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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado no Sistema de Dunas do Parque das Dunas e 

Barreira do Inferno, localizados, respectivamente, nos municípios de Natal e Parnamirim, 

estado do Rio Grande do Norte. O objetivo deste trabalho foi elaborar um modelo 

determinístico em uma feição erosional, denominada de ruptura de deflação, localizada no 

Parque das Dunas, com base nas interpretações geofísicas das linhas obtidas com o GPR 

(Radar de Penetração no Solo) e do levantamento plani-altimétrico da superfície 

topográfica do terreno. Foram também realizadas análises da 

vulnerabilidade/suscetibilidade destes sistemas dunares frente às pressões antrópicas. 

Para a elaboração do modelo foi necessário à aquisição das geometrias internas e 

externas da ruptura de deflação. As geometrias internas foram obtidas com o GPR, 

observando-se o controle altimétrico para correção topográfica dos radargramas ou linhas 

de GPR. As superfícies externas foram adquiridas a partir dos levantamentos plani-

altimétricos de precisão com o GPS Geodésico. Estas superfícies foram superpostas a 

imagens Ikonos para geração do Modelo Digital de Terreno (MDT) de alta precisão.  

Foram levantadas, no total, dezesseis linhas de GPR, sendo oito para cada localidade o que 

totalizou 1.161,4 metros para a ruptura de deflação do Parque das Dunas e 3.735,27 metros 

para a ruptura da Barreira do Inferno. Os levantamentos foram realizados com a antena de 

200 MHz, com exceção das linhas 7 e 8 da Barreira do Inferno, para as quais foram 

utilizadas antenas de 100 MHz.  

Os dados obtidos foram processados e interpretados, sendo possível identificar 

superfícies limitantes de primeira, segunda e terceira ordem. A superfície limitante de 

primeira ordem está relacionada com o contato das rochas do Grupo Barreiras com os 

depósitos eólicos. Esses depósitos foram divididos em dois grupos (Grupo 1 e Grupo 2) os 

quais estão relacionados com a geometria dos estratos e do mergulho das suas 

estratificações (ângulo dos refletores).  O Grupo 1 apresentou estratos de geometria 

sigmoidal e irregular e envolveu corpos onde os refletores apresentaram mergulhos que 

variaram de 20 à 28 graus para a ruptura de deflação no Parque das Dunas e de 22 à 29 

graus para a ruptura de deflação na Barreira do Inferno. Frequentemente estava limitado na 

base pela superfície de primeira ordem e no topo pela superfície de segunda ordem. O 

Grupo 2 apresentou estratos de geometrias acanaladas, em cunha ou lenticular, limitado na 
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base pela superfície de segunda ordem, onde os depósitos correspondentes mostraram  

refletores mais aplainados ou com mergulho de baixo ângulo.  

Os Modelos Determinístico e Digital de Terreno (MDT) foram gerados a partir da 

integração e interpretação dos dados 2D disponibilizados espacialmente com o software

GoCad 2.0.8 ®. No MDT foi possível identificar, para ambas as localidades, rupturas de 

deflação do tipo “corredor” e no Modelo Determinístico foi possível evidenciar as 

superfícies limitantes de primeira e segunda ordem.   

 Em relação à vulnerabilidade/suscetibilidade do sistema de dunas frente as pressões 

antrópicas, foi aplicada a metodologia proposta por Boderè et al (1991), no entanto, a 

mesma não mostrou-se adequada, pois  avalia dunas costeiras atuais, ou seja, dunas que 

apresentam-se em equilíbrio com as condições ambientais atuais. Assim, foi proposta uma 

nova metodologia a qual caracteriza, alem das pressões antrópicas, o abastecimento e 

atividade sedimentar. Para a metodologia desenvolvida neste trabalho, ambas as localidades 

enquadraram-se dentro do estágio de equilíbrio frente às pressões antrópicas, sendo o 

Parque das Dunas caracterizado como um campo dunar relíquia e a Barreira do Inferno, 

como um campo dunar palimpsestico. Foram também confeccionados para a caracterização 

ambiental dos sistemas de dunas estudados dois Mapas Temáticos, com o software ArcGis 

8.3., e seus respectivos  bancos de dados.
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ABSTRACT 

The current work was developed on the dune systems of the Parque das Dunas and 

Barreira do Inferno. These places are located in the cities of Natal and Parnamirim (RN, 

Brazil), respectively. This project has the purpose of developing the deterministic model on 

a specific blowout at Parque das Dunas, based in the geophysical interpretations of the lines 

gotten with the Ground Penetration Radar and the planialtimetric acquisitions of the 

topographical surface of the land. Also analyses of the vulnerability/susceptibility of these 

dune systems had been done in relation to the human pressures.  

To develop its deterministic model, it is necessary to acquire inner and outer 

geometries of the cited blowout. In order to depict inner geometries underneath the surface 

are used the GPR observing the altimetric control for topographical correction of the GPR 

lines. As for the outer geometries, the geodesic GPS gives us the planialtimetric points (x, y 

and z points) with milimetric precision, resulting in high-resolution surfaces. Using 

interpolation methods of the planialtimetric points was possible create Digital Elevations 

Models (DEM´s) of these surfaces.  

As a result, 1,161.4 meters of GPR lines were acquired on the blowout at the Parque 

das Dunas and 3,735.27 meters on the blowout at the Barreira do Inferno. These lines had 

been acquired with a 200 MHz antenna, except the 7 and 8 lines, for which we had been 

used a 100 MHz antenna. 

The gotten data had been processed and interpreted, being possible to identify 

boundary surfaces of first, second and third order. The first order boundary surface is 

related with the contact of the rocks of the Barreiras Group with the aeolian deposits. These 

deposits had been divided in two groups (Group 1 and Group 2) which are related with the 

geometry of stratum and the dip of its stratifications. Group 1 presented stratum of 

sigmoidal and irregular geometries and involved bodies where the reflectors had presented 

dips that had varied of 20 to the 28 degrees for the Parque das Dunas blowout and of 22 to 

the 29 degrees for the Barreira do Inferno blowout. Usually, it was limited in the base for 

the first order surface and in the top for the second order surface. Group 2 presented 

stratum of trough, wedge or lens geometries, limited in the base for the second order 
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surface, where the corresponding deposits had more shown smoothed reflectors or with 

dips of low angle. 

The Deterministic and Digital Elevation Models had been developed from the 

integration and interpretation of the 2D data with the GOCAD® program. In Digital 

Elevations Models it was possible to see, for the localities, corridor or trough-shaped 

blowouts. In Deterministic Model it was possible to see first and second order boundary 

surfaces. 

For the vulnerability/susceptibility of the dune systems it was applied the 

methodology proposal by Boderè al (1991); however the same one did not show adequate 

because it evaluates actual coastal dunes. Actual coastal dunes are dunes that are presented 

in balance with the current environmental conditions. Therefore, a new methodology was 

proposal which characterizes the supplying and activity sedimentary, as well as the human 

pressures. For the methodology developed in this work, both the localities had presented a 

good management. The Parque das Dunas was characterized as a relic dune system and the 

Barreira do Inferno was characterized as a palimpsestic dune system. Also two Thematic 

Maps had been elaborated for the environmental characterization of the studied dune 

systems, with software ArcGis 8.3, and its respective data bases. 
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I – INTRODUÇÃO  

Os campos de dunas existentes no estado do Rio Grande do Norte destacam-se 

pela exuberância de suas formas, pela riqueza de seus tipos, bem como pela suposta 

ocorrência de várias gerações, onde cada uma destas pode representar importante 

modificação climática quaternária (Lima Filho et al. 1995). Porem, este ecossistema 

vem sendo descaracterizado em função da prática de uso e ocupação urbana 

desordenada, na maior parte da “cidade”, o qual vem acarretando problemas ambientais, 

como por exemplo, a contaminação do lençol freático em decorrência de esgotos não 

tratados e/ou clandestinos. 

As dunas possuem importância especial para a cidade Natal, pois constituem-se 

como parte integrante do aqüífero que abastece esta cidade, denominado de Sistema 

Dunas Barreiras (Melo, 1995). Esta importância reside no fato das dunas apresentarem 

alta porosidade o que faz com que as mesmas armazenem temporariamente uma 

quantidade significativa de água, evitando que ela se perca por escoamento superficial. 

Assim, as dunas são responsáveis pela alimentação do aqüífero subterrâneo, o qual 

representa, atualmente, cerca de 70 % do consumo de água desta cidade (Medeiros, 

2001). Ainda segundo o referido autor, os campos de dunas eólicas desempenham um 

papel geológico de alta relevância em algumas regiões onde ocorrem sistemas lacustres 

em Natal. Isto porque, as dunas regulam a distribuição das águas subterrâneas, 

alimentando as lagoas e mantendo-as abastecidas de forma permanente. Contudo, é 

relevante conhecer para justificar, com argumentos técnicos, a preservação deste 

ecossistema.   

O estudo de dunas recentes pode ainda permitir o reconhecimento da geometria 

interna dos depósitos eólicos permitindo seu uso como um possível análogo a 

reservatórios petrolíferos nas Bacias do Amazonas e do Recôncavo. Portanto, a 

caracterização de suas geometrias deposicionais e de suas heterogeneidades é de grande 

valia para a indústria do petróleo.  

Para um melhor entendimento do sistema de dunas costeiras dos municípios de 

Natal e Parnamirim (RN) foram selecionadas duas áreas: a primeira está localizada na 

Via Costeira, no Parque das Dunas e; a segunda localiza-se no Município de 

Parnamirim, sul de Natal, na área militar do Centro de Lançamento de Foguetes da 

Barreira do Inferno (CLBI). Estas duas áreas foram selecionadas em decorrência da 

facilidade do acesso a ambas localidades, bem como a proximidade das mesmas à linha 
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de costa.  Levou-se também em consideração, as áreas serem fortemente preservadas 

por se tratarem de uma unidade de conservação e uma área militar, respectivamente.  

II - OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral a determinação da 

vulnerabilidade/suscetibilidade do sistema de dunas costeiras frente às pressões 

antrópicas, podendo estes sistemas serem atuais ou relíquias, bem como a elaboração do 

modelo determinístico da ruptura de deflação (blowout) do Sistema de Dunas Parque 

das Dunas e as interpretações das linhas de GPR (Ground Penetration Radar) 

adquiridas nas rupturas de deflações do Sistema de Dunas Parque das Dunas e Barreira 

do Inferno.  

 Os objetivos específicos para a determinação da vulnerabilidade/suscetibilidade 

dos sistemas dunares frentes às pressões antrópicas foram: 

• Aplicação da lista de controle (checklist) elaborada por Boderè et al (1991); e,  

• Elaboração de uma nova lista de controle (checklist) para os sistemas de dunas 

estudados baseado em alguns critérios como a presença ou não de dunas atuais 

ou relíquias, ou seja, no abastecimento sedimentar; dunas ativas ou fixas, ou 

seja, na atividade sedimentar do campo dunar; e por fim, nos conflitos gerados 

pelo atual sistema, pressões de uso e medidas de gestão. 

Para a elaboração do Modelo Determinístico foi necessária a execução de alguns 

objetivos específicos, tais como: 

• Aquisições das geometrias internas e externas de uma das feições encontradas 

nos sistemas de dunas costeiras do litoral potiguar, como as rupturas de 

deflações ou blowouts. As geometrias internas foram obtidas utilizando-se 

técnicas geofísicas de imageamento raso, com o Georadar ou Radar de 

Penetração no Solo (GPR). As geometrias externas (levantamento plani-

altimétrico), bem como o posicionamento espacial das linhas levantadas e 

correção topográfica do GPR foram adquiridas utilizando-se o GPS geodésico; e, 

• Elaboração do Modelo Digital de Terreno (MDT) da área estudada em 

decorrência das informações de relevo associadas às imagens IKONOS obtidas 

em 2002 e 2003.  
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III – METODOLOGIA

O presente trabalho foi elaborado utilizando-se duas abordagens metodológicas 

distintas para contemplar os dois principais objetivos desta dissertação: a determinação 

da vulnerabilidade/suscetibilidade dos sistemas dunares estudados frente às pressões 

antrópicas e a elaboração do modelo determinístico da ruptura de deflação (blowout) do 

sistema dunar Parque das Dunas.  

Para a determinação da vulnerabilidade/suscetibilidade das dunas frente às 

pressões antrópicas, foi utilizada a lista de controle proposta por Boderè et al (1991) e 

elaborado uma nova lista de controle, a qual pudesse caracterizar todo e qualquer campo 

dunar, sendo este costeiro ou não, bem como atual ou relíquia. O desenvolvimento de 

uma nova lista de controle adaptado às realidades locais fez-se necessário devido ao fato 

do checklist, precursoramente elaborado por Boderè et al (1991) quando aplicado à área 

de estudo referente ao Sistema de Dunas Parque das Dunas, não ter sido representativo, 

pois apresentou algumas restrições no que tange a aplicação para sistemas de dunas que 

não são caracterizados como atuais ou que não se apresentam em equilíbrio ambiental 

as condições do ambiente atual. 

Esta nova lista teve como precursora as listas de controle desenvolvidas por 

Boderè et al (1991), Williams et al (2001) e Garcia-Mora et al (2001) para as praias 

européias e por Fracasso et al (2001) para uma das praias catarinenses, sul do Brasil.   

Paralelo ao checklist a caracterização da morfologia, extensão, e presença ou não 

da vegetação do sistema de dunas foi realizada. Para tanto, foi necessária a utilização de 

imagens Ikonos de alta resolução, sendo estas dos anos de 2002/2003, onde as mesmas 

foram interpretadas através de um ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

sendo criado um banco de dados com as características adquiridas. 

Para a elaboração do modelo determinístico do Sistema de Dunas Parque das 

Dunas foi necessária à aquisição das geometrias internas e externas da ruptura de 

deflação (blowout) estudada, bem como suas respectivas interpretações. As geometrias 

internas foram adquiridas com a utilização do Georadar ou Radar de Penetração no Solo 

(GPR) e as geometrias externas, com o GPS Geodésico. O GPS Geodésico foi utilizado 

também para localizar as linhas de sondagens do GPR e realizar levantamentos plani-

altimétricos das superfícies externas das rupturas de deflação (blowout) estudadas.  

 Com as linhas adquiridas com o GPR e os pontos de coordenadas exatos, não só 

das linhas, mas também de toda a ruptura de deflação, foi possível elaborar o Modelo 
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Digital de Terreno (MDT), com o software GoCad 2.0.8. Com o mesmo software, 

integrando ambas as geometrias (interna e externa) para a ruptura de deflação presente 

no Parque das Dunas e adicionando as interpretações geológicas, chegou-se ao modelo 

referido. 

 Assim, é apresentada abaixo, a metodologia utilizada na realização desta 

dissertação. 

III.1. SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)

Em um ambiente SIG foram confeccionados dois Mapas Temáticos (anexo 1), 

um para cada localidade da área de estudo, sendo estes referentes ao Parque das Dunas e 

a Barreira do Inferno, inseridos no Município de Natal e Parnamirim (RN), 

respectivamente. Os mapas foram gerados no software ArcGis 8.3., o qual possui 

ferramentas para a confecção de um banco de dados (database), com a área de dunas 

fixadas pela vegetação, áreas de dunas sem vegetação, largura e comprimento de todo o 

sistema estudado. Os mapas temáticos abordam características ambientais separadas em 

classes como: cobertura vegetal, geologia, vias de circulação e áreas construídas. 

III.2. LISTA DE CONTROLE (CHEKLIST)

No presente trabalho foi realizada duas Listas de Controle (Checklist) para cada 

sistema de dunas estudado (Sistema de Dunas Parque das Dunas e Sistema de Dunas 

Barreira do Inferno). A primeira lista refere-se à caracterização da 

suscetibilidade/vulnerabilidade (reduzida habilidade do sistema em adaptar-se a 

mudanças) das dunas costeiras atuais frente às pressões antrópicas e emprega categorias 

como: localização e morfologia das dunas, condições da praia, características dos 200 

metros adjacentes ao mar, pressão de uso e medidas recentes de proteção. Esta lista, 

proposta por Boderé et al. (1991) está diretamente relacionada à avaliação das dunas 

frontais e primárias.  

A segunda Lista de Controle (Checklist), proposta pelo presente trabalho, 

caracteriza o sistema de dunas como um todo, podendo este ser relíquia ou atual e não 

necessariamente estar relacionado a dunas costeiras. Esta caracterização baseia-se na 

classificação de MacManus (1975) em comparação aos sedimentos relíquias existentes 

na plataforma continental. Assim, a nova lista emprega categorias diferentes da lista 
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anterior, sendo estas: tipologia das dunas (dunas atuais ou relíquias e dunas ativas ou 

fixas), conflitos, pressões de uso e medidas de gestão. 

Para a elaboração das duas listas de controle foram realizadas saídas de campo 

aos sistemas de dunas avaliados, bem como a utilização de imagens de satélite de alta 

resolução (Ikonos) de 2003 e fotografias aéreas (1: 40.000) do ano de 1968.  Assim, os 

resultados foram obtidos a partir de uma planilha onde os parâmetros do checklist (lista 

de controle ou questionário) foram observados e anotados para cada sistema dunar.  

III.2.1. LISTA DE CONTROLE PROPOSTA POR BODERÈ ET AL (1991) 

O modelo de vulnerabilidade proposto inicialmente por Boderè et al. (1991) 

fundamenta-se num checklist dividido em cinco categorias e cada categoria com seus 

respectivos parâmetros, assim definidos: 

A – Localização e morfologia das dunas – são definidos para esta categoria 8 

parâmetros; 

B – Condições da praia – definidos para esta categoria 9 parâmetros;  

C – Características da praia a 200 metros das dunas – definidos para esta 

categoria 12 parâmetros; 

D – Pressão de usos - definidos para esta categoria 14 parâmetros; 

E - Recentes medidas de proteção – definidos para esta categoria 11 parâmetros.

