
1 Geógrafo, Dr., Caipora Cooperativa para Conservação da Natureza (CAIPORA) E-mail contato: serradotabuleiro@gmail.com  

ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS DO TERRITÓRIO DA APA DA BALEIA FRANCA 
Luiz H. F. Pimenta1  

 
 

1)  ASPECTOS CLIMÁTICOS 
 
Na área da APABF o clima é cfa subtropical úmido sem estação seca com verão quente e temperaturas médias das máximas variando de 22,3° a 25,8°C e, das mínimas, de 10,8° a 12,9°C na região (EPAGRI, 2002).  

A pluviosidade é bem distribuída em todo o território e a distribuição dos totais das médias anuais pode variar de 1460 a 1820 mm, com o total anual de dias de chuva entre 129 e 144. Na porção do sul da APABF a precipitação é de 1000 a 1250 mm anuais concentradas nos meses de janeiro a março, menor que a porção norte que apresenta uma precipitação pluviométrica total anual, variando em termos normais, de 1270 a 1600 mm (EPAGRI, 2002).  
Os valores médios de umidade relativa oscilam entre 81,7 e 82,4, a insolação total anual varia no intervalo de 2.021 a 2166 horas e as geadas são observadas raramente, com médias totais anuais de 0,3 a três ocorrências. De acordo com GOETHE (1993) a evapotranspiração potencial encontrada, em Laguna, é de 911 mm e, em Imbituba, de 841 mm.  
Ao longo do território ocorre um microclima condicionado pelo relevo, predominando os ventos de nordeste, leste e sul. Uma das questões climáticas relevantes da UC são as adversidades atmosféricas que ocorrem no estado de Santa Catarina caracterizadas pelos elevados totais pluviométricos, estiagens, tempestades severas e grandes ondulações, que geram vendavais, granizos, tornados e marés de tempestades frequentemente. As chuvas excepcionais também são importantes indutores de inundações e movimentos de massa, deixando, comumente, um grande número de desabrigados e mortos. As estiagens prolongadas prejudicam a agricultura e a pecuária, afetando a renda dos agricultores e pecuaristas. Os vendavais, principalmente no litoral, com rajadas de ventos de alta velocidade, bem como as precipitações de granizo e os tornados, deixam inúmeras residências totalmente destruídas, outras tantas destelhadas, além de prejudicar, significativamente, as plantações e a infraestrutura pública dos municípios. Frequentemente, as ondulações de sul e leste também geram eventos de erosão costeira, afetando a orla ocupada de vários municípios. Como referência, em março de 2004, Santa Catarina foi surpreendida pelo mais atípico fenômeno registrado no estado, o Furacão Catarina. Esses fenômenos, quando atingem áreas densamente ocupadas, sempre resultam em sérios impactos negativos sobre as mesmas.  
Para ilustrar a suscetibilidade a desastres naturais da região, entre 1980 e 2003 foram registrados 346 episódios de eventos extremos relativos à inundação gradual (IG), inundação brusca (IB), escorregamento (ESC), estiagem (ES), granizo (GR), vendaval (VE), tornado (TOR) (HERRMANN, 2005; Figura 1). 



  

  

 
Figura 1. Eventos extremos registrados entre os anos de 1980 a 2003 no território e entorno da UC. 

 
2) ASPECTOS GEOLÓGICOS GEOMORFOLÓGICOS 

 
2.1) Província Costeira 
 
Província costeira é uma região onde dominam terrenos de baixa altitude (até 50-60 m) e profundidade (até 150-200 m), adjacente aos continentes e oceanos e mares e composta de sedimentos consolidados a semi-consolidados e, secundariamente, de rochas cristalinas no litoral da APABF (HORN et al., 2007). 

Do ponto de vista geológico, a província costeira de Santa Catarina é constituída de duas unidades geológicas maiores: o embasamento e as bacias sedimentares marginais de Pelotas e Santos, extracontinentais, de caráter tectônico passivo, assentadas no oceano Atlântico Sul, desde o início da deriva continental, responsável pela fragmentação do Gonduana, que separou a América do Sul da África (HORN et al., 2007) 
O embasamento aflorante que encontramos na APABF representa as Terras altas da província costeira, na forma de elevações, maciços rochosos, promontórios, pontais e ilhas continentais. 
As bacias sedimentares marginais de Santos e Pelotas representam a margem continental sul brasileira na província costeira de Santa Catarina, tendo sido qualificada por ZEMBRUSCKI (1979) como uma margem continental “deposicional” ou “construcional”, pela expressiva acumulação de sedimentos, suavização das feições morfológicas e minimização de suas declividades. 
As bacias de Santos e Pelotas são limitadas geograficamente na plataforma de Florianópolis, nas imediações do cabo de Santa Marta Grande (28° 27’S). Em direção sul, estende-se a bacia 



  

  

