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A facilidade de estabelecer correlações processo-produto em depósitos sedimentares recentes torna viável a
comparação entre sistemas deposicionais quaternários e seus equivalentes em rochas sedimentares mais
antigas. Com base nesse princípio, o objetivo deste artigo é apresentar um confronto entre os elos processo-
produto observados no sistema eólico quaternário da região entre Imbituba e Jaguaruna (costa centro-sul
catarinense) e os produtos sedimentares eólicos das formações Pirambóia e Botucatu (Mesozóico da Bacia
do Paraná), nos estados de São Paulo e Paraná. Esta comparação é feita inicialmente com ênfase nos
processos sedimentares básicos sobre os quais a influência de condições macroambientais (clima, por
exemplo) possa ser desconsiderada. Depois disso, apresenta-se um confronto tentativo em escala de
associação faciológica.
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Nas megaformas eólicas da costa centro-sul de Santa Catarina, o exame da distribuição, em planta, de
fácies definidas por critério morfológico, permite observar um arranjo faciológico organizado (Giannini 1998).
No rumo do vento prevalecente, este arranjo inicia-se por dunas frontais (fácies de suprimento), grada para
rastros lineares, dunas parabólicas isoladas e cavas inundadas (fácies residuais de deflação), passa para
dunas transversais lineares, modificadas ao interior em cadeias barcanóides (fácies de superposição), e
termina em frentes parabólicas (fácies de avanço). O aumento do aporte arenoso instabiliza as dunas
frontais e elimina as fácies deflacionares, propiciando a formação de dunas tranversais junto à praia. A
margem interna das megaformas possui frentes de avanço secundárias, contidas por vegetação (fácies de
contenção). Na presença de pontões e morros ao alcance do suprimento eólico, formam-se rampas de areia
e depósitos de topo de encosta (fácies de obstáculo), onde o suprimento não eólico pode ser importante.
Das fácies identificadas, apenas as determinadas pela presença de vegetação (dunas frontais e formas
parabólicas) não possuem similares em sistemas eólicos de regiões desérticas.

A morfodinâmica das fácies produz depósitos de areias com estruturas diagnósticas. Assim, carpetes de
tração eólica constituem o processo nucleador de dunas transversais no pós-praia, materializado por
estratificações cruzadas de ângulo baixo (<15°). A inundação marinha de planícies interdunares delimitadas
por dunas transversais e barcanóides favorece a liquidificação da areia pouco compactada de pé-de-duna e
a produção de convoluções em suas estratificações suavemente inclinadas. A formação temporária de lagos
nestas interdunas, bem como em zonas desvegetadas da planície deflacionar, gera depósitos delgados de
lama, sujeitos a gretação e/ou recobrimento adesivo por areias eólicas. A migração de cadeias barcanóides
forma séries lenticulares de estratificações cruzadas acanaladas, com superfícies de segunda ordem
presentes preferencialmente nas fácies de avanço e contenção. E o movimento de megaformas eólicas
sobre obstáculos rochosos gera estratificações planares extensas, de baixo mergulho, com hierarquia de
segunda ordem, remodeladas por torrentes pluviais.
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Seis fácies arenáceas foram reconhecidas nos afloramentos mesozóicos. A primeira (Aca) apresenta
estratificação cruzada acanalada de extensão decamétrica e ângulo de mergulho médio a alto (15 a 30º). A
geometria das séries de cruzadas varia entre cuneiforme, lenticular e sigmoidal. Em exposições amplas,
superfícies de segunda ordem são visíveis, delimitando co-séries de espessura métrica. Superfícies de
terceira ordem, freqüentemente nítidas, limitam séries de espessura decimétrica a métrica. Em escala de
laminação, as lentes de fluxo granular são feições conspícuas. A associação entre cruzadas acanaladas de
ângulo alto, lobos de fluxo granular e superfícies de segunda ordem é similar à observada em cadeias
barcanóides do sistema eólico recente, nas fácies de avanço e contenção de megaforma. Dela difere quanto
ao maior espaçamento das superfícies de segunda ordem (> 1m), à geometria às vezes sigmoidal das séries
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de cruzadas e ao ângulo médio alto das estratificações de hierarquia menor. Estas feições seriam
características de frentes de ò ó ô ô s dominadas por processos francamente acrescionares, portanto sem ação
significativa de ventos secundários reversos ou oblíquos. Contribuem para esta interpretação os azimutes de
mergulho unimodais (dispersão de 30 a 60º), observados nos afloramentos da fácies Aca da Formação
Pirambóia.