Portanto, a condição atual do sistema, conforme o checklist é acessada por uma 

série de parâmetros, totalizando 54. Estes por sua vez, são ranqueados (avaliados) numa 

escala de 5 pontos (0 a 4), conforme o nível de pressão/atuação destes sobre o sistema 

de dunas. Estes valores são expressos em porcentagem. A média da soma dos primeiros 

43 valores (das quatro primeiras categorias) define o índice de vulnerabilidade (VI), 

sendo que os onze outros parâmetros da quinta categoria (medidas recentes de proteção) 

definem o índice recente de proteção (PM). A razão VI/PM ou diagramática, representa 

a estabilidade do sistema sendo que o equilíbrio está estabelecido quando a mesma 

estiver entre 0,8 e 1,3 (Williams e Bennett, 1996). Valores mais baixos ou mais altos do 

que estes indicam que o sistema esteja num estágio de desequilíbrio positivo ou 

negativo, respectivamente. Os resultados podem ser representados em gráficos ou em 

formas de tabelas.  
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III.2.1.1. Obtenção da pontuação e resultados 

Conforme já mencionado, a média da soma, em porcentagem, calculada para os 

primeiros 43 parâmetros referentes à categoria de “A” a “D”, determinam o índice de 

vulnerabilidade (IV), ficando assim, para os últimos 11 parâmetros, a determinação do 

índice de medidas de proteção (MP). As porcentagens do máximo valor possível 

podem ser calculadas para cada seção/categoria. Isto porque as categorias, de “A” à 

“D”, podem atingir uma pontuação de no máximo 172 (32, 36, 48 e 56, 

respectivamente), o que corresponde a 100%. Soma-se à pontuação adquirida de A à D 

e aplica-se uma regra de três. O mesmo é verificado para a categoria E. Entretanto, esta 

categoria possibilita somente uma pontuação de 44 pontos. Esta pontuação refere-se à 

quantidade de parâmetros existentes para cada categoria/seção, sendo que a pontuação 

máxima é de quatro pontos. Ou seja, a categoria A possui 8 parâmetros e o máximo que 

cada parâmetro consegue alcançar na escala de pontuação é quatro, portanto, 4 x 8 = 32, 

e assim, sucessivamente. 

A razão IV/MP indica o balanço entre o nível de vulnerabilidade e as respostas 

ao manejo. Quando esta razão apresenta valores menores que 0,8 (resposta positiva e, 

portanto, local altamente manejado) e maiores que 1,3 (resposta negativa e, portanto, 

local de péssimo manejo), indica a existência de um desequilíbrio no sistema dunar. O 

sistema apresenta-se em equilíbrio quando seus valores estão entre 0,8 e 1,3; ou seja, de 

“bom manejo”. 

Estes valores que indicam a relação de equilíbrio entre as características naturais 

do sistema dunar, as pressões de uso e medidas recentes de proteção, foram 

determinados através de estudos empíricos realizados em aproximadamente 70 praias 

diferentes localizadas na costa sudoeste européia (Oceano Atlântico).  

Cada parâmetro possui como máximo de pontuação o valor 4 (quatro) e, caso 

este não seja aplicável, esta pontuação deve ser desconsiderada no total da pontuação 

(scores)  para toda a categoria correspondente. Torna-se premente considerar que alguns 

parâmetros podem não ser aplicáveis. 

 As quatro primeiras categorias do checklist e o índice de proteção encontram-se 

sintetizadas no gráfico tipo columnar, sendo que as categorias são simbolizadas pelos 

eixos A, B, C e D, enquanto que o índice de proteção é representado por uma 

circunferência. Quanto mais próximo à circunferência estiver entre os lados do 
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quadrilátero, maior será o estágio de equilíbrio do sistema frente às medidas de 

proteção.  

Como resultado, o gráfico demonstra o quanto às medidas recentes de proteção 

estão em equilíbrio com: (A) as características geomorfológicas dos segmentos; (B) as 

condições momentâneas da praia, ou seja, momentos episódicos de maior energia; (C) 

as proximidades locais do sistema dunar, os quais de alguma forma podem influenciar 

no mesmo; e, (D) os tipos de pressão que atuam sobre o sistema de dunas. Este último 

constitui-se num elemento importante, pois correlaciona as formas de uso e ocupação do 

“homem” e o equilíbrio do sistema.  

Já o gráfico em “U” relaciona o índice de vulnerabilidade (IV) com o índice de 

proteção (MP), portanto, demonstra as relações existentes entre as condições naturais 

com as condições antropizadas. Através da análise deste gráfico é possível determinar o 

equilíbrio do sistema dunar frente às medidas de proteção através de uma reta, onde esta 

representa um estágio de equilíbrio quando se encontrar horizontalmente; quando esta 

reta encontrar-se numa posição “ascendente” representa um sistema “bem manejado”; e, 

quando se encontrar numa posição “descentente”, indicará um sistema “mal manejado”.

III.2.2. LISTA DE CONTROLE PROPOSTA PELO PRESENTE TRABALHO 

O "Novo Checklist" segue o princípio básico do checklist proposto por Boderè e 

seus colaboradores (1991), ou seja, ser uma ferramenta de gestão, objetiva e de fácil 

aplicabilidade. No entanto, este checklist distingue-se do anteriormente apresentado, 

pois o mesmo avalia não apenas as dunas costeiras atuais, mas um sistema de dunas 

como um todo, podendo este ser relíquia, ou seja, não apresentar-se em equilíbrio com 

as atuais condições ambientais no que se refere a abastecimento sedimentar, pista (fetch) 

eólica e transporte sedimentar. 

Uma outra particularidade deste "Novo Checklist" é que o mesmo apresenta uma 

categoria ligada aos conflitos existentes no sistema de dunas avaliado o que acaba por 

"embutir" uma ótica conservacionista ou não ao sistema de dunas estudado. Ou seja, se 

o sistema de dunas avaliado for um sistema ativo o mesmo pode estar gerando conflitos 

caso assim permaneça (por exemplo, a migração da areia sobre uma comunidade 

adjacente); se o sistema de dunas avaliado apresentar-se fixo pode, também, gerar 

conflitos (por exemplo, se o seu entorno está amplamente utilizado com habitações, 

pode estar a limitar a expansão urbana). Assim, os conflitos existentes podem ser tantos 
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que a idéia que está embutida neste caso é a do não-conservacionismo, do contrário, os 

conflitos podem ser mínimos, onde a idéia embutida neste caso é a do 

conservacionismo. No entanto, é muito importante estar consciente que este checklist 

não é classificativo no sentido de indicar a política de gestão a seguir, mas apenas 

assinala a existência ou não de conflitos, o que pode ser de extrema importância para o 

gestor, o qual deve interpretar adequadamente os resultados (designadamente numa 

ótica de ordenamento do território) e adotar as medidas cabíveis.  

Esta nova metodologia proposta também é dividida em categorias, cada qual 

com seus respectivos parâmetros, no entanto, a primeira categoria é ainda subdividida 

em duas subcategorias que assim seguem: 

I – Tipologia 

A. Dunas atuais ou relíquias, ou abastecimento sedimentar – são definidos para 

esta categoria 9 parâmetros; 

B. Dunas ativas ou fixas, ou atividade do campo dunar - são definidos para esta 

categoria 10 parâmetros; 

II – Pressão de uso – definidos para esta categoria 11 parâmetros;  

III – Conflitos – definidos para esta categoria 10 parâmetros; e, 

IV – Medidas de Gestão - definidos para esta categoria 10 parâmetros. 

Semelhante ao checklist proposto por Boderè et al (1991), cada categoria possui 

uma quantidade de parâmetros existentes, totalizando 50. Estes por sua vez, são 

ranqueados (avaliados) numa escala de 4 pontos (0 a 3) e expressos no final de cada 

categoria em porcentagem. A média da soma das duas primeiras categorias, sendo a 

primeira subdividida em duas, dará o Índice de Vulnerabilidade (IV), ou seja, as 

condições ambientais do sistema estudado em adição as pressões de uso. A quarta 

categoria, ou medidas de gestão, indicada através da porcentagem, o Índice de Medidas 

de Gestão (MG). A razão IV/MG apresenta o equilíbrio do sistema frente às pressões 

antrópicas e o intervalo estabelecido para este equilíbrio é o mesmo proposto por 

Williams e Bennett (1996), ou seja, de 0,8 a 1,3. 

Diferente da proposta de Boderè, para a terceira categoria, ou os Conflitos 

existentes ou não, serão avaliados no gráfico em "U" comparativamente as condições 

ambientais. Isto porque, os conflitos estão relacionados a uma ótica conservacionista ou 

não as condições do sistema dunar avaliado nos dias presentes e neste caso, a 
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importância das pressões antrópicas e forma como isto é manejado não apresenta-se 

significante.   

III.2.2.1. Obtenção da pontuação e resultados 

A forma de obtenção da pontuação é semelhante àquela proposta por Boderè et 

al (1991), sendo as mesmas também expressas em porcentagem. Assim, se 

considerarmos que a pontuação máxima para cada categoria é três e, se, por exemplo, 

analisarmos a segunda categoria, a qual possui 33 parâmetros, a pontuação máxima para 

esta categoria seria de 33 pontos (3 x 11 = 33).  Sumarizando, se 33 pontos equivalem a 

100% e se aquela categoria analisada tiver alcançado 10 pontos, por exemplo, faz-se 

uma regra de três para saber qual a porcentagem daquela categoria para aquele sistema 

de dunas avaliado, que, neste caso, seria 30,3%. 

No entanto, a primeira categoria, conforme já descrito, é subdividida em duas, 

portanto, para a primeira subcategoria, conforme mais elevada for à porcentagem 

obtida, mais relíquia é a duna e vice-versa. Para a segunda subcategoria, conforme mais 

elevada a porcentagem obtida, mais fixa é a duna e vice-versa. 

Cada parâmetro possui como máximo de pontuação o valor 3 (três) e, caso este 

não seja aplicável, esta pontuação deve ser desconsiderada no total da pontuação 

(scores)  para toda a categoria correspondente do mesmo modo que o modelo proposto 

por Boderè et al. (1991). Torna-se premente considerar que alguns parâmetros podem 

não ser aplicáveis. 

Assim, conforme descrito anteriormente, a média das duas primeiras categorias 

(a primeira categoria é subdividida em duas subcategorias), expressa em porcentagem, 

representa o Índice de Vulnerabilidade (IV) e a quarta categoria, também expressa em 

porcentagem, representa o Índice de Medidas de Gestão (MG). A razão desses dois 

índices representa o equilíbrio do sistema, o qual deve estar dentro do intervalo 0,8 e 

1,3. Importante notar que o intervalo de equilíbrio é o mesmo estipulado por Boderè et 

al (1991). Isto porque, estes autores avaliaram as condições morfológicas e ambientais 

do sistema dunar frentes as pressões antrópicas para aproximadamente 70 praias 

européias, onde estas variaram desde praias desertas a praias fortemente habitadas. 

Sendo assim, embora este novo checklist possua categorias distintas do checklist

proposto por Boderè et al (1991), o objetivo de se determinar a 
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vulnerabilidade/suscetibiliadde das condições morfológicas e ambientais dos sistemas 

dunares frentes as pressões antrópicas são os mesmos.  

O gráfico em "U" é plotado com a média duas primeiras subcategorias; 

fornecendo o valor, em porcentagem, do abastecimento e atividade sedimentar, e o valor 

da terceira categoria, conflitos. Isto porque, apenas com a média duas subcategorias 

(categoria I) estaremos trabalhando numa mesma escala, ou seja, dentro do mesmo 

intervalo, de zero a cem. Assim, quanto mais “descendente” apresentar-se à reta, menos 

conflito o sistema apresentara em relação as suas condições ambientais. Quanto mais 

“ascendente” estiver à reta, mais conflitos o sistema apresentara em relação as suas 

condições ambientais.  

O resultado também pode ser obtido através do gráfico do tipo columnar, 

conforme o modelo proposto por Boderè et al. (1991), onde cada eixo corresponde a 

uma categoria, levando-se em consideração que a primeira categoria é subdividida em 

duas. A quarta categoria, ou medidas de gestão é plotada com uma circunferência onde 

quanto mais essa circunferência estiver próxima dos eixos do quadrilátero, mais 

equilibrado apresentar-se-á o sistema avaliado em relação às medidas de gestão. Do 

contrário, quanto mais distante a circunferência estiver dos eixos, mais desequilibrado 

apresentar-se-á o sistema, podendo este ser para mais ou menos, ou seja, manejo em 

excesso ou em falta. 

 III.3. SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GLOBAL POSITION SYSTEM -

GPS)

Para a aquisição dos dados plani-altimétricos foi utilizado o equipamento de 

GPS da TOPCON, composto de uma Base e um Rover, onde a altimetria das linhas de 

GPR, bem como de toda a ruptura de deflação (blowout), foi obtida através do GPS 

geodésico no modo RTK (Real Time Kinematic). Cada ponto, coordenadas geodésicas e 

altimetria, foi definido segundo intervalos de 20 cm para as linhas GPR e de 1 metro nas 

rupturas de deflação. Segundo Bueno (1995) o RTK significa a posição GPS absoluta, 

refinada no receptor móvel a partir de dados do receptor base, onde a correção em 

tempo real é realizada pelo contato contínuo entre o rádio e os receptores. 

No entanto, para a confirmação de algumas coordenadas foram utilizado tanto o 

modo RTK quanto o estático-rápido. Neste último, em cada ponto o Rover ficou 

estacionado por 4 minutos para que o erro fosse o menor possível. 
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O GPS Base utilizado foi o receptor Legacy-H GD L1/L2 com a antena Legant 

(figura 1). Para levantamentos com soluções de ambigüidades em tempo real, além dos 

acessórios empregados normalmente no GPS (tripé, base nivelante, bateria e cabos, bem 

como o GPS base) foi acoplado o rádio ao receptor do sistema GPS. O equipamento 

Hiper L1-L2 foi utilizado como GPS Rover, o qual apresenta integrado ao seu sistema o 

coletor (Figura 2), a antena e o rádio; estes dois últimos, colocados na base junto com os 

equipamentos Legant e Legacy.   

A base com o rádio base (antena legant, bateria e cabos) foram montados e 

conectados ao legacy. Foi então gerado um arquivo (ou projeto) no software “Survey 

Pro”, no coletor. O equipamento foi ajustado (feito o set up) e alguns parâmetros como 

satélites, PDOP, memória e bateria tiveram de ser observados. A partir daí, o Rover foi 

montado e também ajustado para que então, os dados pudessem ser adquiridos.  

Neste trabalho o receptor do GPS foi ajustado com os seguintes parâmetros: 

dupla-freqüência, multicanal, multiplexado e pseudodistâncias adquiridas por meio dos 

códigos C/A e P e das portadoras L1 e L2. 

Nos levantamentos com GPS foram aplicados métodos de posicionamento 

diferencial, onde foram realizados primeiramente transportes de coordenadas a partir de 

técnicas de posicionamento estático.  Para tanto, foram utilizadas informações das 

estações do Crato-CE e Recife (PE) pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo (RBMC). As correções diferenciais foram realizadas no software Pinnacle, 

que é um programa de pós-processamento da TOPCON, onde os dados do legacy e do 

hiper foram descarregados.  

Para a aquisição dos pontos pertinentes as linhas de GPR na ruptura de deflação 

(blowout) da Barreira do Inferno, o GPS foi acoplado na parte dianteira de um 

quadriciclo (figura 3). Para a ruptura de deflação do Parque das Dunas (figura 4), bem 

como os pontos mais difíceis de serem adquiridos na Barreira do Inferno, devido a 

grande inclinação do terreno ou a presença da vegetação, os pontos plani-altimetricos 

foram obtidos com o rover levado manualmente (figura 5).  
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Figura 3 – Para a 
aquisição dos dados 
na ruptura de 
deflação (blowout) 
da Barreira do 
Inferno, Município 
de Parnamirim 
(RN), o GPS 
Geodésico foi 
acoplado na parte 
dianteira de um 
quadriciclo. 

Figura 2 – 
Visualização do 
equipamento 
Hiper e do 
coletor (Rover). 

Figura 1 – Visualização do GPS Base composto pelo rádio, 
legant, legacy e bateria, onde o mesmo foi colocado sobre as 
rochas do Grupo Barreiras nas duas áreas estudadas (Parque 
das Dunas e Barreira do Inferno).  
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III.4. RADAR DE PENETRAÇÃO NO SOLO OU GEORADAR (GROUND 

PENETRATION RADAR - GPR)

O Georadar ou Ground Penetration Radar (GPR) utilizado neste trabalho foi o 

equipamento RAMAC da MALA Geoscience, cujo sistema consiste de 6 (seis) 

módulos: 2 (duas) antenas (uma transmissora e outra receptora), uma unidade eletrônica 

do transmissor, uma unidade eletrônica do receptor, uma unidade de controle central e 

um computador notebook (Figura 6). A conexão das antenas com suas respectivas 

unidades eletrônicas é feita com cabos de fibras ópticas. O uso de fibras ópticas no 

sistema reduz a presença de ruídos que manifestam nos radargramas (registros do GPR), 

os quais acabam por dificultar a visualização de refletores geológicos (Davis e Annan, 

1989). Entretanto, estes cabos apresentam-se delicados e frágeis o que dificulta o seu 

manuseio no trabalho de campo. 

No Parque das Dunas foram adquiridas oito sondagens geofísicas (linhas), sendo 

que na última foi realizada uma linha denominada de Ponto Médio Comum ou CMP 

(Common Mid-Point) para se obter a velocidade de propagação das ondas 

eletromagnéticas em subsuperfície (Annan et al., 1975). As linhas foram adquiridas 

com a antena de 200 MHz , com um empilhamento de 64 vezes, num intervalo de 20 em 

20 cm. O local escolhido foi uma ruptura de deflação (blowout) ao lado do Centro de 

Convenções (figuras 7 e 8), extremo sul do parque.  O levantamento foi iniciado (linha 

01) sobre arenitos do Grupo Barreiras, cuja expressão geofísica é um nítido refletor 

Figura 4 - Aquisição manual com o GPS Geodésico 
na ruptura de deflação (blowout) do Parque das 
Dunas. 

