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O Rio Urussanga é formado pela confluência entre os rios Maior e Carvão próximo a baixa 
encosta da Serra Geral na região sul de Santa Catarina, mais a jusante recebe dez rios de 
menor capacidade, possui sua bacia hidrográfica meandrando por dez municípios ao longo de 
seu desaguadouro que ocorre na fronteira sul do município de Jaguaruna. Sua migração lateral 
ao longo da planície costeira desenvolveu feições geomorfológicas, que abandonadas são 
denominadas de paleocanais, constituídas por depósitos arenosos de registros antigos do 
sistema fluvial, os quais possibilitam a interpretação pretérita de seu percurso. O intuito desse 
estudo foi verificar o quão ao norte a foz do Rio Urussanga esteve durante a sua evolução ao 
longo do Holoceno, através do mapeamento sistemático dos paleocanais e braços 
abandonados. Estas feições foram identificadas por análise visual em um ambiente de Sistema 
de Informação Geográfica (SIG), utilizando o programa ArcMap™ 10.5. Foram analisadas 
imagens de satélite fornecidas pelo Basemap no próprio programa, as quais foram comparadas 
com pontos notáveis no programa Google™ Earth Pro e em aerofotos dos anos de 1938, 1957, 
1978 e 2002. Nesta análise foram comparados os aspectos morfológicos visuais das direções 
dos corpos d’água, com o intuito de identificar os braços abandonados das lagunas. Os 
paleocanais foram identificados pela textura mais lisa em relação às unidades circundantes dos 
terraços fluviais e em informações relacionadas a dados de subsuperfície obtidas com 
Georadar e publicados. Constatou-se que, provavelmente, em algum momento durante o 
Holoceno o exutório do rio Urussanga se encontrava a aproximadamente 29 km de sua atual 
localização. Um fator que corrobora com o resultado obtido é a ocorrência de paleocanais a 
cerca de 40 km do rio Mampituba que atua como divisor natural dos estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina e possui uma dimensão superior ao do rio Urussanga, que teria tido 
capacidade para migrar a uma distância um pouco inferior. Sua deriva para NE foi mais intensa 
nos períodos pré-ocupação humana da área, pois o estabelecimento de desembocaduras 
artificiais alterou a dinâmica de migração do rio, dificultando a migração do rio principal e a 
formação de braços abandonados. 
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