eólios atingem os 9 m sob a 

crista mais interiorizada da barreira.  

Tendo em vista a cobertura eólica dos cordões litorâneos, estes representam a 

paleotopografia de cordões de dunas frontais (foredune ridges), conforme definição proposta por 

Hesp et al. (2005). A gênese dos mesmos refere-se a acumulações arenosas formadas por 

deposição eólica devido à vegetação pioneira, acima da zona de pós-praia (backshore).  

 



 77 

 
Figura 38: Detalhe das radarfácies identificadas com as suas respectivas descrições. Também se observa um desenho esquemático dos diferentes níveis de ação 
de ondas (proposto por Reading, 1986) que podem ser correlacionados a RF B e A. Além destes, se visualiza uma fotografia do sistema praial na área de estudo 
com os ambientes que foram correlacionados com o dado de georradar.   
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Aproximadamente a 1.5 m de profundidade observou-se um refletor diácrono (refletor 

que não representa tempo), que corta os refletores da radarfácies D. Este é interpretado como o 

nível do lençol freático. Salienta-se que este é um nível variável tanto espacialmente como 

temporalmente, não sendo identificando na maioria das seções levantadas.  

O imageamento em subsuperfície da barreira holocênica é limitada por radarfácies de 

idades pleistocênicas (barreira III), que são caracterizadas por uma péssima relação sinal/ruído 

ou total transparência (Figura 39). Como já constatado por Silva (2011) a grande presença de 

minerais glauconíticos férricos, totalmente alterados, são os responsáveis pela perda/perturbação 

do sinal do georradar nos depósitos pleistocênicos da barreira de Passo Torres.  

 
Figura 39: A) Fotografia dos grãos (em lupa binocular) referente aos depósitos pleistocênicos, onde se 
observam minerais glauconíticos férricos (amarelados) (modificado de Silva, 2010). B) Detalhe da 
radarfácies que delimita a barreira holocênica de Passo de Torres. Esta apresenta uma péssima relação 
sinal/ruído ou até mesmo uma total transparência, decorrente da grande presença de minerais férricos, 
que atenuaram/perturbaram o sinal do georradar.   
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7.1.2.4.3 Fases de crescimento dos cordões frontais 

Segundo Hesp (1999) as dunas frontais podem ser divididas em dois tipos principais: 

incipientes e estabilizadas; dentro das quais, pode haver grandes variações morfológicas e 

ecológicas. As dunas frontais incipientes são formadas por areia eólica recém-depositada em 

meio à vegetação pioneira. As dunas frontais estabilizadas desenvolvem-se a partir de frontais 

incipientes, e podem ser distintas pelo crescimento de vegetação secundária e pela maior 

complexidade de forma, altura e largura.  

Ao analisarmos detalhadamente a radarfácies D, observaram-se diversas formas 

convexas, as quais representam fases de desenvolvimento de dunas frontais incipientes (com 

base na descrição apresentada acima). A união destas origina uma duna frontal estabilizada, 

formando somente uma crista na morfologia da barreira. 

No entanto, muitas vezes, somente uma fase de crescimento de duna origina uma crista 

na barreira (Figura 40A). Tendo em vista o maior espaçamento das cristas do setor interno, 

esperava-se que estas fossem formadas exclusivamente por diversas fases de dunas incipientes 

(Figura 40B), porém, este padrão se mostrou aleatório durante a progradação da barreira.  

 
Figura 40: A) Seção de 200 MHz onde se observa que uma crista na morfologia barreira é representada, 
em subsuperfície, por apenas uma fase de desenvolvimento de duna frontal. B) Seção de 200 MHz onde 
diversas fases de dunas incipientes (neste caso 4) constituem uma duna estabilizada, as quais formam 
somente uma crista na morfologia da barreira. Este padrão se mostrou aleatório durante a progradação da 
barreira, evidenciando um controle autogênico no desenvolvimento destas. 
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Desta forma, constatou-se que as fases de crescimento das dunas frontais não apresentam 

um controle alogênico, ou seja, determinado pelo comportamento do NRM, e sim por forçantes 

autogênicas, conduzidos unicamente pela dinâmica sedimentar a partir dos gradientes internos do 

sistema.  

7.1.2.4.4 Descrição da sondagem  

Na sondagem realizada se visualizou a diferença entre a fácies eólica e a fácies praial.  

A primeira é constituída por areias quartzosas finas bem selecionadas, coloração amarela 

a bege, sem laminações evidentes (Figura 41). A segunda é representada por areias quartzosas 

finas, com um grau de seleção inferior, coloração cinza a branca, e a presença marcante de 

laminações centimétricas de minerais pesados. Ao analisarmos no detalhe, observou-se que os 

refletores que constituem a radarfácies C, distam entre si, em média 20 cm (utilizando a 

constante dielétrica 10), portanto, as laminações identificadas na fácies praial, através da 

sondagem, podem ser as responsáveis pela reflexão (imageamento) da progradação em 

subsuperfície.  

 
Figura 41: Fotografia da sondagem realizada, onde se visualizam a fácies eólica, que se diferencia da 
fácies praial, principalmente, pela cor e por laminações de minerais pesados. Estas laminações podem ter 
gerado em subsuperfície os refletores da RF C.  
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7.1.2.4.5 Ângulo dos depósitos praiais  

Considerando que os refletores que constituem a radarfácies C (depósitos praiais), 

apresentam-se inclinados no sentido do oceano, calcularam-se as declividades dos mesmos, a fim 

de verificar se existiram variações durante a progradação da barreira.  

As medições foram realizadas em dois perfis perpendiculares ao sentido de migração dos 

cordões litorâneos. O perfil obtido através da antena de frequência central de 200 MHz 

comtemplou toda a extensão dos cordões litorâneos (partindo da crista mais interiorizada até o 

contato com os lençóis de areia – unidade que será descrita no capítulo seguinte). Enquanto, o 

perfil realizado com a antena de 70 MHz não abrangeu o setor mais interiorizado da barreira. No 

total foram calculadas aproximadamente 100 declividades dos depósitos praiais com base em 

funções trigonométricas. Na Figura 42 observa-se a localização destes perfis.  

 
Figura 42: Localização dos perfis os quais se realizou as medidas dos ângulos dos refletores que 
representam depósitos praiais. Tendo em vista que as cristas se desenvolveram paralelas entre si, 
assumiu-se que os perfis levantados imagearam o mesmo sentido de progradação em cada cordão.  

 

Como as seções de georradar ilustram somente duas dimensões (2D), assumiu-se que 

estas imagearam o mesmo sentido de progradação em cada cordão, ou seja, que as cristas e cavas 

se desenvolveram retilíneas e paralelas entre si, características estas, constatadas nas seções 

analisadas. Do contrário, se as cristas apresentassem diferentes orientações (truncamentos), uma 

seção de georradar, levantada perpendicularmente à linha de costa, poderia gerar diferentes 

ângulos dos depósitos praiais, não fornecendo declividades passiveis de comparação.  
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Uma grande revisão sobre cordões litorâneos regressivos, conduzido por Tamura (2012), 

aponta que as variações nas declividades dos depósitos praiais, imageados em subsuperfície 

através do georradar, podem ser oriundas das diferentes orientações das cristas, uma em relação 

às outras. Enfatiza-se que na barreira de Passo de Torres todas as cristas apresentam-se com a 

mesma orientação (mesmo ângulo) em relação à linha de costa.  

Na Figura 43, se visualiza um recorte da seção de 200 MHz onde se realizou as medidas 

dos ângulos dos depósitos praiais. Sobre os refletores desenhou-se um triângulo retângulo, e 

partir destes se calcularam as declividades.  

Os ângulos obtidos em ambos os perfis variaram de 2.3 a 3.8°. Infelizmente, medidas de 

declividades das praias atuais da barreira de Passo de Torres não foram realizadas. Único dado 

disponível refere-se ao trabalho de Figueiredo (2005), no qual a autora obteve uma inclinação de 

2.5° para o perfil praia moderno. Salienta-se que o dado levantado pela mesma se refere a 

somente uma medida.  

Partindo do pressuposto que existiu uma mudança de comportamento do NRM durante a 

progradação da barreira, (regressão normal para forçada) presumia-se que os depósitos praiais 

situados nas cristas do setor externo (cristas mais próximas), apresentassem ângulos mais 

elevados, pois estas se desenvolveram influenciadas por um nível em queda, fazendo com que os 

mesmos acompanhassem o rebaixamento do nível. Ao passo que, as cristas do setor interno 

(cristas mais espaçadas), que se desenvolveram com o nível ainda em ascensão, exibissem 

depósitos praiais menos inclinados.  

No entanto, este padrão de inclinação dos refletores que constituem os depósitos praiais, 

se mostrou aleatório durante a progradação da barreira. Do mesmo modo, como constatado para 

as fases de desenvolvimento dos cordões frontais, a declividade dos depósitos praias apresentou 

um controle autogênico (independente do comportamento do NRM). 

Levantamentos futuros em diferentes setores da barreira de Passo de Torres, bem como a 

utilização de antenas de georradar de maior frequência (maior resolução), seriam essenciais para 

um detalhamento das inclinações dos refletores que representam os depósitos praiais.  
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Figura 43: A) Recorte da seção de 200 MHz onde se visualizam os triângulos retângulos desenhados sobre os refletores inclinados dos depósitos praiais, a fim de 
calcular as declividades dos mesmos. B) Exemplo de uma medição realizada nas cristas do setor externo (cristas mais próximas). C) Exemplo de uma medição 
realizada nas cristas do setor interno (cristas mais espaçadas). Esperava-se que as declividades dos refletores do setor externo, fossem mais elevadas, tendo em vista 
que estes se desenvolveram influenciados por um NRM em queda, no entanto, constatou-se que as inclinações foram aleatórias durante a progradação da barreira. O 
mesmo padrão aleatório foi constatado no perfil realizado com a antena de 70 MHz. 
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7.1.2.4.6 Exercício para estimar tendências do NRM 

Os cordões litorâneos regressivos possibilitam mapear e mensurar antigas posições da 

linha de costa. Inúmeras tentativas têm sido realizadas para associar a arquitetura sedimentar dos 

cordões a dados geocronológicos, e assim, estimar paleoníveis do mar. Muitos destes estudos 

levam em consideração a identificação e o posicionamento da interface, fácies eólica com fácies 

praial (backshore/foreshore), para inferir mudanças pretéritas do NRM durante o Holoceno 

(Knight et al., 1998; Van Heteren et al.,2000; Blum et al., 2003; Tamura et al., 2008; Tamura, 

2012; Clemmensen & Nielsen, 2010).   

Trabalhos de Bristow & Pucillo (2006) e Rodriguez & Meyer (2006) sugerem que o 

contato entre estas fácies pode ser identificado facilmente através do método geofísico georradar. 

Como descrito anteriormente, na barreira de Passo de Torres se observa que uma pequena 

mudança no ângulo dos refletores da radarfácies eólica, marca o seu limite inferior. Esta feição 

representa o pé da duna. Desta forma, igualmente como em outras barreiras costeiras do mundo, 

a interface entre os depósitos eólicos e praiais foi delimitada por meio do uso do georradar 

(Figura 44).  

 
Figura 44: Seção de 200 MHz onde se observa o contato entre a radarfácies eólica e praial (linha 
tracejada). Este contato foi utilizado para inferir as tendências do NRM.  

 

Barboza & Rosa (em prep.) estão realizando diversos perfis de georradar perpendiculares 

as barreiras regressivas da Bacia de Pelotas, para elucidar se houve ou não, uma inversão no 

comportamento do NRM nos últimos milhares de anos.  As variações podem ser observadas em 

subsuperfície através do padrão dos depósitos praiais. Os padrões podem ser: progradacional se o 

nível do mar se mantiver estável; progradacional-agradacional se o nível estiver em elevação 

(regressão normal); ou progradacional-degradacional se o nível estiver em queda (regressão 

forçada) (Figura 45). Esta proposta de hierarquização foi baseada no método Accomodattion 

Sucession de Neil & Abreu (2009), no qual a arquitetura sedimentar depende somente de dois 

fatores: as taxas de variação do espaço de acomodação e o aporte sedimentar.  
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Figura 45: Desenho esquemático dos padrões dos depósitos praiais, os quais foram utilizados para 
realização do exercício proposto para estimar tendências do comportamento do NRM. Os padrões podem 
ser: progradacional, se o nível do mar se mantiver estável; progradacional-agradacional se o nível estiver 
em elevação; ou progradacional-degradacional se o nível estiver em queda. 

 

Primeiramente, para a realização deste exercício fazem-se necessárias algumas 

observações: 

– A onda emitida pelo georradar se propaga até atingir um horizonte com contraste nas 

propriedades elétricas. Os contrastes se devem a variação no conteúdo de água, tipos de 

sedimentos, granulometria, porosidade e compactação (Jol & Bristow, 2003). Rosa (2012) 

constatou que a qualidade das seções de georradar varia significativamente em aquisições 

realizadas em períodos distintos, em muito devido a variações na umidade do subsolo; 

 – Neste estudo, atribui-se uma constante dielétrica única igual a 10 para todas as seções 

levantadas, ou seja, partiu-se do princípio que a onda eletromagnética apresentou a mesma 

velocidade de propagação em todas as radarfácies. O valor atribuído vez com que as diferentes 

fácies caracterizadas através das sondagens, se “encaixassem” relativamente com as radarfácies 

identificadas. A constante utilizada, por vezes, gerou um erro de até 2 m no ajuste do dado físico 

(sondagem) com o geofísico (georradar); 
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– Este erro se mostrou muito maior onde paleocanais faziam-se presentes, tendo em vista 

a granulometria, porosidade e conteúdo d’água muito diverso das radarfácies adjacentes; 

– Deste modo, seria necessário atribuir uma constante dielétrica diferente para cada 

radarfácies, haja vista que as distintas velocidades da onda eletromagnética, frente a diferentes 

materiais; 

– O método de aquisição chamado Commom Mid Point no qual é possível determinar a 

variação das velocidades de propagação da onda eletromagnética, para cada radarfácies, poderia 

ser a uma solução; 

– As seções de georradar foram levantadas concomitantemente com os dados 

planialtimétricos (levantamento no modo cinemático). As precisões ficaram entre 0.2 e 0.3 m 

para as coordenadas horizontais e entre 0.4 e 1 m para as coordenadas verticais. Portanto, 

somente variações do NRM superiores a 1 m poderiam ser consideradas, tendo em vista o erro 

embutido no equipamento de altimetria;  

– As variações do NRM nos últimos 8 - 7 ka (considerando que as barreiras regressivas 

da Bacia de Pelotas começaram a progradar neste período – Dillenburg & Barboza, 2014) não 

ultrapassaram os 3 m, segundo a curva proposta por Angulo et al. (2006) para o setor sul do 

Brasil. Deste modo, as variações ocorridas na formação dos cordões litorâneos da barreira de 

Passo de Torres, provavelmente alternaram em torno deste valor, logo, muito próximas ao erro 

embutido no equipamento de altimetria utilizado;  

 

Levando em consideração todas estas observações, o exercício foi realizado com intuito 

de somente estimar uma tendência do NRM, e não em atribuir valores absolutos.  

Como descrito anteriormente, os cordões litorâneos do setor interno foram intensamente 

erodidos por paleocanais do rio Mampituba. Os mesmos evidenciaram grande espaçamento de 

crista a crista. Estes fatores impossibilitaram o mapeamento contínuo da interface eólico/praial. 

Assim, somente a progradação do setor externo (cristas mais próximas e uniformemente 

espaçadas – sem influência de paleocanais) foram analisadas.  

Este exercício se baseou em duas seções de 200 MHz, uma no setor central e outra no sul 

da barreira. Em ambas as seções se observou uma leve de tendência de queda dos depósitos 

praiais no sentido do oceano (Figura 46). No setor central, a interface eólico/praial apresentou 

um declínio aproximado de 1m, em um total de 1200 m de progradação. No setor sul, uma 

extensão de 800 m de progradação, exibiu um decaimento em torno de 70 cm.  



87 

Desta forma, o exercício proposto vai ao encontro de que, as cristas do setor externo da 

barreira de Passo de Torres, se desenvolveram em um regime de regressão forçada, ou seja, com 

um NRM em queda.  

Levantamentos futuros em diferentes setores da barreira de Passo de Torres, bem como 

em outras barreiras regressivas da Bacia de Pelotas, poderiam elucidar com mais precisão as 

tendências do NRM durante o Holoceno.  
A realização de trincheiras em diversos dos cordões litorâneos da barreira, com o 

propósito de identificar a interface eólico/ praial, e assim, mensurar com equipamentos de alta 

precisão (em modo estático) a real altimetria deste contato, poderia fornecer uma curva de 

tendência mais fidedigna do comportamento do NRM dos últimos milhares de anos. 
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Figura 46: Seções de 200 MHz onde se observa uma tendência de queda dos depósitos praiais. Na seção “A” um total de 1200 km de progradação exibiu um 
declínio aproximado de 1m, enquanto, a seção “B” um decaimento em torno de 70 cm, em 800 m de progradação. Este dado corrobora que os cordões 
litorâneos do setor externo da barreira de Passo de Torres se desenvolveram em um regime de regressão forçada.  
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7.1.2.5  Análise da unidade interna  

– Considerando a gênese dos cordões litorâneos, esta unidade é representada pela 

paleotopografia de cordões de dunas frontais (foredune ridges); 

 – Através do mapeamento constatou-se uma variação durante a progradação dos cordões 

da barreira de Passo de Torres, no qual o setor interno apresenta cristas mais espaçadas, 

comparativamente, com as do setor externo. Esta diferença é atribuída à mudança de um regime 

de regressão normal para forçada, portanto neste caso, um controle alogênico influenciou a 

morfologia da barreira;  

– Durante a regressão normal a barreira progradou devido ao elevado aporte sedimentar, 

permitindo que a duna frontal acumulasse mais areia, desenvolvendo uma maior amplitude e 

largura. Nesta fase, inúmeros paleocanais do rio Mampituba influenciaram na progradação da 

barreira. Por outro lado, na regressão forçada à queda do nível do mar acelerou a progradação, 

fazendo com que as dunas frontais se formassem rapidamente uma após a outra. Nesta fase 

paleocanais não foram identificados;  

– Variações longitudinais também foram observadas, onde as cristas próximas ao rio 

Mampituba mostram-se retilíneas e continuas, enquanto, as mais afastadas exibem formas 

lobadas e descontinuas. Estas últimas apresentam características muito similares à unidade 

externa da barreira, que será descrita no subcapitulo 7.1.4;  

– Com base no dado de subsuperfície, também se identificou que as cristas do setor 

interno são mais espaçadas quando comparadas com as do setor interno, corroborando com o 

dado de superfície;  

– As seções de georradar evidenciaram o padrão de empilhamento progradacional da 

barreira, onde depósitos eólicos e praiais se superpõem a depósitos marinhos;  

– Observou-se também através de seções de georradar, que uma ou mais fases de 

desenvolvimento de dunas frontais, podem formar uma crista na morfologia da barreira. No 

entanto, não foi possível atribuir um padrão (uma ou mais fases) para os cordões do setor 

interno, bem como para o externo. Portanto, as fases de desenvolvimento dos mesmos, foram 

condicionadas por forçantes autogênicas, ou seja, por processos associados à dinâmica 

sedimentar; 
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– A inclinação dos refletores dos depósitos praiais se mostrou aleatória durante a 

progradação da barreira, não refletindo a mudança de um regime de regressão forçada para 

normal. Desta forma, a inclinação dos mesmos foi controlada por processos autogênicos;  

– O exercício para estimar as tendências do comportamento do NRM se mostrou 

satisfatório, e corroborou que o setor externo dos cordões litorâneos se desenvolveu influenciado 

por um NRM em queda (regressão forçada). 

7.1.3  Paleocanais: características gerais 

Através da análise de subsídios do sensoriamento remoto (principalmente por meio de 

fotografias aéreas antigas), se observaram inúmeras feições que truncam (erodem) todas as 

unidades da barreira regressiva de Passo de Torres (Figura 47). 

As feições apresentam-se alongadas, de 2 até 30 km, com direção sudoeste-nordeste 

(paralelas à linha de costa), larguras entre 150 e 600 m e, exibindo muitas vezes, um padrão de 

afinamento no sentido nordeste. Estas morfologias são interpretadas como paleocanais 

relacionados à dinâmica do rio Mampituba. Ressalta-se que não foram identificados paleocanais 

orientados perpendicularmente a linha de costa e, além disto, se observou que o sentido de 

inflexão destes é de acordo com a deriva litorânea da área de estudo.   