Figura 5 - Aquisição dos dados com o GPS 
Geodésico em locais íngremes do terreno e 
próximos a cobertura vegetal na ruptura de deflação 
(blowout) da Barreira do Inferno. 
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(datum), demarcando com clareza o contato inferior destas rochas com as areias eólicas 

superiores.

Figura 7 – Vista geral de uma região da ruptura de deflação onde 
foi realizado o levantamento GPR, no modo contínuo, com a 
antena de 200 MHz, no Parque das Dunas. 

Figura 6 – Visualização dos módulos do sistema GPR 
pertencentes à RAMAC/MALA Geoscience. 
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Na Barreira do Inferno também foram levantadas oito linhas de GPR em uma 

ruptura de deflação localizada ao norte do Centro de Lançamentos de Foguetes da 

Barreira do Inferno. Para uma maior agilidade na aquisição das linhas, o GPR e o GPS 

foram acoplados em um quadriciclo (figura 9).  

A aquisição dos dados foi realizada com espaçamento de 20 cm, com exceção da 

linha 1, onde os dados foram obtidos num intervalo de 10 em 10 cm. As linhas 1, 2, 7 e 

8 foram adquiridas com um empilhamento de 64 vezes, entretanto apenas nas duas 

últimas (linhas 7 e 8) foi utilizada a antena de 100 MHz. Para as linhas restantes, da 

primeira a sexta, a antena utilizada foi de 200 MHz. O empilhamento utilizado nas 

linhas 3, 4, 5 e 6 foi de 32 vezes. 

A aquisição das linhas de GPR na Barreira do Inferno (figura 10) também teve seu 

início sobre as rochas do Grupo Barreiras, pois como citado acima, o refletor do contato 

das areias eólicas com estas rochas pôde ser utilizado como datum para interpretação 

geológica.

Após o levantamento geofísico o passo seguinte consiste no processamento dos 

dados. Segundo Annan (1992), o processamento dos dados de radar envolve as 

seguintes etapas: (a) edição dos dados, incluindo a topografia; (b) processamento do 

sinal, e; (c) apresentação da imagem processada.  

Para o presente trabalho, os softwares utilizados foram o GRADIX© e o 

RADAN©, sendo que para ambos os valores de velocidade da CMP foram obtidos 

durante os trabalhos de campo. No processamento com o software RADAN© foi 

necessário calcular a constante dielétrica (diel constant), obtida através da fórmula 

Constante Dielétrica – εr = (C/V), onde a velocidade do meio investigado foi obtida 

através de uma CMP. 

Os procedimentos necessários para o processamento dos perfis (dados brutos) de 

GPR com o GRADIX© foram: drift removal, set time zero, trace windowing, de-wow, 

filter, gain, trace mix, de-clip, deph conversion e elevation statics. Já para o software

RADAN© (.RD3/Ramacfile) os procedimentos necessários para o processamento dos 

perfis (dados brutos) de GPR foram: File Header com devido ajustamento da antena, 

extensão do perfil, constante dielétrica e número de scan/m (espaçamento de aquisição 

dos dados, por exemplo, uma aquisição de 20 em 20 cm são 5 scan/m); Edit Markers

para correção topográfica; Distance Normalization; Position Correction para a correção 

do tempo zero; análise espectral para filtragem passa-banda (passa baixa e passa alta); 
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FIR Filter como filtragem e remoção do background (retirada da linha aérea, onde a 

mesma pôde ser deixada com apenas algumas espessuras para servir de linha-guia) e 

Range Gain. Vale a pena ressaltar que a correção do drift removal ocorre apenas no 

software GRADIX©, onde após este procedimento, o arquivo teve de ser exportado para 

o software RADAN©.

Figura 8 – Vista geral da ruptura de deflação (blowout) do Parque das Dunas onde foi realizado o 
levantamento geofísico. No detalhe, o traço das sondagens geofísicas, com diferentes cores para cada 
linha.  



Capítulo 1 – Introdução 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

19

O radargrama final foi gerado no software CorelDraw©, onde o eixo vertical 

expressa o tempo percorrido pela onda eletromagnética, convertido em profundidade. A 

profundidade alcançada pela onda depende da freqüência da antena utilizada e do tipo 

de sedimento ou rocha investigada. No eixo horizontal representa-se a extensão da linha 

adquirida. 

Figura 9 – GPR e GPS acoplados na parte traseira e dianteira, 
respectivamente, de um quadriciclo para a aquisição de dados na 
Barreira do Inferno, Município de Parnamirim (RN). 
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III.5. SOFTWARE GOCAD 2.0.8.

O software GoCad 2.0.8. foi utilizado para gerar tanto o Modelo Digital de 

Terreno (MDT) como o Modelo Determinístico. Este software trabalha com a 

integração e modelagem dos dados. Estes dados podem ser inseridos como entidades no 

GoCad, representados por um conjunto de pontos (pointsets), curvas e linhas (curves), 

superfícies em três dimensões (surfaces), imagens ou perfis de GPR (voxets), entre 

outros tipos. 

Figura 10 – Vista geral da ruptura de deflação (blowout) da Barreira do Inferno, Município de 
Parnamirim (RN). No detalhe, na porção superior da figura, os traços coloridos com as respectivas 
linhas de GPR levantadas. 
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No software são inseridos alguns dados como os pointsets ou curves e a 

interpolação dos mesmos gera, em seguida, as superfícies 3D (surfaces). Sendo assim, 

os pontos georreferenciados adquiridos nas rupturas de deflação (pointsets), tanto nas 

linhas GPR (voxets) quanto com o GPS geodésico são interpolados por triangulação 

gerando uma superfície 3D (surface). Imagens IKONOS são também georreferenciadas 

e consideradas como uma superfície (surfaces).  A partir daí, realiza-se uma operação 

de rebatimento na vertical das imagens IKONOS na surface gerada, obtendo-se no final, 

o Modelo Digital de Terreno (MDT) das rupturas de deflação estudadas. Esta operação 

consiste da passagem de imagens 2D (duas dimensões) para imagens 3D (três 

dimensões). 

Dando continuidade ao processo, os MDT’s são acrescidos dos perfis de GPR, 

os quais são inseridos como voxets e georreferenciados quando inseridos no GoCad, 

gerando assim, o Modelo Determinístico, o qual representa de forma virtual a ruptura de 

deflação (blowouts) estudada no Sistema de Dunas Parque das Dunas, onde tanto as 

geometrias internas como as externas são representadas.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 

ÁREA DE ESTUDO, 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

GEOLÓGICA E 

GEOMORFOLÓGICA 
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IV – LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Parque das Dunas está localizado na parte oriental do Estado do Rio Grande 

do Norte, no município de Natal, sendo este município, a capital do estado do Rio 

Grande do Norte com uma área de aproximadamente 53.306 Km2. Limita-se a leste pela 

Via Costeira, sendo esta paralela ao Oceano Atlântico, a norte pela praia de Areia Preta 

e praia do Pinto, a oeste pelos bairros Capim Macio, Potilândia, Morro Branco, Nova 

Descoberta, Tirol, Petrópolis e Mãe Luíza; e ao sul, pela Avenida Engenheiro Roberto 

Freire. A via de acesso de entrada ao parque, também denominado de Bosque dos 

Namorados, é a Rua Alexandrino de Alencar, uma transversal da Rua Salgado Filho. 

Insere-se entre as coordenadas: 5° 47' 42" de latitude e 35° 11' 50" de longitude para o 

ponto a noroeste, 5° 48' 18" de latitude e 35° 10' 55" de longitude para o ponto a 

nordeste, 5° 51' 15" de latitude e 35° 12'  de longitude para o ponto a sudoeste e; por 

fim, 5° 51' 57" de latitude e 35° 10' 52" de longitude para o ponto a sudeste (figura 11 e 

anexo 1). 

A Barreira do Inferno também se localiza na parte oriental do Estado do Rio 

Grande do Norte, no município de Parnamirim. Limita-se a leste pelo Oceano Atlântico, 

a norte pela capital citada, mais precisamente o bairro de Ponta Negra, sendo o Morro 

do Careca um dos grandes cartões postais da cidade, a sul pela praia de Cotovelo, 

distrito de Pium, e a oeste pelos bairros Nova Parnamirim, pertencente ao Município de 

Parnamirim e Cidade Verde, pertencente ao Município de Natal. Para entrar na Barreira, 

região proibida devido à presença do Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do 

Inferno (CLBI), seu único acesso é pela Avenida Rota do Sol, cuja qual dá acessos às 

praias do sul, que vão desde a praia de Cotovelo à praia de Barreta. A área de estudo é 

representada por um polígono irregular de uma área em torno de 7,4 Km², onde suas 

extremidades estão localizadas nas seguintes coordenadas: 5° 53' 39" de latitude e 35° 

10' 41" de longitude para o ponto a noroeste, 5° 52' 58" de latitude e 35° 9' 14" de 

longitude para o ponto a nordeste, 5° 55' 21" de latitude e 35° 10' 4" de longitude para o 

ponto a sudoeste e; por fim, 5° 55' 21" de latitude e 35° 9' 24" de longitude para o ponto 

a sudeste (figura 11 e anexo 2). 
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IV. 1. Parque das Dunas 

Com aproximadamente 1.167 hectares se considerarmos a área do exército, o 

Parque das Dunas foi criado pelo Decreto Estadual nº 7.237 de 1977. De acordo com o 

Plano de Manejo do Parque Estadual das Dunas do Natal, aprovado pelo Decreto nº 

10.388 de 1989, o mesmo foi dividido em três unidades de paisagens distintas em 

decorrência do tipo de cobertura vegetal: (a) Paisagem das praias (10%), (b) Paisagem 

da Mata Atlântica (80%); e, (c) Paisagem do Tabuleiro Litorâneo (10%), o qual 

Figura 11 – Imagem de satélite da cidade de Natal onde ressaltam-se as áreas de estudo Sistema de 
Dunas Parque das Dunas e Barreira do Inferno, municípios de Natal e Parnamirim, respectivamente, e 
principais vias de acesso. Fonte: Carta Imagem CBERS (Escala 1: 100.000). 
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contribui para a fixação das areias e a não invasão das mesmas na cidade (Tabela 1). 

Associado a isto, 70% da água consumida em Natal é originada dos lençóis 

subterrâneos, e os campos de dunas contribuem de maneira significativa para a recarga 

do aqüífero e, portanto, para a qualidade da água da cidade citada.  

O Sistema de Dunas do Parque das Dunas apresenta dunas fixas do tipo 

parabólica exibindo com freqüência rupturas de deflação (blowouts) na face voltada 

para o mar. As dunas atingem uma altura de até 125 metros, em contato discordante 

sobre arenitos e lamitos do Grupo Barreiras apresentando-se alongadas com direção 

sudeste-noroeste (figura 12). 

Figura 12 – Fotografia aérea obliqua do Parque das Dunas, mostrando ao fundo o Morro do Careca 
(região sul de Natal) no bairro de Ponta Negra, Natal (RN). Fonte: 
whttp://www.parquedasdunas.rn.gov.br/ 
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Quadro 1 - Denominação e características das unidades de paisagem do Parque das Dunas.  
Denominação Características 

Paisagem das Praias Paisagem descoberta e clara, formada por 
dunas ativas ou inativas, onde esta última 
possui vegetação herbácea de pequeno porte e 
massas arbustivo-arbóreas como importantes 
fixadoras do substrato arenoso e de grande 
valor ornamental. 

Paisagem do Tabuleiro Litorâneo Paisagem aberta sob um relevo de topografia 
mais plana. Cobertura vegetal dividida em dois 
estratos: (a) herbáceo e (b) arbustos e árvores 
esgalhadas cujas copas raramente se tocam. 

Paisagem da Mata Atlântica Paisagem fechada de massa vegetal densa com 
predominância de estrato arbóreo com elevado 
grau de cobertura (copas das árvores se tocam 
de forma contínua) – Floresta Ombrófila Densa

Fonte: Plano de Manejo do Parque Estadual das Dunas do Natal (IDEMA, Rio Grande do Norte, 1981). 

IV.2. Barreira do Inferno 

Criado no dia 12 de outubro de 1965, o Centro de Lançamento da Barreira do 

Inferno (CLBI) situa-se no Sistema de Dunas Barreira do Inferno. A localização deste 

Centro obedeceu a requisitos como: a proximidade com o equador magnético, suporte 

logístico já existente, proximidade do oceano e também devido às condições de ventos 

favoráveis.  

O Sistema de Dunas Barreira do Inferno também caracteriza-se 

geomorfologicamente pela presença de dunas do tipo parabólicas, fixas, entretanto, 

exibem com freqüência feições de rupturas de deflação (blowouts) na parte voltada para 

o mar, atingindo aproximadamente 50 metros de altura. Sobreposta às dunas encontram-

se rochas do Grupo Barreiras, muitas vezes sob a forma de falésia vivas voltada para o 

mar. A denominação de Barreira do Inferno deve-se a cor vermelha das falésias, 

originada pelo cimento de óxido de ferro presente naquelas rochas, que para os antigos 

pescadores, sob os raios do sol ao amanhecer, assemelhavam-se a labaredas de fogo 

(figura 13). 
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V. DADOS CLIMATOLÓGICOS 

 Os dados climatológicos referentes à temperatura do ar, umidade relativa, 

precipitação, velocidade e direção do vento foram obtidos na Estação Climatológica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) correspondentes aos anos de 

1984 a 2004. Os dados da direção do vento foram de 1994 a 2004.  

Assim, a temperatura média obtida para o Município de Natal ao longo dos 

últimos 21 anos foi de 26 º C, sendo de Dezembro a Abril os meses mais quentes e de 

Junho a Agosto os meses mais amenos (figura 14).  

IV.3. Clima 

Segundo os dados adquiridos da estação climatológica da UFRN de 1984 a 

2004, a temperatura média é de aproximadamente 26 º C, sendo de Dezembro a Março 

os meses mais quentes e de Junho a Agosto os meses mais amenos (figura 14). A média 

da umidade relativa para os anos de 1984 a 2004 é de 80%, sendo os meses de maio e 

Junho os que apresentaram uma maior média, ao contrário dos meses de Setembro a 

Dezembro, que apresentaram as menores médias. A umidade relativa apresenta-se 

diretamente relacionado à precipitação, a qual apresentou uma média ao longo dos 

últimos vinte e um anos de 1.693 mm/ano. Importante ressaltar que para o ano de 2002, 

o mesmo das imagens Ikonos adquiridas para o desenvolvimento do presente trabalho, a 

pluviosidade anual foi de 2028 mm e no ano de 2004, época na qual foram adquiridas as 

imagens de GPR, de 2446 mm (figura 15). No ano de 2004, os meses que apresentaram 

as maiores pluviosidades foram de Janeiro a Março, Junho e Julho, sendo no mês de 

março realizado o imageamento das linhas de GPR para a ruptura de deflação do 

Figura 13 – Visualização da falésia (indicada pela seta) que deu origem o nome a Barreira do Inferno 
e ao fundo, o Sistema de Dunas Barreira do Inferno. Fonte: João Manuel Alveirinho Dias. 
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Sistema de Dunas Parque das dunas e Agosto, o imageamento das linhas de GPR para a 

ruptura de deflação do Sistema de Dunas Barreira do Inferno.  

Em relação aos meses do ano, os que apresentaram uma maior média ao longo 

desses vinte e um anos foram os de Março a Julho, ao contrário dos meses de Setembro 

a Janeiro, os quais apresentaram-se mais secos (figura 16). 

Assim, de acordo com os dados de precipitação e umidade, bem como da 

temperatura, o Município de Natal (RN) pode ser caracterizado como quente e úmido. 

Já em relação aos ventos, a média mensal ao longo de vinte e um anos, de 1984 a 

2004, indica que os meses de Agosto a Outubro são os que apresentam maior 

velocidade, sendo estas; 4,82; 5,065 e; 5,09 m/s, respectivamente. Entretanto, os meses 

de Março a Maio são os que apresentam a velocidade do vento mais baixa, sendo estas; 

3,69; 3,85 e; 4,08 m/s, respectivamente (figura 17). A média da velocidade do vento dos 

anos de 1984 a 2004 foi de 4,39 m/s. 

De acordo com a convenção vetorial (figura 18), elaborado em relação aos anos 

de 1994 a 2004, o vento proveniente de Sudeste, aparece com a maior freqüência.  

Vale ressaltar que a estação climatológica da UFRN localiza-se atrás do Parque 

das Dunas e que elas representam um obstáculo considerável à passagem dos ventos, 

portanto, estes dados devem ser apreciados com restrições. Perrin e Costa (1982) 

Figura 14 – Gráfico da média mensal da temperatura do ar de 1984 a 2004 elaborado 
com dados adquiridos na estação climatológica da UFRN em Natal (RN). 
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realizaram duas medições da velocidade do vento nas dunas de Natal (RN) a 15 cm e a 

2 metros do solo. Foram obtidas variações de velocidades de 1 a 3,5 m/s e de 1 a 1,5 

m/s, respectivamente, onde a relação mais fraca indicou um gradiente menor, 

justamente em um setor de deflação das dunas (velocidades médias = 10,6 m/s a 2 

metros e 6,8 m/s a 15 cm).  

Figura 16 - Gráfico da média mensal da precipitação de 1984 a 2004, segundo dados 
da estação climatológica do Município de Natal (RN). 
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Figura 15 – Gráfico referente à precipitação anual de 1984 a 2004, segundo estação 
climatológica do Município de Natal (RN).  
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Figura 18 – Convenção vetorial, segundo dados da 
estação climatológica de Natal (RN), o qual expressa o 
sentido do vento proveniente de SE. 

Figura 17 – Gráfico da média mensal da Velocidade do vento de 1984 a 2004, 
segundo estação climatológica de Natal (RN). 
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V - GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA LITORÂNEA DO NORDESTE 

O litoral Nordeste se estende, segundo Da Cunha e Guerra (1998), das 

proximidades da Baía de São Marcos (MA) até a baía de Todos os Santos (BA), 

dividida em dois macrocompartimentos: (a) costa semi-árida, a noroeste do cabo 

Calcanhar (RN); e, (b) costa nordeste oriental ou das Barreiras ou costa dos 

Tabuleiros, do cabo Calcanhar até a baía de Todos os Santos. A primeira dividida em 

Norte e Sul e a segunda dividida em Norte, Centro e; finalmente, Sul. 