de Pelotas e a norte, a bacia de Santos. Esta ocupa uma área total de 350.000 km², com significativo pacote de sedimentos de até 10-12 km de espessura. A bacia de Pelotas ocupa uma área total de 70.000 km² onde estão acumulados cerca de 8 km de sedimentos clásticos continentais, transicionais e marinhos (HORN et al., 2007) 
Em ambas as bacias, os sedimentos estão associados às transgressões e regressões marinhas que ocorreram desde o Neocomiano (Cretáceo inferior) ao Quaternário. 
As bacias são constituídas por dois setores interdigitados e limitadas pelo sistema praial: o setor submerso, abaixo do nível relativo do mar, representado pela plataforma continental, e o setor emerso, acima do nível relativo do mar, representado pela planície costeira. 
Na área do litoral centro-sul catarinense, objeto de estudo, a província costeira é caracterizada pela sedimentação da bacia de Santos, mais especificamente pelo setor emerso representado pela planície costeira dos seis municípios costeiros: Jaguaruna, Laguna, Imbituba, Imaruí, Garopaba e Paulo Lopes que abrangem grande parte da APABF. 
A planície costeira abrange depósitos característicos de três sistemas deposicionais: o continental, o transicional ou litorâneo e o antropogênico. 
O sistema deposicional continental está associado às encostas das terras altas, englobando os depósitos coluviais, de leques aluviais, geralmente datados do Quaternário indiferenciado (de ± 2 milhões de anos). 
O sistema deposicional litorâneo, na maioria das regiões do tipo laguna-barreira, associado às variações relativas do nível do mar ocorridas durante o Quaternário, compreende depósitos pleistocênicos e holocênicos (120 mil anos, 18 mil anos e 5,1 mil anos) (GERCO, 2010a). 
Os principais depósitos mapeados na planície costeira no interior da APABF são característicos dos ambientes marinho, eólico, lagunar e paludial, cujas principais formas de relevo são terraços, dunas, cordões regressivos e planícies. 
O sistema deposicional antropogênico inclui sedimentos de origem natural e artificial construídos pela ação humana, destacando-se os depósitos do tipo sambaqui e os tecnogênicos. 
Os sambaquis, de idade holocênica, constituem acumulações de origem natural, com mistura de materiais de origem sedimentar, artefatos líticos e restos orgânicos. Os depósitos tecnogênicos são o resultado de intervenções humanas com uso de técnicas especializadas, destacando-se os aterros mecânicos e hidráulicos, enrocamentos, rejeitos minerais e construção de rodovias, principalmente na área de estudo, a duplicação da BR-101 (GERCO, 2010a). 
Finalmente, entre os sedimentos da planície costeira e da plataforma continental, interdigitam-se os sedimentos praiais, exibindo praias diversificadas no que diz respeito às características geomorfológicas, sedimentológicas e morfodinâmicas. A costa da APABF é classificada como uma costa do tipo Atlântico, de granulometria predominantemente arenosa, com presença marcante de afloramentos rochosos (GERCO, 2010a). 
A costa do litoral da APABF é exposta sob regime hidrodinâmico dominantemente misto ou intermediário, com a presença de praias intermediárias, dissipativas e reflectivas. O setor mais ao sul do litoral apresenta uma retilínea e alongada costa na direção nordeste – sudoeste, desde o rio Urussanga até o cabo de Santa Marta Grande. A partir deste cabo, em 



  

  

direção norte, até o rio Guarda do Embaú, o litoral assume uma configuração peculiar, heterogênea do ponto de vista morfológico e sedimentar, onde promontórios rochosos individualizam praias retilíneas, parabólicas e de bolso, o que caracteriza a descontinuidade da costa neste trecho do litoral catarinense (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 
Deste modo, a costa da APABF e seu entorno imediato é descontínua, sendo interrompida pela presença de cursos fluviais representados de norte para sul pelos rios: da Madre - Guarda do Embaú (limite municipal Palhoça – Paulo Lopes), Siriú e rio da Barra da Lagoa de Garopaba (Garopaba), rio da Barra da Lagoa de Ibiraquera (Imbituba), rio da Barra da Lagoa Santo Antônio (Laguna) e rios da Barra do Camacho (limite municipal Jaguaruna – Laguna) e Urussanga (limite municipal Balneário Rincão – Jaguaruna). 
Destaca-se, ainda, ao longo da costa da APABF, a presença de três molhes artificiais constituídos de rochas do embasamento na foz do rio Barra do Camacho, no limite municipal Jaguaruna – Laguna; na foz do rio da Barra da Lagoa Santo Antônio, desembocadura do complexo lagunar Mirim – Imaruí – Santo Antônio, em Laguna e no setor norte do morro de Imbituba, junto ao porto de Imbituba. 
O litoral da APABF distingue-se dos demais pela presença marcante das serras cristalinas litorâneas que configuram expressivos maciços costeiros, chegando a atingir a linha de costa na forma de promontórios rochosos, bem como dos sedimentos lagunares associados ao complexo lagunar Mirim – Imaruí – Santo Antônio, o maior do Estado e que separa as Terras altas do lado ocidental e as Terras baixas das barreiras III e IV (HORN FILHO et al., 1988) no lado oriental. 
Localizado entre a Guarda do Embaú, a norte e o rio Urussanga, a sul, numa extensão de 122,3 km do litoral catarinense, este litoral apresenta uma planície costeira de largura média, menor quando da proximidade dos maciços rochosos do embasamento e maior quando relacionada ao complexo lagunar e às barreiras arenosas do Pleistoceno e do Holoceno. Estes maciços destacam-se na paisagem deste setor, principalmente na região de Paulo Lopes – Garopaba – Imbituba. A descontinuidade dos promontórios junto à costa individualiza típicas praias de bolso ou de enseada, de relevo e granulometria arenosa diversas (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 
O embasamento da área constitui as Terras altas (serras do Leste Catarinense) composto predominantemente de granitos, granitoides, riolitos e granodioritos, intrudidos por diabásios. 
Os litotipos magmáticos ácidos pertencem às unidades litoestratigráficas Granitoide Paulo Lopes e Granitoide Pedras Grandes; granitos Itacorubi, Ilha e Serra do Tabuleiro; e, Riolito Cambirela, de idades que variam do Neoproterozoico ao Eopaleozoico. 
Os diabásios da Formação Serra Geral são de idade juro-cretácica, sendo visíveis em campo, entretanto, pela sua pequena representação geográfica, não são mapeáveis como uma unidade litoestratigráfica. 
Os depósitos continentais do Quaternário indiferenciado ocorrem ao longo de todo litoral, aflorando dominantemente a oeste das barreiras III e IV (GERCO, 2010a). 
Os depósitos pleistocênicos de origem eólica, essencialmente arenosos, apresentam-se na forma de mantos eólicos e paleodunas, recobrindo possivelmente terraços e cordões litorâneos de mesma idade. HORN FILHO et al. (1999) mapearam depósitos eólicos do Pleistoceno médio na planície costeira entre Garopaba e Imbituba, sendo a única ocorrência 



  