Salienta-se que as cavas situadas entre os cordões de dunas frontais (unidade interna) 

mostram-se menos espaçadas (30 a 150 m), quando comparadas com as concavidades dos 

paleocanais (150 a 600 m), o que se tornou um critério para o mapeamento dos mesmos.  
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Figura 47: Mosaico de fotografias aéreas antigas (anos de 1953 e 1965) onde se observam os paleocanais 
mapeados. Estes apresentam um sentido de inflexão para nordeste, de acordo com a deriva litorânea. 
Destaca-se o paleocanal com a maior extensão longitudinal, cerca de 30 km, que inicia nas adjacências do 
atual rio Mampituba e se estende até a lagoa do Caverá.   
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O paleocanal mais proeminente apresenta uma forma sinuosa e extensão longitudinal 

aproximada de 30 km, iniciando nas proximidades do atual rio Mampituba e estendendo-se até o 

extremo norte da lagoa do Caverá. Neste paleocanal visualizam-se feições semicirculares 

(formas de meia lua) que representam meandros abandonados do mesmo, exibindo larguras 

expressivas entre 300 e 600 m.  

Em fotografias aéreas antigas se observa uma barreira continua, com cerca de 500 m de 

largura, que isolava este paleocanal do oceano (Figura 48). Provavelmente, esta barreira 

apresentava uma continuidade superior à visualizada nas fotografias, sendo esta erodida pela 

migração do próprio paleocanal.  

 
Figura 48: Mosaico de fotografias aéreas antigas (anos de 1953 e 1965) onde se observa uma barreira 
arenosa (em amarelo) que isolava o paleocanal mais extenso da barreira de Passo de Torres (em azul) do 
oceano. Salienta-se que, provavelmente, esta barreira apresentava uma continuidade superior à 
visualizada no mosaico, sendo esta erodida pela migração do próprio paleocanal.  
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7.1.3.1  Altimetria 

Os perfis topográficos realizados perpendicularmente aos eixos dos principais 

paleocanais revelaram amplas planícies de inundação, com extensões que variaram de 200 a 650 

m (Figura 49). 

 
Figura 49: No topo, fotografia aérea (ano de 1965) onde se visualiza uma parte do paleocanal com maior 
extensão longitudinal, bem como os meandros abandonados do mesmo. Ressalta-se que neste período 
(1965), a desembocadura do rio Mampituba não era fixada, e sua foz situava-se a norte da atual. 
Também se observa a localização dos perfis topográficos realizados sobre os principais paleocanais da 
barreira. A) Perfil onde se evidencia duas concavidades na morfologia, oriundas de paleocanais do rio 
Mampituba. B) Perfil sobre o paleocanal mais extenso, onde se observa a mais ampla planície de 
inundação detectada (650 m). As seções de georradar, bem como as descrições das sondagens serão 
apresentadas no capítulo seguinte.  
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7.1.3.2  Foz do rio Mampituba 

Através da análise das fotografias aéreas antigas observou-se que a desembocadura (inlet) 

do rio Mampituba variou espacialmente, ao longo dos anos, de acordo com a deriva litorânea 

(Figura 50). Esta observação sugere que muitos dos paleocanais identificados apresentaram 

conexões com o oceano, assim como alteraram a localização de suas desembocaduras. Com base 

nas fotografias de aéreas do ano 1953, se observou que a desembocadura do rio Mampituba 

apresentava uma largura aproximada de 120 m, portanto, supõem-se larguras similares 

ocorreram durante a evolução dos paleocanais. Atualmente, a desembocadura do mesmo é fixada 

por obras de engenharia, o que impede a sua migração. 

De acordo com muitos autores (Kumar & Sanders, 1974; Reddering & Scarr, 1990; 

Cooper, 1993; Vila-Concejo et al., 2004), a migração de uma desembocadura estuarina/fluvial é 

uma resposta comum a dinâmica costeira, ocorrendo, geralmente, no sentido da deriva litorânea.  

Salienta-se que o padrão de distribuição textural, verificado nas praias adjacentes ao rio 

Mampituba, fornecem indícios de que este sistema fluvial não contribui com sedimentos 

arenosos para o sistema costeiro (Figueiredo & Calliari, 2006).  

Da mesma forma, como já descrito anteriormente, a fonte sedimentar para a progradação 

das barreiras regressivas da Bacia de Pelotas é oriunda da antepraia e da plataforma interna, sem 

contribuição fluvial significativa.  

 
Figura 50: Recorte de fotografias aéreas, onde se observa uma migração da desembocadura (inlet) do rio 
Mampituba. Em um período de 12 anos, este migrou cerca de 3 km no sentido da deriva litorânea. Com 
base nesta observação, supõe-se que os paleocanais mapeados apresentaram as mesmas características. 
Na foto de 1953 a desembocadura fluvial exibe uma largura aproximada de 120 m.  
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7.1.3.3  Erosão das unidades da barreira 

Como descrito anteriormente, observou-se que a morfologia dos cordões litorâneos do 

setor interno (cristas mais espaçadas) se apresenta intensamente erodida por paleocanais. 

Possivelmente, as cavas dos mesmos foram “aproveitadas” para a migração dos paleocanais do 

rio Mampituba, o que gerou uma expansão das concavidades e, consequentemente, um maior 

distanciamento das cristas (Figura 51). 

Inversamente, constata-se que os cordões do setor externo praticamente não foram 

erodidos por paleocanais, o que gerou uma progradação sem uma grande influência do rio, com 

cristas mais próximas umas das outras e uniformemente espaçadas, comparativamente com as do 

setor interno.  

 
Figura 51: Recorte da fotografia aérea (ano 1965). As setas vermelhas indicam as amplas concavidades na 
morfologia, que representam os paleocanais. Uma progradação com o NRM ainda em ascensão (regressão 
normal) permitiu o desenvolvimento de canais paralelos à linha de costa. Quando o nível começou a cair 
(regressão forçada – delimitada pela linha tracejada em amarelo) o rio Mampituba buscou o seu perfil de 
equilíbrio, migrando diretamente para o oceano sem erodir a barreira e, cristas mais próximas e 
regularmente espaçadas, se desenvolveram. 
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Esta característica pode estar associada ao regime pelo qual cada setor se desenvolveu, ou 

seja: os cordões do setor interno progradaram com o NRM ainda em ascensão (regime de 

regressão normal), o qual criou condições para o rio Mampituba meandrar pela superfície da 

barreira na forma de canais paralelos a linha de costa; enquanto que, os cordões do setor externo 

progradaram influenciados por um nível em queda (regressão forçada), o qual forçou o rio 

Mampituba buscar o seu perfil de equilíbrio, migrando diretamente para o oceano sem erodir a 

barreira. Portanto, um fator alogênico (variação do NRM) pode ter controlado a erosão fluvial na 

barreira de Passo de Torres. 

Salienta-se que a unidade externa da barreira – constituída predominantemente por 

lençóis de areias transgressivos e dunas de precipitação, descritos no capitulo 7.1.4 –, 

praticamente não exibem grandes superfícies côncavas, no entanto, identificaram-se em 

subsuperfície, inúmeras superfícies erosivas as quais representam paleocanais relacionados a 

dinâmica do rio Mampituba.    

7.1.3.4  Dados em subsuperfície 

Esta unidade será descrita com base em seções de georradar perpendiculares a linha de 

costa e através de duas sondagens a percussão. 

7.1.3.4.1 Características gerais  

Os paleocanais são identificados por refletores com contrastes acentuados, lateralmente 

contínuos e que truncam (erodem) as radarfácies adjacentes. Estes refletores correspondem a 

superfícies erosivas que marcam a base dos paleocanais. As superfícies exibem formas côncavas, 

muito similares às cavas situadas entre as cristas da unidade interna, diferindo-se através da 

profundidade que estas alcançam (iniciam-se próximas à superfície e se aprofundam até 8 m) e 

da maior continuidade lateral (Figura 52). 

Considerando que as superfícies erosivas truncam as radarfácies adjacentes, logo, a 

erosão fluvial foi posterior e/ou concomitante a formação dos cordões litorâneos, ou seja, da 

progradação da barreira. 

Ressalta-se que o padrão de preenchimento das cavas (refletores paralelos, oblíquos e 

reflexões múltiplas) também se diferencia do padrão identificado nos paleocanais, que será 

descrito na sequência deste estudo. 
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Figura 52: A) Seção de 200 MHz evidenciando uma cava situada entre as cristas da unidade interna.  B) 
Seção de 200 MHz onde se visualiza a expressão em subsuperfície de um dos paleocanais mapeados. 
Refletores com contrastes acentuados, lateralmente contínuos, apresentando geometrias côncavas 
(amarelo) correspondem a superfícies erosivas, interpretadas como a base dos paleocanais. Estas 
superfícies truncam (setas vermelhas) as radarfácies adjacentes. As cavas situadas entre cristas geram 
refletores similares, porém estes ocorrem a profundidades inferiores e apresentam uma menor extensão 
lateral.  

 

Frequentemente, observa-se que a morfologia de um paleocanal é representada em 

subsuperfície, por mais de uma superfície erosiva, estendendo-se além da forma côncava no 

terreno, ou seja, ocorre inclusive sob as cristas adjacentes que delimitam os mesmos (Figura 53). 

Esta constatação indica que os paleocanais migraram por movimentos laterais e/ou abandonaram 

um antigo curso para iniciar um novo em outro ponto da barreira. Estes processos podem ter 

ocorrido durante uma cheia do rio, bloqueio do canal devido à progradação da barreira, ou 

através da junção de um canal principal com outro pré-existente. Salienta-se que variações no 

NRM também podem ter influenciado na migração dos paleocanais. 
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Figura 53: A) Fotografia aérea (ano 1964) com a localização da seção de georradar sobre dois paleocanais mapeados. B) Seção de 200 MHz onde se observa o 
padrão de empilhamento progradacional da barreira de Passo de Torres, onde depósitos eólicos/praiais se superpõem a depósitos marinhos. As superfícies erosivas 
truncam as radarfácies adjacentes e representam a base dos paleocanais. Ressalta-se que estas superfícies se estendem além da morfologia côncava observada em 
superfície, indicando que os paleocanais migraram durante a progradação da barreira. A interdigitação de depósitos praiais/marinhos com depósitos fluviais 
(refletores com terminações em downlap no sentido do continente – setas em azul) indicam que este paleocanal mantinha conexão com o oceano. Esta constatação 
será discutida no subcapitulo 7.1.3.4.3. 
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7.1.3.4.2 Incisão e padrão de preenchimento  

As seções de georradar realizadas sobre os paleocanais revelam um padrão similar de 

incisão (erosão vertical do substrato) e preenchimento. Este padrão será exemplificado por meio 

de duas seções de georradar, onde são identificadas quatro radarfácies (RF A, RF B, RF C e     

RF D) e superfícies erosivas (Figura 54). As descrições das mesmas foram corroboradas por 

análises sedimentológicas obtidas através de duas sondagens (a localização destas foi 

apresentada na Figura 49). 

Em profundidades que variam de acordo com a profundidade de incisão de cada 

paleocanal, (8 m foi à máxima identificada – atribuindo uma constante dielétrica igual a 10) 

observam-se refletores com contrastes acentuados, lateralmente contínuos, apresentando 

geometrias côncavas. Estes representam superfícies erosivas, interpretadas como a base dos 

paleocanais. As superfícies truncam os refletores adjacentes, que podem ser de radarfácies 

correspondentes ao ambiente praial (backshore/foreshore), e ou de ambiente marinho raso 

(shoreface superior). Estas radarfácies foram descritas no subcapitulo 7.1.2.4.2 

Tendo em vista que as superfícies erosivas truncam as radarfácies praiais e marinhas, 

logo, estas superfícies foram geradas posteriormente e/ou concomitante com a progradação da 

barreira.   

Através das análises granulométricas, obtidas através das sondagens, observa-se um 

aumento na textura do grão ao atingir estas superfícies, gradando de areias quartzosas finas para 

areias médias. Conchas se fazem presentes em um percentual que varia de 10 a 15%, as quais se 

apresentam muito fragmentadas, caracterizando um provável transporte por corrente fluvial. A 

morfoscopia revela uma grande irregularidade, com a predominância de grãos subangulares e 

uma textura superficial sacaroidal. Desta forma, sugere-se que a mudança granulométrica, 

associada com a presença de conchas, são as responsáveis pelo imageamento em subsuperfície 

das superfícies erosivas. Ressalta-se que esta camada, de areias médias com fragmentos de 

conchas, apresentam espessuras máximas de 10 cm. 

Como descrito anteriormente, o rio Mampituba drena áreas com dois tipos principais de 

rochas: rochas vulcânicas, representadas por basaltos da Formação Serra Geral, e sedimentares 

compostos por arenitos da Formação Botucatu, ambas as formações da Bacia do Paraná. Através 

da análise em lupa binocular, dos sedimentos oriundos da base dos paleocanais, verificou-se a 

presença de fragmentos de rochas basálticas (Formação Serra Geral) e grãos com características 

da Formação Botucatu (grãos médios, bem arredondados, esféricos e foscos – Goni & Delaney, 

1961). Também foram identificados grãos de quartzo com as suas faces bem preservadas 

(euédricos), típicas de minerais cristalizados em cavidades (geodos). O fornecimento lento de 
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constituintes minerais pelas águas subterrâneas ou por soluções hidrotermais permite a formação 

de cristais bem formados no interior das concavidades. Sedimentos com estas características 

(fragmentos de basalto, cristais de quartzo euédricos e grãos da Formação Botucatu) se fazem 

presentes em até 2%. Esta constatação corrobora que o rio Mampituba foi o responsável pela 

geração das superfícies erosivas identificadas em subsuperfície. 

O preenchimento inicial dos paleocanais é representado por um conjunto de refletores 

descontínuos, ondulados e com uma terminação em downlap sobre a base do mesmo (RFB). 

Estes refletores apresentam inclinações muito variadas, entre 15 e 25°. A granulometria indica 

areias quartzosas finas, bem selecionadas e um percentual de aproximadamente 10% de areia 

média. Fragmentos de conchas não ultrapassam os 2%. A morfoscopia revela alta irregularidade 

com predominância de grãos subarredondados a subangulares e uma textura superficial 

sacaroidal a mamelonada. Estas características sugerem um agente de transporte moderadamente 

seletivo e um ambiente com moderado grau de maturidade. Com base nestas características 

interpretou-se que o preenchimento inicial dos paleocanais é por areias da barreira retrabalhadas 

pelo curso fluvial.  

Posteriormente o preenchimento é representado por um conjunto de refletores paralelos e 

contínuos (RFC). Nesta radarfácies os refletores não apresentam contraste acentuado 

evidenciando depósitos homogêneos, os quais são corroborados pela granulometria (areias 

quartzosas finas, muito bem selecionadas sem presença de areias médias e conchas). A 

morfoscopia revela alta regularidade, com predominância de grãos subarredondados a 

arredondados e uma textura superficial mamelonada. Estas características sugerem um agente de 

transporte altamente seletivo e um ambiente com moderado a alto grau de maturidade. O 

preenchimento final é representado por areias provenientes do sistema eólico sem 

retrabalhamento fluvial.     
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Figura 54: Seções de georradar de 200 MHz onde se observam as superfícies erosivas (amarelo) que truncam as radarfácies (RF) adjacentes. Na seção (A) o canal 
erodiu depósitos praias (RF B) e marinho raso (RF A) O preenchimento do mesmo é dado por areias da barreira retrabalhadas pelo próprio sistema fluvial (RF C) 
seguido por areias de proveniência eólica (RF D). Na seção (B) se observa que o canal erode somente depósitos praiais, mas o preenchimento é semelhante à da 
seção (A). A localização destas seções bem como das sondagens são apresentadas na Figura 49. 
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7.1.3.4.3 Conexão dos paleocanais com o oceano (inlets) 

Tendo vista que o atual rio Mampituba apresenta conexão com o oceano, presumiu-se 

que os paleocanais do mesmo, uma vez no passado, exibiram idêntico comportamento.  

A comprovação de que os paleocanais do rio Mampituba apresentaram conexões com o 

oceano e, além disso, migraram lateralmente com o decorrer do tempo, é corroborada pelo 

registro em subsuperfície.  

Na margem voltada para o oceano, identifica-se em muitos dos paleocanais mapeados, 

uma radarfácies onde os refletores exibem terminações em downlap no sentido do continente, 

portanto, contrárias a progradação da barreira (Figura 55). As inclinações dos refletores variam 

de 4 a 7°. Adicionalmente se observam refletores com formas côncavas. Esta radarfácies 

apresenta uma geometria lenticular, que se estende por dezenas de metros entre os depósitos 

praias e marinhos.  

Com base nas características apresentadas, interpretou-se que esta radarfácies 

corresponde a depósitos de acresção lateral de barras fluviais. Padrão de refletores muito 

similares, bem como o contexto, foram identificados e descritos por Bridge et al. (1995), Bridge 

& Demicco (2008) e Dillenburg et al. (2014) também foram interpretados como depósitos 

formados por sistemas fluviais.     

A interdigitação de depósitos fluviais com praias/ marinhos sugere que, uma vez no 

passo, os paleocanais se conectavam com o oceano e conforme a sua desembocadura migrava 

lateralmente, erodia os depósitos adjacentes. O deslocamento da desembocadura, geralmente no 

sentido da deriva litorânea (após o fechamento da anterior), faz com que os depósitos fluviais 

sejam parcialmente retrabalhados pela ação das ondas, resultando em um registro fluvial 

lenticular, inseridos entre as radarfácies praial e marinha. 

Padrão muito similar ao reconhecido nos paleocanais do rio Mampituba, foi identificado 

por Barboza et al. (2014a) na barreira regressiva da Pinheira (setor centro-norte da costa de 

Santa Catarina). Os autores identificaram em subsuperfície a interdigitação de depósitos fluviais 

(relacionados à dinâmica do rio da Madre), com depósitos praiais, os quais exibem refletores 

com diferentes downlap sentidos. De acordo com os mesmos, esta configuração evidencia que 

simultaneamente, ou logo após a progradação da barreira da Pinheira, a ação fluvial resultou na 

erosão dos depósitos praiais. 

O padrão ilustrado na Figura 55C, foi identificado em pelo menos três paleocanais 

distintos, indicando que conforme os paleocanais do rio Mampituba se desenvolviam, os mesmos 

mantinham conexão com o oceano e migravam lateralmente. 
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Figura 55: A) Fotografia aérea (ano 1965) com a localização da seção de georradar. B) Seção de 200 MHz apresentada anteriormente na Figura 53. C) Detalhe da 
seção onde se observa um conjunto de refletores com terminações em downlap no sentido do continente, exibindo uma geometria lenticular e uma interdigitação 
com depósitos praias e marinhos. Esta configuração sugere que uma vez no passado, este paleocanal mantinha conexão com o oceano. 
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Exemplo de um sistema análogo moderno é identificado na costa leste da África do Sul, 

onde o rio Amatikulu apresenta-se na forma de um canal alongado (de acordo com a deriva 

litorânea), paralelo a linha de costa e isolado do oceano por uma estreita barreira arenosa (Figura 

56). Green et al. (2013) demonstrou que este sistema fluvial, nos últimos 80 anos, apresentou 

uma grande variabilidade espacial nas suas desembocaduras (inlets), e por vezes, não apresentou 

conexão com o oceano.  O rio Araranguá, localizado cerca de 40 km da área de estudo, também 

exibe formas análogas de canais paralelos à costa e migração dos mesmos.  

 
Figura 56: Imagens do Google Earth Pro de dois sistemas fluviais modernos, que se apresentam na 
forma de canais alongados de acordo com a deriva litorânea, e isolados do oceano por uma estreita 
barreira. Observa-se que com o passar dos anos, os inlets migraram lateralmente erodindo os depósitos 
praias. O registro em subsuperfície (ilustrado na Figura 55C) evidencia a migração lateral do inlet de um 
paleocanal do rio Mampituba, similarmente como ocorre atualmente com os rios Amatikulu e 
Araranguá. 
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7.1.3.4.4 Paleocanal mais extenso da barreira 

O paleocanal de maior extensão longitudinal da barreira inicia nas proximidades do atual 

rio Mampituba e se estende, por aproximadamente 30 km, até o extremo norte da lagoa do 

Caverá. Na seção de georradar levantada sobre este, se observam o maior número de superfícies 

erosivas sob uma única cava na morfologia do terreno, bem como a superfície com maior 

extensão lateral (cerca de 400 m).  