A costa Nordeste Oriental ou Barreiras, onde está localizada a área de estudo 

deste trabalho, caracteriza-se pela presença de falésias e franjas de recifes de rochas de 

praia (beach rocks) incrustados por algas calcárias, briozoários e corais. Por uma 

extensa região, estas construções recifais protegem a costa da elevada energia das 

ondas, criando praias abrigadas e piscinas naturais. As lagunas e estuários desse trecho 

do litoral também são ocupados por manguezais e cristas de praias remobilizadas por 

ventos SE com a formação de campos de dunas. As construções recifais são inibidas na 

região mais ao sul pelos sedimentos em suspensão, provenientes do Rio São Francisco 

(Da Cunha e Guerra, 1998). 

Para o presente trabalho apenas será destacado o macrocompartimento da Costa 

dos Tabuleiros Norte que vai desde o Cabo Calcanhar ao Porto das Pedras, com 

coordenadas 35° 27’W a 9° 10’S, pois contempla as áreas estudadas. 

V.1. Macrocompartimento Costa dos Tabuleiros Norte 

Estendendo-se do Cabo Calcanhar (RN) ao porto das Pedras (AL), o que inclui 

grande parte do estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e parte de 

Alagoas, este macrocompartimento é caracterizado por um litoral cuja orientação inicial 

de noroeste-sudeste, passa, após, um curto trecho para direção norte-sul, na altura do 

Cabo Branco, a infletir gradativamente para uma direção nordeste a sudoeste (Da Cunha 

e Guerra, 1998). 

Campos de dunas ativas são muito desenvolvidos em toda a costa do Rio Grande 

do Norte, formando uma faixa delgada de 1 a 2 Km de largura, com alturas chegando a 

100 m (Perrin e Costa, 1982). Uma geração mais antiga de dunas, com alturas de 15 a 

20 m, penetra para o interior, na forma de lençóis, de direção aproximadamente sudeste-

noroeste. Como a orientação dos cursos fluviais é aproximadamente perpendicular a 
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esta direção, estes funcionaram como barragem na migração do campo dunar  (Perrin e 

Costa, 1982). No restante do macrocompartimento as dunas praticamente desaparecem.

A plataforma continental interna apresenta-se estreita, com largura em torno de 

50 Km. Sua porção mais estreita ocorre entre o Cabo Calcanhar e o Cabo Bacopari, no 

extremo sul do Rio Grande do Norte, com larguras variando entre 25 a 35 Km. Deste 

ponto em direção ao sul, a largura vai aumentando até um máximo de 66 Km em Porto 

de Pedras. A característica geral da plataforma continental defronte à costa dos 

Tabuleiros é o reduzido aporte de sedimentos terrígenos, devido à incipiente drenagem 

hidrográfica, e o predomínio de ocorrências bioconstrucionais, principalmente na 

plataforma continental média e externa (Da Cunha e Guerra, 1998).  

VI.- GEOLOGIA DO QUATERNÁRIO COSTEIRO DO RIO GRANDE DO NORTE 

O litoral do Rio Grande do Norte estende-se por cerca de 350 Km de extensão, 

entre 4º 49’ a 6º 29’ de latitude sul e 35º 7’ a 37º 15’ de longitude oeste. É constituído 

por rochas do embasamento cristalino de idade pré-cambriana, por rochas sedimentares 

cretáceas das bacias sedimentares Potiguar e Pernambuco-Paraíba e por depósitos 

terrígenos miocênicos a pliocênicos da Formação Barreiras entre outras descritas no 

RN. Recobrindo estas unidades, ocorrem os depósitos marinhos praiais, eólicos e 

aluviais do Quaternário. Os afloramentos da Formação Barreiras separam a região 

costeira da sublitorânea e terminam, próximo ao mar, em falésias muitas vezes ativas 

(vivas). As planícies litorâneas de cristas praiais são pouco desenvolvidas ou 

inexistentes, o que denota mais tendência à erosão que a sedimentação, evidenciada pela 

presença constante de falésias de rochas mais antigas, com até 30-40 m de altura, não 

somente da Formação Barreiras, mas de depósitos de paleopraiais quaternárias, na 

forma de construção marinha, e de paleodunas. (Giannini et al, 2001). 

Entretanto, torna-se muito difícil descrever a geologia do Quaternário costeiro 

do Rio Grande do Norte sem dar ênfase ao Grupo Barreiras e aos ecossistemas dunares. 

Assim, a seguir, seguem breves explanações a respeito destas duas formações.
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VI.1. Grupo Barreiras  

Segundo Andrade (1968) a seqüência Barreiras é relatada como um complexo de 

eventos sedimentares, a qual pode corresponder a mais de um ciclo erosivo originado 

pelas mudanças de nível de base sobre diferentes condições climáticas. Ainda de acordo 

com estes autores, a seqüência Barreiras pode ser uma unidade morfológica constituída 

por sedimentos deslocados da periferia das rochas cristalinas e localmente das bordas 

dos sedimentos Mesozóicos.  

O termo litoestratigráfico “Grupo Barreiras” foi proposto por Bigarella e 

Andrade (1964) e dividido em duas formações, sendo estas, respectivamente, Formação 

Guararapes e Formação Riacho Morno, as quais são interpretadas como sendo 

depositadas durantes dois períodos diferentes de pediplanação e pedimentação. 

A Formação Riacho Morno, proposta por Bigarella e Andrade (1964), descreve a 

parte superior do grupo Barreiras, onde esta seqüência permanece com uma grande 

discordância erosiva sobre a Formação Guararapes. A Formação Guararapes descreve a 

parte inferior do grupo Barreiras, onde sua seção típica está localizada nos morros de 

Guararapes próxima ao aeroporto internacional de Recife (PE). 

Sendo os depósitos do “Grupo Barreiras” de origem continental, muitas 

diferenças litológicas são esperadas de uma área para a outra. Assim, a litologia 

depende, em grande parte, da natureza da área fonte situada atrás de cada uma das 

diversas áreas não-contínuas de sedimentação (Bigarella, 1975). 

VI. 2. Campos Dunares  

As dunas do litoral do Rio Grande do Norte estão caracterizadas em quatro 

domínios, sendo estes: (a) dunas ativas, marcadas pela presença de formas barcanas 

isoladas e cristas barcanóides associadas a frentes parabólicas transgressivas, com pouca 

ou nenhuma vegetação, (b) dunas inativas com formas nítidas, correspondentes a dunas 

parabólicas compostas, vegetadas e com morfologia nítida nas imagens de satélites e 

fotografias aéreas, (c) dunas inativas com formas tênues, constituídas 

predominantemente por dunas do tipo parabólicas compostas, simples e longitudinais. 

Estas últimas correspondem possivelmente a rastros lineares residuais (trailing ridges) 

de dunas parabólicas, e (d) dunas inativas denominadas de lençóis de areia (sand sheet) 

constituídas por formas mais tênues ou dissipadas que as demais (Barreto et al., 2004; 

Giannini et a.l, 2001). 
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Entre a Baía da Traição no litoral norte paraibano até o limite com o Rio Grande 

do Norte, dunas eólicas predominantemente inativas superpõem-se sobre os depósitos 

continentais da Formação Barreiras ou sobre os terraços marinhos pleistocênicos 

(Barreto et al., 2002). Essas dunas migram, da praia continente adentro, por cerca de 3 a 

5 Km, numa faixa de aproximadamente 20 Km, formando um único campo de dunas 

com maior extensão e, portanto, o mais significativo do estado (Barreto et al., 2002). 

Estas dunas são constituídas de areias médias a finas com predominância de quartzo na 

fração leve (> 90%), seguido de fragmentos de quartzo e feldspato. Na fração pesada 

predominam ilmenita, zircão, rutilo e cianita, sendo estas dunas importantes jazidas de 

titânio-zirconíferas, os quais representam depósitos sedimentares de origem secundária 

(placers), onde os minerais pesados foram acumulados inicialmente na zona de berma e 

posteriormente retrabalhados e preservados nas dunas eólicas (Barreto et al., 2002). 

Esses minerais são economicamente explorados pela empresa Millenium, onde a mesma 

apresenta um processo de recuperação de dunas, o qual se baseia na recolocação da 

areia explorada (respeitando sua altitude inicial), na colocação de camadas de solo e 

humus e no replantio da vegetação nativa a partir de mudas adquiridas na própria 

comunidade.  

De acordo com Silveira e Vilaça (1985), as formas de relevo do litoral leste do 

Rio Grande do Norte são compreendidas em diferentes compartimentos, sendo estes: 

superfícies de deflação, campos de dunas e campos de paleodunas. As superfícies de 

deflação seriam formas resultantes do trabalho do vento sobre as dunas, dando origem a 

um relevo plano ou suavemente ondulado, com presença parcial da vegetação. Os 

campos de dunas seriam compostos de corpos de areias eólicas que sofreram processos 

de deflação e deposição, podendo ser reconhecido nestes campos, dunas dos tipos 

transversais, longitudinais, dunas cavalgantes (climbing dunes) e as rupturas de deflação 

(blowouts). Os campos de paleodunas, representado por dunas fixadas pela vegetação, 

apresentam-se como longitudinais, grampo de cabelo (hairpin), parabólicas e barcanas.  

 Para o Município de Natal (RN) especificamente, os sistemas de dunas foram 

classificados por diversos autores diferentemente em relação à morfologia e gerações de 

dunas. Assim, de acordo com Andrade (1968), as dunas foram divididas em duas 

gerações denominadas de Dunas Antigas, geralmente fixadas pela vegetação, de 

coloração amarelada a avermelhada, compostas por areias de granulometria fina, e 

Dunas Recentes Móveis, de coloração esbranquiçada, constituindo um cordão estreito e 
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alongado paralelo a linha de costa. Nogueira (1981a, 1981b, 1982) também identificou 

duas gerações de dunas, sendo separadas em: (a) Dunas Fixas ou Paleodunas, de 

geração mais antiga, compreendidas aproximadamente entre o Pleistoceno Superior e o 

Holoceno, e de coloração avermelhada a amarelada; e, (b) Dunas Móveis, de geração 

mais recente (Holocênica) e coloração esbranquiçada. Nogueira et al. (1984) seguiram a 

classificação proposta por Nogueira (1981a, 1981b, 1982) e propuseram ainda mais 

outros três tipos de acumulações sedimentares arenosas, sendo estas: (a) Sedimentos 

Mistos, os quais constituem-se de material remanejado das dunas, de sedimentos do 

Grupo Barreiras e de alguma contribuição de matéria-orgânica. Estes apresentam baixas 

cotas altimétricas, de granulometria fina a média e coloração amarela-avermelhada; (b) 

Coberturas arenosas, as quais possuem sedimentos arenosos inconsolidados, bem 

selecionados, de granulometria fina a média e coloração amarelada, localmente 

avermelhada ou acinzentada; e, (c) Materiais Eólicos Recentes Retrabalhados, os quais 

possuem sedimentos arenosos bem selecionados, de granulometria fina a média, 

coloração esbranquiçada e com orientação segundo a direção SE-NW. 

 Ao contrário dos autores anteriores, Costa (1971) identificou quatro gerações de 

dunas, onde classificou-as, da mais antiga para a mais nova: (a) Dunas mais Antigas, de 

coloração avermelhada e alturas predominantes de 40 a 60 metros; (b) Dunas de Idade 

Intermediária, de coloração amarelada e alturas variando de 80 a 120 metros, ocupando 

uma faixa paralela à linha de costa com largura média de 1.500 metros; (c) Dunas do 

Pleistoceno Superior, de coloração esbranquiçada a amarelada e morfologia 

relativamente plana com altitudes variando de 1 a 10 metros; e, (d) Dunas Atuais, de 

coloração esbranquiçada a amarelada com altitudes variando também de 1 a 10 metros. 

 Para Perrin e Costa (1982) as dunas, que formam alinhamentos paralelos 

orientados Sudeste-Noroeste na região de Natal e de Parnamirim (RN), foram divididas 

em duas gerações: (a) dunas mais antigas, as quais se agrupam em conjuntos em forma 

de línguas ou de lençóis dispostos em escalão. No interior desses conjuntos, os 

alinhamentos formam, às vezes, agrupamentos mais estreitos entre os quais aparece o 

substrato areno-argiloso. Noutras vezes, as dunas tornam-se mais achatadas e os 

alinhamentos perdem sua continuidade, em conseqüência da abrasão e dos 

remanejamentos. Estas apresentam a forma de parabólicas do tipo “grampo de cabelo” 

(hairpin), cuja ponta está geralmente escavada pelo vento. Estes campos de dunas, 

medidos segundo sua maior extensão, podem chegar até 15 Km. A geração de dunas 
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mais antiga da região de Natal se estende mais para o interior, onde sua areia possui 

coloração do amarelo avermelhado até tons mais claros, cuja qual deve-se às partículas 

de óxidos de ferro que recobrem os grãos de quartzo. A altura dessas dunas pode chegar 

até 20 metros, onde suas inclinações frontais chegam até 30º e as laterais entre 25 e 30º. 

As encostas externas das dunas são cobertas por uma vegetação arbustiva bastante 

contínua e as internas, delimitam uma depressão longitudinal arenosa, cuja inclinação 

parabólica aumenta progressivamente; e, (b) dunas mais recentes, as quais formam uma 

faixa delgada ao longo da costa, variando de 1 a 2 Km de largura. Na região de Natal, a 

extensão dos alinhamentos recentes é praticamente constante, onde as dunas estão 

dispostas em filas apertadas e paralelas densamente cobertas pela vegetação. No norte e 

no sul da cidade, os alinhamentos são menos regulares. As dunas recentes são mais 

elevadas que as dunas antigas e atingem uma altura de até 100 metros acima do nível do 

mar. Sua coloração é mais clara quando comparada às dunas antigas, variando do 

branco ligeiramente rosado ao branco acinzentado. As dunas recentes estão sendo 

afetadas pela deflação sendo evidenciado pela concentração de minerais pesados e de 

areia grossa em superfície, pelas raras formações de nebkhas e escavações laterais nos 

corredores interdunares; 

 Nazaré Jr. (1993) e Duarte (1995) identificaram duas gerações de dunas 

divididas em dunas antigas e fixas, constituídas basicamente por sedimentos quartzosos 

amarelados, granulometria bem selecionada, com grãos variando de subarredondados a 

subangulosos; e, dunas recentes ou móveis, de coloração esbranquiçada a amarelada, 

constituídas por areias quartzosas bem selecionadas variando de subarredondados a 

subangulosos. 

 Segundo Melo (1995) as dunas localizadas no Município de Natal foram 

classificadas como mais antigas e mais recentes. As dunas mais antigas apresentam-se 

avermelhadas e estão geralmente situadas nas superfícies de cotas inferiores a 50 

metros. Estas são formadas por areias com percentual de argila, misturadas a colúvios e 

a sedimentos retrabalhados das rochas do Grupo Barreiras. As dunas mais recentes ou 

atuais situam-se geralmente nos níveis topográficos superiores a 50 metros e constituem 

o Parque das Dunas, os campos de dunas elevadas do setor sul (Ponta Negra e Pirangi), 

sudoeste (San Vale, Guararapes, Planalto) e norte (Praia dos Artistas). Jesus (2002) 

estudou apenas o Sistema de Dunas Parque das Dunas onde caracterizou a 

granulometria das areias variando de fina a média e cotas altimétricas de até 125 metros. 
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 Mais recentemente, Silva (2002) classificou as dunas de Natal de acordo com as 

seguintes unidades: (I) Corredores de Vento ou Blowouts (BW), representados por 

cordões paralelos à direção predominante de atuação dos ventos (Sudeste-Noroeste), 

com largura média em torno de 800m. Apresentam coloração amarelo-esbranquiçada e 

sofrem a ação erosiva do vento, caracterizando ambientes de interdunas secas; (II) 

Campo de dunas ativas (DA), o qual apresenta forma alongada, de relevo mais ou 

menos aplainado e paralelo à linha costeira, bem como coloração esbranquiçada da 

areia; (III) Campo de dunas fixas por vegetação (DF), englobando o Parque das Dunas e 

os campos localizados entre as praias de Ponta Negra e Cotovelo (campo de dunas com 

cerca de 6,0 km de extensão e largura média de 1,5 km). Possuem altitudes variando de 

80 a 125 m e coloração amarelo-esbranquiçada; (IV) Campo de dunas parabólicas (DP), 

apresentando-se sobreposto ao campo de dunas da Unidade V, cujos ângulos de abertura 

dos flancos são da ordem de 5 a 30°. Apresenta coloração amarelada e presença 

inconstante de vegetação. Abrange parte dos bairros Pitimbu, Cidade Nova, Candelária, 

Capim Macio, Neópoles e Ponta Negra, onde estão construídos alguns dos conjuntos 

habitacionais pertencentes a esses bairros; (V) Campo de dunas parabólicas 

avermelhadas (DV), o qual apresenta uma superfície aplainada, e em vista superior a 

forma geométrica de parábola cujo vértice aponta para a direção Noroeste, com 

extensão de aproximadamente 16 km (direção Sudeste-Noroeste), limitado pelo Rio 

Jundiaí-Potengi. Apresenta coloração predominantemente avermelhada, estando 

inconstantemente coberta pela vegetação. Abrange porções dos bairros Guarapes, 

Pitimbu, Neópoles e Ponta Negra, em Natal e parte da região de Nova Parnamirim 

(Parnamirim) sofrendo, atualmente, um acelerado processo de descaracterização pela 

execução de loteamentos e construção de imóveis; e, (VI) Superfície de dunas arrasadas 

(SD), a qual trata-se de uma superfície aplainada, com nível topográfico inferior às duas 

últimas feições descritas e adjacente às mesmas. Apresenta coloração avermelhada e 

encontra-se completamente descaracterizada por abranger a área urbanizada mais antiga 

de Natal (regiões leste, oeste e sul). 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

SISTEMA DE DUNAS 
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VII. SISTEMA DE DUNAS 

VII.1. Definição 

Dunas arenosas ou sistema de dunas representam à integração de uma suíte de 

processos geomórficos e respostas sedimentares sobre uma extensão particular de tempo 

e espaço (Sherman, 1995), sendo, portanto, extremamente dinâmico e estando 

constantemente em processo de mudança. Segundo o mesmo autor, dunas costeiras 

representam o resultado da interação entre processos marinhos e eólicos, vegetação, 

pressão humana e a geomorfologia do sistema. Assim, a forma destas dunas (costeiras) 

obedece a uma série de fatores incluindo o formato da linha de costa, formato da praia, 

correntes e ondulações (swell) dos oceanos, vento predominante, freqüência das 

ressacas e tamanho das partículas de areia.  