  

deste depósito no estado de Santa Catarina. São reconhecidos ao sul da área, na planície costeira de Jaguaruna e ao norte da área, na planície costeira de Imbituba, depósitos pleistocênicos lagunares. 
Entre os depósitos holocênicos destacam-se: depósitos marinho praiais, na forma de cordões regressivos; depósitos eólicos, na forma de dunas; depósitos lagunares e flúvio-lagunares, na forma de planícies e terraços lagunares; e depósitos paludiais, na forma de planícies tidais, com vegetação típica de manguezais, os quais representam as últimas manifestações de mangue no estado de Santa Catarina (GERCO, 2010a). 
A costa do litoral da APABF apresenta amplitude de maré inferior a 2 m, típica de um regime de micro marés, cujos ventos predominantes são originados dos quadrantes nordeste, sudoeste e sudeste. As ondulações são geradas principalmente pelos ventos do sudeste e as correntes litorâneas propiciam uma deriva resultante direcionada dominantemente para nordeste, um dos principais fatores responsáveis pela conformação das praias do litoral (GERCO, 2010a; 2010 b; 2010c). 
As evidências geológicas mais relevantes deste litoral são as exposições únicas do Depósito eólico do Pleistoceno médio na região de Imbituba e das últimas manifestações dos manguezais do estado de Santa Catarina na forma de planície de maré do Depósito paludial. 
O litoral da APABF corresponde, na maior área, aos setores Centro-sul, Sudeste e Sul, ocupando ainda pequena área dos setores Meridional e Central, cuja geologia costeira foi descrita em diversos trabalhos anteriores, citando-se para tal: MARTIN e SUGUIO (1986), MARTIN et al. (1988), GIANINNI (1993), CARUSO JR. (1995a,b), HORN FILHO et al. (1999), CARUSO JR. (1997), LEAL (2005), HORN FILHO e LEAL (2007) e HORN FILHO et al. (2007). 
O embasamento cristalino do trecho Garopaba – Imbituba está representado por duas unidades litoestratigráficas: Faixa granito-gnáissica Garopaba, mais antiga, correspondente ao evento geotectônico Guriense/Jequié, do Arqueano e a Suíte Intrusiva Pedras Grandes, mais recente, correspondente ao evento geotectônico Brasiliano, de Idade Eopaleozoica. A Faixa granito-gnáissica Garopaba compreende granitoides de textura porfirítica, granulação grossa e estrutura planar com foliação milonítica de alto ângulo, estendendo-se por toda a fachada oeste, bem como se expondo em afloramentos isolados junto à linha de costa. A Suíte Intrusiva Pedras Grandes consiste de granitoides não deformados com domínios subalcalinos, em geral biotíticos, formando promontórios junto à linha de costa (CARUSO JR. 1995a, 1995b). 
Para MARTIN et al. (1988) o embasamento da planície costeira do trecho Garopaba – Imbituba encontra-se apoiado em duas formações de idades distintas: a) formação do Pré – cambriano indiferenciado e b) formação Pré plio – quaternária, de idade paleozoica e mesozoica, também indiferenciada. 
O mapeamento proposto por MARTIN et al. (1988), na escala 1:200.000, diferencia ainda quatro idades para os depósitos sedimentares: Holoceno, Pleistoceno, Quaternário indiferenciado e Plioceno. Quanto às características litológicas dos sedimentos do litoral centro-sul são propostas cinco classes distintas: areias marinhas litorâneas, sedimentos argilosos a arenosos de lagunas e baías, sedimentos argilo-arenosos flúvio-lagunares, sedimentos continentais indiferenciados mal selecionados e, por fim, os sedimentos continentais mal selecionados do tipo bajada. No aspecto morfológico da superfície dos depósitos arenosos são colocadas três feições principais: alinhamentos de antigos cordões 



  

  

regressivos litorâneos, dunas ativas e dunas estabilizadas. Este trabalho também relatou a ocorrência dos depósitos antropogênicos do tipo sambaqui. 
Segundo os autores, as areias marinhas litorâneas são bem selecionadas, sendo que as areias de idade pleistocênica podem apresentar uma coloração escura em consequência da matéria orgânica de origem secundária que lhe confere certa coesão. Os sedimentos argilosos e arenosos de lagunas e baías podem conter conchas de moluscos em quantidades variáveis, que em certos casos podem ser economicamente exploráveis. Os sedimentos argilo-arenosos flúvio-lagunares estão associados às desembocaduras de rios no complexo lagunar Mirim – Imaruí – Santo Antônio, dando origem ao delta intra lagunar do rio Tubarão, ainda ativo. 
Foram ainda descritas três gerações de dunas: dunas antigas vegetadas constituídas de areias avermelhadas são de idade pleistocênica em níveis marinhos muito mais baixos que o atual; dunas holocênicas inativas a base de areias claras e amareladas sobre terraços marinhos pleistocênicos ou holocênicos; dunas ativas formadas somente por areias claras que ocupam a faixa mais externa dos depósitos eólicos das planícies costeiras. 
GIANINNI (1993) relacionou para o trecho Jaguaruna – Imbituba, quatro grandes sistemas deposicionais, denominados de sistema lagunar holocênico; sistema barra-barreira regressivo, sistema planície costeira e sistema eólico. 
O sistema lagunar holocênico, que abrange o conjunto de lagunas intercomunicáveis entre si, é formado por dois processos diferentes, relacionados à máxima elevação do nível médio do mar durante o Holoceno. O primeiro processo é o isolamento da laguna pela formação de barreira, e o segundo a dissecação de terraços marinhos pleistocênicos, seguido pelo afogamento de vale (GERCO, 2010b). 
O sistema barra-barreira regressivo constitui-se de sedimentos arenosos holocênicos que isolam o complexo de lagunas do oceano Atlântico, deixando-as intercomunicáveis. 
O sistema denominado planície costeira, ou strandplain, está representado na área de estudo por no mínimo duas gerações, uma holocênica e outra pleistocênica. Distingue-se do sistema barra-barreira regressivo pela ausência de corpo lagunar contíguo que a ele se relacione geneticamente. Em toda sua extensão, o sistema planície costeira pleistocênico avizinha-se a interior por sedimentos atuais ou antigos do sistema lagunar holocênico. 
O sistema eólico possui ocorrência generalizada, superpondo-se aos sistemas barra-barreira e planície costeira em maior parte da área. As idades das quatro gerações de depósitos eólicos variam possivelmente do Pleistoceno superior ao atual (GIANNINI, 1993). 
CARUSO JR. (1995a) identificou para a região Sudeste do estado de Santa Catarina, as unidades geocronológicas do Proterozoico superior, Cambriano e Jurássico-Cretáceo (diabásios da Formação Serra Geral). No Proterozoico superior são reconhecidas as litologias referentes a granitoides foliados sintectônicos do Granitoide Paulo Lopes; granitoides calcialcalinos tarditectônicos do Granitoide Pedras Grande e Granodiorito Tubarão; e granitoides alcalinos pós-tectônicos do Granito Serra do Tabuleiro, Granito Ilha, Granito Itacorubi e Riolito Cambirela (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c).  
Para CARUSO JR. (1995a), as características litológicas dos sedimentos encontrados nos depósitos da planície costeira compreendem sete classes distintas: 1) areias marinhas litorâneas; 2) sedimentos argilosos e arenosos de lagunas e baías, podendo conter conchas de moluscos em quantidades variáveis; 3) sedimentos argilo – arenosos, ricos em matéria orgânica dos mangues atuais; 4) sedimentos turfosos, que podem estar cobrindo os 