Igualmente, como já constatado em outros paleocanais da barreira, na margem voltada 

para o oceano, observam-se refletores com terminações em downlap no sentido continente, os 

quais representam depósitos fluviais associados a uma barra fluvial (Figura 57). 

Biancini da Silva et al. (2014a) apresentaram dados sedimentológicos e geocronológicos 

referentes ao paleocanal de maior extensão da barreira de Passo de Torres, demonstrando que 

este mantinha conexão com oceano. Os resultados granulométricos demonstraram que a base 

deste paleocanal é marcada por um aumento no tamanho do grão (gradando de areia fina para 

areia média) e pela presença de inúmeros fragmentos de conchas. No entanto, conchas do gênero 

Donax sp. Mostraram-se integras, sem sinais de abrasão. Este gênero vive em ambientes praiais, 

mais precisamente em uma zona entre marés (foreshore), não sobrevivendo em ambientes de 

água doce. Os autores interpretaram que estas conchas foram incorporadas ao sedimento mais 

grosso (areia média) da base do canal fluvial, por meio de um canal ou canais de ligação com o 

oceano, provavelmente, em períodos de tempestades. Estes eventos transportariam as areias 

praiais, associadas às conchas (principalmente de Donax sp.), no sentido do continente, sendo 

estas incorporados ao sedimentos fluviais (Figura 58). 

A datação destas espécies revelou uma idade entre 5450 a 5581 anos cal AP. As idades 

obtidas são concordantes com o período em que se estabeleceu o máximo eustático holocênico. 

Devido ao fato destas conchas habitarem exclusivamente um ambiente praial, a datação permitiu 

aos autores inferirem que este canal era ativo e possuía ligação com o oceano há 

aproximadamente 5.5 ka cal AP, concomitante com o nível de mar mais alto no Holoceno (entre 

5.6 e 6 ka cal AP segundo Angulo et al., 2006). 

Desta forma, a interdigitação de depósitos fluviais (identificados por refletores com 

terminações em downlap no sentido do oceano) com depósitos praias e marinhos – ilustrada na 

seção de georradar da Figura 55C – corrobora com o pressuposto de que o paleocanal mais 

extenso da barreira apresentava conexão com o oceano.   
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Figura 57: A) Mosaico de fotografias aéreas (ano de 1953 e 1965) com a localização da seção de georradar, bem como a delimitação da provável barreira que 
isolava o paleocanal do oceano. B) Seção de 200 MHz onde se visualizam inúmeras superfícies erosivas que truncam as radarfácies adjacentes, bem como a 
sondagem e a datação realizada por Biancini da Silva et al. (2014a). Ressalta-se que os refletores com terminações em downlap no sentido do continente 
representam depósitos fluviais (barra fluvial) relacionados à migração lateral do inlet, em um período que este paleocanal era conectado ao oceano. 
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Figura 58: Desenho ilustrativo. As conchas do gênero Donax sp. Que residem em ambientes entre marés 
(foreshore), foram carreadas ao longo de um ou mais canais de ligação (inlet), possivelmente, em 
períodos de tempestade e incorporadas as areias da base do paleocanal. Presume-se que neste tempo, a 
barreira que isolava o canal do oceano, apresentava uma largura não superior a algumas centenas de 
metros (modificado de Biancini da Silva et al., 2014a).  

 

Como descrito anteriormente, a fase de regressão forçada da barreira de Passo de Torres é 

caracterizada por cordões uniformemente espaçados, sem evidências de erosão por paleocanais. 

Esta fase é identificada a uma distância aproximada de 1.2 km da barreira arenosa que isolava o 

paleocanal mais extenso do oceano (Figura 59). Tendo em vista que as conchas praiais, 

incorporados aos sedimentos da base do mesmo, revelaram idades coincidentes com o máximo 

eustático holocênico, logo, surge uma questão:  

A fase de regressão forçada não deveria ter sido identificada imediatamente a leste da 

barreira que isolava o paleocanal do oceano, ao invés de ter sido mapeada a 1.2 km de distância 

da mesma? Dois fatores atuando concomitantemente ou não, são apontados para esclarecer esta 

questão.  
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Figura 59: Fotografia aérea (ano de 1965) onde se observam os cordões uniformemente espaçados (linha 
tracejada em vermelho) que se desenvolveram em um regime de regressão forçada. Estes cordões situam-
se aproximadamente a 1.2 km da barreira (em amarelo) que isolava o paleocanal mais extenso da barreira 
(em azul).  

 

– Estudos palinológicos e geocronológicos realizados por Cancelli (2012) indicam que a 

maior frequência de elementos marinhos na laguna do Sombrio ocorreu entre 5.3 ka cal e 4.5 ka 

cal AP, logo, o máximo eustático na região da barreira de Passo de Torres, seria relativamente 

anterior a este tempo. Desta forma, o período no qual o paleocanal mais extenso da barreira era 

ativo e conectado com oceano (~5.5 ka cal AP), refletiria um tempo posterior ao nível de mar 

mais alto do Holoceno; 

– Outra possibilidade também faz referência aos estudos de Cancelli (2012), onde o 

mesmo constatou que a atual lagoa do Sombrio se comportou como um sistema estuarino (com 

significativa influência marinha) entre 7.9 ka cal à aproximadamente 3.8 ka cal AP. A partir 

deste período, elementos marinhos não foram mais identificados na laguna/lagoa, portanto, a fase 

francamente regressiva (condicionada pelo NRM em queda) pode ter ocorrido em um tempo 

relativamente posterior ao máximo eustático. 

Da mesma forma, estudos elaborados por Cordeiro (1991) e Barboza (1999) em terraços 

da lagoa dos Patos (situada na PCRS), apontam que após o máximo eustático ser atingido, 
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transcorreu-se um tempo para iniciar a queda do nível, permanecendo relativamente estável até 

aproximadamente 4 ka AP, e somente após, começou a cair. Salienta-se que Milne et al. (2005) 

através de modelos geofísicos também propõem  uma estabilização do NRM após o nível de mar 

mais alto no Holoceno (vide capitulo 5 – Figura 15).  

Partindo do princípio que existiu realmente um intervalo de tempo, antes que o NRM 

começasse a cair, a barreira poderia ter progradado (~ 1.2 km), antes de ter sido influenciada por 

um nível realmente em queda. Ressalta-se que, mesmo que este período de estabilização tenha 

sido muito pequeno, a partir do momento que o NRM para de subir, a taxa de progradação é 

acelerada, aumentando mais rapidamente a extensão lateral da barreira.  

7.1.3.5  Análise dos paleocanais  

– O atual rio Mampituba se caracteriza como um sistema fluvial meandrante, 

comportando-se como sistema estuarino na sua porção terminal. Através da análise morfológica, 

constatou-se que os paleocanais relacionados à dinâmica deste rio, se desenvolveram na forma 

de canais alongados (de 2 até 30 km de comprimento), paralelos à linha de costa e orientados de 

acordo com a deriva litorânea;  

– Ressalta-se que as cavas situadas entre os cordões de dunas frontais (unidade interna) se 

mostram menos espaçadas (30 a 150 m), quando comparadas com as concavidades dos 

paleocanais (150 a 600 m). Este foi o critério utilizado para o mapeamento dos mesmos; 

– Observou-se que o rio Mampituba assumiu diferentes cursos durante a fase de regressão 

normal da barreira (tendo em vista que os paleocanais fazem-se presentes somente nos cordões 

litorâneos do setor interno), os quais ocorreram por meio de: migração sobre a planície de 

inundação; abandono de um antigo curso para iniciar um novo em outro ponto da barreira e 

incisões de novos canais pela ampliação de antigos canais. Estes erodiram a barreira gerando 

cristas mais espaçadas umas das outras; 

– Durante a fase de regressão forçada, para atingir o seu perfil de equilíbrio, o rio 

Mampituba migrou diretamente para o oceano sem erodir a barreira, assim, cristas mais 

próximas e uniformemente espaçadas se desenvolveram. Desta forma, um fator alogênico 

(variação do NRM) pode ter controlado a erosão fluvial na barreira de Passo de Torres; 

– O dado do georradar revelou que a base dos paleocanais é representada por refletores 

com contrastes acentuados, lateralmente contínuos e que erodem as radarfácies adjacentes. A 

sedimentologia evidencia que a base destes é marcada por um aumento na granulometria (de fina 
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para média) e a presença de inúmeros fragmentos de conchas. Salienta-se que os paleocanais que 

ocorrem sob os lençóis de areias transgressivos (próxima unidade descrita) apresentam 

características sedimentológicas diferentes;  

– O preenchimento dos paleocanais apresenta um padrão relativamente uniforme: 

inicialmente, por areias da barreira retrabalhadas pelo próprio sistema fluvial e, posteriormente, 

por areias de origem eólica; 

– A interdigitação de depósitos praiais/marinhos com depósitos fluviais evidencia que 

pelo menos três dos paleocanais mapeados apresentaram conexões com o oceano (inlets). 

7.1.4  Unidade externa: características gerais  

A unidade externa é composta por cordões de dunas que se deslocam no sentido inverso 

ao da progradação da barreira. Possuem orientação paralela à costa, com baixa amplitude (em 

comparação aos cordões frontais da unidade interna), são descontínuos quando observados no 

detalhe, formados por lençóis de areias transgressivos (transgressive sand sheets) segmentados e 

dunas de precipitação. Estes são separados por baixos topográficos (intercordões) que muitas 

vezes formam áreas alagadiças (Figura 60). 

A unidade externa da barreira apresenta uma largura que varia de 800 a 1600 m. 

Neste trabalho utiliza-se o termo “lençóis de areias transgressivos” como acumulações 

arenosas promovidas pelo vento sem que ocorra o desenvolvimento propriamente de uma duna 

(Tomazelli, 1994). Embora não apresentem feições como cristas ou faces de deslizamento, estes 

lençóis se prolongam orientadas segundo o sentido de vento predominante, constituindo 

depósitos de caráter efêmero, em termos de tempo de residência da areia (Fryberger et al., 1983).  

Estes lençóis são alimentados por areias praiais (backshore) que migram para o interior da costa, 

recobrindo ou “transgredindo” terrenos mais antigos (Gardner, 1955; Hesp & Thom, 1990). 

O conceito de lençóis transgressivos não deve ser confundido com o de transgressão da 

linha de costa, uma vez que os fatores que controlam os processos de formação e migração 

destes lençóis são, a princípio, independentes dos que controlam o deslocamento da linha de 

costa. O que os caracteriza é principalmente sua mobilidade no sentido do continente, que 

independe do sentido de deslocamento horizontal da linha de costa (Tomazelli et al., 2008).  

As dunas de precipitação são definidas como longos cordões formados pelo 

empilhamento de areia que “precipita” sobre a vegetação presente (Hesp & Thom, 1990). Na 

barreira de Passo de Torres, estes cordões apresentam formas lobadas, grande continuidade 

lateral e disposição relativamente paralela a linha de costa.  
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Figura 60: No topo, recorte da fotografia aérea de 1965 onde se observa a unidade externa da barreira. 
Esta é composta por lençóis de areias transgressivos, dunas de precipitação (longos cordões formados 
pelo empilhamento de areia que “precipita” sobre a vegetação presente) e baixos topográficos, 
caracterizados por apresentarem-se periodicamente alagados, formando muitas vezes, corpos lagunares. 

 

Os cordões formados por lençóis de areias transgressivos e dunas de precipitação 

intercalam-se com áreas topograficamente baixas, onde frequentemente, o lençol freático se 

aproxima da superfície do terreno. Devido a esta proximidade, se observa que estas áreas são 

periodicamente alagadas, formando muitas vezes, corpos lagunares de extensões variadas. 
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Nos capítulos seguintes, quando a unidade externa for mencionada, esta será referida 

somente como lençóis de areias transgressivos, salvo alguma análise mais especifica. 

Os corpos lagunares mais desenvolvidos se localizam no limite oeste desta unidade 

(Figura 61A). Em dois setores se observou que a partir destes, ocorrem pequenos cursos fluviais 

(sangradouros), que promovem o rompimento (erosão) de toda a unidade externa e desaguam na 

face de praia (Figura 61B). Comumente, se identifica que as dunas de precipitação avançam 

(transgridem) sobre os cordões frontais da unidade interna da barreira (Figura 61C). 

É também nesta unidade que se observa a migração do rio Mampituba no sentido 

nordeste, quando este não era fixado através de obras de engenharia. Este migrava de acordo 

com a deriva litorânea, na forma de um canal paralelo a linha de costa (Figura 61D), igualmente 

como seus paleocanais outrora ativos.  

 
Figura 61: Recortes de fotografias áreas antigas onde se observa: A) um pequeno curso fluvial 
(sangradouro) que erode a unidade externa da barreira (círculo amarelo) e desagua na face de praia. B) 
os corpos lagunares mais desenvolvidos ocorrem na porção mais interiorizada desta unidade. C) unidade 
externa da barreira avança sobre os cordões frontais. D) comportamento do rio Mampituba antes da sua 
fixação por obras de engenharia. Nesta última observa-se que o rio migrava na forma de um canal 
paralelo a linha de costa.   
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7.1.4.1  Altimetria 

Através de perfis topográficos transversais ao desenvolvimento desta unidade, se 

observou que as cotas mais elevadas se situam no setor mais interno, e decrescem no sentido do 

oceano (Figura 62). Associado a este dado, visualiza-se no campo, que os maiores cordões de 

precipitação ocorrem no extremo oeste (vide Figura 60C) gerando um baixo relativo na sua 

retaguarda (vide Figura 61B). São nestes baixos relativos que se localizam os corpos lagunares 

mais desenvolvidos. 

 
Figura 62: No topo, recorte da fotografia aérea (ano de 1965) com a localização dos perfis topográficos 
realizados sobre a unidade externa da barreira. Em ambos os perfis se observa que as altitudes decrescem 
no sentido do oceano. Enfatiza-se que os cordões de precipitação mais elevados delimitam o contato com 
a unidade interna da barreira de Passo de Torres.  
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Como descrito anteriormente, a barreira de Passo de Torres passou de uma fase 

relativamente estável (cordões frontais) para instável erosional (lençóis de areias transgressivos e 

cordões de precipitação). A constatação de que as maiores cotas da unidade externa se situam no 

extremo oeste, sugere uma estabilização temporária da linha de costa, ou seja, da progradação, 

proporcionado o acumulo vertical (agradação), formando os cordões de precipitação mais 

elevados da barreira. 

7.1.4.2  Morfologia dominante no restante do embaiamento norte da Bacia de 

Pelotas 

Morfologia muito similar, se não idêntica, a unidade externa da barreira de Passo de 

Torres, é identificada em toda a barreira regressiva de Curumim (ao sul do rio Mampituba), onde 

esta é coberta por fases de campos de dunas transgressivos, na forma de cordões paralelos à linha 

de costa (transgressive dunefields ou transgressive dune ridges conforme definição de Hesp et 

al., 2005 e 2007 e Martinho, 2008 respectivamente). Essas fases, geneticamente, tratam-se de 

lençóis de areias formados a partir da erosão parcial ou total de cordões de dunas frontais 

(Barboza et al., 2013; Barboza & Rosa, 2014) (Figura 63).  

 
Figura 63: Recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática). Na barreira regressiva de 
Curumim (ao sul do rio Mampituba) lençóis de areias transgressivos cobrem toda a morfologia. Estes 
são formados a partir da erosão dos cordões de dunas frontais. Na barreira de Passo de Torres esta 
morfologia se faz presente somente nas proximidades da linha de costa. 
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No restante das barreiras regressivas do embaiamento norte da Bacia de Pelotas, esta foi à 

morfologia predominante durante a progradação das mesmas. Salienta-se que no extremo norte 

da barreira de Passo de Torres, os cordões de dunas frontais apresentam-se relativamente 

erodidos, ou seja, as cristas são descontínuas e lobadas (Figura 64) características estas, muito 

similares aos lençóis de areias transgressivos (unidade externa).   

 
Figura 64: Fotografia aérea (ano de 1953) onde se observa que as cristas dos cordões de dunas frontais – 
mais precisamente no extremo norte da lagoa do Sombrio – apresentam formas descontínuas e lobadas 
(setas em amarelo). Estas apresentam características muito similares à unidade externa da barreira. 

 

7.1.4.3 Análise das fotografias aéreas históricas 

Através de uma análise histórica de fotografias aéreas, alguns autores tais como Martinho 

et al. (2010), Rosa (2012) e Miot da Silva et al. (2013) observaram no sistema eólico holocênico 

da PCRS – nos últimos 50 anos – ocorreu um incremento na vegetação e consequentemente a 

fixação de dunas livres. Estes autores ressaltam que mudanças climáticas, através de um aumento 

na umidade, poderiam ser responsáveis por tal fenômeno.    

A mesma constatação é observada na unidade externa da barreira de Passo de Torres, 

através das fotografias de 1953, 1965, 1975 e por meio da imagem do satélite Spot – ano de 2005 

–, onde áreas alagadiças aumentaram em relação às dunas livres nas últimas décadas (Figura 65).  
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Figura 65: Série histórica de fotografias aéreas (anos de 1953, 1965, 1975) e recorte da imagem do 
satélite Spot (banda pancromática – ano 2005). Observa-se com o passar dos anos, uma diminuição das 
dunas livres e o desenvolvimento de áreas alagadiças na morfologia da unidade externa da barreira de 
Passo de Torres. Mudanças climáticas poderiam ser responsáveis por tal acontecimento.   

 

7.1.4.4 Dados em subsuperfície 

Esta unidade será descrita com base em seções de georradar perpendiculares a linha de 

costa e através de duas sondagens: uma rasa (percussão) e outra profunda (SPT). 
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7.1.4.4.1  Características gerais 

Como descrito anteriormente, os cordões frontais do setor externo (cristas mais próximas) 

praticamente não foram erodidos por paleocanais, o que gerou uma progradação sem uma grande 

influência do rio Mampituba. No entanto, quando lençóis de areia se fazem presentes na 

morfologia da barreira, inúmeras superfícies erosivas são identificadas em subsuperfície (Figura 

66). Estas superfícies começam a ser imageados cerca de 100 m da atual linha de costa, devido à 

atenuação do sinal de georradar em decorrência da salinidade e/ou a não formação/preservação 

dos mesmos. 

Estas superfícies além de truncarem (erodirem) as radarfácies adjacentes, se superpõem 

umas sobre as outras. Logo, nesta fase da barreira, canais voltaram a influenciar o 

desenvolvimento da mesma. 

As superfícies erosivas descritas na unidade interna da barreira apresentam continuidades 

laterais de até 350 m e profundidades máximas de 8 m. Enquanto que, as superfícies 

identificadas sob a morfologia de lençóis de areia, exibem extensões de até 500 m e 

profundidades máximas de 14 m. Em razão destas características, infere-se que os canais que 

erodiram a unidade externa da barreira foram mais influentes (erosivos) em relação aos da 

unidade interna. 

Como descrito anteriormente, a unidade externa da barreira de Passo de Torres é 

representada pela migração do sistema eólico no sentido inverso ao da progradação da barreira, 

refletindo em subsuperfície, em um conjunto de refletores paralelos a subparalelos, com leve 

tendência de inclinação no sentido do continente (sempre menores que 1°). Esta radarfácies 

apresenta espessuras que variam de 1 a 2 m (Figura 67).  