De acordo com o Departamento de Conservação Te Papa Atawbai (Nova 

Zelândia) (http://www.doc.govt.nz/Conservation/001~Plants-and-Animals/002~Native-

Plants/Pikao-(or-pingao)/008~Coastal-Sand-Dunes-Form-and-Function.asp), as dunas 

arenosas são formadas por areia erodida, principalmente da costa, e de grãos de rochas 

derivadas de fontes oceânicas (por exemplo: recifes de corais) e/ou terrestres (fontes 

fluviais). As areias de dunas costeiras, geralmente, estão livres de silte e argila, 

possuindo um intervalo comum no tamanho dos grãos de 0,2 a 2,0 mm, sendo estas 

mais arredondadas que outros tipos de depósitos de areia. A ação das ondas seleciona 

muito bem o sedimento, sendo os finos carregados para águas profundas (zonas 

offshore) permanecendo os seixos e os grãos de areia na zona costeira (Sherman, 1995). 

   

VII.2. Morfologia (Tipos de Dunas) 

 Conforme McKee (1979), as dunas, em geral, podem ser classificadas como 

simples, compostas e complexas (ou megadunas), onde as simples constituem-se de 

formas de dunas individuais, as quais são espacialmente separadas das suas vizinhas; as 

dunas compostas de duas ou mais dunas de mesmo tipo, as quais apresentam-se 

coalecidas ou superimpostas, e; as dunas complexas consistem de dois ou mais tipos de 

dunas simples, as quais também apresentam-se coalecidas ou superimpostas. 

 Assim, as dunas simples são divididas em três grupos básicos (Pye e Tsoar, 

1990; figura 19), cada qual com diversas morfologias, sendo estes: (a) aquelas que seu 

desenvolvimento está relacionado à presença de obstáculos topográficos, (b) aquelas 

que se desenvolvem de sua própria acumulação e; (c) aquelas as quais seu 
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desenvolvimento está fortemente influenciado pela vegetação (dunas fitogenéticas).

 Entretanto, embora as dunas apresentem diversos tipos de morfologia, as formas 

abordadas no presente trabalho serão as dunas frontais (incipientes e estabilizadas), 

dunas de blowout (blowout dunes) ou lobos deposicionais, dunas parabólicas e barcanas, 

lençóis de areia (sand sheet), nebkha, coppice e hummock, dunas de sombra (shadow 

dunes) e zonas interdunares.  

A) Dunas Frontais ou Dunas do pós-praia (backshore)

As dunas frontais constituem-se, geralmente, em cristas dunares arenosas 

convexas vegetadas alinhadas paralelamente à faixa de praia e formadas nas regiões  

mais próximas do mar nas faixas pós-praia, separadas entre elas por depressões 

côncavas. Estas são denominadas por uma grande variedade de termos: além da 

terminologia dunas frontais (foredunes), elas também são chamadas de dunas 

embrionárias (embryo dunes), cristas de retenção (retention ridges), cristas de praia 

(beach ridges), cordões de dunas paralelas (parallel dune ridges) e dunas transversais 

(tranverse dunes) (HESP, 2002). Entretanto, segundo o mesmo autor, as dunas frontais 

possuem uma origem primordialmente eólica onde, para tanto, o termo crista praial, 

deveria ser estritamente reservado para depósitos de construção marinha alinhados ao 

espraiamento da onda (swash) ou representando cristas construídas por ondas de 

Figura 19 – Classificação dos principais tipos de dunas (Pye e Tsoar, 1990) 
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tempestade, formadas primariamente por areia e/ou areia e cascalho, sendo, portanto, 

depósitos de origem puramente marinha, gerados pela ação das ondas.  

O sistema de dunas frontais compreende três principais subsistemas: o sistema 

de ventos, o sistema sedimentar e o sistema vegetativo (Sherman, 1995). As 

características desses subsistemas e a interação entre eles determinarão à formação 

potencial das dunas. Assim, o sistema de ventos possui seis atributos básicos que 

controlam o desenvolvimento das dunas frontais: velocidade, variabilidade espacial, 

variabilidade temporal, direção, duração e conteúdo de aerosol. Os cincos primeiros 

relatam o transporte potencial da areia, onde o conteúdo de aerosol está associado com 

suprimento de nutrientes (e sais) para a vegetação das dunas. O sistema sedimentar 

inclui tamanho de grão, formato e composição, características populacionais dos grãos, 

coesão intergrãos, inclinação do fundo, morfologia praia-dunas e a morfologia das 

formas de leito (bedforms) (Sherman, 1995).  

O sistema vegetal inclui idade, espécies e densidade das plantas, os quais são 

modelados como elementos de rugosidade geométrica (altura, área e espaçamento ou 

densidade). A interação entre os sedimentos e a vegetação inclui o aprisionamento 

(trapeamento) de sedimentos, criação de habitats e transporte de nutrientes. Este último, 

principalmente o nitrogênio, é transportado sobre grãos de areia diretamente melhor do 

que por spray marinho, cujo lado em direção ao continente (lee side) torna-se mais 

estável e protegido do spray, das deposições de sal e acréscimo de nutrientes, o que 

torna viável a colonização de espécies intermediárias. Ainda segundo Sherman (1995), 

outros fatores menos importantes, mas que podem ser ocasionalmente ou localmente 

importantes através de suas influências no sistema de transporte é o efeito do gradiente 

da temperatura do ar, densidade do ar, respingo de chuva e obstrução da superfície (por 

exemplo, algas).   

As dunas frontais estabilizadas desenvolvem-se a partir de dunas frontais 

incipientes com acresção de areia sobre o lado em direção ao mar. Embora as dunas 

frontais estejam acima da linha das ondas na maior parte do tempo, elas estão 

freqüentemente sujeitas às ondas de tempestades, a processos de sobre-lavagem 

(overwash), tipo da zona de surfe, de médio a longos termos de estados praiais 

(estáveis/equilíbrio, de acresção e de erosão) e intervenção antrópica (Hesp, 1984).  
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Segundo Hesp (1999), as dunas frontais têm sido classificadas por uma extensa 

variedade de tipos, entretanto os dois principais são, dunas frontais incipientes e 

estabilizadas, as quais podem ter diversas variações ecológicas e morfológicas. 

A.1. Dunas Frontais Incipientes 

As dunas frontais incipientes são os mais recentes acúmulos de areia, 

localizados mais próximo da praia ou no pós-praia. Esta tem origem pelo “sopro” do 

vento, onde os sedimentos são trapeados na pós-praia (backshore) (figura 20), pela 

vegetação pioneira ou qualquer outro obstáculo presente na “linha do deixa”, ou na 

região de maré alta, formando as “dunas de sombra” (shadow dunes), nebkha ou pelo 

crescimento contínuo ao longo da costa (Short e Hesp, 1982).  

A vegetação presente nestas pequenas dunas é geralmente do tipo gramínea, as 

quais possuem a função de reter a areia nas suas raízes e estolões. Esta vegetação 

rasteira mostra-se perfeitamente adaptadas às variações ambientais. 

Figura 20 – Terminologias do perfil praial para (a) uma praia com berma e (b) uma praia sem berma. 
Notar como o pós-praia (backshore) pode variar consideravelmente na sua morfologia e extensão 
dependendo do tipo de praia (Hesp, 1999). 

A 

B 
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O desenvolvimento morfológico das dunas frontais incipientes depende, 

principalmente, da densidade da vegetação, altura e cobertura, a espécie da mesma, 

velocidade do vento e razão do transporte de areia. Como fatores secundários, a razão 

da ocorrência de inundação, erosão causada por ondas de tempestades, incidência de 

processos de sobre-lavagem (overwash) e direções do vento. Assim, as dunas frontais 

incipientes não necessariamente são permanentes e podem ser destruídas 

completamente pela ação das ondas (Short e Hesp, 1982) (figura 21). 

A.2. Dunas Frontais Estabilizadas

As dunas frontais estabilizadas desenvolvem-se a partir das dunas frontais 

incipientes e distinguem-se pelo crescimento de espécies de plantas de intermediária a 

arbórea e comumente pela grande complexidade morfológica como sua extensão e 

altura (Hesp, 1999). 

O desenvolvimento morfológico e a evolução das dunas estabilizadas dependem 

de uma série de fatores incluindo o suprimento de areia, o grau da cobertura vegetal, 

Figura 21 - Ilustração de um processo de construção (acresção e erosão) das 
dunas frontais incipientes e estabilizadas e seus efeitos. Imagem modificada de 
Short e Hesp (1982).  
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espécies das plantas presentes, a qual está subordinada ao clima e a região 

biogeográfica, a razão de acresção e erosão da areia eólica, a magnitude e ocorrência 

das erosões de ressacas, processos de sobre lavagem e escarpeamento, tipos de praia 

(dissipativa, intermediária ou reflectiva), presença ou não de barreiras e interferência 

antrópica. A altura e o volume dessas dunas estão relacionados ao tipo de zona de surfe 

da praia, onde a grande maioria das dunas frontais ocorre em praias dissipativas. (Short 

e Hesp, 1982). 

De acordo com Hesp (1988), as dunas frontais estabilizadas são classificadas em 

cinco tipos morfo-ecológicos (figura 22), as quais podem progredir em uma seqüência 

evolucionária a partir da erosão eólica e redução na cobertura vegetal (1 ao 5) como 

pode também apresentar um quadro inverso a partir da revegetação e estabilização da 

vegetação e reduzida erosão eólica em decorrência de mudanças nas condições 

climáticas (5 ao 1). Entretanto, é incomum que a duna frontal do tipo 5 evolua para uma 

duna frontal do tipo 1 ou 2, assim como é pouco provável que todas as rupturas de 

deflação ou blowouts formados (tipo 5) sejam preenchidos pela areia (tipo 1). Porém, é 

razoável de se esperar que a duna frontal do tipo 5 migre para a duna frontal do tipo 4  

se existem condições para um maior crescimento na vegetação. 

B) Dunas Interiorizadas 

As dunas interiorizadas são aquelas posicionadas atrás das dunas frontais 

estabilizadas, ou do pós-praia, e são tipicamente mais estáveis e cobertas com árvores e 

espécies herbáceas, as quais podem originar uma floresta costeira ou Mata Atlântica. 

Figura 22 - A ilustração nos mostra cinco tipos diferentes de dunas frontais, variando de altamente 
estabilizada (1) a altamente erosional (5), Hesp (1988). 
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(Hesp, 1999). Estas podem ser caracterizadas em diversas morfologias, que assim 

seguem: 

B.1. Dunas de Blowout (Blowouts dunes) ou Lobos Deposicionais

As dunas de blowout (blowout dunes), segundo Suguio, 1998 ou lobos 

deposicionais, segundo Hesp (1999) são partes integrantes de uma feição erosiva a qual 

denomina-se blowout ou ruptura de deflação.  A zona ou bacia de deflação e os muros 

erosionais também são parte integrante das rupturas de deflação, de acordo com Hesp, 

(1999, Figura 23).  

No entanto, para descrever dunas de blowout ou lobos deposicionais é 

importante descrever as próprias rupturas de deflação (blowouts). Assim, as rupturas de 

deflação são comumente encontrados em dunas costeiras e são formados a partir da 

erosão eólica em depósitos de areia pré-existente. Sua morfologia apresenta-se 

extremamente variada, sendo estas: em formato de sela, com depressões em “U” ou 

“V”, em vala ou em formato de pires ou de corredores, com estreitos canais e exposição 

de raízes. Entretanto, Hesp (1999), caracteriza as rupturas de deflação como dois tipos 

principais, sendo estes: o formato de pires ou semi-circular e o formato em vala, os 

quais apresentam-se, geralmente, mais alongados com a bacia de deflação mais 

profunda e com muros erosionais laterais mais inclinados e longos.  

O formato inicial, tamanho e localização das rupturas de deflação, bem como 

seu desenvolvimento subseqüente dependem de alguns fatores, tais como: (a) erosão das 

ondas e subseqüente aceleração e deflação do fluxo de ar (Carter e Wilson, 1990) e 

desenvolvimento de leques de sobrelavagem (overwash) e subseqüente deflação eólica 

do leque (Ritchie e Penland, 1990); (b) aceleração topográfica do fluxo de ar, por 

exemplo, através de pontos topográficos baixos das dunas e isto pode ocorrer em 

condições aonde os ventos sopram sobre a costa (onshore) ou na plataforma (offshore) 

(Carter, 1988); (c) mudanças climáticas, ou seja, as rupturas de deflação podem iniciar 

onde a cobertura vegetal está enfraquecida, reduzida ou morta devido às prolongadas 

secas ou períodos áridos (Thom et al., 1994), (d) variação e mudanças na vegetação 

(Carter e Wilson, 1990), (e) erosão pelo vento (Hesp e Hyde, 1996); e, (f) atividades 

antrópicas como caminhadas, cavalgadas e realização de trilhas de pedestres e de carros, 

bem como construções e fogos/fogueiras, pastagem e mudanças no solo (Carter, 1988).



Capítulo 3 – Sistemas de Dunas 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

50

Segundo Smith (1960 apud Hesp, 1999), as rupturas de deflação que se iniciam 

sobre largas cristas de dunas frontais são geralmente, em forma de pires, mais rasos e 

largos, enquanto que as rupturas de deflação que se iniciam sobre faces íngremes do 

barlavento (stoss side) são do tipo com valas alongadas. Uma vez iniciado a rupturas de 

deflação, o desenvolvimento da morfologia subseqüente depende de: (a) tamanho e 

largura das dunas na qual a ruptura de deflação está se desenvolvendo, (b) o grau e as 

espécies da cobertura vegetal, (c) a magnitude dos ventos regionais, (d) o grau de 

exposição para ventos a partir de diversas direções, (e) eventos de ressacas e ocorrência 

de erosões de praias e dunas (Hesp, 2002a). 

Em relação à dinâmica eólica das rupturas de deflação, os fluxos são 

extremamente turbulentos e caracterizados por: (a) jatos na bacia de deflação e ao longo 

dos muros erosionais, (b) jatos sobre as cristas dos lobos deposicionais, (c) separação do 

fluxo do vento (downwind) a sotavento (lee side) do lobo; e, (d) separação do fluxo e a 

formação de vórtices sobre as cristas dos muros erosionais. A máxima erosão e 

transporte ocorrem sobre a bacia de deflação e sobre os lobos deposicionais (Hesp, 

1999). 

Figura 23 - Ilustração de uma ruptura de deflação (blowout), onde (1) Lobos 
Deposicionais – onde a areia dos muros e zonas de deflação está sendo depositada, (2) 
Zona ou bacia de Deflação – onde a areia está sendo retirada. Freqüentemente, estas 
zonas alcançam o lençol freático ou rochas, os quais previnem posteriores erosões e 
ocorre revegetação; e, (3) Muros Erosionais – lateral da ruptura de deflação (blowouts).
Hesp (1988).



Capítulo 3 – Sistemas de Dunas 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

51

As rupturas de deflação em forma de pires são caracterizados pelo fluxo 

turbulento, embora a direção do fluxo pareça ser menos direcionada no sentido do vento 

que em blowouts do tipo vala. Os blowouts podem migrar ou expandir-se vento acima 

(upwind) em função da borda escavada do muro, particularmente, pelo forte fluxo 

reverso ou vórtice do vento ao longo das bordas (Hesp, 1999). As areias na forma de 

avalanche, blocos de escorregamento (slump) (figura 24) e sedimentos em queda de 

grão (grainfall) são liberadas para a bacia de deflação a partir dos muros inclinados 

adjacentes. O transporte de areia, frequentemente como a migração de ondulações 

(ripples), também pode ser significante ao longo dos muros erosionais, bem como o 

transporte de areia ao longo dos muros e deposição imediata nas cristas resulta na 

formação de dunas com bordas circulares (Hesp e Hyde, 1996). 

B.2. Dunas Parabólicas

As dunas parabólicas possuem o formato de uma parábola onde seus braços 

simétricos ou assimétricos (quando um braço passa a migrar mais do que o outro) 

estendem-se em direção ao mar com os lobos deposicionais na forma de U ou V. Muitas 

dessas dunas possuem uma grande quantidade de areia com uma íngreme face 

deslizante a sotavento (lee face) na direção favorável ao vento, embora algumas 

terminem em baixas cristas de areia ou com seus lobos sem uma grande inclinação e em 

Figura 24 – Perfil esquemático ao longo de uma ruptura de deflação indicando as faces de inclinação 
(slope) e as formas de deposição. As setas indicam as direções mais comuns de transporte se o vento 
é soprado a partir da praia (Carter e Wilson., 1990). 
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alguns casos, o outro lado da inclinação dos braços são parcialmente ou totalmente 

vegetados (Pye e Tsoar, 1990).  

Ainda segundo os referidos autores, uma distinção é comumente feita entre 

dunas parabólicas e dunas parabólicas alongadas. De acordo com Price (1950 apud Pye 

e Tsoar, 1990), as dunas parabólicas são definidas como estruturas com uma abertura 

em formato de arco, a qual não apresenta migração; e as dunas parabólicas alongadas, 

são maiores que a anterior, com formato de U, claramente desenvolvido a partir de uma 

mancha de uma ruptura de deflação que apresenta migração. Existe claramente uma 

transição evolucionária de dunas parabólicas para dunas parabólicas alongadas. 