  

  

sedimentos lagunares e flúvio – lagunares; 5) sedimentos argilo – arenosos dos depósitos flúvio – lagunares; 6) sedimentos continentais indiferenciados, que caracterizam os coluviões de pé de relevo e aluviões fluviais e, 7) sedimentos continentais do tipo bajada depositados em condições de clima semi-árido. 
Ainda segundo o autor, as fácies sedimentares que compõem a planície costeira foram agrupadas em dois tipos de sistemas deposicionais siliciclásticos: a) o sistema de leques aluviais, que ocorre junto às encostas do embasamento cristalino, como resultado da ação de processos de fluxos gravitacionais e aluviais e, b) o sistema laguna – barreira, que se instalou sobre os depósitos continentais ao longo dos ciclos transgressivos e regressivos marinhos do Quaternário. 
Para o litoral centro-sul de Santa Catarina, CARUSO JR. (1995b) caracterizou o sistema laguna – barreira III, do Pleistoceno superior, representado pelas fácies marinho praial e eólica e o sistema laguna – barreira IV, do Holoceno, representado pelas fácies marinho praial; deltaica de maré enchente; canal de maré; residual transgressiva; leque de sobrelavagem; flúvio delta lagunar; lagunar praial; fundo lagunar; paludial e eólica. 
CARUSO JR. (1997), no mapa geológico da região Sul de Santa Catarina, na escala 1:100.000, apresentou para a região de Jaguaruna do litoral centro-sul, as seguintes unidades litoestratigráficas subdivididas temporalmente em: do Neoproterozoico – Granitoide Pedras Grandes; do Permiano – Formação Rio Bonito; do Plioceno/Holoceno – Depósitos de encosta e retrabalhamento fluvial; do Pleistoceno – Depósitos praiais marinhos e eólicos de retrabalhamento eólico atual e do Holoceno – Depósitos praiais marinhos e eólicos. 
HORN FILHO et al. (1999) apresentaram 18 unidades litoestratigráficas para a planície costeira da folha Imbituba, de idades do Pré-Cenozoico, Quaternário indiferenciado, Pleistoceno médio, Pleistoceno superior, Holoceno e Recente. A base estratigráfica é o embasamento indiferenciado, constituído de granitoides e diabásios, encoberto por sedimentos de origem terrígena provenientes dos colúvios e leques aluviais. 
Segundo os autores, no Pleistoceno médio e superior, formaram-se depósitos marinhos na forma de terraços, retrabalhados pela atividade eólica, de onde resultaram os depósitos eólicos. Durante os ciclos de deposição/erosão holocênicos foram originados os depósitos eólico, marinho praial, fluvial, flúvio-lagunar, lagunar e de crista de praia lagunar. Os depósitos eólicos, na forma de dunas ativas e fixas, localizam-se longitudinalmente à costa atual. Os marinhos praiais, na forma de cordões litorâneos, resultaram do último período regressivo holocênico. Os fluviais restringem-se a trechos meândricos e encaixados nas linhas de drenagem. Os flúvio-lagunares, os mais extensos da área estudada, localizam-se à retaguarda dos depósitos pleistocênicos. O lagunar e de crista de praia lagunar concentram-se nas adjacências dos corpos lagunares atuais, correspondendo aos episódios regressivos das lagunas (HORN FILHO et al., 1999). 
Os depósitos recentes, representados pelo eólico, praial litorâneo e lagunar, são resultantes dos mesmos processos que formaram àqueles de idade holocênica. Incluem-se nestes depósitos os de origem tecnogênica, rejeitos da atividade industrial e localizados próximo ao porto de Imbituba. Do ponto de vista textural, predominam sedimentos arenosos na maioria dos depósitos. Por vezes, constata-se a presença de lamas nos depósitos de leque aluvial, lagunar e flúvio-lagunar. Destaca-se ainda a presença de depósitos antropogênicos do tipo sambaqui, construídos às margens das paleolagunas (GERCO, 2010a). 