As seções de georradar também evidenciam a continuação da progradação da barreira, 

através de refletores com terminações em downlap no sentido do oceano, os quais representam 

depósitos praiais (backshore/foreshore). Mesmo com a intensa erosão ocasionada pelos 

paleocanais do rio Mampituba, por vezes, observa-se o registro dos cordões de dunas frontais 

(Figura 67) evidenciando que a formação dos lençóis de areia ocorreu a partir da erosão parcial 

ou total dos mesmos. 
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Figura 66: No topo, recorte da fotografia aérea (ano de 1965) com a localização da seção de georradar. Abaixo, seção de 200 MHz que evidencia a presença de 
inúmeras superfícies erosivas (em amarelo) sob a morfologia de lençóis de areias transgressivos. Salienta-se que os cordões de dunas frontais do setor externo 
(cristas mais próximas e uniformemente espaçadas) não foram erodidos por paleocanais.  
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Figura 67: A) Recorte da fotografia aérea (ano de 1965) com a localização da seção. B) Seção de georradar de 200 MHz onde se observa a continuação da 
progradação da barreira através dos refletores com terminação em downlap no sentido do oceano (setas em vermelho). A preservação dos cordões de dunas 
frontais, em subsuperfície, evidencia que a formação dos lençóis de areias (refletores com leve tendência de inclinação no sentido do continente – setas em azul) 
ocorrem a partir da erosão parcial ou total dos mesmos. Salientam-se superfícies erosivas que erodem as radarfácies adjacentes (em amarelo). 
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Ao analisarmos as seções de georradar se observa que a progradação ocorre praticamente 

até a linha de costa atual (cerca de 150 m), perdendo sinal devido à alta salinidade e ou, a sua 

não formação/preservação (Figura 68). 

 
Figura 68: A) Recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática) com a localização da seção. B) 
Seção de georradar de 70 MHz onde se observa que a progradação da barreira, evidenciada pela migração 
dos depósitos praiais no sentido do oceano, é identificada até aproximadamente 150 m da linha de costa 
atual. Nesta seção, superfícies erosivas e cordões frontais fazem-se presentes. O retrabalhamento parcial 
ou total destes últimos gera na morfologia emersa lençóis de areias transgressivos, os quais são 
representados por refletores em baixo ângulo com terminações em downlap no sentido do oceano.  

  

7.1.4.4.2 Ângulo dos depósitos praiais 

Ao realizarmos as medidas dos ângulos dos refletores correspondentes aos depósitos 

praiais, nota-se um aumento na inclinação dos mesmos (Figura 69B), em relação a aqueles 

identificados na unidade interna da barreira (cordões de dunas frontais). As medidas foram 

realizadas através de perfis perpendiculares ao sentido de migração dos lençóis de areia – três 

com antena de 200 MHz e dois com antena de 70 MHz. A interpretação partiu do pressuposto 

enfatizado no subcapitulo 7.1.2.4.5 no qual se assumiu que as seções de georradar imagearam o 

mesmo sentido de progradação em cada cordão. 

Como descrito anteriormente, os depósitos praiais da unidade interna da barreira 

apresentam declividades que variam de 2.3 a 3.8 °, enquanto na unidade externa, exibem de 3 a 

4.8°. Segundo Komar (1998) quanto mais inclinados os depósitos praiais, menor é a energia de 
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ondas incidentes, considerando sistemas com o mesmo tamanho de grão. Assim, o aumento na 

inclinação dos depósitos praias – constatado na unidade externa da barreira – pode ter sido 

ocasionado por uma mudança no regime de ondas incidentes no sistema praial. Salienta-se que 

uma variação no substrato (topografia antecedente) sobre o qual a barreira progradou, também 

poderia ter efeito semelhante. Este efeito será analisado no subcapítulo 8.3. 

 
Figura 69: Recortes das seções de georradar de 200 MHz. Ao realizarmos o cálculo das inclinações dos 
depósitos praiais, sob a unidade externa da barreira (lençóis de areias – exemplo em A), observou-se que 
estas apresentam maiores declividades, comparativamente a aqueles situados sob a unidade interna 
(cordões frontais – exemplo em B). 
 

7.1.4.4.3 Descrição das sondagens  

Através da análise da seção apresentada na Figura 70, duas sondagens foram realizadas 

(uma rasa através do método a percussão e uma profunda por meio do SPT). Nesta seção, se 

observam diversas fases de incisões de paleocanais que geraram superfícies erosivas, os quais 
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erodiram depósitos correlacionados ao ambiente praial e marinho raso. O padrão de 

preenchimento dos mesmos também foi evidenciado.  

As amostras obtidas da sondagem rasa revelaram que uma mudança abrupta – fácies 

arenosas finas bem selecionadas para fácies arenosas finas pobremente selecionadas com alto 

conteúdo de matéria orgânica (em torno de 40 %) – é a responsável pelo imageamento das 

superfícies erosivas (refletores contínuos com contraste elevado).  

Esta sondagem atravessou duas superfícies erosivas (Figura 71). A datação da matéria 

orgânica, presente na primeira superfície mapeada (aproximadamente a 5 m de profundidade), 

revela uma idade de 920 a 780 anos cal AP. O preenchimento deste paleocanal (preenchimento 

1) é representado por um conjunto de refletores descontínuos, ondulados e com terminações em 

downlap sobre a base do mesmo. Os refletores apresentam inclinações entre 1 e 1.5°. A 

granulometria indica areias quartzosas finas, moderadamente selecionadas e com certo 

percentual de matéria orgânica (de 5 a 10%). A morfoscopia revela grãos subarredondados a 

subangulares e uma textura superficial mamelonada a sacaroidal. Esta certa irregularidade sugere 

um agente de transporte moderadamente seletivo.  

A datação da matéria orgânica presente na segunda superfície erosiva identificada (em 

torno de 3 m de profundidade) revelou uma idade de 318 a 269 anos cal AP. O preenchimento 

deste paleocanal (preenchimento 2) é representado por refletores relativamente contínuos, 

ondulados e com terminações em downlap sobre a base do mesmo. Estes refletores exibem 

inclinações em torno de 1°. A granulometria indica areias quartzosas finas, bem selecionadas, 

sem presença de matéria orgânica. A morfoscopia revela grãos subarredondados e uma textura 

essencialmente mamelonada. Esta regularidade dos grãos sugere um agente de transporte 

altamente seletivo.  

A análise da integração do dado de georradar com a sondagem sugere que após a 

progradação dos depósitos praiais, estabeleceu-se um sistema de canais que desenvolveram 

superfícies erosivas. Posteriormente, estes foram preenchidos por sedimentos da barreira 

retrabalhados pelo próprio curso fluvial (identificados na sondagem por sedimentos arenosos 

moderadamente selecionados, associados com matéria orgânica). Após este preenchimento, 

encontra-se associado ao abandono do canal uma segunda superfície erosiva. Finalmente, estes 

canais foram colmatados por sedimentos de origem eólica (sedimentos arenosos bem 

selecionados). As datações das superfícies erosivas sugerem que as fases de incisão/abandono 

dos paleocanais ocorreram em períodos aproximados de 800 e 300 anos cal AP respectivamente. 
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Figura 70: A) Recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática) com a localização da seção. B) Seção de georradar de 200 MHz onde se observam 
diversas fases de incisões de paleocanais que geraram superfícies erosivas. Estas superfícies erodiram depósitos correlacionados ao ambiente praial (em 
vermelho) e marinho raso (em verde). Dois padrões de preenchimentos distintos (em amarelo e em azul) foram identificados. 
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Figura 71: Perfil esquemático da sondagem rasa a qual atravessou duas superfícies erosivas. Estas são 
marcadas por areias finas moderadamente selecionadas com grande conteúdo de matéria orgânica 
(~40%). A datação das mesmas revelou que as fases de incisão/abandono dos canais ocorreram em 
períodos aproximados de 800 e 300 anos cal AP respectivamente. 

 

Através da análise das amostras da sondagem profunda (Figura 72) observou-se uma 

sedimentologia muito similar a identificada na sondagem rasa, no entanto, como esta atravessou 

depósitos mais profundos, novos dados foram revelados.  

Na base da seção de georradar identificou-se a radarfácies correlacionada ao ambiente 

marinho raso (igualmente como aquela descrita na unidade interna da barreira – vide subcapítulo 

7.1.2.4.2 – Figura 37). Esta radarfácies é caracterizada por areias lamosas, moderadamente 

selecionadas, com a presença de inúmeras conchas.   

O imageamento da superfície erosiva mais basal identificada (aproximadamente a 12 m 

de profundidade) é dado pela mudança granulométrica de: areias finas moderadamente 

selecionadas (relacionadas ao preenchimento do mesmo) para areias muito finas com presença 
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de inúmeras conchas. Dentre estas, bivalves marinhos da espécie Mactra  patagônica e Donax 

sp. foram as mais abundantes. Da mesma forma, como verificado nos paleocanais da unidade 

interna, fragmentos de basalto, cristais de quartzo euédricos e grãos da formação Botucatu, se 

fazem presentes na base desta superfície erosiva (salienta-se que estes não perfazem os 3%).  

Uma concha da espécie Mactra patagônica foi submetida à datação, revelando uma idade 

de 1927 a 1725 anos cal AP. A concha não apresentava sinais de abrasão, com o perióstraco bem 

preservado, mas as válvulas articuladas não se faziam presentes. Portanto, a idade obtida através 

da concha possivelmente é mais antiga que o depósito que a contém, devido ao transporte sofrido 

pela mesma. Deste modo, o material datado fornece apenas a idade máxima, logo, é provável que 

este paleocanal fosse foi ativo e conectado com o oceano, em um período mais recente que a 

idade obtida através da concha da marinha.  

Ao identificarmos uma concha marinha inseridos neste paleocanal, evidencia-se que este 

mantinha conexão com o oceano através de um canal de ligação (igualmente como constatado 

por Biancini da Silva et al., 2014a  para o paleocanal mais extenso da barreira). A migração 

lateral do canal de ligação erodiu os depósitos praiais e marinho raso, de acordo com a idade 

obtida, em torno de 1800 anos cal AP.  

Considerando que este paleocanal situa-se cerca de 500 m da linha de costa atual (vide 

Figura 70A) e, além disto, no período em este era ativo existia uma barreira que o isolava do 

oceano (pressuposto assumido devido às características observadas nos paleocanais analisados 

neste trabalho), propõem-se que a barreira de Passo de Torres progradou a taxas muito lentas 

permanecendo praticamente estável, de aproximadamente 1800 anos cal AP até os dias atuais.  

Ressalta-se que esta é apenas uma idade em um ponto da barreira, e futuras análises 

estratigráficas e geocronológicas devem corroborar esta constatação.   
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Figura 72: Perfil ilustrativo da sondagem profunda onde se observa que a superfície erosiva mais basal – 
em torno de 12 m –, revela que esta é marcada por areias muito finas com a presença de conchas. Este 
paleocanal mantinha conexão com o oceano e a sua desembocadura (inlet) migrava lateralmente 
erodindo depósitos praiais e marinhos. Considerando que este paleocanal se localiza a 500 m da linha de 
costa atual e, além disso, no período em este era ativo existia uma barreira que o isolava do oceano, 
propõem-se que a barreira de Passo de Torres progradou a taxas muito baixas, de 1800 anos cal AP 
(idade da concha marinha Mactra patagônica) até os dias atuais.  
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7.1.4.5  Análise da unidade externa  

– A unidade externa é composta por cordões de dunas que se deslocam em um sentido 

inverso ao da progradação da barreira. Possuem orientação paralela à costa, com baixa 

amplitude, são descontínuos quando observados no detalhe, formados por lençóis de areias 

transgressivos e dunas de precipitação. Estes são separados por baixos topográficos que, muitas 

vezes, formam áreas alagadiças;  

– Os perfis topográficos transversais ao desenvolvimento da unidade externa revelaram 

que as cotas mais elevadas se situam no extremo oeste, e decrescem no sentido do oceano; 

– Dados em subsuperfície evidenciam que inúmeros paleocanais se fazem presentes nesta 

unidade. Estes apresentam extensões e profundidades superiores a aqueles identificados na 

unidade interna da barreira; 

– Salienta-se que no extremo norte da barreira de Passo de Torres, os cordões de dunas 

frontais apresentam-se relativamente erodidos, ou seja, as cristas são descontínuas e lobadas, 

características estas, muito similares à unidade externa (lençóis de areias transgressivos e dunas 

de precipitação); 

– Os lençóis de areias transgressivos são caracterizados por um conjunto de refletores 

pouco espessos (entre 1 e 2 m) com uma leve tendência de inclinação no sentido do continente 

(menor que 1°);  

– O georradar também revelou a continuação da progradação, identificada através dos 

refletores com terminações em downlap no sentido do oceano.  Por vezes, observa-se o registro 

dos cordões de dunas frontais, demonstrando que a formação dos lençóis ocorre a partir da 

erosão parcial ou total dos mesmos; 

– Os ângulos dos depósitos praiais se mostraram mais elevados em comparação aos da 

unidade interna. O aumento desta inclinação pode estar associado uma diminuição na energia de 

ondas incidentes no sistema praial;  

– Constatou-se que a reflexão das superfícies erosivas mais superficiais, é marcada pelo 

contato abrupto de areias finas bem /moderadamente selecionadas para areias finas com alto 

percentual de matéria orgânica (~40 %). A superfície erosiva mais profunda é assinalada pelo 

contato de areia fina com areia muito fina com presença de inúmeras conchas;  
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– Inversamente, as superfícies erosivas dos paleocanais da unidade interna, são marcadas 

por um aumento na granulometria (areias finas gradando para areia média). Desta forma, 

constatou-se que os paleocanais que se desenvolveram sob a unidade externa da barreira 

situavam-se a uma maior distância da área fonte e, consequentemente, o sistema fluvial perdeu a 

competência de transportar sedimentos mais grossos e/ou simplesmente à indisponibilidade de 

sedimentos de tal granulometria no sistema;  

– O paleocanal mais profundo mapeado (ilustrado na Figura 70 e Figura 72), situa-se a 

aproximadamente 500 m da linha de costa atual. Este apresentava conexão com o oceano e 

conforme a sua desembocadura migrava, erodia depósitos praiais e marinhos. Quando este 

paleocanal era ativo, uma barreira o isolava do oceano. Com base nestas características, sugere-

se que a barreira de Passo Torres progradou a taxas muito baixas entre 1800 anos cal AP 

(datação de uma concha marinha – Mactra patagônica) e os dias atuais;  

– Nos capítulos seguintes, quando a unidade externa for mencionada, esta será referida 

somente como lençóis de areias transgressivos, salvo alguma análise mais especifica. 

7.2 Herança geológica da topografia antecedente 

Durante a elevação do nível do mar, entre 18 ka e 7 ka AP, as barreiras costeiras 

transladaram (retrogradaram) sobre a atual plataforma continental, condicionadas por um NRM 

em franca ascensão, de modo continuo ou não (Dillenburg et al., 2011b). Nos estágios finais da 

Transgressão Marinha Pós-Glacial (após 7 ka AP), com o nível subindo mais lentamente, as 

barreiras começaram a se diferenciar.  

De acordo com Dillenburg et al. (2000, 2003 e 2009) a topografia antecedente (topografia 

em submersão durante a transgressão marinha) controlou a declividade da plataforma continental 

e a fisiografia da atual linha de costa da PCRS, as quais por sua vez, determinaram o 

estabelecimento de gradientes de potência de onda ao longo da costa. Esses gradientes 

produziram variações no estoque de sedimentos. Ao longo de segmentos costeiros côncavos 

(embaiamentos) e com baixa declividade da plataforma continental estabeleceram-se balanços 

positivos de sedimentos; enquanto que ao longo dos segmentos convexos (projeções) 

estabeleceram-se balanços negativos. Sob essas condições e entre 7 ka AP e o presente, barreiras  

regressivas se formaram nos segmentos côncavos; enquanto que barreiras transgressivas se 

formaram nas projeções costeiras. Desta forma, em uma escala de longo período, as projeções e 

embaiamentos costeiras (fisiografia da linha de costa) refletem a topografia antecedente, 

constituindo, portanto, em uma herança geológica.  
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Roy et al. (1994) constataram que pequenas variações na declividade do substrato são 

capazes de gerar significativas diferenças na translação horizontal de uma barreira costeira, bem 

como na sua morfologia emersa. Esta sensibilidade do comportamento de barreiras a pequenas 

variações na inclinação do substrato, também foi observada por Riggs et al. (1995); Schwab et 

al. (2000) e Cowell et al. (2003a, b).  

Com base nos preceitos citados acima, este capítulo abordará sobre aspectos gerais da 

morfologia submersa da barreira regressiva de Passo de Torres. Posteriormente, como a 

inclinação da plataforma interna e da antepraia (shoreface) influenciaram na extensão lateral 

(largura) da barreira, bem como na sua morfologia emersa. Com o propósito de comprovar esta 

influência, foram realizadas comparações com outras barreiras regressivas da Bacia de Pelotas.  

Primeiramente, fazem-se necessárias algumas considerações a respeito da 

correspondência entre a morfologia atual da plataforma interna, e o substrato sobre o qual a 

barreira costeira se desenvolveu. Este substrato representa à topografia antecedente, que 

corresponde aos depósitos marinhos, eólicos e lagunares da barreira pleistocênica, formada na 

região há cerca de 125 ka AP (Villwock & Tomazelli, 1995). 

No presente estudo assume-se que a atual superfície da plataforma continental interna é 

uma herança geológica da topografia antecedente. Esta correspondência, de caráter geral, entre o 

substrato da barreira costeira e a plataforma continental somente é possível em regiões de 

plataformas autóctones, definidas por Swift (1976), como aquelas onde não aportam sedimentos 

modernos (ou seja, não recebeu importante aporte sedimentar desde o final da Transgressão 

Marinha Pós-Glacial). O mesmo pressuposto também foi admitido por Dillenburg et al. (2000), 

Travessas et al. (2005) e Biancini da Silva et al. (2014b) em estudos referentes a evolução de 

barreiras costeiros na PCRS.  

7.2.1  Considerações sobre os dados batimétricos 

Os dados disponíveis para a análise morfológica submersa (cartas batimétricas náuticas 

da Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN) apresentam algumas particularidades, que 

serão listadas abaixo: 

– Datas dos levantamentos reportam-se aos anos de 1954 a 1963, no entanto algumas 

cartas foram atualizadas. Estas atualizações referem-se somente a mudanças ou acréscimos, de 

novos faróis e áreas de proteção ambiental. A batimetria permanece inalterada;  

– Descrição dos instrumentos utilizados na obtenção dos dados não é especificada; 
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– De acordo com as informações obtidas junto ao Centro de Hidrografia da Marinha 

(CHN), a malha de pontos do levantamento batimétrico original, é mais densa do que a 

visualizado na carta náutica;  

– Infelizmente esta malha densa de pontos não é disponibilizada de forma gratuita; 

– Distâncias entre os pontos batimétricos observados na carta náutica variam em média, 

de 4 a 8 km; 

– Levantamentos batimétricos mais rasos que -20 m são praticamente inexistentes;  

– Delimitação das linhas isobatimétricas (LI), por vezes, apresentam reentrâncias e 

projeções que podem não ser verdadeiras, tendo em vista a distância entre os pontos amostrados 

e o tipo de interpolação utilizada (não especificada); 

– Muitos pontos batimétricos não foram interpolados, o que muitas vezes dificultou a 

visualização das LI; 

– As cartas náuticas que abrangem a área de estudo possuem escalas muito abrangentes 

(1:100.000, 1:275.000, 1:300.000 e 1:1000.000); 

– Por vezes, observou-se a existência de áreas que não foram amostradas (lacunas no 

levantamento). 

Considerando estas particularidades, o exame dos dados foi realizado de forma crítica e 

com ressalvas. 

Dados batimétricos globais, obtidos através da NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration), foram analisados a fim de realizar comparações com as cartas 

náuticas da DHN. 

7.2.2 Características gerais da morfologia submersa 

A primeira observação refere-se à regularidade nas LI mais profundas (entre -100 e          

-50 m), ou seja, paralelismo entre estas, sem presença de altos ou baixos topográficos de grande 

porte. À medida que analisamos a batimetria mais próxima a linha de costa, alguns aspectos se 

tornam evidentes. 

Um alto topográfico submerso (parcel 1) é observado entre as LI de -28 e -30 m. Este 

parcel apresenta como base uma altitude de -20 m, e no interior deste, são identificados dois 

baixios com cotas de -24 e -22 m (Figura 73). Com base no traçado da carta, o parcel apresenta 

um raio aproximado de 7 km. Ressalta-se que este parcel não é delimitado nas cartas náuticas de 

maior escala (menor detalhe).  

Um segundo alto topográfico (parcel 2) é identificado entre as LI de -24 e -25 m, sendo 

representado por um singular ponto com cota de -20 m. Nas cartas batimétricas este parcel é 
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delimitado por um círculo, com um raio em torno de 1.8 km. A dimensão deste alto não pode ser 

validada devido ao único ponto ilustrado nas cartas (como já mencionado anteriormente, a malha 

de pontos do levantamento original é densa, mas os pontos visualizados nas cartas são esparsos). 