A morfologia das dunas parabólicas individuais, bem como das parabólicas 

alongadas é em função da variabilidade direcional e da força do vento, da fonte e 

quantidade de areia disponível e da natureza do terraço vegetado sobre o qual as dunas 

se movem (Pye e Tsoar, 1990). 

As dunas parabólicas, algumas vezes, desenvolvem-se diferentemente quanto a 

sua morfologia e orientação dentro de uma pequena área geográfica refletindo 

diferenças locais no regime de ventos (David, 1981). Os eixos maiores da maioria das 

dunas costeiras parabólicas posicionam-se praticamente paralelos com o vento 

resultante sobre a costa. Em áreas onde as dunas parabólicas são significantemente 

influenciadas pelos ventos transversais soprados obliquamente na direção do vento 

dominante, elas podem desenvolver braços (da esquerda ou da direita) assimétricos. Se 

os fortes ventos sopram a partir de duas ou mais direções em diferentes épocas do ano, 

podem se formar dunas parabólicas do tipo digitadas ou semicírculos (Pye e Tsoar, 

1990, figura 25). 

As dunas parabólicas podem ser formadas a partir de rupturas de deflação ou da 

migração da areia em direção ao continente. A migração e o desenvolvimento destas 

dunas dependerão da cobertura da vegetação (deve haver pouca vegetação), espécie e 

tipo da mesma (gramínea ou arbustiva), velocidade e direção do vento e tamanho 

original das dunas.  
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Segundo HESP (1999; figura 26), a evolução das dunas parabólicas a partir de 

uma ruptura de deflação (blowouts) ocorrem em três estágios, sendo estes: (a) estágio 1, 

onde a vegetação das dunas frontais é reduzida pala erosão das ressacas, (b) estágio 2, 

onde a erosão continua expandindo a zona de deflação e os lobos deposicionais 

avançam na direção do vento ocasionando o desenvolvimento das dunas parabólicas; e, 

(c) estágio 3, onde as dunas frontais são reconstituídas cortando a “garganta” da duna 

parabólica formada e esta continua a avançar na direção do vento formando alongados 

corredores.  

Segundo Pye e Tsoar (1990), as dunas parabólicas quase sempre originam-se a 

partir de rupturas de deflação, uma vez que a vegetação cria uma brecha, ocorre o 

alargamento da mesma, promovendo turbulentos redemoinhos. A areia erodida é 

trapeada pela vegetação sobre o lado a favor do vento da ruptura de deflação. A vala da 

ruptura de deflação aprofunda até quando o limite do aumento da capilaridade é 

alcançado e a areia torna-se molhada para mover-se. Neste estágio, a deflação torna-se 

concentrada sobre a margem a favor do vento da feição erosiva (ruptura de deflação) 

resultando em uma duna parabólica. 

Figura 25 – Diagrama mostrando sete formas de dunas parabólicas: (a) Grampo de cabelo 
(hairpin), (b) lua, (c) semicírculos, (d) digitada, (e) nidiformes, (f) cristas transgressivas ao 
longo de muros com dunas transversas secundárias, (g) Dunas do tipo ancinho (En-echelon). 
(a) e (b) são formas simples; (c), (d), (e) e (g) são formas complexas e (f) forma composta. 
(Pye 1982a apud Pye e Tsoar, 1990). 
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O fluxo de ar acima da inclinação é acelerado e quando este passa sobre a crista, 

é separado e divergido, depositando areia sobre o lado a sotavento (lee slope) (Pye e 

Tsoar, 1990). 

B.3. Dunas do Tipo Barcanas

 Barcanas são dunas isoladas em forma de “meia-lua”, onde seus braços 

desenvolvem-se a favor do vento (figura 27). A inclinação a favor do vento (stoss side) 

é normalmente convexa com uma inclinação média de 12º enquanto que a inclinação a 

sotavento (lee side) é caracterizada por uma face de deslizamento de 33-34º. Algumas 

dunas barcanas apresentam uma separação entre a crista e a margem (figura 27a), onde 

em outras as duas coincidem (figura 27b). Pequenas dunas barcanas são formadas 

rapidamente sobre praias e em outras áreas onde a areia é soprada sobre substratos 

relativamente duros (Hummel e Kocurek, 1984). Estas são efêmeras, sendo facilmente 

destruídas pela mudança no vento e condições de suprimento de areia. Do contrário, as 

mega-barcanas que ocorrem em alguns campos de dunas pode persistir por centenas de 

anos. 

 Assim, manchas de areia que migram sobre substratos duros desenvolvem uma 

forma plana nivelada em meia-lua antes que elas estejam altas o suficiente para 

desenvolver uma face de deslizamento. Isto ocorre em decorrência da areia ser 

transportada rapidamente através e ao redor dos lados da mancha de areia ao invés do 

seu centro. Como a maioria da areia é retida no meio da mancha, ela cresce em altura 

Figura 26 - Evolução das dunas parabólicas a partir de uma ruptura de deflação (blowout) 
(Hesp, 1999). 
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até estar suficientemente alta para induzir um fluxo de separação e formar a face de 

deslizamento. Sua forma precisa depende da razão do suprimento de areia, grau de 

saturação do fluxo de areia e regime de vento (Kocurek, 1996 e Pye e Tsoar, 1990). 

B.4. Dunas de Sombra ou Shadow Dunes

 As dunas de sombra são formadas a partir da presença de um obstáculo, 

podendo ser a vegetação ou não, modificando o fluxo eólico principal em secundários, 

os quais contornam o obstáculo e se unem novamente dando origem ao acúmulo de 

areia em forma piramidal (figura 28). Assim, de acordo com Pye e Tsoar (1990), as 

dunas de sombra desenvolvem-se inicialmente por acumulações de areia no formato de 

ferradura, as quais são dominadas por correntes crescentes (figura 29). Como o fluxo do 

ar é defletido ao redor e sobre o obstáculo, o vórtice em forma de “fechadura” é criado e 

a areia é inicialmente depositada na frente e em ambos os lados do mesmo (figuras 29a 

e 30). 

 A acumulação da areia também pode ocorrer a sotavento de uma abertura entre 

dois obstáculos (figura 29e). O fluxo de areia é acelerado e afunilado através da abertura 

e a areia é depositada na forma de leques (Bagnold, 1941 apud Pye e Tsoar, 1990).  

Figura 27 – 
Terminologia e 
parâmetros usados para 
descrever a morfologia 
de duna barcana. (a) 
barcana com a crista e a 
margem/extremidade 
separada; o 
paralelograma ABCD 
representa a área 
ocupada pela areia 
depositada sobre a face 
de deslizamento quando 
a duna avança por uma 
distância “d”; (b) uma 
barcana com crista e 
margem coincidentes e, 
(c) parâmetros usados 
para caracterizar a 
morfologia no plano de 
uma barcana simétrica. 
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Figura 29 – Desenvolvimento de três tipos de dunas de sombra (shadow 
dunes): (a-d) desenvolvidas na direção do vento a partir de um obstáculo; (e) 
desenvolvidas na direção do vento a partir de uma abertura (modificada de
Bagnold, 1941 apud Pye e Tsoar, 1990). 

Figura 28 - Visualização de uma duna de sombra 
(shadow dune), formada pelo encontro dos fluxos do 
vento secundário.  

Figura 30 – Diagrama esquemático mostrando o desenvolvimento de um vórtice 
do tipo fechadura ao redor de um obstáculo (modificado de Tsoar, 1983b apud
Pye e Tsoar, 1990). 
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B.5. Dunas Hummock, Coppice Dunes ou Dunas do tipo Nebkha

O termo dunas hummock é utilizado para descrever qualquer montículo de areia 

de formato irregular na qual a superfície está parcial ou totalmente vegetada (figura 31). 

No entanto, alguns autores definem dunas do tipo hummock como um pequeno 

montículo isolado de areia (acima de 3 metros de altura e de 1 a 8 metros de diâmetro), 

onde as mesmas são armazenadas por estolões de plantas (Pye e Tsoar, 1990). Segundo 

Hesp (1981), este tipo de dunas também pode ser considerado como dunas de sombra 

ou shadow dunes, as quais podem iniciar a formação de dunas frontais ou foredunes.

A morfologia deste tipo de dunas é fortemente dependente do formato, 

densidade e crescimento da vegetação presente (Pye e Tsoar, 1990), como por exemplo, 

a Ipomea-pes-caprae (muito comum no litoral do estado do Rio Grande do Norte), a 

qual é capaz de estender-se lateralmente e cobrir grande área muito rapidamente. 

O termo coppice significa uma pequena área de árvores e arbustos crescendo 

juntos. Assim, coppice dune significa um montículo de alguns centímetros de areia 

coberto pela vegetação. Segundo Hesp (1984), as coppice dunes assemelham-se na sua 

formação e morfologia as dunas frontais incipientes, onde as mesmas podem ser 

formadas pelo crescimento de discretos conjuntos de plantas pioneiras e outras espécies, 

geralmente as gramíneas.  

O vento transporta o sedimento arenoso através de planície de deflação onde é 

retido pela “grama”, formando um montículo cônico semicircular que acaba por 

Figura 31 – Duna do tipo hummock, presente na Barreira do 
Inferno, Município de Parnamirim (RN).  
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propiciar o crescimento contínuo da vegetação, a qual se espalha lateralmente retendo 

mais sedimentos e aumentando em altura e largura. Com o passar do tempo, as 

gramíneas dão lugar à vegetação herbácea e estas, a vegetação arbustiva (Hesp e Thom, 

1990). Este processo é denominado de sucessão ecológica. As coppice dunes

desenvolvem-se com maior facilidade em uma superfície rugosa, onde o lençol freático 

não aflora e a superfície de deflação apresenta um pavimento de sedimentos grossos 

(op.cit.).  

 Já as dunas do tipo nebkha (figura 32) correspondem a diversos montículos de 

areia vegetados, desenvolvidos em razão da presença de pequenos tufos (Gonçalves et 

al, 2003). Aparentemente, difere das dunas hummock e coppice por ser um campo de 

dunas com alguns ou diversos montículos e não apenas um único montículo. 

B.6. Lençóis de areia (sand sheets)

Os lençóis de areia podem ser definidos como “áreas predominantemente de 

areia eólica, onde dunas com faces de deslizamento são geralmente ausentes” (Kocurek 

e Nielson, 1986). Segundo Fryberger et al. (1983), os lençóis de areia localizam-se na 

superfície praial e são orientados segundo o sentido dos ventos dominantes, 

constituindo depósitos de caráter efêmero, em termos de tempo de residência da areia. 

Os lençóis de areia podem ser considerados como sendo a materialização de uma zona 

de alimentação ou de passagem da areia (bypassing zone). Os lençóis de areia podem 

Figura 32 - Visualização de dunas do tipo nebkha formadas a 
partir de diversos montículos do tipo hummock, coppice e dunas 
de sombra (shadow dunes). 
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ser formados em climas quentes ou frios. No entanto, como a área de estudo do presente 

trabalho está inserida em ambiente de clima quente, apenas o mesmo será abordado.

B.6.1. Lençóis de Areia de Clima Quente

As faixas (streaks sand) ou cordões de areia (stringer sand) são sub-tipos dos 

lençóis de areia, os quais apresentam-se extremamente alongados. As superfícies dos 

lençóis de areia podem ser onduladas (rippled), sendo estas regulares ou irregulares, ou 

planas (flats).  Alguns mostram o desenvolvimento de pequenas cristas transversas sem 

a face de deslizamento, as quais são conhecidas como zibar (Seção B.6.2.). Os lençóis 

de areia podem ser pequenas feições com uma área de poucos quilômetros quadrados, 

ou grandes feições de escape de terra como no sul do Egito com uma área de quase 

1000.000 Km². Em muitos casos, eles ocorrem perifericamente as principais áreas de 

dunas, mas ocasionalmente são envolvidos pelas dunas (Nielson e Kocurek, 1986). 

A espessura dos lençóis de areia varia de poucos centímetros a algumas dezenas 

de metros, dependendo do ambiente de formação (Pye e Tsoar, 1990). O tamanho dos 

grãos varia de areia fina, algumas vezes com significantes componentes de silte, a areia 

de grãos grossos pobremente selecionados, no entanto, de maneira, geral, os lençóis de 

areia podem ser classificados como pobremente selecionados (op.cit.). Aonde pequenas 

formas de leito são desenvolvidas, a areia presente à barlavento (stoss slope) é 

geralmente mais grossa quando comparada àquelas localizadas a sotavento (lee slope). 

Lençóis de areia dificilmente se desenvolvem em campos de dunas costeiras, entretanto, 

eles ocorrem onde à ação eólica trabalhou areias residuais e aluviais próximas da costa 

(Pye e Tsoar, 1990). 

B.6.2. Zibars

Zibars são formas de leito de grande comprimento de ondas (>0,5Km) e de 

pequena amplitude (<10m) que migram sobre formas de leito sem faces deslizantes, 

cujas superfícies estão normalmente cobertas por ondulações (ripples) ou mega 

ondulações (megaripples) (Kocurek e Nielson, 1986) e formados dominantemente por 

sedimentos de granulometria grossa. O termo zibar é derivado a partir da Zibara 

Arábica que significa uma superfície arenosa dura, a qual permite a passagem de 

veículos (Thomas, 1932 apud Pye e Tsoar, 1990).  
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B.8. Zonas Interdunares  

 As áreas de interdunas são depressões entre dunas eólicas que apresentam 

extensão e geometria variadas, as quais são controladas preferencialmente pela forma 

das dunas. As áreas interdunares podem ser divididas em duas grandes categorias: 

aquelas dominadas pela deflação e as dominadas pela deposição (Ahlbrandt e Fryberger, 

1981, Fryberger et al., 1983). As interdunas deflacionárias são carentes de sedimentos 

arenosos, expondo acamamentos rochosos, argilas e outros sedimentos não eólicos, ou 

eles podem expor areias eólicas truncadas no processo de remoção pelo vento. Algumas 

superfícies podem estar parcialmente cobertas por grãos grosseiros ou conchas (Carter, 

1988), bem como apresentar pequenas migrações de dunas, ondulações e dunas de 

sombra.  

 As interdunas deposicionais podem ser subdivididas em três tipos principais 

baseadas na interpretação dos processos sedimentares associados à superfície de 

interdunas. Os processos variam desde contextos onde a superfície deposicional é seca 

(depósitos de interdunas secas), passando por condições onde o lençol freático ou a 

franja capilar encontram -se próximos a superfície deposicional (depósitos de interdunas 

encharcadas) até configurações marcadas por inundações períodicas por fluxos fluviais 

ou quando o lençol freático é alto, resultando no afogamento da região de interdunas 

(depósitos de interdunas úmidos) (Kocurek, 1981). 

VII. 3. Estruturas Sedimentares das Dunas 

As estruturas sedimentares encontradas em depósitos arenosos eólicos 

pertencem a dois grupos, sendo estas primárias e secundárias. As estruturas primárias 

refletem os processos responsáveis pelo transporte e deposição inicial, enquanto que as 

estruturas secundárias refletem formas pós-deposicionais devido aos distúrbios 

causados na deposição primária (Pye e Tsoar, 1990).  

Hunter (1977) reconheceu três grupos de processos, os quais são responsáveis 

pela formação das estruturas sedimentares eólicas primárias: (a) fluxo de grãos 

(grainflow), (b) queda de grão (grainfall); e, (c) tração. As estruturas produzidas pelos 

dois primeiros processos são estratificações cruzadas de fluxo de grãos (sandflow or 

grainflow cross-stratification) e laminação de queda de grãos (grainfall lamination). Os 

processos de tração, ainda segundo Hunter (1977), podem originar cinco possíveis tipos 

de estratificações, sendo estas: (a) estratificação cavalgante transladante subcrítica 
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(subcritically climbing translatent stratification), (b) estratificação cavalgante 

supercrítica (supercritically climbing stratification), (c) laminação cruzada de marcas

onduladas (ripple foreset cross-lamination), (d) laminação ondulada (rippleform 

lamination); e, (e) laminação plano-paralela (planebed lamination). Esta última 

estrutura, a qual forma-se em velocidades de vento muito altas para formação de 

ondulações (ripples), é relativamente rara em depósitos de dunas eólicas. Em regiões de 

interdunas e lençóis de areia (sand sheet) é comum encontrar laminação plano-paralela 

ou de baixo ângulo, mas nem todas são verdadeiramente plano-paralelas (Hunter, 1977). 

As estratificações cruzadas por queda de grãos somente podem ser preservadas 

se o ângulo da inclinação a sotavento é insuficiente para causar completo 

retrabalhamento pela avalanche e se os depósitos a sotavento inferiores não são 

retrabalhados pela migração de marcas onduladas sobre a esta face da duna (Hunter, 

1977). 

  O ângulo de cavalgamento das marcas onduladas pode variar dependendo da 

razão de migração da ondulação e da taxa da sedimentação. Sendo o ângulo de 

cavalgamento das marcas onduladas (A) menor que o ângulo entre a ondulação da 

inclinação a barlavento e a superfície deposicional geral (B), as ondulações são 

denominadas como ondulações cavalgante subcríticas; se A=B, o ângulo de 

cavalgamento é referenciado como crítico e se A>B, o mesmo é descrito como 

supercrítico (figura 33, Hunter, 1977).  

Estratificações transladantes cavalgantes subcríticas são os tipos mais comuns 

encontrados em sedimentos eólicos, enquanto laminação cruzada de marcas onduladas 

são raramente visíveis. As estratificações transladantes cavalgantes subcríticas são 

caracterizadas por lâminas finas, inversamente gradadas com estratificações pouco 

visíveis, refletindo um grande comprimento e onda de baixa amplitude típica de 

ondulações eólicas e com concentrações de sedimentos grossos em suas cristas. 

Estratificações plano-paralelas geralmente tornam-se visíveis em areias eólicas 

quando o ângulo de cavalgamento aproxima-se do crítico e estratificação cavalgante 

supercrítica é normalmente acompanhada de laminação ondulada (Hunter, 1977).  