  

  

LEAL (2005), estudando a planície costeira do trecho Garopaba-Imbituba constatou a presença de três sistemas deposicionais: (1) sistema deposicional continental, (2) sistema deposicional transicional ou costeiro, do tipo laguna-barreira e (3) sistema deposicional antropogênico.  
O trabalho de LEAL (2005) fez referência às seguintes unidades estratigráficas: rochas cristalinas pré-cambrianas; depósitos continentais do Terciário e Quaternário indiferenciado; dunas pleistocênicas; depósitos holocênicos dos ambientes lagunar, de baía, flúvio-lagunar, dunas e terraços marinhos. HORN FILHO e LEAL (2007) afirmaram que a planície costeira da folha Imbituba é constituída do embasamento cristalino e dos depósitos quaternários dos sistemas deposicionais continental, transicional ou costeiro (laguna-barreira) e antropogênico. Os afloramentos que constituem o embasamento cristalino representam as unidades litoestratigráficas Granitoide Paulo Lopes, Granitoide Pedras Grandes, Granodiorito Tubarão e Granito Serra do Tabuleiro. O sistema deposicional continental, do Quaternário indiferenciado, compreende os depósitos coluvial e de leque aluvial. O sistema laguna-barreira II é representado pelo Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico e o sistema laguna-barreira III é representado pelos depósitos eólico e lagunar. O sistema laguna-barreira IV compreende os depósitos marinho praial, eólico e lagunar, todos de idade holocênica, com idades entre 5,1 mil anos e o presente. O sistema deposicional antropogênico compreende os depósitos localizados que foram originados pela ação antrópica durante o Recente, incluindo: o Depósito antropogênico e o Depósito tecnogênico. 
HORN FILHO et al. (2007) ao mapearam a planície costeira das folhas Jaguaruna e Lagoa de Garopaba do Sul constataram que a mesma é constituída por sedimentos cenozoicos incrustados e ancorados em uma zona de interface entre as sequências de formações sedimentares da Bacia do Paraná e o Escudo Catarinense, individualizando a unidade litoestratigráfica Embasamento indiferenciado, de idade pré-cenozoica e que constitui as Terras altas da região, concentradas no setor noroeste da área de estudo, formando promontórios e costões rochosos nas adjacências da linha de costa. 
De acordo com as características intrínsecas das formações sedimentares quaternárias superficiais, HORN FILHO et al. (2007) verificaram a ocorrência dos três grupos de depósitos sedimentares: continentais, litorâneos e antropogênicos, na planície costeira das folhas Jaguaruna e Lagoa de Garopaba do Sul. 
Os depósitos continentais apresentam ocorrência proximal à base do embasamento rochoso, sendo compostos por unidades litoestratigráficas constituídas de material heterogêneo, mal selecionado, típico de tálus, colúvios, leques aluviais e aluviões associados, formados por sedimentos rudáceos, arenosos e lutíticos, compreendendo os depósitos de leque aluvial, coluvial e aluvial do Quaternário indiferenciado (GERCO, 2010a). 
Os depósitos litorâneos encontram-se dispostos em áreas mais próximas à linha de costa atual ou a paleolinhas de costa, sendo constituídos por sedimentos quaternários essencialmente arenosos típicos dos ambientes marinho praial e eólico, além de sedimentos predominantemente siltosos e argilosos, contendo teores variados de matéria orgânica, característicos de ambientes lagunar, flúvio-lagunar e paludial. Podem ocorrer em forma de terraços, cordões lagunares e litorâneos, praias lagunares e oceânicas, lagunas, paleolagunas, pântanos, deltas, dunas, paleodunas e mantos de aspersão eólicos, com idades que variam desde o Pleistoceno superior até o Holoceno. Compreendem os depósitos lagunar, eólico, flúvio-lagunar, lagunar praial e marinho praial. Destacam-se, ainda, afloramentos incipientes 



  

  

dos depósitos eólicos com idades inferidas do Pleistoceno médio, que jazem sob as demais unidades eólicas, onde se pode observar a ocorrência generalizada de linhas e estruturas de dissipação, formando lateritas ou crostas ferruginosas, apresentando também a ocorrência de arenitos ferruginosos com aspecto botrioidal ou reniforme, originado a partir de processos epigenéticos de diagênese sobre estes sedimentos eólicos antigos. Os depósitos antropogênicos foram subdivididos em unidades de duas gerações: os depósitos formados por sedimentos lito e bioclásticos característicos de sítios arqueológicos do tipo sambaqui e os depósitos tecnogênicos (GERCO, 2010a). 
  
2.2) Estratigrafia da Planície Costeira 
 
A coluna estratigráfica proposta neste diagnóstico para o litoral centro-sul catarinense tem por base os recentes trabalhos de HORN FILHO et al. (2007, 2009), que apresentaram os mapas geológicos, na escala 1:100.000, das seguintes folhas da planície costeira do sul catarinense: Jaguaruna, Lagoa de Garopaba do Sul, Tubarão, Laguna, Vila Nova, Imbituba e Paulo Lopes. 

A coluna estratigráfica da planície costeira dos municípios Jaguaruna, Laguna, Imaruí, Imbituba, Garopaba e Paulo Lopes consiste de 21 unidades litoestratigráficas, sendo seis do embasamento e 15 representam os depósitos e suas fácies dos sistemas deposicionais continental, litorâneo e antropogênico (Figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Mapa geológico da planície costeira dos municípios Jaguaruna, Laguna, Imaruí, Imbituba, Garopaba e Paulo Lopes, litoral da APABF do estado de Santa Catarina. 
 
 
 



  

  

2.3)       Domínio Geomorfológico das Terras Altas  
 
O domínio geomorfológico das Terras altas abrange as unidades litoestratigráficas do embasamento, compartimentadas em Embasamento cristalino. As Terras altas na APABF e entorno são representadas pelas unidades litoestratigráficas do embasamento das unidades Granitoide Paulo Lopes, Granitoide Pedras Grandes, Granito Serra do Tabuleiro, Granito Ilha, Granito Itacorubi e Riolito Cambirela (GERCO, 2010a) 

Neste domínio prevalece o modelado de dissecação, susceptível à atuação de fenômenos erosivos como enxurradas, deslizamentos, queda de blocos e matacões, entre outros, principalmente nas encostas mais íngremes das serras e morros isentos de cobertura vegetal. 
O modelado de dissecação pode ser classificado de acordo com as formas dominantes do relevo, amplitude altimétrica e declividade das vertentes em: modelado colinoso, modelado em morraria e modelado em montanhas. 
O modelado colinoso apresenta dissecação com vales pouco encaixados, abertos, com amplitude altimétrica pequena constituindo elevações convexo-côncavas, conformando colinas com declividade variada de 5 a 11 graus; o modelado em morraria apresenta dissecação com vales encaixados, mais fechados e com amplitudes altimétricas maiores que o colinoso, constituindo elevações convexo-côncavas, conformando morros em declividade das vertentes que variam entre 11 a 24 graus; o modelado em montanhas apresenta dissecação com vales bem encaixados, fechados, podendo conter terraços alveolares, topos extensos convexo-côncavos e vertentes com diferentes graus de inclinação, com amplitudes altimétricas superiores a 200 m, conferindo a qualificação de montanhas, cuja declividade varia entre 24 a 37 graus. 