A ocorrência deste parcel é confirmada por uma projeção (deslocamento no sentido do oceano) 

da LI de -20 m.  

Como a incidência das ondas, na costa sul de Santa Catarina, está principalmente 

relacionada às ondulações provenientes do quadrante sudeste (vide subcapítulo 4.3.2), o parcel 2 

funcionaria como um anteparo, fazendo com que as ondas incidentes dissipem energia, não 

remobilizando os sedimentos posicionados na retaguarda do parcel, deslocando a LI de -20 m no 

sentido do oceano. Este alto topográfico submerso, bem como a projeção na LI de -20m são 

identificados tanto nas cartas batimétricas de menor, como na de maior escala.   

 
Figura 73: Composição colorida (R4G3B2) do satélite Landsat 8 fusionada com a banda pancromática 
(8), associada com a batimetria da carta náutica da DHN (de Torres a Mostardas; escala 1:275.000). No 
detalhe apresentado, ressaltam-se o parcel 1 e 2. A existência deste último é validada pelo deslocamento 
da linha isobatimétrica (LI) de -20 m no sentido do oceano. O alto topográfico funcionaria como um 
anteparo, fazendo com que as ondas incidentes de sudeste (SE) (predominantes na aérea de estudo) 
dissipem energia, não remobilizando os sedimentos na sua retaguarda, projetando a LI de -20 m no 
sentido do oceano. 

 

Outra característica proeminente refere-se a LI de -30 m, que será descrita por meio de 

um perfil sul-norte (Figura 74). Na barreira de Curumim (a sudeste do rio Mampituba) observa-

se que esta isóbata situa-se a uma distância de 19 km da linha de costa (declividade de 0.09°). 
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Aproximadamente no extremo norte da lagoa Itapeva, a isóbata se afasta da costa, aumentando a 

sua distância (22 km) e consequentemente diminuindo a declividade (0.07°). 

 
Figura 74: Imagem do satélite Landsat 8 (banda 4  –  vermelho) associado com a batimetria da carta 
náutica da DHN (de Imbituba a Pinhal; escala 1:300.000). No detalhe apresentado observa-se que na 
barreira do Curumim a linha isobatimétrica (LI) de -30 m exibe uma distância (dist.) de 19 km da linha 
de costa e declividade (decl.) de 0.09°. Na barreira de Passo de Torres a isóbata se projeta no sentido do 
oceano (dist. 22 km e decl. 0.07°), e no extremo norte da lagoa do Caverá (barreia Arroio do Silva), a LI 
de -30 m se aproxima da linha de costa novamente. Na barreira de Araranguá, a isóbata se aproxima 
mais ainda da costa, apresentando as maiores declividades. De uma forma geral, observou-se que os 
cordões de dunas frontais são preservados na morfologia emersa da barreira somente onde a LI de -30 m 
se projeta no sentido do oceano. Quando esta isóbata se aproxima da costa, lençóis de areias 
transgressivos cobrem a morfologia das mesmas. Ressalta-se que nesta carta da DHN (maior escala) o 
parcel 1 não é delimitado. 
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Estas características se mantêm constantes por toda a barreira de Passo de Torres até 

adjacências da lagoa do Caverá (barreira Arroio do Silva), onde se constata que a isóbata de        

-30 m se aproxima da linha de costa (distância de 16 km e declividade de 0.10°), e mais ainda 

nas proximidades da barreira de Araranguá, com uma distância de 13 km e declividade de 0.13°.  

Como descrito anteriormente, a barreira regressiva de Curumim é coberta por lençóis de 

areias transgressivos formados a partir da erosão parcial ou total de cordões de dunas frontais 

(Barboza & Rosa, 2014). Quando a LI de -30 m se projeta no sentido do oceano, diminuindo a 

sua declividade (praticamente no alinhamento do alto topográfico estabelecido a sul do rio 

Mampituba), a barreira é constituída predominantemente por cordões de dunas frontais (unidade 

interna da barreira – 4 km iniciais da progradação). Estes cordões frontais predominam na 

morfologia aproximadamente até as proximidades da lagoa do Caverá. Após este limite, a LI de  

-30 m se aproxima novamente da linha de costa, aumentando ainda mais a sua inclinação, e 

lençóis de areias transgressivos são preservados na morfologia das barreiras regressivas.  

Assim, de uma forma geral, observou-se que a morfologia emersa do embaiamento norte 

da Bacia de Pelotas se modifica conforme a LI de -30 m altera sua distância em relação à linha 

de costa. Onde esta se projeta no sentido do oceano, cordões de dunas frontais são preservados, 

ao passo que, quando esta se aproxima da costa, lençóis de areia cobrem a morfologia da barreira 

regressiva. 

Ao realizarmos uma comparação com os dados batimétricos globais da NOAA, 

observou-se um padrão muito similar ao aquele analisado nas cartas náuticas da DHN. Ressalta-

se que o pixel das imagens disponibilizadas pela NOAA é de aproximadamente 1.7 km, portanto, 

as LI geradas através destas, podem apresentar distorções, pois a equidistância das curvas é 

muito menor que o pixel da mesma.  

Nas LI geradas através das imagens da NOAA (Figura 75), foi observado o deslocamento 

da LI -20 m, formando uma projeção, provavelmente decorrente da presença de um parcel, 

igualmente como analisado na carta náutica da DHN. A LI de -30 m se projeta no sentido do 

oceano em frente à barreira de Passo de Torres, onde esta apresenta uma morfologia holocênica 

predominantemente de cordões de dunas frontais, diferentemente das demais barreiras 

adjacentes.  
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Figura 75: Composição colorida (R4G3B2) do satélite Landsat 8 fusionada com a banda pancromática, 
associada com as linhas isobatimétricas geradas através das imagens da NOAA. Neste detalhe, 
observam-se as mesmas características morfológicas submersas analisadas nas cartas náuticas da DHN. 
A LI de -20 m, se desloca, formando uma projeção, e a LI de -30m somente se projeta no sentido do 
oceano em frente à barreira de Passo de Torres. 

 

7.2.3  Declividade do substrato versus extensão lateral da barreira regressiva 

As interpretações deste subcapitulo seguiram as seguintes premissas:  

– As diferentes inclinações da plataforma interna sobre a qual as barreiras holocênicas se 

desenvolveram, são determinantes para a largura das planícies de cordões litorâneos regressivos. 

Plataformas com uma elevada inclinação proporcionam maior espaço de acomodação na vertical, 
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apresentando assim uma menor extensão horizontal (largura) da planície. Ao passo que 

plataformas com baixas inclinações (comparativamente) acomodam um menor volume de 

sedimentos na vertical, exibindo uma largura mais expressiva na horizontal;  

– Variações na inclinação da plataforma podem influenciar nos níveis de energia de onda 

ao longo da costa (Wright, 1976), que por sua vez poderiam determinar alterações no 

fornecimento de sedimentos para a progradação da barreira e consequentemente na extensão 

lateral da mesma (McCubbin, 1982).  

Com o propósito de comprovar esta influência, a declividade da plataforma interna 

adjacente à barreira de Passo de Torres, foi comparada com as barreiras regressivas que se 

situam na mesma bacia de deposição, a Bacia de Pelotas. A primeira comparação foi realizada 

com a barreira do Cassino, setor sul da PCRS. As demais barreiras, de Curumim (setor norte da 

PCRS), Arroio do Silva e Araranguá (Planície Costeira Sul-Catarinense) são estabelecidas no 

mesmo embaiamento costeiro da barreira de Passo de Torres (vide subcapítulo 4.2). 

Para o cálculo da declividade do substrato (como já referido anteriormente, este é 

representado pela morfologia atual da plataforma interna), foram elaborados perfis transversais à 

linha de costa entre as cotas de +2 a -50 m. A distância entre os perfis variaram de 2 a 3 km.  

A opção destas cotas para representar o substrato das barreiras teve como base os 

critérios: 

– A carta náutica mais utilizada, devido a sua escala mais detalhada, bem como a sua 

abrangência geográfica (de Torres a Mostardas – escala 1: 275.00) não apresenta LI mais 

profundas que -50 m; 

– A retilineidade da LI de -50 m (ausência de reentrâncias e projeções), o que facilitou a 

realização dos perfis;  

– De acordo com a curva de variação do NRM (vide capitulo 5 –Figura 14), nos estágios 

finais da Última Transgressão Marinha Pós-Glacial, o NRM elevou-se da isóbata de -50 m a 10 

ka AP (Corrêa, 1995) para aproximadamente +2 a aproximadamente 6 ka AP (Angulo et al., 

2006). Logo, as LI analisadas contemplaram toda a evolução das barreiras holocênicas 

(aproximadamente 11 ka AP de acordo com Cohen et al., 2013); 

– Nas cartas náuticas, os perfis tiveram como início o contato entre os depósitos 

pleistocênicos e holocênicos. Estas cartas foram superpostas a mapas geológicos pré-existentes 

(segundo mapeamento realizado por Villwock & Tomazelli, 1995 e Silva, 2010), para 

delimitação do contato Pleistoceno/Holoceno;  

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/retilineidade/4038/
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– Para o cálculo dos ângulos das declividades utilizou-se como valor numérico +2 

(máximo eustático holocênico). Se iniciássemos os perfis na cota 0 (linha de costa atual) 

obteríamos inclinações elevadas, pois incluiríamos os altos gradientes oriundos da antepraia 

(shoreface); 

– Desta forma, este procedimento teve objetivo eliminar as altas declividades encontradas 

na antepraia; 

– Os ângulos foram calculados com base na função trigonométrica ilustrada na Figura 76. 

 
Figura 76: Exemplo hipotético de como se obteve a declividade da plataforma adjacente às barreiras 
analisadas. O cateto adjacente corresponde à distância real, entre o contato dos depósitos 
holocênicos/pleistocênicos, até a linha isobatimétrica de -50 m, diferença esta, obtida através da carta 
náutica. O cateto oposto ao ângulo (altura) refere-se à diferença entre +2 (cota correspondente ao máximo 
eustático holocênico) e a profundidade de -50 m (limite correlato a posição do NRM a 10 ka AP, idade 
aproximada do início da época holocênica). Através da divisão dos catetos obteve-se a tangente do 
ângulo, e por meio da função inversa (arco da tangente) chegou-se a declividade da plataforma (1.5°).  

  

Com base nestes critérios, foram calculadas as inclinações da plataforma adjacente a cada 

barreira analisada. 

A barreira holocênica de Passo de Torres apresenta uma extensão de 5.5 km (neste 

trabalho a extensão das barreiras sempre se referem ao valor máximo da progradação), enquanto 

a barreira do Cassino exibe uma das mais largas planícies de cordões litorâneos regressivos do 

Brasil, com uma extensão de 14.5 km. Cassino apresenta uma declividade da plataforma interna 

adjacente muito pequena, em torno de 0.03º, porém esta é a metade da inclinação que apresenta a 

barreira de Passo de Torres, em torno de 0.06º (Figura 77). Portanto, esta última tem o dobro de 

espaço para acomodar seus sedimentos na vertical, refletindo numa menor extensão horizontal de 

seus cordões regressivos.  
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Figura 77: Desenho esquemático das barreiras regressivas holocênicas. (A) Barreira do Cassino com uma 
grande extensão lateral (cerca de três vezes maior). (B) Barreira de Passo de Torres com uma menor 
extensão lateral, no entanto com o dobro de inclinação da plataforma. Ambas podem apresentar aporte 
sedimentar similares, porém esta última tem o dobro de espaço na vertical para acumular seus sedimentos, 
refletindo numa menor extensão de seus cordões litorâneos. 

 

A barreira de Araranguá exibe a menor largura das planícies regressivas analisadas (1.8 

km), e consequentemente uma maior declividade da plataforma adjacente, aproximadamente 

0.1°. Desta forma, esta barreira apresenta cerca de 40 % mais espaço de acomodação na vertical, 

em relação da barreira de Passo de Torres (Figura 78). 
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Figura 78: Desenho esquemático das barreiras regressivas holocênicas. (A) Barreira de Araranguá com 
uma pequena extensão lateral (cerca de três vezes menor). (B) Barreira de Passo de Torres, a qual 
apresenta cerca de 40 % menos espaço de acomodação na vertical, refletindo numa maior largura de 
seus cordões litorâneos regressivos. 

 

A barreira Arroio do Silva apresenta uma extensão de 4.4 km e uma inclinação da 

plataforma em torno de 0.07 °. Assim, esta barreira apresenta cerca de 15% mais espaço para 

acumular sedimentos na vertical, em relação a barreira de Passo de Torres (Figura 79).  

 



 

139 

 
Figura 79: Desenho esquemático das barreiras regressivas holocênicas. (A) Barreira Arroio do Silva com 
extensão lateral de 4,4 km. (B) Barreira de Passo de Torres, a qual apresenta aproximadamente 15 % 
menos espaço de acomodação na vertical, refletindo numa maior largura de seus cordões litorâneos 
regressivos. 

 

A última barreira regressiva confrontada foi à barreira de Curumim, que apresenta uma 

largura de 4.8 km e declividades do substrato muito similares as da barreira de Passo de Torres 

(Figura 80). Por vezes os perfis calculados de ambas as barreiras, apresentam os mesmos valores, 

mas de uma forma geral, esta última exibe uma plataforma ligeiramente mais íngreme 

(aproximadamente 0.005°). Devido a esta grande similaridade, não se pode inferir que a 

inclinação do substrato influenciou na maior extensão da barreira de Passo de Torres, 

comparativamente a de Curumim.  



 

140 

   
Figura 80: Desenho esquemático das barreiras regressivas holocênicas. Estas barreiras apresentam 
declividades do substrato muito similares. A barreira de Curumim (A) exibe largura menor ao 
comparada com a de Passo de Torres (B). A grande similaridade da inclinação do substrato em ambas as 
barreiras, não pode ser usado como fator determinante na extensão lateral das mesmas.  

 

Com base nos dados apresentados neste subcapítulo, propõe-se que as larguras das 

barreiras regressivas da Bacia de Pelotas não estão associadas, necessariamente, a um maior ou 

menor aporte sedimentar, mas sim, nas diferentes inclinações do substrato (herança geológica) 

sobre o qual as barreiras se desenvolveram, refletindo na extensão lateral dos seus depósitos.  

Como constato por Dillenburg et al. (2000) nas barreiras holocênicas da PCRS, nos 

setores onde a declividade da plataforma interna é suave, os processos de refração e dissipação 
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de energia por atrito com o fundo se combinam para formar ondas de menor altura, favorecendo 

um balanço positivo sedimentos (barreiras regressivas). Enquanto, nos setores onde a plataforma 

é íngreme, ocorre o inverso: os mesmos processos combinados resultam na formação de ondas 

de maior altura propiciando um balanço negativo (barreiras transgressivas). Da mesma forma, 

este pressuposto é valido quando comparamos exclusivamente barreiras de natureza regressivas, 

ou seja, quanto mais inclinado for à plataforma maior será a altura de ondas incidentes, que por 

sua vez refletirá na largura das mesmas. 

Assim, ao compararmos somente as barreiras do embaiamento norte da Bacia de Pelotas, 

se evidenciou que a de Araranguá e Arroio do Silva apresentam maiores declividades do 

substrato em relação à barreira de Passo de Torres, refletindo em energias de ondas mais 

elevadas e, consequentemente, em planícies regressivas mais estreitas. Tendo em vista que a 

barreira de Curumim exibe uma inclinação muito similar a de Passo de Torres, não se pode 

inferir que os diferentes substratos sobre os quais estas barreiras holocênicas progradaram, foram 

fundamentais para as diferentes larguras das mesmas.   

7.2.4 Declividade da antepraia 

Este subcapitulo examina o comportamento geral da LI de -20 m. Devido à insuficiência 

de dados batimétricos mais rasos que -20 m, esta foi considerada como a profundidade 

correspondente ao limite externo da antepraia. De acordo com a definição proposta por Reinson 

(1979), a antepraia estendesse desde o nível médio de maré baixa, até a base de ação das ondas 

(limite o qual, as ondas começam a afetar o fundo). Estudos sugerem como limite morfológico 

externo, as profundidades entre -16 e -20 m (Swift et al., 1985).  Segundo Gruber et al. (2006), 

no setor norte da PCRS, o limite externo da antepraia encontra-se a uma profundidade de -18 m.  

A declividade da antepraia adjacente à barreira de Passo de Torres foi comparada com as 

mesmas barreiras regressivas referidas no subcapitulo 7.2.3. Os desenhos esquemáticos 

apresentados nas Figura 81, Figura 82 e Figura 83 referem-se às declividades mais frequentes em 

toda a extensão das barreiras, ou seja, a média aritmética dos valores obtidos.     

Na barreira de Passo de Torres a antepraia apresenta como limite externo uma distância 

em torno de 4500 m da linha de costa, com uma declividade por volta de 0.25° (Figura 81B). No 

setor central da barreira, devido à projeção no sentido do oceano da LI -20 m (decorrente da 

presença de um parcel), a distância aumenta (~6100 m) e as declividades obtidas são mais suaves 

(~0.18°) (Figura 81A). Enfatiza-se que a maior largura da barreira situa-se em frente a esta 

projeção. 

Enquanto que a antepraia adjacente à barreira de Curumim, mais ao sul, exibe 

declividades contrastantes. Inicialmente, no setor sul da lagoa de Itapeva, apresenta como limites 
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externos distâncias que variam de 1800 a 1100 m da linha de costa, exibindo altos gradientes 

(valores de ~0.65 a ~1.05° respectivamente) (Figura 81D). No setor médio/norte desta lagoa, a 

antepraia se projeta no sentido do oceano, aumentando gradativamente à distância em relação à 

linha de costa (valores entre 2900 a 4500 m) e, consequentemente, diminuindo a inclinação (0.40 

a 0.25° respectivamente) (Figura 81C). Não foi identificada nenhuma morfologia submersa 

responsável por influenciar a grande variabilidade da antepraia na barreira de Curumim. 

De uma forma geral, a barreira de Passo de Torres possui uma antepraia mais plana ao 

confrontada com a de Curumim. Assim, esta última é submetida a uma maior energia de ondas 

no sistema praial, promovendo uma desestabilização das dunas frontais e facilitando a 

remobilização destas pelo sistema eólico. Este pode ser mais um fator condicionante a não 

preservação de cordões de dunas frontais, na morfologia da barreira regressiva de Curumim. 

O limite externo da antepraia adjacente à barreira de Araranguá situa-se entre 1050 a 

1200 m da linha de costa, exibindo os mais altos gradientes calculados neste estudo (1.08 a 0.98° 

respectivamente). A antepraia adjacente a esta barreira possui aproximadamente o quadruplo da 

inclinação da barreira de Passo de Torres (Figura 82).  

Na morfologia emersa da barreira regressiva de Araranguá, observam-se paleocanais 

relacionados à dinâmica do rio Araranguá (Cristiano da Costa et al., no prelo), no entanto 

cordões de dunas frontais não são preservados, somente lençóis de areias transgressivos. Desta 

forma, surge uma questão: Igualmente como o rio Mampituba, o rio Araranguá não seria capaz 

de influenciar a região no entorno (maior presença de água), facilitando o desenvolvimento de 

uma vegetação mais representativa sobre os cordões frontais, e estabilizando os mesmos? Este 

estudo sugere que a declividade da antepraia, bem como da plataforma interna (herança 

geológica) favorecem a não preservação de cordões de dunas frontais na barreira de Araranguá. 

Primeiramente, se faz necessário uma abordagem relativa ao clima de ondas incidentes 

nas barreiras supracitadas. Strauch et al. (2009) estudaram a variabilidade espacial do clima de 

ondas ao longo da costa do Rio Grande do Sul (RS) – infelizmente informações ao norte do RS 

não foram identificados –. Os autores analisaram dados medidos a uma profundidade de -17 m, 

envolvendo altura, período, energia e direção do pico de ondas oceânicas, no litoral sul e norte 

do RS (medições nas proximidades da desembocadura da lagoa dos Patos e praia de Tramandaí 

respectivamente). Os autores concluíram que não existem diferenças significativas no 

comportamento ondulatório. Salienta-se que os dois setores medidos distam aproximadamente 

300 km.  