Ainda segundo o mesmo autor, as estruturas cavalgantes supercríticas podem ser 

compostas de camadas paralelas onduladas gerando sucessivas superfícies deposicionais 

onduladas ou camadas paralelas aplainadas.  
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 Após a migração de formas de leito, com a geração de estruturas sedimentares 

primárias, os depósitos de duna normalmente desenvolvem estruturas deformacionais 

pós e/ou sin deposição. Estas estruturas são denominadas de estruturas sedimentares 

secundárias, as quais são formadas por uma série de processos como: escorregamento 

(slump); fluidizacão, como resultado de distúrbios tectônicos; bioturbações e episódios 

erosionais envolvendo vento ou água (McKee e Bigarella, 1972).  

As deformações causadas pelo escorregamento (slump) e/ou deslizamento (slide) 

de superfícies íngremes são comuns em dunas costeiras. Essas estruturas também 

ocorrem em estratos moderadamente ou levemente inclinados e as lâminas deformadas 

podem afetar séries de estratos adjacentes. As estruturas produzidas pela deformação 

são caóticas: dobras, falhas e brechas que consistem de massas roladas e enrugamento 

da areia (figura 34). Algumas dessas estruturas podem também ser originadas por 

organismos denominando-se de bioturbações. A resposta ao estresse e o tipo de 

estruturas desenvolvidas durante a deformação são fortemente controladas pela quantia 

de umidade presente na areia (Bigarella, 2000). 

Figura 33 – Tipos de estruturas produzidas pelas ondulações escalonadas eólicas em 
vários ângulos de escalonamento (Hunter 1977a). 
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As estruturas resultantes de escorregamento e deslizamento situam-se 

normalmente nos planos de cisalhamento (shearing planes), caracterizadas por 

transpressão ou transtração que podem originar dobras assimétricas de alto ângulo, 

dobras viradas, brechas, falhas normais, lâminas desvanecidas e lentes intercaladas de 

areia (formato lenticular – lense-shaped) (Mckee e Bigarella, 1972). 

No entanto, pouca atenção tem sido dada às estruturas de dunas modernas em 

decorrência das areias das dunas não apresentarem-se litificadas, embora às estruturas 

internas das dunas apresentam-se de interesse por quatro razões principais, que seguem: 

(a) são peças chave para o crescimento e dinâmica das dunas modernas, e permitem 

comparações com direções resultantes de deriva de areia usando dados de vento do 

presente (Pye e Tsoar, 1990); (b) são utilizadas para distinguir entre areias subaquosas e 

eólicas e para identificar tipos de formas de leito representadas por depósitos eólicos 

antigos (Kocurek e Dott, 1981); (c) dunas fósseis providenciam um significado de 

reconstrução paleogeológica do local; e por fim, (d) estruturas sedimentares associadas 

às variações texturais exercem uma importante influência sobre as características de 

Figura 34 – Principais tipos de estruturas deformacionais em depósitos de avalanche de 
dunas: (a) estruturas giradas/alternadas (rotated), (b) arqueamento ou suaves dobras 
(warps or gentle folds), (c) estruturas de chama (flame), (d) dobras arrastadas (drag folds), 
(e) dobras assimétricas de alto ângulo (high-angle asymmetric folds), (f) dobras reviradas 
(overturned folds), (g) sobreforça (overthrust), (h) partes quebradas (break aparts), (i) 
brechas (breccias) (McKee e Bigarella, 1979).
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porosidade e permeabilidade de reservatórios de hidrocarbonetos e aqüíferos (Ahlbrandt 

e Fryberger, 1981). 

VII. 4. Superfícies Limitantes 

 As superfícies limitantes são descontinuidades erosionais, as quais separam 

séries de estratos cruzados. Stokes (1968) sugeriu que superfícies limitantes de grande 

escala denominada de planos de acamamento de truncamentos múltiplos (multiple 

truncation bedding planes) são essencialmente superfície de deflação onde os níveis são 

controlados pelo lençol freático. No entanto, McKee e Moiola (1975) questionaram esta 

interpretação, onde propuseram que o limite de seqüência representa o chão de 

migração de áreas interdunares, o qual trunca a superfície superior das séries de estratos 

cruzados da duna. Sequencialmente, Brookfield (1977, 1992) rejeitou as explanações 

anteriores e sugeriu que as mesmas estão relacionadas à migração de formas de leito 

cavalgantes de diferentes ordens hierárquicas. Ainda segundo Brookfield (1977, 1992), 

três ordens de superfícies limitantes foram reconhecidas (figura 35), sendo estas: (a) 

Superfície limitante de primeira ordem, as quais são representadas por acamamentos 

planos convexos para cima ou apenas planos que cortam estratificação cruzada ou 

outras estruturas das dunas. Estas são atribuídas à migração de megadunas complexas 

ou compostas; (b) Superfície limitante de segunda ordem, as quais possuem baixa 

inclinação ou superfície convexa voltada para cima e limitam conjuntos de 

estratificações cruzadas. Possuem o mergulho a favor do vento e podem ser truncados 

por superfícies limitantes de primeira ordem. Esta superfície está relacionada à 

migração de dunas; (c) Superfície limitante de terceira ordem ou superfícies de 

reativação, as quais são feições de pequena escala e separam finos grupos de lâminas 

dentro de séries laminadas cruzadas. Esta superfície pode estar relacionada a mudanças 

de curta duração na distribuição e velocidade do vento ou modificações do fluxo de ar 

local induzido pelas próprias formas de leito das dunas. 
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 VII. 5. Geometria Deposicional 

As geometrias deposicionais normalmente encontradas nas dunas das dunas 

podem ser: tabulares, em cunha, sigmóides, acanalada, em lençol e lenticulares. As 

geometrias tabulares tendem a ser mais comuns nas partes inferiores das dunas, 

enquanto que as geometrias em cunha (wedge) são mais comuns no topo. Isto reflete o 

fato de que os níveis superiores das dunas são afetados com maior intensidade pelos 

efeitos de corte e preenchimento em resposta a mudanças de condições de vento e pela 

passagem de pequenas formas de leito superimpostas (Pye e Tsoar, 1990).  

VII. 6. Transporte Sedimentar 

A formação da maioria das dunas está associada, em larga escala de tempo, a 

períodos de queda do nível do mar (low sea level stands) devido à exposição da 

plataforma continental. Assim, quando o mar atingiu seu nível de mar mais baixo e logo 

após iniciou a transgressão marinha, algumas dunas ficaram submersas enquanto outras 

avançaram em direção ao continente e tornaram-se estabilizadas. Quando o nível do mar 

começa a cair (falling sea level), durante a transição do período interglacial para glacial, 

cai também o nível de base das ondas expondo a plataforma continental, aonde o 

transporte de areia em direção ao continente pôde ocorrer iniciando a progradação da 

linha de costa e a construção de cristas praiais. Do contrário, quando o nível do mar está 

subindo (rising sea level), o nível de base também sobe e acaba reduzindo o movimento 

Figura 35 – Diagrama esquemático mostrando as três ordens das superfícies 
limitantes (Brookfield, 1977). 
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da areia em direção à costa, alem de ocasionar a erosão das faces costeiras e a 

movimentação da areia para fora da costa (offshore) (Brunn, 1962). 

Entretanto, em curta escala de tempo, as dunas costeiras têm sido associadas 

com o excesso de sedimentos e períodos de progradação da zona de praia/duna. Assim, 

a principal fonte sedimentar das dunas é a partir da areia marinha liberada para a praia 

através de ondas. Uma vez exposto ao ar o sedimento é seco e torna-se vulnerável a 

processos aerodinâmicos. Sendo assim, praias dissipativas, mais largas (perfil de verão), 

constituem fonte ideal para o transporte eólico (Carter, 1988). 

Da mesma forma, a rugosidade da praia também interfere no transporte do 

sedimento, onde para uma praia lisa, sem movimento de areia, Zo (altura aonde a 

velocidade do vento começa a mobilizar os sedimentos) é cerca de 1/30 da média do 

diâmetro do grão superficial (0,03 m para uma areia de 1 mm) (Sherman, 1995). 

O tamanho dos grãos que estão em movimento está diretamente relacionado à 

velocidade do vento atuante, bem como o formato dos mesmos e a densidade, 

inclinação e conteúdo de umidade na superfície (Sherman, 1995). Assim, quanto maior 

os grãos, maior a velocidade do vento para que os mesmos sejam transportados e quanto 

maior a velocidade e intensidade, maior a quantidade de areia (0,25 mm) transportada 

(figura 36).   

Quando, então, o vento consegue transportar o sedimento a aproximadamente 60 

cm acima da superfície, os grãos podem encontrar-se com um obstáculo, como um 

montículo de grama ou qualquer outro, deflacionando o vento e colidindo os grãos de 

areia uns aos outros até que as mesmas caiam na superfície. Assim, montículos, 

coppices, dunas de sombra, ou hummocks desenvolvem-se. O vento continua a empurrar 

os grãos de areia para cima na mesma direção do vento, causando o crescimento da 

duna na direção do fluxo do vento, limitando-se pela vegetação. Isso porque, as 

vegetações das dunas atuam como obstáculos na movimentação da areia, aprisionando-

a, tendo um papel crítico na formação e estabilização das dunas (Sherman, 1995). Neste 

contexto, a vegetação das dunas é de grande importância na estabilização da areia 

transportada, bem como suas espécies e densidade. 

De acordo com Hesp e Hyde (1996), o máximo transporte ocorre sobre muros 

erosionais das rupturas de deflação, conduzindo a migrações onduladas, escorregamento 

e remoção de areia resultando na expansão lateral da ruptura de deflação. Byrne (1997) 

em seu experimento desenvolvido no Pinery Provincial Park, em Ontário, Canadá; pôde 
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detectar grandes diferenças no transporte sedimentar dentro de uma única ruptura de 

deflação. Colocando armadilhas de areia na parte superior da mesma, estas 

demonstraram uma diversa variabilidade com grandes quantias de sedimentos sendo 

movidos durante todos os meses quando comparado com as armadilhas colocadas na 

parte inferior da ruptura. As quantidades de areia movimentadas ao longo do inverno 

apresentaram-se maiores que o volume transportado ao longo do verão, sendo a 

superfície da duna acrescida no final do verão e erodida durante o inverno. Os modelos 

de erosão e deposição da ruptura de deflação estudada por Byrne (1997) podem ser 

explicados pelas mudanças sazonais na direção do vento e a topografia à barlavento da 

duna.  

A atividade eólica no transporte de areia ocorre com maior intensidade durante 

fases áridas, quando a diminuição de precipitação e o aumento da evapotranspiração 

provocam a perda da cobertura vegetal das dunas fazendo com que as mesmas se 

tornem ativas. A estabilização do transporte eólico ocorre como conseqüência da 

Figura 36 – Relação entre a razão de transporte de areia e a média de velocidade do 
vento de hora em hora numa altura de 2-10 m acima do solo para areias com um padrão 
de partículas de tamanho 0,25 mm (modificado de Hsu, 1974).  
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vegetação, mais presentes durante fases úmidas (Thomas et al., 1997). A presença de 

agentes de ligação (bonding agents) no sedimento, particularmente sal sobre as praias 

oceânicas, impede o transporte de sedimentos (Nickling, 1984 apud Gares et al., 1996), 

assim como o conteúdo de umidade.  

 Ainda neste estudo de Byrne (1997), as evidências das armadilhas de areia 

indicam que existe mais areia deixando as dunas do que sendo carregada para dentro 

dela. O diâmetro da areia varia espacialmente e sazonalmente no blowout  de grossa no 

verão para fina no inverno, refletindo uma mudança no suprimento de sedimentos e na 

velocidade dos ventos.  

Para a duna mostrada no perfil da figura 37a, o barlavento (stoss side) da duna é 

inclinado cerca de 10 a 15° e o sotavento (lee side), o ângulo de repouso, é cerca de 33°. 

O fluxo de ar que atua sobre o barlavento da duna apresenta uma velocidade (com 

aceleração) o que ocasiona o aumento na taxa de transporte (q) e, portanto, um 

comportamento erosional no barlavento (stoss side). O fluxo desacelera próximo a 

margem de quebra (entre o stoss e o lee side) da duna ou a crista (topo) da mesma. Isto 

ocorre em parte por causa da expansão do fluxo entre o topo e a quebra e em parte, por 

causa da pressão de retorno exercida por vórtices de retorno ou células de separação. 

Assim, a separação do fluxo começa próxima da linha de quebra unindo-se novamente  

logo em seguida (a uma pouca distância). A sotavento (lee side) a velocidade do vento 

(q) é menor e ocorre então, deposição. Logo após o ponto de união, o fluxo de ar 

próximo a superfície começa a acelerar e a porção da área de interduna sobre a qual o 

fluxo acelera é potencialmente erosional (Kocurek, 1996). 

Importante considerar que os casos a e b da figura 37 ocorrem devido a natureza 

da quebra entre o barlavento e o sotavento, e o ângulo de incidência no qual o vento 

atinge a linha de quebra ou linha do topo. A duna ilustrada na figura 37c, bem como a 

fig. 37a-b, apresentam um ângulo de incidência de praticamente 90° ou fluxo 

transverso, mas na fig. 37c o sotavento (lee side) apresenta-se mais suave (≈ 15° ou 

menos). Neste caso, o fluxo de separação não existe e, portanto, permanece unido. O 

fluxo de expansão e deposição ocorre sobre o sotavento e as ondulações que migram 

sobre o barlavento podem migrar para o sotavento, na forma de processos trativos 

(Kocurek, 1996). 

Na figura 37d, o vento atinge a linha de quebra obliquamente e o fluxo é 

deflacionado ao longo de toda a inclinação do sotavento, sendo formadas ondulações 
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que se orientam com suas linha de crista paralelas a inclinação a sotavento da duna. 

Processos gravitacionais podem predominar sobre o sotavento onde os ventos ao longo 

da inclinação são insuficientes para retrabalhar a areia transportada sobre a linha de 

quebra. Sobre grandes dunas, as quais possuem pequenas dunas superimpostas sobre o 

sotavento, estas também migram ao longo da inclinação (Sweet, 1992 apud Kocurek, 

1996). 

Entretanto, apenas algumas dunas na natureza podem ser representadas pela 

simples configuração mostrada na figura 37 (a-e), pois a maioria consiste de elementos 

transversos, oblíquos e longitudinais para qualquer vento primário e é a configuração 

destes elementos que determina o fluxo secundário e a natureza dos processos na 

superfície do sotavento (fig. 37f).  

Figura 37 – Fluxo de ar sobre as dunas. (a) Perfil de uma duna com fluxo transverso, 
mostrando zonas de fluxos secundários e taxa de transporte relativo (setas maiores). (b) Fluxo 
transverso sobre a inclinação da duna com vórtices de retorno mostrando processos na 
superfície. Na (b)-(f), as setas contínuas mostram o fluxo primário e as setas tracejadas, os 
fluxos secundários. (c) Fluxo transverso sobre uma duna arredondada. (d) Fluxo oblíquo. (e) 
Fluxo longitudinal. (f) Vista em planta de linha de cristas de dunas mostrando fluxo primário e 
secundário a sotavento (modificado de Sweet e Kocurek, 1990; kocurek, 1991; Sweet, 1992 
apud Kocurek, 1996)
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VII. 7. Vegetação do Sistema de Dunas 

Segundo Tsoar e Arens (2003), o fato da vegetação se fixar e desenvolver está 

principalmente relacionado com a intensidade da energia do vento (wind power), 

expresso pelo potencial de deriva de areia (drift potencial).  Assim, a duna pode ser 

vegetada quando a energia do vento é suficientemente baixa, onde, uma vez que isto 

ocorre, torna-se necessário uma pressão muito maior do vento para destruir a vegetação 

e reativar as dunas.  

A vegetação presente nas dunas frontais luta diariamente contra a deriva da 

areia, escassez de nutrientes, rápida drenagem da água, alta razão de evaporação e 

ressacas. Além do alcance das ondas, poucas plantas resistentes, como as gramíneas 

(Panicum racemosum), são capazes de sobreviver. Essas gramíneas são conhecidas 

como espécies pioneiras, pois são as primeiras a se estabilizar e assim, criam habitats

para que outras plantas possam se estabilizar através de seus sistemas de raízes, os quais 

aumentam a capacidade do solo na retenção da água e de nutrientes (Seeliger et al., 

2000). O Panicum racemosum, conhecido como a Marram grass brasileira, espalha-se 

rapidamente devido seus pedúnculos (hastes) formarem novas plantas quando atingem à 

superfície. Como esta vegetação retém facilmente a areia, o pedúnculo central continua 

a crescer mantendo a planta exposta ao sol e ao ar; permitindo, assim, que ela seja 

enterrada e aumente a altura da duna frontal. A partir da estabilização da vegetação 

pioneira, novas espécies vão surgindo e conforme aumenta a distancia da praia, a altura 

da vegetação vai aumentando, bem como a diversificação dos tipos (arbustivas e 

herbáceas a arbóreas), demonstrando uma sucessão ecológica extremamente didática 

(Seeliger et al., 2000). 

VII. 8. Conservação versus Importância  

 Diversas são as razões para se conservar e preservar o sistema de dunas, onde 

estas estão relacionadas com a importância do ecossistema citado. 

Dunas localizadas em zonas costeiras sob todos os tipos de climas mundiais, das 

regiões boreais aos trópicos, são importantes habitats ecológicos com diversas espécies 

endêmicas de fauna e flora e representam importantes sítios para recreação (Nordstrom, 

2000) e educação, além de abrigarem importantes sítios geológicos, paleontológicos e 

arqueológicos (sambaquis), onde se encontram recursos minerais, como areia, água, 

metais (ilmenita, rutilo, magnetita, zircão, minerais de terras raras), entre outros; bem 
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como, desempenham importantes funções: (a) protegem áreas adjacentes (campos, 

banhados, marismas, mangues, cursos d'água e zonas urbanas) contra os efeitos de 

marés altas, ventos e invasão de areia; (b) representam depósitos de areia para substituir 

a areia erodida por ondas ou levadas por tempestades; (c) estabilizam, em longo prazo, à 

frente da praia; (d) exercem uma barreira contra a penetração de água salgada no nível 

freático, mediante a pressão de água doce que armazenam (lençol freático), (e) interesse 

científico e constituem um laboratório natural de ensino, em que a demonstração visual 

da sucessão ecológica é notável, (f) possuem beleza paisagística e conferem identidade 

ao local; e,  (g) ecoturismo. 