 
2.4)        Compartimento Geomorfológico Embasamento Cristalino 
 
Tendo em vista que no litoral APABF o arcabouço geológico está estruturado somente em rochas magmáticas (granitos, riolitos e diabásios), o compartimento geomorfológico das Terras altas está diretamente vinculado às unidades litoestratigráficas Serra do Tabuleiro Granitoide Paulo Lopes, Granitoide Pedras Grandes, Granito Ilha, Granito Itacorubi e Riolito Cambirela, com a predominância de modelados de dissecação em granitos e granitoides, que são as rochas dominantes da região (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 

O compartimento geomorfológico Embasamento cristalino ocorre na área da APABF com a predominância de serras e morros que configuram maciços costeiros que podem atingir a linha de costa na forma de cabos, promontórios e pontas rochosas, em cujas extremidades são definidos verdadeiros costões tanto no ambiente lagunar como no marinho. 
Na área da APABF, ao longo da linha de costa, as formas de relevo do compartimento geomorfológico Embasamento cristalino são constituídos das unidades litoestratigráficas Granitoide Paulo Lopes, Granito Ilha e Granito Itacorubi e, a partir desta até o cabo de Santa Marta Grande, os maciços costeiros na forma de morros e os promontórios são constituídos dominantemente pelo Granito Serra do Tabuleiro.  



  

  

Este compartimento é representado basicamente pelas serras do Leste Catarinense que exibem uma sequência de serras e montanhas dispostas entre si de forma paralela e/ou sub-paralela, cujos interflúvios são orientados segundo zonas de fraturas e/ou falhas do embasamento cristalino, muitas das quais foram reativadas pelo mecanismo ligado ao rifteamento do Atlântico Sul, notadamente em direção leste. 
As condições estruturais condicionaram fortemente a evolução do relevo, os interflúvios são geralmente convexos e estreitos na forma de cristas e vertentes de alta declividade de 45 a 75%, sulcadas e interrompidas por rupturas de declive e colos. A alta declividade das vertentes associada à espessura das formações superficiais, especialmente nas áreas onde ocorrem solos argilosos, determina a ocorrência generalizada de movimentos de massa provocados pela solifluxão. 
Fora da APABF, em seu entorno, o modelado de dissecação em montanha predomina em todas as unidades litoestratigráficas, tendo em vista a constituição litológica semelhante, caracterizando vales encaixados, ocasionalmente com terraços alveolares, interflúvios angulosos e vertentes com diferentes graus de declividade. 
Para dissecação em montanha consideram-se as elevações mais altas e com encostas mais íngremes, localizadas principalmente a oeste deste litoral. Para dissecação em morraria consideram-se as elevações médias e com encostas não tão íngremes na porção central e leste do litoral. 
Os morros exibem topos alongados e paralelos entre si, com topos aguçados e vale tipo V, marcados e profundos. A densidade de drenagem é elevada, com entalhamento fluvial médio, cujas declividades atingem de 17 a 30%. 

 
2.5)       Domínio Geomorfológico das Terras Baixas 
 
O domínio geomorfológico das Terras baixas abrange as unidades litoestratigráficas dos sistemas deposicionais continental e litorâneo, subdividido nos compartimentos aluvial, lagunar, eólico e praial (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 

As Terras baixas são representadas principalmente por depósitos coluvial, de leque aluvial, aluvial, lagunar, eólico, flúvio-lagunar, paludial e marinho praial. Do sistema deposicional litorâneo e continental, as barreiras II e III compreendem a maior parcela das Terras baixas, aproximadamente 50%, seguido da barreira IV, rampas coluviais, leques e planícies de inundação. 
Neste domínio prevalece o modelado de acumulação, constituído por formas de relevo geradas em ambientes de deposição marinho, eólico, lagunar e colúvio-aluvionar, cuja declividade geralmente é inferior a 2 graus. 
A altitude é um parâmetro comumente usado para a identificação dos depósitos quaternários das Terras baixas. Os depósitos lagunar, paludial, flúvio-lagunar, deltaico intralagunar, lagunar praial e marinho praial, todos de idade holocênica são os que apresentam menor média altimétrica. O Depósito aluvial do Quaternário indiferenciado e o Depósito lagunar do Pleistoceno superior podem ser caracterizados como terrenos de altitudes intermediárias. Os depósitos de maior altitude são aferidos ao eólico holocênico e pleistocênico e leque aluvial do Quaternário indiferenciado. 



  

  

2.6)       Compartimento Geomorfológico Aluvial 
 
Este compartimento está diretamente vinculado aos sedimentos continentais das unidades litoestratigráficas Depósito coluvial, Depósito de leque aluvial e Depósito aluvial.  