A segunda fácies (Acb) consiste de arenitos com estratificação cruzada acanalada de comprimento de onda
decamétrico e ângulo de mergulho baixo (predominantemente menor que 15º). A geometria das séries de
cruzadas é cuneiforme a sub-tabular. Superfícies de terceira ordem, geralmente sutis, sucedem-se em
intervalos decimétricos. Entre as estruturas menores (escala centimétrica), destacam-se ora pseudo-
estratificações de ôndulas cavalgantes subcríticas ora convoluções suaves e laminações heterolíticas
avermelhadas, mal definidas e/ou descontínuas. Estas podem incluir flocos de lama recurvados e filmes de
lama estilolizados. Lentes submétricas de siltito esverdeado, contendo laminação ondulada heterolítica com
microestruturas de sobrecarga, constituem uma feição particular da base da Formação Pirambóia. Elas
ocorrem como aparente recorrência dos siltitos presentes nas unidades litoestratigráficas subjacentes
(Formações Corumbataí ou Teresina). Na área de estudo quaternária, a associação entre superfícies de
ângulo suave com ôndulas ocorre em planícies e cavas interdunares secas, enquanto a associação com
convoluções e lama castanho-avermelhada é típica de fácies deflacionares e de planícies interdunares nas
proximidades da praia, sujeitas a inundações intermitentes por efeito de ondas e marés. A coloração
avermelhada pode ser atribuída a condições deposicionais ou eodiagenéticas oxidantes. As lentes de siltito
esverdeado não possuem correspondência estrita com as fácies costeiras quaternárias estudadas. Sua
condição de ocorrência permite interpretar um caráter interdigitado e transicional com os depósitos costeiros
de maré das unidades subjacentes e associar à base da Formação Pirambóia a influência terminal do mar
regressivo, rapidamente soterrado por areias eólicas. A ausência de feição análoga nas fácies quaternárias
investigadas estaria ligada ao predomínio de processos de ondas na costa de Santa Catarina.

A terceira fácies (Acp) é formada por arenitos finos siltosos, conglomeráticos, preenchendo estruturas de
corte e paleocanais. A geometria é a de lentes de espessura submétrica a métrica, com topo aplainado. O
contato basal erosivo é indicado por marcas de sola, brecha de intraclastos arenosos e contraste litológico
abrupto (cascalho/areia). Esta fácies apresenta ainda laminação cruzada acanalada de baixo ângulo ou
plano-paralela, afetada por convoluções suaves. O preenchimento de canais por areias com cascalho
intraclástico arenoso tem sido observado, como processo e como produto, nas ravinas pluviais que dissecam
paleodunas quaternárias de fácies de obstáculo. Nesse contexto, a preservação dos fragmentos de areia
eólica deve-se à consolidação prévia dos depósitos eólicos subjacentes, o que permite interpretar a
ocorrência de um hiato deposicional entre dois pulsos de sedimentação eólica, materializado em possível
super-superfície. Nos arenitos Pirambóia, esta consolidação, acelerada pela presença de umidade e/ou
processos pedogênicos, seria mais típica de areias de interdunas. O contato fortemente discordante sobre
sedimentos da fácies Acb reforça essa hipótese e permite interpretar enxurradas episódicas confinadas em
depressões interdunares.

A quarta fácies (ACig), encontrada no terço superior da Formação Pirambóia, corresponde a arenitos muito
grossos a médios, conglomeráticos (a grânulos e seixos, inclusive intraclastos), exibindo séries de estratos
cruzados acanalados com porte submétrico e caráter gradacional normal. Os intraclastos, constituídos de
lama arroxeada ou esverdeada e encouraçados por grânulos e seixos extraclásticos, ocorrem sob a forma
de níveis irregulares subhorizontais. Esta fácies, comparada ao sistema eólico recente, guarda semelhanças
com os níveis de cascalho formados nas superfícies de segunda ordem de rampas eólicas. Nessas
superfícies, a rápida infiltração de águas pluviais e o excesso de sedimentos incoesos favorece a formação
de enxurradas em lençol e a deposição de níveis cascalhosos tabulares. Na Formação Pirambóia, em
contraste, a presença de estratificação cruzada gradacional normal, associada a depósitos rudáceos
residuais ( õ ö ÷ ø ) constitui uma das mais clássicas associações de estruturas em modelos de rios
entrelaçados. No aspecto genético, o ponto em comum entre os depósitos rudáceos de rampa eólica e a
fácies ACig residiria portanto na introdução de um aporte não eólico no sistema, ligado à influência de altos
topográficos.