Partindo desta premissa, assumiu-se que o clima de ondas oceânicas é o mesmo para 

todas as barreiras analisadas. No entanto, à medida que as ondas passam a se propagar por águas 
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progressivamente mais rasas, estas são submetidas a uma série de modificações em seu 

comportamento, relacionadas aos processos de refração e dissipação de energia por atrito com o 

fundo.  

As ondulações incidentes na antepraia adjacente a barreira de Passo de Torres, começam 

a interagir com a batimetria, a uma longa distância da linha de costa, em torno de 4500 m 

(partindo da premissa que a LI de -20 m represente a profundidade a qual a onda começa a afetar 

o fundo), atenuando a sua energia ao atingir a costa. Por outro lado, a mesma ondulação na 

antepraia da barreira de Araranguá, inicia sua interação com o fundo muito próximo da costa, 

cerca de 1500 m (Figura 82B). Desta forma, as ondas percorrem uma distância muito pequena, 

atingindo o sistema praial com um nível relativo alto de energia de onda.  

Assumindo este pressuposto a barreira de Araranguá estaria submetida a processos 

erosivos mais efetivos (comparativamente), o que resultaria em dunas frontais instáveis (menos 

vegetadas), disponibilizando mais sedimentos para o transporte eólico, favorecendo assim, o seu 

retrabalhamento e, consequentemente, a sua não preservação. Esta interligação de energia de 

ondas elevadas, dunas frontais instáveis e transporte eólico é discutido por Wright et al. (1979) e 

Short & Hesp (1982). 

Salienta-se que as cartas náuticas da DHN não apresentam dados referentes à batimetria 

rasa adjacente a barreira Arroio do Silva, ou seja, não incluem a LI de - 20 m (lacunas no 

levantamento), impossibilitando realizar uma comparação com a mesma. 

A última barreira analisada foi a do Cassino (setor meridional da PCRS). O limite externo 

da antepraia adjacente a esta barreira encontra-se entre 26000 a 19000 m da linha de costa, 

exibindo os mais baixos gradientes calculados neste trabalho (entre 0.04 a 0.06° 

respectivamente) (Figura 83). Portanto, as ondas incidentes na antepraia começam a interagir 

com o fundo oceânico a quilômetros de distância da costa, diminuindo a velocidade de 

propagação e atingindo o sistema praial, com um nível relativo muito baixo de energia onda 

(comparativamente as outras barreiras analisadas), promovendo a fixação das dunas frontais e 

um balanço extremamente positivo de sedimentos. Salienta-se que esta barreira é formada 

essencialmente por cordões de dunas frontais, mas fases de lençóis transgressivos também são 

identificadas em alguns setores.  
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Figura 81: À esquerda, detalhe da imagem do satélite Landsat 8 (banda 4 – vermelho), associada com a batimetria da carta náutica da DHN. À direita, desenhos 
esquemáticos das declividades da antepraia adjacente a cada barreira. A barreira de Curumim apresenta inclinações mais elevadas, comparativamente a de 
Passo de Torres, fator este, que poderia promover uma maior energia de ondas no sistema praial e, consequentemente, uma desestabilização das dunas frontais.    
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Figura 82: À esquerda, detalhes das imagens do satélite Landsat 8 (banda 4 – vermelho), associadas com a batimetria das cartas náuticas da DHN. À direita, 
desenhos esquemáticos das declividades da antepraia adjacente a cada barreira. As ondulações incidentes na barreira de Araranguá começam a interagir com o 
fundo próximo a linha de costa, desta forma, atingem o sistema praial com uma energia mais elevada, desestabilizando as dunas frontais e disponibilizando 
mais sedimentos para o transporte eólico.  
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Figura 83: A) Detalhe da imagem do satélite Landsat 8 (banda 4 – vermelho), associada com a batimetria 
da carta náutica da DHN. B) Desenho esquemático da declividade da antepraia adjacente à barreira do 
Cassino. As ondulações incidentes começam a interagir com o fundo oceânico aproximadamente a 23000 
m de distância da costa (declividade de 0.05°), diminuindo a velocidade de propagação e atingindo o 
sistema praial com uma energia de onda muita baixa, facilitando a estabilização das dunas frontais, bem 
como a progradação da barreira. 

 

Ao realizarmos uma comparação com os dados batimétricos da NOAA, observou-se de 

uma forma geral, um padrão muito similar ao aquele analisado nas cartas náuticas da DHN. As 

principais LI analisadas neste trabalho (-20 e -50 m) exibiram uma boa correspondência, apesar 

das discrepâncias das escalas de cada fonte de dados (Figura 84). 
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Figura 84: Composição colorida (R4G3B2) do satélite Landsat 8 fusionada com a banda pancromática 
(8), associada com as batimetrias da NOAA e da carta da DHN. Apesar das fontes de dados serem de 
escalas diferentes, observou-se um padrão muito similar. As principais LI analisadas (-20 e -50 m) 
apresentaram as mesmas tendências de afastamento e aproximação da linha de costa. 

 

7.2.5 Análise da herança geológica da topografia adjacente 

 – Constatou-se que pequenas variações na inclinação do substrato (herança geológica da 

topografia antecedente), influenciaram na evolução das barreiras regressivas holocênicas da 

Bacia de Pelotas; 

– As diferentes extensões das barreiras regressivas analisadas não são somente 

decorrentes de um maior aporte sedimentar. Barreiras com baixos gradientes tendem apresentar 

maior extensão lateral, ao comparadas com barreiras de gradientes mais elevados;  
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– Da mesma forma, a inclinação da plataforma também influencia na taxa de progradação 

de uma barreira regressiva, ou seja, quanto maior a declividade menor será a taxa da mesma; 

– De uma forma geral, observou-se que a barreira de Passo de Torres exibe uma antepraia 

com declividades relativamente baixas, comparativamente as demais barreiras regressivas 

situadas no embaiamento norte da Bacia de Pelotas;  

– Deste modo, uma ondulação incidente nas antepraias adjacentes as barreiras de 

Curumim e Araranguá, começam a interagir com o fundo marinho muito próximo à linha de 

costa, assim, as ondas percorrem uma distância muito pequena, atingindo o sistema praial com 

um alto nível de energia de onda. Assumindo este pressuposto, estas barreiras estariam 

submetidas a processos erosivos mais efetivos (comparativamente a Passo de Torres), o que 

resultaria em dunas frontais instáveis (menos vegetadas), disponibilizando mais sedimentos para 

o transporte eólico, favorecendo o seu retrabalhamento e, consequentemente, a sua não 

preservação;  

– As presenças de altos topográficos submersos atenuaram/atenuam as ondas incidentes 

no sistema praial da barreira de Passo de Torres;  

– A progradação da barreira holocênica de Passo de Torres ocorreu através de diferentes 

morfologias. Inicialmente esta se desenvolveu na forma de cordões de dunas frontais. 

Posteriormente múltiplas fases de lençóis de areias recobriram estes cordões. Enfatiza-se que 

uma mudança na inclinação do substrato (herança geológica) sobre o qual a barreira progradou, 

também pode ter sido fator determinístico para esta mudança morfológica;  

– Apesar das LI geradas através das imagens da NOAA apresentarem distorções 

decorrentes do tamanho do pixel (1.7 km), as curvas batimétricas geradas apresentaram grande 

similaridade com os dados das cartas náuticas da DHN. Esta correspondência corrobora com a 

veracidade das declividades obtidas neste trabalho; 

– Para uma análise mais confiável da morfologia submersa, fazem-se necessários perfis 

batimétricos detalhados, dados geofísicos, bem como a obtenção de amostras de fundo.  
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8 DISCUSÃO DAS HIPÓTESES 

Como referido no capítulo 2, dentre as barreiras regressivas situadas no embaiamento 

norte da Bacia de Pelotas, somente na de Passo de Torres se fazem presentes cordões de dunas 

frontais bem desenvolvidos, enquanto nas demais, lençóis de areias transgressivos cobrem toda a 

morfologia das barreiras.  

Constatou-se também, que em certo ponto da progradação, a barreira de Passo de Torres 

mudou de uma fase relativamente estável de construção de cordões de dunas frontais, para uma 

fase instável (erosional), com a formação de lençóis de areias transgressivos. 

Assim, surgiram as seguintes questões:  

Por que unicamente na barreira de Passo de Torres, cordões frontais ficaram preservados, 

enquanto que nas demais barreiras do embaiamento, os mesmos foram erodidos? E, além disso, 

por que ocorreu uma desestabilização do sistema eólico (erosão), durante a progradação da 

barreira, e lençóis de areias passam a cobrir a morfologia? 

Inicialmente, para esclarecer estas questões fazem-se necessárias algumas considerações 

a respeito da formação de cordões de dunas frontais. As mesmas foram fundamentadas em 

trabalhos de Hesp (1984), Carter et al. (1990), Hesp (1999), Hesp et al. (2005), Hesp (2012) e 

por análises do autor deste trabalho: 

– A gênese e a evolução estão ligadas à existência de transporte eólico (vento), da praia 

para o interior do continente, e à capacidade de retenção de sedimentos arenosos por parte da 

vegetação costeira, que vai “aprisionar” o sedimento, dando assim, origem à formação de uma 

duna frontal. Desta forma, a existência da vegetação é essencial para a formação e manutenção 

das dunas frontais;  

– Quando uma duna atinge uma dimensão tal que o sistema eólico já não consegue 

transportar areia sobre ela, a duna estabiliza-se devido a vegetação, podendo manter a sua forma 

durante muito tempo (décadas ou séculos), e assim, uma barreira regressiva se desenvolverá 

composta predominantemente por cordões de dunas frontais; 

– Entretanto, se a vegetação que cobre a duna frontal for destruída (ou é escassa), a areia 

é remobilizada, dando origem a outros tipos de dunas, tais como os lençóis de areias 

transgressivos, como constatado na unidade externa da barreira de Passo de Torres, bem como 

nas demais barreiras regressivas do embaiamento norte da Bacia de Pelotas; 
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– Ressalta-se que uma baixa disponibilidade de sedimentos pode inibir o 

desenvolvimento de cordões de dunas frontais; 

– Em suma, os autores citados acima consideram que o suprimento sedimentar, a 

intensidade do transporte eólico, o comportamento do NRM, a magnitude de eventos extremos 

(tempestades) e a herança geológica do substrato pleistocênico determinam a interação praia-

duna, e por sua vez, o desenvolvimento de cordões frontais desenvolvidos ou não.  

Após estas considerações iniciais, enfatizam-se dois fatores que foram desconsiderados 

na análise das hipóteses: 

1) O padrão de distribuição textural verificado nas praias adjacentes ao rio Mampituba 

fornecem indícios de que este sistema fluvial não contribui com sedimentos arenosos para o 

sistema costeiro (Figueiredo & Calliari, 2005). Da mesma forma, não foi identificado 

significativa contribuição de sedimentos de origem fluvial nas unidades mapeadas da barreira de 

Passo de Torres. Exceção se faz a base de alguns paleocanais, onde se identificou uma fina 

camada de areia média (não mais de 10 cm), associados a fragmentos de rochas basálticas, 

cristais de quartzo euédricos (oriundos de geodos da Formação Serra Geral) e grãos 

característicos da Formação Botucatu (grãos médios, bem arredondados, esféricos e foscos).  

Portanto, variações no aporte sedimentar proveniente do rio Mampituba, o qual poderia 

modificar a contribuição para o sistema eólico e, consequentemente, a morfologia da barreira, foi 

descartada. 

2) Tendo em vista à ausência de estudos referentes a existência de variações significativas 

na intensidade do transporte eólico durante o Holoceno, sugere-se neste trabalho que os mesmos 

padrões foram semelhantes durante toda a progradação da barreira, logo, um aumento na 

intensidade dos ventos  – suficientemente competente a ponto de erodir os cordões frontais e 

formar lençóis de areias transgressivos – , também foi desconsiderado.  

Desta forma, as hipóteses levantadas no início deste trabalho foram analisadas com base 

no mapeamento realizado, partindo do pressuposto que o desenvolvimento de uma vegetação 

representativa sobre os cordões frontais, foi o fator fundamental na preservação dos mesmos. 
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8.1 Influência do rio Mampituba  

A identificação de inúmeros paleocanais relacionados à dinâmica do rio Mampituba, 

indicam que uma vez no passado holocênico, esses foram ativos. Sendo estes ativos, supõe-se 

que a região no entorno seria mais úmida (maior presença de água, logo, uma elevação do lençol 

freático) facilitando o desenvolvimento de uma vegetação mais representativa sobre os cordões 

frontais, e estabilizando os mesmos.  

Quando estes canais começaram a colmatar a região passou a não ter a presença 

abundante de água e, consequentemente, um rebaixamento do lençol freático, propiciando ao 

vento retrabalhar os cordões frontais e formar lençóis de areias transgressivos. 

Através do mapeamento detalhado da barreira se verificou que os cordões frontais 

apresentam características morfológicas distintas. O setor mais interno, além de apresentar um 

maior espaçamento entre cristas, exibe muitos paleocanais. Inversamente, no setor externo 

observam-se cristas mais próximas, regularmente espaçadas e nenhuma evidencia de que 

paleocanais influenciaram no desenvolvimento dos mesmos (Figura 85). Também se observou 

que sob os lençóis de areias transgressivos (unidade externa da barreira) diversos paleocanais 

geraram superfícies erosivas em subsuperfície (Figura 85B). Portanto, unicamente a presença do 

rio Mampituba não pode ser atribuída como a responsável pela preservação dos cordões de dunas 

frontais, tendo em vista que o rio se faz presente nas diferentes morfologias da barreira de Passo 

de Torres.  
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Figura 85: A) Recorte da fotografia área (ano de 1965) onde se observam os cordões de dunas frontais do 
setor mais interno, os quais se apresentam intensamente erodidos por paleocanais.  Por outro lado, os 
cordões do setor externo (linha tracejada em vermelho) não exibe nenhuma evidência de erosão. B) Seção 
de georradar (200 MHz) onde se observa que sob a morfologia de lençóis de areias transgressivos 
inúmeros paleocanais se fazem presentes (superfícies erosivas em amarelo). Desta forma, constatou-se 
que cordões frontais se desenvolveram com ou sem a influência do rio Mampituba. 
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Outro fator a ser enfatizado refere-se à barreira regressiva de Araranguá (localizada no 

mesmo embaiamento costeiro – aproximadamente 35 km da barreira de Passo de Torres). Nesta 

barreira também se observam paleocanais truncando a morfologia (Cristiano da Costa, em prep.), 

porém cordões de dunas frontais não são preservados na morfologia, e sim, lençóis de areias 

formados a partir da erosão dos mesmos (Figura 86). Salienta-se que a barreira de Araranguá 

apresenta uma plataforma interna muito íngreme, o que diminuiu a sua taxa de progradação (vide 

subcapítulo 7.2.3). Assim, o tempo decorrente para a formação de um cordão frontal é muito 

lento, favorecendo ao sistema eólico retrabalha-lo.  

 
Figura 86: No topo, recorte da fotografia aérea (ano de 1957) de um setor da barreira regressiva de 
Araranguá. Nesta se observa o desenvolvimento de lençóis de areias transgressivos e a presença de 
paleocanais truncando os mesmos. Salienta-se que a inclinação da plataforma interna, adjacente a barreira 
de Passo de Torres (B) é cerca de 2 vezes menos inclinada que a barreira de Araranguá (A). Assim, esta 
última apresenta uma taxa de progradação muito lenta (comparativamente), fazendo com que o tempo 
para formação de um cordão frontal seja lento, favorecendo ao vento retrabalha-lo.  
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Deste modo, constatou-se que unicamente a presença de um sistema fluvial, bem como 

paleocanais relacionados à sua dinâmica, não determina a formação de cordões de dunas frontais 

bem desenvolvidos.  

8.2 Mudanças climáticas 

Esta hipótese é baseada nas seguintes premissas: 

– Através de estudos conduzidos na barreira holocênica da PCRS, Dillenburg et al. 

(2009) relatam que fatores alóctones como o clima influenciam na dinâmica local, controlando o 

aporte de sedimentos, o regime de ondas, a menor ou maior incidência de tempestades, além do 

desenvolvimento de campo de dunas. Segundo Roy et al. (1994) a atuação destes fatores é 

especialmente importante quando as variações do NRM se processam a taxas relativamente 

baixas – como constatado no Holoceno Tardio. 

– De acordo com Dillenburg et al. (2013) barreiras costeiras regressivas podem preservar 

registros sedimentares de mudanças ambientais ocorridas durante o seu desenvolvimento. Neste 

estudo, conduzido em barreiras da Bacia de Pelotas, os autores sugerem que a ocorrência de 

eventos anormais de intensas tempestades, com ondas de alta energia gerando erosão costeira 

e/ou a alternância de condições climáticas secas e úmidas, possibilitaram o retrabalhamento de 

cordões frontais e consequentemente formação de campos de dunas transgressivos;  

– Hugenholtz & Wolfe (2005) e Marcomini & Maidana (2006) argumentam que 

variações climáticas podem não só iniciar campo de dunas como também estabilizá-los parcial 

ou totalmente, através do aumento da umidade e/ou diminuição da velocidade dos ventos. 

Partindo destes pressupostos, algumas características observadas na morfologia da 

barreira de Passo de Torres, sugerem mudanças climáticas ocorridas durante a progradação da 

mesma. 

O contato entre os cordões de dunas frontais bem formados (fase estável) com os lençóis 

de areias transgressivos (fase instável) é marcado por um período de relativa estabilização da 

linha de costa, ou seja, da progradação, no qual a barreira se desenvolveu verticalmente 

(agradação). Esta observação é constatada pela presença dos mais altos cordões de precipitação 

que marcam este contato. Após estes altos, as altitudes decrescem no sentido do oceano (Figura 

87).  

Sugere-se que esta estabilização temporária da linha costa teria sido gerada por um clima 

mais seco, fazendo com que a barreira apresentasse um crescimento vertical (agradação).  
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Figura 87: A) Recorte da fotografia aérea (ano de 1965) com a localização do perfil topográfico utilizado 
para exemplificar uma provável mudança climática ocorrida na progradação da barreira. B) Perfil 
realizado transversalmente a migração dos lençóis de areias transgressivos. O cordão de precipitação mais 
elevado (C) delimita a mudança de uma fase estável de cordões frontais, para uma fase instável erosional.  

 

A última observação correlata ao clima se refere à análise histórica de fotografias aéreas. 

Como descrito no subcapitulo 7.1.4.3, verificou-se com o passar dos anos – últimas seis décadas 

–, uma diminuição das dunas livres e consequentemente uma ampliação de áreas alagadiças na 
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morfologia da unidade externa da barreira (Figura 88). Um aumento na umidade (mudança 

climática) poderia ser responsável por tal fenômeno.  

 
Figura 88: Série histórica de fotografias aéreas (anos de 1953, 1965, 1975) e recorte da imagem do 
satélite Spot (banda pancromática, ano 2005). Observa-se com o passar dos anos, uma diminuição das 
dunas livres e o desenvolvimento de áreas alagadiças na morfologia da unidade externa da barreira de 
Passo de Torres. Mudanças climáticas poderiam ser responsáveis por tal fenômeno.  

 

Ressalta-se que em muitas partes do mundo já se observa – nos últimos 50 anos – uma 

tendência de aumento na vegetação costeira, onde dunas antes consideradas ‘livres’ acabaram 

por se estabilizar (Miot da Silva et al., 2013; Martinho et al., 2010; Jackson & Cooper, 2011 e 

Provoost et al., 2011).  
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Desta forma, propõem-se a existência de pelo menos três variações climáticas, em escalas 

de tempo (hierarquias) diferentes, durante a progradação da barreira:  

Inicialmente (escala milenar), a progradação da barreira ocorreu através da justaposição 

lateral de cordões de dunas frontais. Esta fase teria sido condicionada por um clima mais úmido, 

o qual induziu o desenvolvimento de uma vegetação mais representativa e, consequentemente a 

preservação dos cordões. Posteriormente (escala milenar-secular), o estabelecimento de um 

clima relativamente mais seco, inibiu o crescimento da vegetação, facilitando o sistema eólico 

retrabalhar os cordões frontais, e formar lençóis de areias transgressivos. Por fim (escala secular-

decadal), um incremento na umidade proporcionou o aumento das áreas alagadiças em relação às 

dunas livres.  