Esses depósitos são constituídos de sedimentos mal selecionados e compostos por diferentes tamanhos de grãos, como matacões, seixos, areias e argilas. 
O compartimento geomorfológico aluvial ocorre no litoral centro-sul de Santa Catarina no setor ocidental à retaguarda das barreiras litorâneas II, III e IV, cujas formas de relevo estão associadas às encostas do Embasamento cristalino a partir de fluxos torrenciais no ambiente de transição entre os depósitos litorâneos e os continentais (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 
A ação dos processos intempéricos sobre as rochas matrizes preexistentes do embasamento propiciaram o desenvolvimento de pacotes de solos eluviais de natureza predominante granítica. 
Estes solos eluviais deslocam-se por gravidade nas vertentes das elevações, vindo a formar o sistema deposicional continental de encosta, compreendendo à montante do sistema, os sedimentos do Depósito coluvial e à jusante, os depósitos de leques aluviais e os fluviais. São considerados indivisos os colúvios, os leques aluviais e os aluviões devido ao contínuo caráter de sedimentação ocorrido durante todo o Quaternário, perdurando até os dias atuais. 
As formas principais deste compartimento incluem as rampas coluviais ou tálus, os leques aluviais e as calhas atuais dos cursos de água e planícies de inundação. 
O modelado de acumulação das rampas coluviais compreende os planos (localmente abaciados), rampas de declividades diversas e, mais restritamente, formas tabulares e baixos platôs; o modelado de acumulação dos leques aluviais compreende os setores proximal, intermediário e distal, dispondo-se ao longo dos canais principais e secundários, cujos sedimentos serão escoados e retrabalhados posteriormente na planície de inundação; o modelado de acumulação fluvial compreende a planície de inundação caracterizada como uma área plana sujeita a inundações periódicas, e que corresponde às várzeas atuais.  
Destaca-se a sedimentação fluvial adjacente aos rios d’Una e da Madre; o primeiro, um rio tipicamente meandriforme que desemboca na lagoa do Mirim e, o segundo, um rio de padrão mais anastomosado. Os terraços fluviais, planos ou levemente inclinados, apresentam rupturas de declive em relação ao leito do rio e às várzeas, podendo-se apresentar dissecados devido a mudanças no nível de base e consequentes retomadas erosivas, vindo a aflorar os sedimentos tipicamente fluviais (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 

 
2.7)      Compartimento Geomorfológico Lagunar 
 
Este compartimento está diretamente vinculado aos sedimentos litorâneos das unidades litoestratigráficas Depósito lagunar do Pleistoceno superior, Depósito lagunar do Holoceno, Depósito paludial, Depósito flúvio-lagunar depósito deltaico intralagunar (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 



  

  

Os modelados de acumulação do compartimento geomorfológico lagunar ocorrem na APABF e entorno associados às principais lagoas da região, com destaque ao complexo lagunar Mirim – Imaruí – Santo Antônio. 
As formas de relevo associadas ao compartimento lagunar são semelhantes, diferenciadas pelo parâmetro altitude, mais altas no Depósito lagunar do Pleistoceno superior, da barreira III e mais baixas no Depósito lagunar do Holoceno, Depósito paludial, Depósito flúvio-lagunar e Depósito deltaico intralagunar da barreira IV (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 
As feições de relevo lagunares compreendem terraços e planícies localizadas nas margens das lagoas do Mirim, Imaruí, Santo Antônio, Ibiraquera, Garopaba, Garopaba do Sul, dentre outras menores. 
As feições de relevo paludiais compreendem planícies lagunares e de maré localizadas nas margens das lagoas do Ribeirão (Paulo Lopes), Garopaba (Garopaba) e Ribeirão Grande (Laguna), com destaque neste local dos sedimentos típicos de mangues (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 
As planícies são formadas pela colmatação de sedimentos lagunares, possuindo morfologia plana típica das áreas lagunares, associada lateral e verticalmente com sedimentos provenientes de modelados contíguos.  
As feições de relevo paleolagunares pleistocências compreendem terraços localizados nas margens de antigos corpos lagunares estabelecidos durante a transgressão da barreira III à retaguarda dos depósitos marinhos que se encontram sotopostos e dos depósitos eólicos que se encontram sobrepostos. 
O terraço flúvio-lagunar, de superfície plana, é resultante da combinação de processos de acumulação fluvial e lagunar. Este terraço pode apresentar uma superfície levemente dissecada, devido a mudanças no nível de base, com acúmulo de material orgânico, típico de áreas pantanosas. 
Os deltas intralagunares ocorrem nas lagoas do Ribeirão (Paulo Lopes) e Garopaba (Garopaba) na forma de pequenos deltas formados na desembocadura dos canais fluviais ao atingirem os corpos lagunares. 

 
2.8)       Compartimento Geomorfológico Eólico 
 
Este compartimento está diretamente vinculado aos sedimentos litorâneos das unidades litoestratigráficas Depósito eólico do Pleistoceno médio, Depósito eólico do Pleistoceno superior e Depósito eólico do Holoceno (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 

Os modelados de acumulação do compartimento geomorfológico eólico ocorrem ao longo de toda APABF no setor leste, sendo que as paleodunas e mantos eólicos do Pleistoceno médio e superior aparecem mais distantes da costa atual e as dunas e mantos eólicos do Holoceno se expõem adjacentes à linha de costa dos municípios de Jaguaruna, Laguna, Imbituba, Garopaba e Paulo Lopes. As principais formas de relevo deste compartimento são dunas e paleodunas, mantos e lençóis eólicos e rampas de dissipação. 
Os depósitos eólicos holocênicos dispõem-se imediatamente após o sistema praial atual para o interior do continente, apresentando-se em forma de campos dunares compostos por 



  

  

dunas ativas e fixas e mantos de aspersão eólicos, ocorrendo de forma indiscriminada sobre as demais unidades dos depósitos litorâneos e confinando um sistema lagunar em sua retaguarda. 
Os depósitos eólicos pleistocênicos ocorrem em extensas áreas na forma de terraços e sucessão de cordões litorâneos, constituídos por mantos de aspersão eólicos e paleodunas que sucedem os depósitos eólicos holocênicos para o interior do continente e confinam outro sistema lagunar na retaguarda. 
As rampas de dissipação são típicas dos depósitos eólicos pleistocênicos, de superfície rampeada com declividade variável em torno de 10 graus, formada da dissipação de dunas de captação, que recebem contribuição de sedimentos das alterações e/ou solos dessas elevações quando ocorrem enxurradas ou deslizamentos. 

 
2.9)       Compartimento Geomorfológico Praial 
 
Este compartimento está diretamente vinculado aos sedimentos litorâneos das unidades litoestratigráficas Depósito marinho praial e Depósito lagunar praial. 

