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Costas arenosas dominadas por ondas são vinculadas às plataformas continentais autóctones 
e de baixo gradiente. As barreiras costeiras compõem feições deposicionais extremamente 
relevantes nessas costas, ocorrendo especialmente nos litorais de margens continentais 
passivas, que tendem a apresentar abundância de sedimentos e topografias mais suaves. Na 
porção nordeste do município de Garopaba está localizada a praia do Siriú, no litoral Centro-sul 
catarinense. Este apresenta feições típicas dos sistemas deposicionais do tipo Laguna-
Barreira, cuja formação está associada às variações eustáticas ocorridas durante o 
Quaternário. A Barreira IV do Siriú é composta por sedimentos do sistema marinho praial e 
eólico, destacando-se pela presença de um expressivo campo de dunas transgressivo. Esses 
sistemas evoluíram desde o Holoceno médio, durante uma fase de baixa taxa de queda do 
NRM, após um NRM máximo de cerca de 2,1 m acima do atual. O campo de dunas 
transgressivo compreende depósitos eólicos não vegetados, representados principalmente por 
cadeias barcanoides, e vegetados, que incluem dunas parabólicas, blowouts e dunas frontais. 
Neste contexto, objetivou-se compreender o comportamento, a evolução e o padrão de 
empilhamento dos depósitos da barreira holocênica da área através da aplicação de métodos 
de investigação indiretos e diretos, obtendo-se, assim, dados de superfície e subsuperfície. Os 
primeiros foram adquiridos por meio da análise de imagens de satélite, fotos aéreas, 
mapeamentos pretéritos e levantamentos complementares de campo. Os dados de 
subsuperfície foram obtidos com a aplicação do método geofísico do GPR (Ground Penetrating 
Radar). O trabalho foi dividido em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo. O 
sensoriamento remoto foi fundamental na etapa pré-campo para o reconhecimento dos alvos. 
Na etapa de campo foram adquiridas linhas de GPR sobre a Barreira IV do Siriú. Na etapa pós-
campo gerou-se o mapa geológico final da área e a seção de GPR mais representativa foi 
interpretada. Com base no reconhecimento dos padrões da configuração dos refletores foi 
possível determinar quatro radarfácies. A integração das informações adquiridas na seção de 
GPR, do mapeamento geológico da área e do trabalho de campo permitiu interpretar as 
radarfácies definidas como: substrato pleistocênico (RfA), barreira holocênica (RfB), canal 
lagunar (RfC) e eólico interdunas (RfD), correspondente a atual cobertura do terreno no local 
onde o perfil foi obtido. Assim, pode-se interpretar que a Barreira holocênica da praia do Siriú, 
ao menos em parte, desenvolveu-se na forma de um pontal arenoso (spit) ancorado no 
substrato pleistocênico. O canal de comunicação da laguna com o oceano acompanhou essa 
progradação lateral (formação do pontal). O desenvolvimento dos sistemas Laguna-Barreira na 
área apresenta particularidades decorrentes em especial dos fatores fisiográficos locais. Ao 
passo que na planície costeira do Rio Grande do Sul estão bem representados quatro sistemas 
desse tipo, no Siriú foram verificados apenas depósitos pertencentes à Barreira III e ao sistema 
Laguna-Barreira IV. O quadro da evolução paleogeográfica da planície costeira da área 
envolveu processos não somente controlados por oscilações do NRM, mas também, e talvez 
de forma mais importante, processos da dinâmica costeira controladores do estoque de 
sedimentos arenosos. 
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