8.3 Herança geológica da topografia antecedente 

Esta hipótese centra-se no fato de que a inclinação inicial do substrato pleistocênico 

(topografia antecedente) sobre o qual a barreira holocênica de Passo de Torres progradou 

favoreceu a preservação dos cordões de dunas frontais e, posteriormente, alterações na 

declividade do mesmo, podem ter afetado o regime de ondas e, consequentemente, a morfologia 

da barreira. Nesta hipótese três fatores foram analisados: 

8.3.1  Ângulo dos depósitos praias 

Através do mapeamento da barreira se verificou que a mudança morfológica – cordões 

frontais bem desenvolvidos para lençóis de areias transgressivos – é marcada por alterações nos 

ângulos dos refletores que representam os depósitos praiais. Inicialmente, a progradação da 

barreira é assinalada por refletores com declividades que variam de 2.3 a 3.8°. Posteriormente, 

sob os lençóis, se observou um aumento na inclinação dos mesmos, entre 3 a 4.8° (Figura 89). 

Salienta-se que não foi identificado um aumento na granulometria, a qual poderia ser a 

responsável por tal mudança. 

A fim de esclarecer esta mudança, primeiramente, se fazem necessárias algumas 

considerações: 

– Estudos realizados a partir da década de 70 em praias da Austrália (dominadas por 

ondas e sujeitas a um regime de micro-marés), culminaram no trabalho publicado por Wright & 

Short (1984) que identificaram e classificaram estágios morfodinâmicos praiais, fundamentado 

principalmente nos níveis de energia de ondas. No estágio reflectivo a energia de onda é baixa, 

os sedimentos são mais grossos e a face praial é íngreme (inclinada). Por outro lado, no estágio 

dissipativo a energia de onda é alta, os sedimentos são mais finos e a face praial é suave. As 

praias intermediárias mostram uma energia de onda de intensidade entre dissipativa à reflectiva.  
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– Nos sistemas de alta energia de onda (dissipativo), o potencial de suprimento de 

sedimento tende a aumentar tornando as dunas frontais altas e largas. Em sistemas de moderada 

energia de onda, o suprimento de sedimento tende a ser menor e com isso diminui o tamanho da 

duna frontal (intermediário). Nos sistemas de baixa energia de onda (reflectiva), o potencial de 

transporte de sedimento é muito baixo e as dunas frontais são pequenas (Short & Hesp, 1982). 

– Segundo Komar (1998) quanto mais inclinados os depósitos praiais, menor é a energia 

de ondas incidentes, considerando sistemas com o mesmo tamanho de grão. 

– Da mesma forma, como constatado por Hesp (1988) quanto mais reflectivo for o 

estagio morfodinâmico de uma praia (menor número de quebra de ondas), menor a incidência de 

spray salino3 sobre os sedimentos que constituem a duna frontal.  

 

Desta forma, com base nos pressupostos citados acima, a mudança de inclinação dos 

depósitos praias sugere alterações no regime de ondas incidentes no sistema praial da barreira de 

Passo de Torres. Um estágio morfodinâmico dissipativo (maior energia de ondas / menor 

inclinação da face praial / maior disponibilidade de sedimentos / maior incidência de spray 

salino) propiciou, inicialmente, o desenvolvimento de cordões de dunas frontais bem 

desenvolvidos. 

Posteriormente, o sistema praial passou para um estágio dissipativo-intermediário (menor 

energia de ondas / maior inclinação da face praial / menor disponibilidade de sedimentos / menor 

incidência de spray salino) inibindo o desenvolvimento de um cordão frontal mais 

representativo, facilitando ao sistema eólico retrabalha-lo e formar lençóis de areias 

transgressivos.  

                                                 
3 Segundo Boyce (1954), o spray salino forma-se com a quebra das ondas, que produzem cápsulas de bolhas 
de vários diâmetros. As bolhas quebram-se individualmente, e estas resultam em gotículas d’água que são 
forçosamente ejetadas no ar, podendo ser carregadas por vários metros no sentido do continente. O spray 
salino possui todos os elementos essenciais para a vegetação costeira se desenvolver – Rozema et al. (1985) e 
Hesp (1991). 
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Figura 89: No topo fotografia aérea (ano de 1965) onde se observam os cordões de dunas frontais (unidade interna) e os lençóis de areias transgressivos 
(unidade externa). As inclinações dos depósitos praias sob os cordões (A) variam entre 2.3 e 3.8°. Um aumento das declividades sob os lençóis (B) pode 
significar uma diminuição na energia de ondas incidentes no sistema praial.  
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8.3.2  Ocorrência de altos topográficos submersos na plataforma interna  

Como constatado no subcapitulo 7.2, altos topográficos (remanescentes do embasamento 

cristalino e/ou depósitos pleistocênicos) se fazem presentes na plataforma interna adjacente a 

barreira de Passo de Torres. Da mesma forma, a presença dos mesmos sobre o substrato 

pleistocênico, no qual a barreira de Passo de Torres progradou (herança geológica da topografia 

antecedente), podem ter sido os responsáveis pela variação nos ângulos dos depósitos praias, 

bem como na morfologia emersa da barreira.  

Através do mapeamento da barreira se verificou que nas proximidades do rio Mampituba 

as cristas dos cordões de dunas frontais mostram-se regulares e contínuas (Figura 90B), mas à 

medida que deslocamos a observação a norte da barreira (mais precisamente na latitude do 

extremo norte da lagoa do Sombrio), as cristas apresentam-se descontínuas e com formas 

lobadas (Figura 90A), apresentando uma morfologia muito similar à unidade externa da barreira 

(lençóis de areias transgressivos).  

Aponta-se que esta variação longitudinal pode ser explicada pela presença de um alto 

topográfico (parcel) na plataforma continental interna, ou seja: A ocorrência de um parcel na 

plataforma interna adjacente a barreira de Passo de Torres, desloca no sentido do oceano a linha 

isobatimétrica de -20 m (Figura 90A), atenuando a energia de ondas que atingem o sistema 

praial. Como a incidência das ondas, na costa sul de Santa Catarina, está principalmente 

relacionado às ondulações provenientes do quadrante sudeste, os parcéis funcionariam como um 

anteparo, fazendo com que as ondas dissipem energia. Ao dissiparem energia, o transporte de 

areias por ondas também diminui, o que por sua vez, disponibiliza uma menor quantidade de 

sedimentos para a formação de dunas frontais bem desenvolvidas (comparativamente aos setores 

onde este parcel não tem influência).  

Da mesma forma, um menor conteúdo de spray salino (o qual possui todos os elementos 

essenciais para a vegetação costeira se desenvolver – Rozema et al. (1985) e Hesp (1991) – é 

disponibilizado para os sedimentos que constituem a duna frontal, inibindo o crescimento de 

uma vegetação mais representativa sobre a mesma e, consequentemente, propiciando ao sistema 

eólico retrabalha-la.  

Logo, observou-se que a área onde as cristas descontínuas e lobadas se fazem presentes, é 

coincidente com a área onde as ondulações provenientes de sudeste interagem com o parcel. 

Deste modo, a atenuação das ondas incidentes no sistema praial, causada pela presença de um 

parcel na plataforma interna, poderia diminuir a energia de ondas incidentes, afetando a 

disponibilidade de sedimentos, o spray salino e, por sua vez, a morfologia da barreira de Passo 

de Torres.  
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Figura 90: No topo, imagem do satélite Landsat 8 (banda 5 – infravermelho) associado com a batimetria 
da carta náutica da DHN. Nesta se visualiza a presença de um parcel e o deslocamento da linha 
isobatimétrica de -20 m em decorrência do mesmo. Observou-se que na área onde as cristas 
descontínuas e lobadas se fazem presentes, é coincidente com a área onde as ondulações provenientes de 
sudeste interagem com o parcel. A) Detalhe da fotografia aérea de 1953 com as cristas descontínuas e 
lobadas (setas amarelas). B) Detalhe da fotografia aérea de 1965 onde as cristas não sofrem influência 
do parcel e mostram-se retilíneas e continuas (setas vermelhas). 
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8.3.3  Inclinação da antepraia e da plataforma interna 

No subcapitulo 7.2 constatou-se que a barreira de Passo de Torres exibe uma antepraia 

com declividades relativamente baixas, comparativamente as demais barreiras situadas no 

embaiamento norte da Bacia de Pelotas4 (Figura 91). Logo, as ondulações incidentes nas 

barreiras de Curumim e Araranguá começam a “sentir” o fundo marinho, muito próximo à linha 

de costa, atingindo o sistema praial com um alto nível de energia de onda. Deste modo, estas 

barreiras estariam submetidas a processos erosivos mais efetivos (comparativamente a Passo de 

Torres), o que resultaria em dunas frontais instáveis (menos vegetadas), disponibilizando mais 

sedimentos para o transporte eólico, favorecendo o seu retrabalhamento e, consequentemente, a 

sua não preservação.  

Assumindo este pressuposto, uma antepraia relativamente mais plana poderia explicar o 

porquê de cordões frontais bem desenvolvidos, somente no setor costeiro correspondente a 

barreira de Passo de Torres, no entanto, a mudança morfológica constatada durante a 

progradação da mesma, ainda ficaria em aberta, considerando somente esta hipótese.    

 

Da mesma forma, como observado no subcapítulo 7.2.3, as declividades da plataforma 

interna (substrato sobre o qual as barreiras holocênicas progradaram) se diferem dentro do 

mesmo embaiamento costeiro, refletindo na extensão lateral (largura) dos cordões regressivos, 

bem como nas taxas de progradação. Assim, acredita-se que variações no substrato possam 

também ter influenciado na morfologia das barreiras (cordões frontais bem desenvolvidos e/ou 

lençóis de areias transgressivos).   

                                                 
4 A antepraia adjacente à barreira de Arroio do Silva não pode ser analisada devido a lacunas no levantamento 
batimétrico da DHN.  
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Figura 91: Desenho esquemático das declividades (mínimas e máximas) da antepraia adjacente a cada barreira do embaiamento norte da Bacia de Pelotas. As 
ondulações incidentes nas barreiras de Curumim e Araranguá começam a interagir com fundo marinho muito próximo à linha de costa, atingindo o sistema praial 
com um alto nível de energia de onda. Desta forma, estas barreiras estariam submetidas a processos erosivos mais efetivos, o que resultaria em dunas frontais 
instáveis e, consequentemente, a sua não preservação. Ressalta-se que esta hipótese, isoladamente, não esclarece o porquê da variação morfológica na 
progradação da barreira de Passo de Torres.  
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8.4 Inversão do comportamento do NRM  

Esta hipótese não esclarece o porquê de cordões de dunas frontais ficarem preservados 

somente na barreira de Passo de Torres, porém a variação morfológica apresentada durante a 

progradação da mesma pode ser explicada por este fator. 

Estima-se que o nível do mar, para a costa sul do Brasil, tenha alcançado 

aproximadamente 2.1 ± 1m acima do atual, entre 5.6 ka cal e 6 ka cal AP (Angulo et al., 2006), e 

desde então, teria início uma queda até a posição atual. No entanto, através de estudos na PCRS, 

Tomazelli & Villwock (1989) defendem que, em torno de 2 ka AP, o nível do mar estaria abaixo 

do atual e apresenta uma tendência de subida até os dias de hoje (Figura 92). 

Relacionado a este fator, muitos autores associam a formação de campos de dunas 

transgressivos, ou seja, depósitos eólicos que migram no sentido do oceano, a uma ascensão do 

NRM (Hesp & Thom, 1990; Tomazelli 1990; Roy et al., 1994; Hesp & Short 1999; Orford 

2005). 

 
Figura 92: Curva das variações holocênicas do NRM para a costa do Rio Grande do Sul. Em torno de 2 ka 
AP o nível estaria abaixo do atual, e desde então, apresentaria uma tendência de subida até os dias de hoje 
(modificado de Tomazelli & Villwock, 1989). Esta elevação seria a responsável pela desestabilização das 
dunas frontais (erosão) e a sua não preservação 

 

Se realmente existe uma tendência de subida do NRM, esta pode ser a responsável pela 

mudança na morfologia da barreira, fazendo com que a progradação diminua (ou até mesmo 

cesse), favorecendo a erosão da duna frontal e produzindo uma desestabilização da mesma. Este 

fator conduziria a formação de rupturas de deflação (blowouts), e assim, a areia que estava 

protegida pela vegetação é colocada à disposição e carreada pelo vento. 

A fim de elucidar se esta inversão realmente ocorreu se faz necessário relembrar alguns 

pontos: 
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– O contato entre a fácies eólica e praial tem sido utilizado para inferir mudanças 

pretéritas do NRM durante o Holoceno. Este contato foi identificado nas seções de georradar 

obtidas neste trabalho; 

– Nos cordões de dunas frontais (setor externo) se realizou um exercício para estimar a 

tendência do NRM nos últimos milhares de anos, neste, constatou-se que a progradação dos 

cordões foi condicionada por um NRM em queda (regressão forçada);  

– Sob a morfologia de lençóis de areias transgressivos (unidade externa da barreira), 

mesmo com a intensa erosão ocasionada pelos paleocanais do rio Mampituba, por vezes, 

observou-se o registro dos cordões frontais (vide Figura 67). Este registro encontra-se muito 

fragmentado, o que impossibilitou delimitar de forma continua a interface eólico/praial. Deste 

modo, o exercício proposto no subcapitulo 7.1.2.4.6 não foi realizado nesta unidade.  

Logo, para comprovar se realmente ocorreu uma inversão do NRM, seria necessária a 

realização de trincheiras em diversos dos cordões frontais da barreira, com o propósito de 

identificar a interface eólico/ praial, e assim, mensurar com equipamentos de alta precisão a 

altimetria deste contanto.  

Posteriormente, a identificação desta interface sob os lençóis de areias (indicado pelo 

registro do georradar), bem como a realização de trincheiras e medidas altimétricas, poderiam 

evidenciar se de fato ocorreu uma inversão do NRM, ou o mesmo encontra-se em declínio até os 

dias atuais. 

Um fator adicional, observado durante o mapeamento da barreira, refere-se à datação de 

uma concha marinha (Mactra patagonica) coletada na base de um paleocanal, através de uma 

sondagem realizada na unidade externa da barreira. A datação desta concha revelou uma idade 

aproximada de 1.8 ka cal AP. 

Este paleocanal se situa a cerca de 500 m da linha de costa atual e, além disto, no período 

em que o mesmo era ativo, possivelmente existia uma barreira que o isolava do oceano (Figura 

93). Por analogia a exemplos modernos (rio Araranguá, rio Amatikulu e até mesmo pelo atual rio 

Mampituba – vide Figura 56), esta barreira não apresentava mais que algumas centenas de 

metros.  
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Figura 93: A) Recorte da imagem do satélite Spot (banda pancromática) com a localização da sondagem. Esta se situa a aproximadamente 500 m da linha costa 
atual. B) Seção de georradar de 200 MHz onde se observa a superfície erosiva (a qual representa a base do paleocanal), bem como da concha que foi submetida à 
datação. C) Desenho esquemático referente à situação paleogeográfica a cerca de 1800 anos cal AP. As conchas marinhas (principalmente da espécie Mactra 
patagonica) foram carreadas ao longo de um ou mais canais de ligação (inlet) e incorporados a base do paleocanal. Provavelmente uma barreira com algumas 
centenas de metros (neste exemplo ~300 m) o isolava do oceano. Com base na localização espacial do paleocanal, bem como na idade obtida através da concha, se 
inferiu que de 1.8 ka até os dias atuais, a barreira progradou muito pouco ou permaneceu estável.    
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Acredita-se que as conchas de origem marinha foram incorporadas aos sedimentos da 

base do paleocanal, por meio de um ou mais canais de ligação (inlets), provavelmente em 

períodos de tempestades. Assim, a localização espacial do paleocanal, bem como a idade obtida 

através da concha, permitiram inferir que a barreira pouco progradou, ou permaneceu 

relativamente estável, nos últimos 1.8 ka AP.  

Desta forma, uma provável estabilização da progradação (condicionada ou não por uma 

inversão do comportamento do NRM) favoreceria a formação de lençóis de areias transgressivos. 

Futuramente, sondagens sistemáticas a fim se obter material para datação – principalmente com 

enfoque em conchas marinhas – poderiam corroborar esta hipótese. 

8.5 Conclusões das hipóteses 

Constatou-se que nenhuma das hipóteses levantadas, isoladamente, elucidou o real 

motivo da preservação dos cordões frontais, exclusivamente na barreira de Passo de Torres, bem 

como a variação morfológica durante a progradação da mesma. Desta forma, sugere-se uma ação 

combinada das hipóteses: 

Inicialmente, a barreira progradou sobre um substrato relativamente plano, o qual 

condicionou um regime de ondas relativamente menos energético (comparativamente as demais 

barreiras da Bacia de Pelotas). Associado a este fator, um clima mais úmido se estabeleceu 

(possivelmente influenciado pela grande presença de canais do rio Mampituba que se 

desenvolviam paralelamente a linha de costa), propiciando um incremento na vegetação e, 

consequentemente, o desenvolvimento de cordões frontais bem desenvolvidos. 

Posteriormente, a progradação ocorreu sobre um substrato mais inclinado, o qual 

condicionou um regime de ondas mais energético. Associado a este fator, um clima mais seco se 

instaurou, e as areias que constituíam os cordões frontais, que até então estavam “protegidas” 

pela vegetação, foram transportadas pelo vento e, consequentemente, lençóis de areias 

transgressivos se formaram.  

Salienta-se que uma taxa de progradação muito lenta da barreira, desde 1.8 ka AP (talvez 

condicionada por uma inversão do NRM – detalhado no subcapitulo 8.4), demandaria um tempo 

maior para a formação de um cordão frontal, favorecendo também, ao sistema eólico retrabalhar 

os mesmos.  

8.5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Com o propósito de determinar a real morfologia do substrato pleistocênico sobre o qual 

a barreira holocênica progradou, é necessário formular uma nova metodologia de avaliação. 

Futuramente, é essencial testar outros métodos geoelétricos para mapear este substrato em 
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subsuperfície, (como por exemplo, a eletrorresistividade) tendo em vista que os depósitos 

pleistocênicos, na área de estudo, apresentam quantidades elevadas de minerais férricos 

glauconíticos, o que poderia demarcar o seu limite superior e, assim, revelar a sua morfologia.   

Em relação ao comportamento do NRM, medições precisas das altitudes da interface 

eólica praial, bem como a obtenção de amostras para datação, poderão elucidar se de fato 

ocorreu uma inversão do NRM. Salienta-se que uma grande análise de seções de georradar, bem 

como as possíveis formas de se realizar as medidas altimétricas e geocronológicas estão sendo 

executadas por Barboza & Rosa (em prep.).  

 

Por fim, seguem abaixo alguns pontos que surgiram ao longo do desenvolvimento deste 

estudo e poderão, futuramente, serem avaliados: 

– Considerando que a morfologia da barreira de Curumim (ao sul do rio Mampituba) é 

representada por lençóis de areias transgressivos, será que sob esta existem paleocanais, 

igualmente, como aqueles identificados na unidade externa da barreira de Passo de Torres? 

– Se realmente a mudança na progradação da barreira foi condicionada por uma variação 

climática, a mesma não estaria registrada nas demais barreiras holocênicas da Bacia de Pelotas? 

– Da mesma forma, se de fato ocorreu uma estabilização da progradação (condicionada 

ou não por uma inversão do comportamento do NRM) esta também não está registrada na 

morfologia das demais barreiras do embaiamento costeiro? 

– As barreiras regressivas da Bacia de Pelotas também apresentaram variações nas 

inclinações dos seus depósitos praias durante a progradação? 

– Existem níveis de energia de ondas diferentes dentro do embaiamento norte da Bacia de 

Pelotas?   

A investigação dos pontos acima listados auxiliará em análises mais contundentes das 

hipóteses levantadas, bem como a consolidação ou a desconsideração destas.  
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9 MODELO EVOLUTIVO  

Atualmente, tem se buscado o entendimento da evolução costeira através dos conceitos 

da estratigrafia de sequências (Blum & Carter, 2000; Tamura, 2004; Abbott et al., 2005; Engels 

& Roberts, 2005; Giannini et al., 2007; Tomazelli et al., 2008; Rosa, 2010 e 2012; Rosa et al., 

2011a e b; Caron, 2014), da mesma forma, os mesmos preceitos foram empregados para propor 

um modelo evolutivo para a barreira regressiva de Passo de Torres. 