Os modelados de acumulação do compartimento geomorfológico praial ocorrem no setor leste da APABF, típicos das planícies de cordões regressivos litorâneos e praias oceânicas atuais e mais interiorizadas, adjacentes às margens lagunares e praias lagunares atuais. 
Os sedimentos marinho e lagunar praiais apresentam granulometria diversa com a predominância de areias constituídas predominantemente de minerais félsicos quartzosos, podendo algumas vezes ocorrer a concentração de minerais pesados e máficos em ambientes mais protegidos. 
Os depósitos marinho praiais e lagunar praiais na forma de terraços e planícies de cordões regressivos apresentam alinhamento de cordões paralelos às linhas de costa atuais adjacentes ao oceano Atlântico e corpos lagunares, cuja gênese está associada aos eventos trans-regressivos holocênicos. Ocorrem geralmente recobertos pelos depósitos eólicos holocênicos (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 

 
2.10)       Vulnerabilidade e Potencialidade das Unidades Geológico-Geomorfológicas e Interação com os Ecossistemas e Ambientes 
 
As unidades litoestratigráficas e os correspondentes compartimentos geomorfológicos mapeados para APABF e entorno estão correlacionados aos principais ecossistemas e ambientes respectivos. 

Deste modo, as unidades litoestratigráficas do Embasamento cristalino (Granitoide Paulo Lopes, Granitoide Pedras Grandes, Granito Serra do Tabuleiro, Granito Ilha, Granito Itacorubi e Riolito Cambirela, que se apresentam nas formas de serras, montanhas, morros, promontórios, cabos e ilhas correlacionam-se ao ecossistema de Encostas – Floresta Ombrófila Densa, juntamente com o Depósito coluvial do sistema deposicional continental. 



  

  

Os depósitos de leque aluvial e aluvial, do sistema deposicional continental, que se apresentam nas formas de leques, canais, terraços e planícies de inundação, correlacionam-se aos ecossistemas Vales e planícies alveolares – Floresta Ombrófila Densa, Rios e Estuários (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 
Os depósitos eólicos do Pleistoceno médio, Pleistoceno superior e do Holoceno, do sistema deposicional litorâneo, que se apresentam nas formas de paleodunas, dunas e mantos eólicos, correlacionam-se aos ecossistemas Planície costeira – Floresta Ombrófila Densa, Restingas e Dunas costeiras (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 
Os depósitos lagunares do Pleistoceno superior e do Holoceno e os depósitos paludial, flúvio-lagunar, deltaico intralagunar do sistema deposicional litorâneo, que se apresentam nas formas de terraços e planícies lagunares, correlacionam-se aos ecossistemas Áreas úmidas (brejos, pântanos e banhados), Lagoas e lagos, Marismas e lagoas e Lagunas (GERCO, 2010a; 2010b; 2010c). 
Os depósitos marinho e lagunar praial do Holoceno, que se apresentam na forma de planícies de cordões litorâneos, terraços e praia atuais, correlacionam-se ao ecossistema Praia. 
A utilização dos recursos minerais costeiros do litoral da APABF e entorno, vinculados às unidades litoestratigráficas, compartimentos geomorfológicos e ecossistemas associados, tem crescido consideravelmente nos últimos anos, devido ao desenvolvimento socioeconômico aliado a expansão urbana e o turismo em geral. Na maioria dos casos, a exploração destes recursos tem sido efetivada desordenada e irracionalmente, não respeitando as diretrizes básicas do gerenciamento costeiro, com consequências irreparáveis e até mesmo desastrosas ao meio ambiente. 
Os recursos minerais podem ser subdivididos de acordo com sua origem em inorgânicos e orgânicos. Os primeiros incluem as rochas, saibreiras, areias e cascalhos, argilas, conchas calcárias e água. Os segundos abrangem as turfas e diatomitos. 
As rochas do embasamento são utilizadas como material para brita, enrocamentos, molhes, aterros; chapa de revestimento e pedra de cantaria, cujos usos destinam-se à fabricação de pedras de alicerce de construções, mourões, guias para calçamento e paralelepípedos. 
As saibreiras, associadas aos depósitos coluvial e de leque aluvial, são empregadas para o revestimento de estradas vicinais e aterros diversos. As areias mais grossas e cascalhos dos depósitos aluviais dos leitos dos rios têm sido utilizados para construção civil, aterros, revestimentos de estradas e loteamentos. As areias mais finas, claras, essencialmente quartzosas, dos depósitos eólicos têm seu uso direto na construção civil. As argilas dos depósitos aluviais associadas aos rios da planície costeira são usadas para a indústria da cerâmica branca e vermelha.  
As turfas dos depósitos paludiais são utilizadas como corretivo de solo e fertilizante. OWENS (1977) definiram diferentes índices de sensibilidade para as unidades litoestratigráficas de planícies costeiras, em base aos parâmetros geológicos, sedimentológicos, geomorfológicos e paleogeográficos, aliado ao uso dos diferentes depósitos e rochas do embasamento. 
OWENS (1977), descrevendo as características das unidades litoestratigráficas e compartimentos geomorfológicos associados do litoral centro-sul catarinense, afirma que os sedimentos lamosos do Depósito paludial na forma de planície lagunar (marismas, mangues e turfas) são os mais sensíveis (nível 10), e os sedimentos arenosos do Depósito eólico do 



  

  

Pleistoceno médio e superior na forma de paleodunas, os menos sensíveis (nível 1) às possíveis modificações ambientais  
Em posição intermediária, aparecem os sedimentos arenosos do Depósito marinho praial e lagunar praial, na forma de planícies de cordões regressivos litorâneos e praias atuais (níveis 2 e 3); sedimentos areno-lamosos dos depósitos lagunares do Pleistoceno superior e do Holoceno, na forma de terraços e planícies lagunares (níveis 4, 5 e 8); sedimentos arenosos do Depósito eólico holocênico na forma de dunas fixas e ativas (níveis 6 e 9, respectivamente) e sedimentos areno-argilosos do Depósito aluvial, na forma de canais de drenagem e planícies de inundação. 
Devem ainda ser consideradas as demais unidades litoestratigráficas mapeadas, como as formações do Embasamento cristalino, os depósitos coluvial e de leque aluvial e os depósitos antropogênicos. 
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