A quinta fácies (Am) é composta por arenitos siltosos, de coloração avermelhada, com aspecto maciço ao
exame macroscópico. Dentre as estruturas sedimentares menores, predominam manchas reconhecidas por
contraste de cor em tons de vermelho. Incluem tubos subverticais de diâmetro centimétrico com geometria
sugestiva de fitoturbação (tubos de aspecto interno homogêneo, bifurcados ou não) e zooturbação (tubos
com meniscos côncavos para cima). A forma aplainada do topo da fácies e a intensificação ascendente
gradual de cor avermelhada, até alcançar uma tonalidade anômala para a unidade, lembram os paleossolos
descritos nas paleodunas da região de Imbituba (Bigarella & Becker 1975; Giannini 1993).
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A sexta fácies (Acd) consiste de arenitos avermelhados com séries de espessura métrica de estratificações
cruzadas de ângulo alto e laminações subcentimétricas a centimétricas de fluxo granular, intensamente
deformadas. Em caráter local, fragmentos centimétricos de arenito microfalhados e ligeiramente deslocados
formam pseudobrechas intraformacionais. Nas porções inferiores das mesmas séries de estratificações
cruzadas com pseudobrechas, podem ocorrer estratificações convexas para cima, aparentando dobras
suaves de comprimento métrico (amplitude ~25 cm), truncadas por superfícies de terceira ordem de ângulo
de mergulho mais alto. Esta fácies foi encontrada nos 50 m superiores da Formação Botucatu. No caso-
exemplo quaternário, feições parecidas são produzidas por escorregamento de areia úmida na face frontal
de cadeias barcanóides. Na parte superior ou mais íngreme da face frontal, ocorrem torrões de areia,
fragmentados pela ação de ventos reversos e pela distensão exercida pela componente tangencial da força
peso sobre a massa coesiva de areia úmida. Esta feição seria a explicação para as estruturas
deformacionais de origem rúptil (brechóides), nos arenitos mesozóicos. As estruturas de deformação plástica
(dobras suaves) podem relacionar-se à compressão exercida pelo escorregamento na base da face frontal.
A umidade, nas dunas costeiras estudadas, deriva de chuvas associadas a ventos reversos de frentes frias.
Na Formação Botucatu, as duas explicações mais plausíveis para a umidade da areia são chuvas episódicas
ou nevoeiros úmidos noturnos.
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Em comparação com o modelo quaternário costeiro, a associação Aca-Acb é compatível com as fácies de
superposição e contenção, características de meio e frente de � � � � , onde dunas e depressões interdunares
alternam-se com pouca influência de agentes de transporte subaquoso. A associação de Acb com pelitos e
Am e/ou Acp é típica de transição entre fácies deflacionares e de superposição (borda externa de �  ! !
costeiro), onde o alagamento das interdunas, com deposição por suspensão ou tração de material
intraclástico, e os hiatos deposicionais, são processos mais freqüentes e bem representados em área. A
associação entre Acb e ACig assemelha-se às fácies de obstáculo, pelo menos no que se refere à maior
influência de aporte e processos trativos subaquosos, em detrimento da deposição eólica.

A única associação de fácies reconhecida até agora na Formação Botucatu assemelha-se, em linhas gerais,
à associação Aca-Acb da Formação Pirambóia. Distingue-se, porém, pela inexistência de cruzadas de
ângulo baixo enquanto fácies independente e bem delimitada e pela ausência de lâminas pelíticas. As
estratificações de mergulho baixo (<15º) gradam, dentro da mesma série, para mergulhos altos. O ângulo
máximo médio é maior, o que explicaria a suposta presença de estruturas de escorregamento de areia
úmida (fácies Acd).
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