Os registros estratigráficos relacionados aos sistemas laguna-barreira III e IV evidenciam 

o desenvolvimento de sequências deposicionais de alta frequência (no qual o mais recente, 

encontra-se ainda em desenvolvimento). Estas sequências evoluíram, principalmente, pelas 

variações do NRM ilustradas na Figura 94. 

Desta forma, o modelo evolutivo proposto para a barreira de Passo de Torres foi 

individualizado em tratos de sistemas desenvolvidos durante as variações do NRM, ocorridas 

desde 125 ka  até o presente.  

9.1 Trato de sistemas de nível em queda – regressão forçada  

Há aproximadamente 125 ka AP, estima-se que o NRM teria alcançado até 7 m acima do  

atual, sendo posteriormente rebaixado (Tomazelli & Dillenburg, 2007). O ápice deste 

rebaixamento ocorreu em torno de 18 ka AP , quando o nível teria atingido 120-130 m abaixo do 

atual (Corrêa, 1990). É neste contexto de queda, que foi formada a discordância – bem como o 

limite de sequências – entre os depósitos pleistocênicos (barreira III) e holocênicos (barreira IV). 

Estas superfícies foram identificadas no subcapitulo 7.1.1.4– vide Figura 28.  

A observação do traçado entre os depósitos lagunares holocênicos (terraço II – vide 

subcapítulo 7.1.1.2, Figura 23) e a barreira III, permite-nos interpretar um grau de dissecação 

fluvial relativamente alto desta última, por ocasião da regressão ocorrida.  

Neste cenário de regressão forçada, o rio Mampituba avançava no sentido da borda da 

atual plataforma continental e, como a declividade da mesma é baixa (aproximadamente 0.06° – 

vide subcapítulo 7.2.3), provavelmente o rio apresentava um comportamento meandrante. De 

acordo com Posamentier (2001) em áreas de gradiente topográfico suave, os vales incisos não se 

formam. Neste caso, os rios apenas passam sem erodir significativamente, “varrendo” 

(nomenclatura proposta por Holz, 2012) a plataforma exposta (bypass fluvial). Segundo o 

mesmo autor, os sistemas fluviais não incisos são mais comuns no registro do que se pensava 

antes. Do mesmo modo, supõe-se que o rio Mampituba apresentava este tipo de comportamento 

em um contexto de regressão forçada.  
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9.2 Trato de sistemas de nível baixo  

Quando o nível do NRM caiu até a sua posição mínima (em torno de 18 ka AP), a 

regressão forçada cessou e a discordância entre os depósitos pleistocênicos e holocênicos já 

estava gerada. Com o nível do mar próximo a borda da plataforma, o registro relacionado ao 

trato de nível baixo foi depositado nas regiões mais profundas da bacia (plataforma externa, 

talude e planície abissal). Tendo em vista o posicionamento dos dados adquiridos (planície 

costeira emersa), este trato não identificado no presente estudo.  

Como já sugerido por Rosa (2012) para a PCRS, o registro referente ao trato de nível 

baixo poderia ser encontrado a partir da obtenção de dados nas porções mais distais da bacia, 

atualmente submersas.   
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Figura 94: Curvas de variação do NRM para o sul do Brasil e contextos de tratos de sistemas analisados. Em vermelho (tracejado), inferiu-se uma curva 
correspondente ao penúltimo máximo eustático (cerca de 125 ka AP) quando o nível se encontrava 7 m acima do atual. O posterior rebaixamento é o responsável 
pela discordância entre os sistemas laguna-barreira III e IV. Em verde, a curva de Corrêa (1990), e em azul claro, a curva holocênica de Angulo et al. (2006). Se 
realmente o NRM inverteu o seu comportamento (em torno de 2 ka AP) e começou a elevar-se, estaríamos em um contexto de trato de nível alto, do contrário, 
permanecemos em um trato de nível em queda – considerando a escala temporal holocênica, no qual o registro representa uma sequência deposicional cujo 
desenvolvimento é ainda incompleto. (Figura elaborada a partir dos trabalhos de Dillenburg et al., 2009 e Rosa, 2012).  
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9.3 Trato de sistemas transgressivo 

Após o ápice do rebaixamento (em torno de 18 ka AP) o NRM começou a subir dando 

inicio a uma deposição em contexto de trato transgressivo. Assume-se que neste período as 

barreiras costeiras já existiam na borda da plataforma continental (Dillenburg et al., 2011b).  

Entre 18 ka e 7 ka AP, a elevação do NRM deu-se a taxas elevadas (Corrêa, 1990). Nesse 

intervalo de tempo, o comportamento do nível do mar foi soberano na evolução costeira, 

determinando a transgressão (retrogradação) de todas as barreiras costeiras. E neste período que 

se formou a superfície transgressiva. Salienta-se que na seção de georradar onde esta superfície 

foi identificada, a mesma coincide com o limite de sequências (vide Figura 28). 

Considerando que a barreira de Passo de Torres apresenta um substrato relativamente 

mais plano (em torno de 0.06°) que as demais barreiras do embaiamento norte da Bacia de 

Pelotas, supõem-se que esta pode ter retrogradado mais rapidamente. 

É também neste cenário de trato transgressivo que os canais do rio Mampituba – que 

outrora buscavam seu perfil de equilíbrio avançando no sentido da borda da atual plataforma 

interna – foram afogados. Acredita-se que os registros destes, podem estar presentes nas áreas 

submersas adjacente a barreira de Passo de Torres.   

As seções de georradar obtidas sobre o terraço II e a crista arenosa que o delimita, 

revelaram a presença de refletores inclinados (com terminações downlap) no sentido do 

continente, evidenciando que a transgressão ocorreu pela erosão na face de praia, e transporte 

dos sedimentos provenientes da barreira para o interior da laguna do Sombrio (laguna, pois neste 

período acredita-se que a mesma apresentava conexão com o oceano). Este material foi 

retrabalhado e passou a constituir a margem lagunar, que migrou no sentido do continente 

(Figura 95). Uma datação radiocarbônica indica que os processos de formação dos depósitos 

correspondentes a margem lagunar eram ativos a aproximadamente 8.2 ka cal AP.  

Tendo em vista que se identificou o início e o término (geometria em cunha – vide Figura 

27) dos depósitos que compõem a fase transgressiva, acredita-se que a barreira emersa de Passo 

de Torres, no final da implantação do trato transgressivo, apresentava uma largura mínima de 

500 m. 

Durante a transgressão, o avanço do mar sobre o continente aumentou o espaço de 

acomodação na retrobarreira. Neste período a lagoa do Sombrio se comportava como uma 

laguna, com conexão direta com o mar. Este corpo lagunar possuía grandes proporções, 

ocupando grande parte do que hoje é a planície de inundação do rio Mampituba, e estendendo-se 

para o norte, cerca de 25 km, abrangendo inclusive o que atualmente é a lagoa do Caverá.   
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Figura 95: A) Desenho esquemático durante o trato de sistema transgressivo. Neste cenário o NRM subia 
a taxas elevadas determinando a transgressão (retrogradação) da barreira. A elevação ocasionou a erosão 
na face de praia e o transporte dos sedimentos provenientes da barreira para o interior da laguna do 
Sombrio. Este material foi retrabalhado e passou a constituir a margem lagunar, que migrou no sentido do 
continente. B) Seção de georradar (100 MHz). O registro desta fase é evidenciado por refletores 
inclinados em alto ângulo no sentido da laguna (setas em preto). Tendo em vista a identificação do início 
e término da fase transgressiva, acredita-se que no final de implantação da mesma, a barreira apresentava 
uma largura mínima de 500 m. 
  

9.4 Trato de sistema de nível alto – regressão normal 

Este trato de sistema se forma durante a fase final de subida do NRM, quando a taxa de 

criação do espaço de acomodação vai gradativamente diminuindo em frente ao aporte 

sedimentar, de modo que padrão de empilhamento vai ser agradacional e cada vez mais 

fortemente progradacional.  

Portanto, é neste cenário que a barreira de Passo de Torres cessou a retrogradação e 

registrou um padrão agradacional (Figura 96), evidenciado na morfologia por uma elevada crista 

arenosa que se estende praticamente por toda margem leste da lagoa do Sombrio. Esta apresenta 

as maiores altitudes da barreira holocênica (até 25 m medidos com o MDET).  
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Figura 96: Desenho esquemático durante o trato de nível alto inicial. Neste cenário a elevação do NRM 
gradativamente diminuiu em frente ao aporte sedimentar, fazendo com que a barreira de apresentasse um 
padrão de empilhamento agradacional. Este padrão é evidenciado na morfologia por uma elevada crista 
arenosa que se estende praticamente de forma retilínea na margem leste da lagoa do Sombrio.  

 

Posteriormente, quando a taxa de aporte sedimentar superou a taxa de acomodação, 

ocorreu a regressão normal. Considerando que a barreira de Passo de Torres começou a 

progradar com o NRM ainda em ascensão, acredita-se que o trato de nível alto tenha iniciado 

entre 8.3 ka cal AP (idade obtida na implantação da fase transgressiva) e um período antecedente 

ao máximo eustático holocênico (em torno de 6 ka cal AP segundo Angulo et al., 2006). 

Durante o trato de sistema de nível alto a barreira progradou de forma mais lenta, 

permitindo que a duna frontal acumulasse mais areia, desenvolvendo uma maior amplitude e 

largura (espaçamento de crista a crista entre 70 e 150 m) (Figura 97). À medida que a barreira 

progradava canais do rio Mampituba erodiam a mesma. Estes se desenvolveram na forma de 

canais alongados (de 2 até 30 km de comprimento), paralelos à linha de costa e orientados de 

acordo com a deriva litorânea. Enfatiza-se que estes canais se diferenciam das cavas entre 

cordões, por apresentarem maiores larguras e profundidades de erosão. 

Sugere-se que a grande presença de canais pode ter favorecido a implantação de um 

clima mais úmido na região ao entorno, facilitando o desenvolvimento de uma vegetação mais 

representativa sobre os cordões frontais, e estabilizando os mesmos. 
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Figura 97: Desenho esquemático durante o trato de nível alto final. Neste cenário a barreira progradou de 
forma mais lenta – tendo em vista que o NRM continuava em ascensão – permitindo que a duna frontal 
acumulasse mais areia, desenvolvendo uma maior amplitude e largura. Conforme a barreira progradava, 
canais do rio Mampituba se desenvolviam paralelamente à linha de costa. Estes se diferenciam das cavas 
entre cordões, por apresentarem maiores larguras e profundidades de erosão. B) Seção de 200 MHz onde 
se observa o registro de um canal (superfície erosiva em amarelo) erodindo depósitos praias e marinho 
raso. C) Seção de 200 MHz onde se visualiza o padrão de empilhamento progradacional (depósitos 
eólicos e praiais se sobrepondo a depósitos marinhos). 

 

Como o nível do mar continuava ascendente, o nível da laguna do Sombrio também se 

elevava, propiciando o desenvolvimento de terraços e escarpas na margem lagunar, sendo o 

terraço mais elevado (terraço II) correlacionado ao nível de mar mais alto do Holoceno. Este 

terraço pode ser aproximado à superfície de inundação máxima, haja vista que a barreira 

começou a progradar antes do máximo relativo ser atingido.  

Desta forma, constatou-se um diacronismo (ocorrência em tempos distintos) na barreira 

de Passo de Torres, onde o máximo transgressivo (máximo avanço da linha de costa no sentido 

do continente) não coincidiu com o nível de mar mais alto do Holoceno (nível vertical mais 

elevado).   
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9.5 Trato de sistemas de nível em queda – regressão forçada 

Em um período após o máximo eustático, o NRM entrou em queda. Neste cenário a 

barreira de Passo de Torres começou a progradar mais rapidamente, fazendo com que os cordões 

frontais se formassem rapidamente um após o outro (cristas mais próximas umas as outras – 

entre 30 e 70 m – e uniformemente espaçadas) (Figura 98). 

A queda do NRM, condicionando a progradação da barreira, é evidenciada por um 

declínio nas altitudes dos depósitos praias, à medida que os mesmos se desenvolviam (vide 

exercício realizado no subcapítulo 7.1.2.4.6).  

Com o NRM em declínio, o rio Mampituba foi forçado a buscar o seu perfil de equilíbrio, 

migrando diretamente para o oceano sem erodir a barreira, e os canais outrora ativos, foram 

preenchidos.  

 
Figura 98: Desenho esquemático durante o trato de regressão forçada. Neste cenário a barreira progradava 
mais rapidamente desenvolvendo cristas mais próximas umas das outras e uniformemente espaçadas. A 
queda do NRM é evidenciada por um declínio nas altitudes dos depósitos praiais (seta em vermelho). É 
também neste cenário que o espaço de acomodação na retrobarreira foi reduzido e a conexão da 
laguna/lagoa foi fechada. Salienta-se que durante este trato, o rio Mampituba foi forçado a migrar 
diretamente para o oceano, não erodindo a barreira.  

 

É também neste cenário de trato de sistema de regressão forçada, que o espaço de 

acomodação na retrobarreira foi reduzido, e consequentemente, a conexão da laguna/lagoa do 

Sombrio com o mar foi fechada (provavelmente em um período aproximado de 3.8 ka cal AP 

quando a lagoa passa a não ter mais elementos palinológicos marinhos, segundo os estudos 

realizados por Cancelli, 2012).   

A discordância, bem como limite de sequências (superfície de erosão e/ou não deposição) 

é representado junto a superfície do terreno, ou seja, está sendo gerada e poderá ou não ser 
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preservada, tendo em vista que o sistema laguna-barreira IV representa uma sequência 

deposicional cujo desenvolvimento ainda é incompleto. 

9.6 Trato de sistema de nível alto ou continuação do trato de nível em queda? 

Posteriormente a fase de desenvolvimento de cordões de dunas frontais, o sistema eólico 

se desestabilizou, os mesmos foram erodidos, e lençóis de areias transgressivos passaram a 

dominar a morfologia (Figura 99).  

 
Figura 99: Desenho esquemático durante o trato de regressão forçada se o NRM ainda estiver em 
declínio, ou trato de nível alto se o NRM inverteu seu comportamento e encontra-se em ascensão. A 
presente Tese propõe que a barreira de Passo de Torres encontra-se em um contexto de regressão normal. 

 

Se de fato ocorreu uma inversão do comportamento do NRM, ou seja, uma elevação 

desde 2 ka AP, esta fase de evolução da barreira estaria em um  contexto de trato de nível alto 

(regressão normal), haja vista que o registro em subsuperfície do georradar confirma a 

continuação da progradação. Por outro lado, se fatores autóctones, como por exemplo, mudanças 

climáticas e/ou alteração na energia de ondas incidentes – condicionada por uma variação na 
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inclinação do substrato sobre o qual a barreira progradou –, o trato de nível em queda (regressão 

forçada) ainda se faz presente.  

Para definir qual dos tratos, nesta escala de observação está ocorrendo, novas 

investigações deverão ser feitas, como a realização do exercício proposto no subcapítulo 

7.1.2.4.6. 

Ressalta-se que é também neste cenário que inúmeros canais relacionados à dinâmica do 

rio Mampituba voltaram a influenciar a progradação da barreira (Figura 99B). Como descrito 

anteriormente, somente os cordões frontais do setor interno apresentam-se erodidos por 

paleocanais, enquanto que no setor externo (condicionado por uma queda do NRM – regressão 

forçada), o rio Mampituba migrava diretamente para o oceano sem erodir os cordões.  

Desta forma, por analogia, a retomada de incisões por canais, identificado sob a 

morfologia dos lençóis de areias transgressivos, propõem-se que a barreira de Passo de Torres 

encontra-se, atualmente, em um contexto de trato de nível alto (NRM em ascensão – regressão 

normal), no qual o rio Mampituba voltou a erodir a barreira durante a progradação, ao invés de 

migrar diretamente para o oceano. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O georradar demonstrou ser uma ferramenta fundamental para estudos em subsuperfície, 

possibilitando uma visão ampla e detalhada dos ambientes deposicionais costeiros. Através desta 

ferramenta se constatou que:  

– A barreira holocênica apresentou uma fase transgressiva pretérita evidenciada por 

refletores inclinados no sentido do continente. O registro do termino (fechamento) desta fase 

(revelada por uma geometria em cunha) é escasso na literatura brasileira e internacional, o que 

demonstrou a relevância da sua identificação. Futuramente, um mapeamento detalhado deste 

registro da barreira transgressiva, através de seções transversais e longitudinais de georradar, 

poderá ilustrar a geometria tridimensional da mesma; 

– Refletores inclinados no sentido do oceano representam a fase regressiva da barreira. A 

identificação desta fase sob o terraço II, portanto, anterior à escarpa que o delimita, demonstra 

que a progradação da barreira iniciou ainda com o mar em ascensão (regressão normal), visto 

que a escarpa que delimita este terraço foi gerada em um período correlato ao máximo eustático 

holocênico. Desta forma, critérios estratigráficos e geomorfológicos se mostraram eficientes para 

afirmar que a barreira começou a progradar em um cenário com o nível de base ainda em 

elevação.  

– Os ângulos dos refletores que caracterizam a progradação da barreira (depósitos praiais) 

são mais planos onde a morfologia da barreira é composta por cordões frontais, e onde a 

morfologia é representada por lençóis de areias transgressivos, estes são mais inclinados. Em 

estudos futuros, seria essencial calcular as declividades dos depósitos progradacionais nas 

demais barreiras regressivas da Bacia de Pelotas, com o objetivo de elucidar se realmente existe 

uma relação entre a inclinação dos mesmos e a morfologia; 

– Refletores com contrastes acentuados, lateralmente contínuos e que truncam (erodem) 

as radarfácies adjacentes, correspondem a superfícies erosivas, que marcam a base dos 

paleocanais; Portanto, a identificação destas superfícies se torna um critério para estudos 

relacionados aos paleocanais costeiros; 

– A interdigitação de depósitos praiais/marinhos com depósitos fluviais evidencia que os 

paleocanais do rio Mampituba migravam lateralmente e, além disto, apresentavam conexões com 

o oceano. Da mesma forma, a identificação deste padrão de empilhamento pode servir como 

base para trabalhos relacionados à dinâmica fluvial costeira;  
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– A delimitação da interface eólico/praial permitiu propor um exercício para estimar as 

tendências do NRM. A medição precisa das altitudes desta interface, bem como a obtenção de 

materiais para datações poderá elucidar o real comportamento do NRM durante o Holoceno; 

Desta forma, o emprego do georradar foi imprescindível para a compreensão da 

estratigrafia da barreira de Passo de Torres. Ressalta-se que as interpretações procedentes das 

seções de georradar devem ser sempre acompanhadas de análises prévias de imagens de satélite, 

de observações de campo e, se possível, de testemunhos de sondagens pontuais.    

Ao longo deste estudo surgiram inúmeros temas de grande importância que necessitam 

ser abordados, em estudos futuros mais detalhados, tais como: 

1) Levantamentos batimétricos e geofísicos detalhados da antepraia, bem como da 

plataforma interna adjacente, de todo embaiamento norte da Bacia de Pelotas.   

2) A determinação do substrato pleistocênico sobre o qual as barreiras holocênicas se 

desenvolveram, e como este, influência na morfologia das mesmas. Como salientado 

anteriormente, uma nova metodologia deve ser empregada como, por exemplo, a 

eletrorresistividade para a determinação deste substrato.   

3) Como as mudanças climáticas ocorridas no Holoceno ficaram registradas nas barreiras 

costeiras holocênicas da Bacia de Pelotas. 

4) Identificar nas barreiras holocênicas quais são os registros alóctones (variações do 

NRM) e quais são autóctones (dinâmica sedimentar) , tendo em vista que os mesmos 

representam um importante parâmetro nos processos evolutivos de um sistema sedimentar. 

Considerando que as variações do NRM durante o Holoceno foram pequenas, salienta-se que os 

eventos alogênicos concorrem com a ação dos processos autogênicos, o que pode ter mascarado 

o seu registro.   

Enfim, conclui-se que este trabalho contribuiu de forma positiva para o enriquecimento 

do conhecimento sobre a evolução geológica da área de estudo, com o aporte de novos dados e 

de interpretações, que culminaram no modelo evolutivo proposto para a região. 
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