A água doce proveniente das dunas é um recurso mineral importante para várias 

comunidades costeiras e vitais ao desenvolvimento de algumas comunidades vegetais 

associadas, as quais participam efetivamente do processo natural de fixação das areias 

inconsolidadas presentes nas dunas. Mudanças no nível do lençol freático, geralmente, 

introduzem processos abióticos e biológicos com efeitos de longo prazo sobre a 

ecologia das dunas, a fisiografia, habitat e características da vegetação (Seeliger et al, 

2000). 
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VIII – SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) 

 Diferentemente da classificação de unidades de paisagens, segundo o Plano de 

Manejo do Parque, os sistemas de dunas avaliados foram classificados de acordo com 

suas caracterizações ambientais. Para tanto, as áreas de estudo foram divididas em 

quatro classes, sendo estas: cobertura vegetal, geologia, vias de circulação e áreas 

construídas.  

 A classe cobertura vegetal foi subdividida em: vegetação rasteira, vegetação 

arbustiva arbórea rala, vegetação arbórea arbustiva densa, brechas na vegetação e áreas 

sem vegetação. A classe áreas construídas foi determinada através das benfeitorias, que 

no caso do Parque das Dunas, foi separada ainda em campo do exército, Centro de 

Convenções, pista de aeromodelismo e antenas de telecomunicações. A classe geologia 

foi determinada pela Formação Barreiras e a classe, vias de circulação, por trilhas, 

trilhas acentuadas e ruas. 

 Para a caracterização ambiental dos sistemas de dunas estudados foram 

confeccionados dois Mapas Temáticos (anexo 1)  com o software ArcGis 8.3. e seus 

respectivos  bancos de dados, onde o quadro 02 mostra de forma resumida as principais 

classes que foram empregadas na aplicação da lista de controle (checklist).

 Segundo os dados obtidos no quadro 02, o Sistema de Dunas Parque das Dunas 

apresenta aproximadamente 6% de sua área sem vegetação (incluso também as brechas 

na vegetação), 72% de vegetação arbórea arbustiva densa, 13% de vegetação arbustiva 

arbórea rala e 0,65% de vegetação rasteira e/ou pioneira. O restante está atribuído à 

presença das trilhas. O Sistema de Dunas Barreira do Inferno apresenta 

aproximadamente 10% de sua área sem vegetação (incluso também as brechas na 

vegetação), 55% de vegetação arbórea arbustiva densa, 25% de vegetação arbustiva 

arbórea rala e, 10% de vegetação rasteira e/ou pioneira. 
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Quadro 02 – Banco de dados referente aos Sistemas de Dunas Parque das Dunas e Barreira do Inferno.  

Classes Descrição 

Área 
(metros 

quadrados)
Comprimento 

Médio (m) 
Largura 

Média (m) 
Área 

Construída Campo do Exército 512.307,00 

 Benfeitorias 42.546,00 

Geologia Formação Barreiras 9.337,00 

Cobertura 
Vegetal Vegetação rasteira 76.030,00 

Vegetação arbustiva arbórea 
rala 1.536.858,00

Vegetação arbórea arbustiva 
densa 8.365.328,00

 Brechas na vegetação 479 

 Área sem vegetação 682.392,00 

  

Sistema de 
Dunas 
Parque 

das Dunas Total 11.670.265 7.576 1.769 

Área 
Construída Benfeitorias 21.359 

Geologia Formação Barreiras 1.160 

Cobertura 
Vegetal Vegetação rasteira 716.280 

Vegetação arbustiva arbórea 
rala 1.817.130 

Vegetação arbórea arbustiva 
densa 4.003.162 

 Brechas na vegetação 4.198 

 Área sem vegetação 724.921 

  

Sistema de 
Dunas 

Barreira 
do Inferno Total 7.369.341 4.139,00 1.640,00 

IX – SUSCETIBILIDADE/VULNERABILIDADE DOS SISTEMAS DE DUNAS 

FRENTE ÀS PRESSÕES ANTRÓPICAS 

Muitos estudos têm relatado as dunas como sistemas extremamente vulneráveis, 

pois mostram rápidas mudanças frente ao estresse, o qual pode ser induzido por: (a) 

fatores naturais como danos causados por ressacas (Dias et al., 1994); (b) fatores 

antropogênicos como incontroláveis pressões de visitantes; e/ou, (c) impactos de 

animais (Williams et al., 1993). Muitas dessas mudanças não são sempre negativas e 

como exemplo, temos as dunas do litoral britânico, onde muito da diversidade desse 

sistema é resultado da pastagem de animais domésticos e selvagens (Boorman, 1989

apud Williams et al., 1993). 
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O potencial de vulnerabilidade é determinado por parâmetros que constituem o 

ambiente físico, geomorfológico e ecológico, e o nível de manejo normalmente 

determinará o grau de “vulnerabilidade condicional ou condição da vulnerabilidade”. 

Em muitos casos ela é baixa onde a fiscalização de manejo é efetiva e alta onde a 

fiscalização de manejo é falha, deixando assim, extensas degradações. Onde o grau de 

utilização do sistema é baixo, como por exemplo, as praias de difícil acesso, a falta de 

manejo pode ser uma atitude racional (Williams et al., 1993).  

Discussões sobre a possibilidade de se definir a vulnerabilidade dos campos de 

dunas são realizadas em vasta literatura. Entretanto, autores acreditam que o 

entendimento multidisciplinar dos sistemas de dunas é necessário para calcular a 

vulnerabilidade e definir medidas de proteção e estratégias efetivas para o seu 

gerenciamento futuro. Com esse objetivo, pesquisadores europeus definiram uma 

metodologia de avaliação dos níveis de vulnerabilidade dos campos de dunas para as 

praias do noroeste da Europa, mais precisamente França Reino e Unido (Boderè et al., 

1991; Williams et al.,1993; 1994). Posteriormente, este modelo foi testado com 

resultados positivos na Espanha e Portugal por pesquisadores da Universidade do 

Algarve (Dias et al., 1994) através do projeto Eloise/Dunes. O mesmo modelo proposto 

por Boderè et al (1991) foi empregado por Fracasso (2001) para apenas uma praia no 

litoral de Santa Catarina, sul do Brasil, a qual teve que ser compartimentada em seis 

diferentes segmentos já que a mesma apresentava sistemas de dunas heterogêneos e a 

metodologia utilizada considera apenas sistema dunares homogêneos, onde foram 

possíveis de se observar resultados positivos no que se refere ao fácil manuseio e a 

objetividade do checklist.

 IX.1. LISTA DE CONTROLE (CHECKLIST) PROPOSTA POR BODERÈ ET AL

(1991) 

I. Categoria A – Localização e morfologia das dunas 

1) Pista (fetch) ortogonal das ondas, 

2) Área de superfície da duna, 

3) Comprimento da duna costeira, 

4) Largura (extensão da faixa dunar), 

5) Altura máxima das dunas, 

6) A. Se existem cristas – número dos picos principais, 
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B. Se encoberta até o topo – inclinação da duna; e,  

C. Se ancoradas sobre escarpas – altura dessas escarpas (m) 

7) Área de afloramento do lençol freático, e, 

8) Tamanho das partículas da duna frontal (Phi). 

Para a lista de controle proposta por Boderè et al (1991), a categoria A – 

Localização e morfologia das dunas – refere-se, inicialmente, às características físicas 

do sistema dunar, a relação deste sistema frente aos agentes destrutivos e construtivos, à 

inércia do sistema e a fatores locais, que podem influenciar na resiliência do sistema. O 

primeiro parâmetro, relacionado à pista (fetch) das ondas é obtido através da pista de 

atuação das ondas para a costa do local de estudo. 

II. Categoria B – Condições da praia 

1) Largura da zona intermareal, 

2) Entrada de suprimento arenoso, 

3) Percentagem de detritos cobrindo a face praial, 

4) Percentagem de dunas frontais carreadas pelo choque direto com o 

mar, 

5) Percentagem de dunas carreadas para o mar em relação à própria 

altura das dunas, 

6) Canais (inlets) em direção à praia, 

7) Largura dos canais, 

8) Algas sobre a face praial; e, 

9) Colonização da vegetação na zona entre a face da duna e as marés 

mais altas de sizígia 

A categoria B - Condições da praia – reúne os parâmetros referentes às 

condições momentâneas da praia que evidenciam as modificações temporais, ou seja, 

durante períodos anteriores e posteriores às ressacas. 

O segundo parâmetro referente a esta categoria (entrada de suprimento arenoso) 

é avaliada em baixa quando a parte frontal das dunas exibe uma tendência erosiva e em 

alta quando ocorre a formação de dunas incipientes, principalmente evidenciadas em 

períodos posteriores a momentos erosivos; e, em média, quando nenhum dos dois casos 

citados ocorre. O sexto parâmetro refere-se aos canais de sobrelavagem ou 
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arrombamento (washover inlets), ocasionados pelo galgamento dos sedimentos sobre as 

dunas após momentos episódicos de ressacas. 

III. Categoria C – Características dos 200 metros adjacentes a praia  

1) Percentagem da face do sistema não vegetado, 

2) Rupturas de Deflação (Blowouts) como percentagem do sistema, 

3) Sedimento provindo do continente para o sistema, 

4) Invasão de água salgada nas dunas, 

5) Percentagem de dunas incipientes ao longo da beira da praia, 

6) Percentagem de aberturas no sistema de dunas incipientes, 

7) Percentagem de dunas frontais vegetadas na sua face voltada para o 

mar, 

8) Depósitos de areia recente colonizados por Panicum rancemosum,

9) Cobertura vegetal “impenetrável”, 

10)  Mudanças frontais desde 1938, 

11)  Mudanças da cobertura vegetal desde 1938; e, 

12)  Embasamento presente nos 200m adjacentes 

A categoria C – Características dos 200m adjacentes à praia – reúne os 

parâmetros que caracteriza o sistema praial e as dunas mais próximas da praia, pois 

estes sistemas apresentam-se em equilíbrio dinâmico (sistema de dunas e sistema 

praial).  

O terceiro parâmetro desta categoria (sedimento provindo do continente para o 

sistema) foi obtido através da presença ou não de canais/sangradouros, os quais são 

fontes potenciais de sedimento de origem continental em direção à praia e, portanto, 

funcionam como entrada (input) dos mesmos. Quando não ocorre a presença de canais, 

os sedimentos provindos da origem continental devem ser considerados “nulos”. 

O quarto parâmetro, relativo à invasão de água salgada nas dunas, refere-se à 

presença de leques de arrombamento ou de sobrelavagem (washover fans).  

O ano comparativo referente nos parâmetros dez e onze foi de 1978, pois foram 

as fotografias aéreas existentes de maior escala (1: 40.000). O último parâmetro desta 

categoria (embasamento presente em frente à praia) é importante, pois a presença de um 

embasamento implica em um maior trapeamento de sedimentos e possíveis formações 

de tômbolos, o que pode significar uma área fonte significativa. 
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IV. Categoria D – Pressão de Uso 

1) Pressão de visitantes, 

2) Acesso rodoviário ao campo de dunas, 

3) Trânsito rodoviário nas dunas, 

4) Passeio de cavalo nas dunas, 

5) Densidade de trilhas, 

6) Aprofundamento das trilhas, 

7) Acampamentos comerciais, 

8) Acampamentos dispersos, 

9) Habitações, 

10) Proprietários, 

11) Principal proprietário, 

12) Extração comercial/aleatória, 

13) Presença de gado/ovelha; e, 

14) População de coelhos 

A categoria D – Pressões de uso - reúne os parâmetros que analisam, de forma 

geral, todo o tipo de pressão que atua/pressiona o sistema de dunas, estando, portanto, 

diretamente relacionado com a suscetibilidade/vulnerabilidade do mesmo.  

O sétimo parâmetro desta categoria foi adaptado por Fracasso (2001) para 

construções fixas sobre as dunas (salva-vidas, quiosques e/ou bares, bem como 

acampamentos comerciais que apresentem estruturas fixas como banheiros, refeitórios), 

pois para o Brasil, estas estruturas apresentam-se bem mais impactantes no sentido 

negativo de forma a alterar o ecossistema avaliado. 

V. Categoria E – Medidas Recentes de Proteção 

1) Vigilância e manutenção, 

2) Percentagem da área com acesso restrito, 

3) Estacionamento controlado, 

4) Passeios de cavalo controlado, 

5) Tráfego nas dunas controlado, 

6) Trilhas gerenciadas, 
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7) Armadilhas de areia, 

8) Plantio de vegetação em áreas móveis das dunas, 

9) Placas informativas, 

10) Trabalho de proteção marinha relacionada com erosões costeiras, e, 

11) Proteção pela legislação 

A Categoria E – Medidas recentes de proteção – reúne as medidas de proteção 

que recentemente foram implantadas dentro do sistema de dunas. 

IX.1.1.RESULTADO E DISCUSSÃO DO SISTEMA DE DUNAS PARQUE DAS 

DUNAS 

Em decorrência do Sistema de Dunas Parque das Dunas ser uma unidade de 

conservação (UC) e para tanto ter sido geograficamente limitado, e; portanto, 

segmentado, apenas esta unidade foi analisada, não sendo analisado o segmento mais 

próximo do mar. Assim, o primeiro parâmetro da categoria A referente a pista das ondas 

não pôde ser aplicado (quadro no anexo 2).  

Pelo mesmo motivo expresso acima, a categoria B (quadro no anexo 2) não foi 

aplicada para o Sistema de Dunas Parque das Dunas, pois a mesma avalia as condições 

da praia. Isto porque, o sistema praial, pode ser uma fonte significativa de areia para a 

formação das dunas incipientes (dunas frontais ou dunas primárias) e a partir destas, 

toda a sucessão de um campo dunar.  Entretanto, o sistema de dunas avaliado apresenta-

se destituído da influência do sistema praial em decorrência da construção da Via 

Costeira, a qual compartimentou o Sistema de Dunas Parque das Dunas. Portanto, a 

praia não se apresenta mais tão importante no que se refere ao abastecimento 

sedimentar, ainda mais se adicionarmos a presença de um aterro e de grandes hotéis, os 

quais acabam dificultando o transporte sedimentar.  

No entanto, conforme a figura 38 observa-se a presença de pequenas dunas 

incipientes, bem como da vegetação pioneira que indica o abastecimento sedimentar a 

partir da praia. Assumindo que estas pequenas dunas se constituíram após a construção 

da estrada Via Costeira e do aterro, deduz-se que o abastecimento sedimentar para 

formação de campos dunares é bastante modesto. Na figura pode-se verificar, também, 

que a areia proveniente da praia (que apresenta uma pista eólica bastante reduzida), e 

devido ao aterro e aos hotéis que constituem barreira com amplitude significativa, 
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dificilmente pode abastecer os corpos dunares do Parque das Dunas (localizado mais à 

direita da área visível na fotografia).  

Conforme descrito para o item B, alguns parâmetros da categoria C (quadro no 

anexo 2), também não puderam ser aplicados, pois os mesmos referem-se à influência 

do sistema praial sobre a presença ou não de dunas incipientes. Assim, a presença de 

dunas incipientes ao longo da beira da praia não tem influência em um sistema 

localizado a aproximadamente 500 m da praia e a uma altura (dunas alcantiladas sobre o 

Grupo Barreiras) significativa. 

O nono parâmetro da categoria D (quadro no anexo 2) referente às habitações 

não foi aplicado para o Sistema de Dunas Parque das Dunas, pois o mesmo e 

caracterizado como uma Unidade de Conservação e de acordo com a Lei nº 9985/00 

(SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação), habitações em parques não e 

permitido.  

O parâmetro dez da categoria E referente à erosão marinha (quadro no anexo 2) 

não foi aplicado, pois a influência marinha para o sistema de dunas avaliado não 

apresenta importância em decorrência do isolamento do mesmo do sistema praial. 

Figura 38 – Presença de pequenas dunas (dunas incipientes) 
formadas no sistema aterrado pela construção da Via Costeira, o 
que o separa do sistema de dunas do Parque das Dunas. 
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Assim temos: Categoria A – 38,88%, Categoria B – Não aplicável ao sistema de 

dunas avaliado, Categoria C – 25%, Categoria D – 15,38% e Categoria E – 77,5%. 

Índice de Vulnerabilidade (VI) = (Categoria A + Categoria C + Categoria D)/3, 

portanto, 

IV = 26,42% 

Índice de Proteção (PM) = Categoria E, portanto, 

MP = 77,5%

IV/MP = estabilidade do sistema, ou seja, o balanço entre o nível de 

vulnerabilidade e as respostas ao manejo, portanto, 

IV/MP = 0,34 (resposta inferior ao limite estabelecido e, portanto, local de 

manejo excessivo. Isto é, quando este valor apresenta-se abaixo de 0,8, o modelo indica 

uma resposta positiva e, portanto, o sistema apresenta-se altamente manejado)

O gráfico columnar representado pela figura 39, mostra que cada categoria é 

representada pelos eixos do quadrilátero, onde os mesmos localizam-se por dentro da 

circunferência representada pelo Índice de Proteção. Mostrando, portanto, um IP 

elevado e pressões de uso (categoria D) pouco significativas. No entanto, a categoria B 

não pode ser avaliada, pois não era relevante para o sistema de dunas estudado. 

Figura 39 – Categorias e Índice de Proteção (IP) plotados para o Sistema de Dunas 
Parque das Dunas. 
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O gráfico em U (figura 40) permite-nos avaliar o quão equilibrado está a 

vulnerabilidade do sistema de dunas avaliado frente às medidas de proteção. Assim, de 

acordo com a figura, o Sistema de Dunas Parque das Dunas apresenta-se extremamente 

manejado, pois a reta vermelha encontra-se ascendente, da esquerda para direita.  

Figura 40 – Índice de Vulnerabilidade (IV) e Índice de Proteção (IP) plotados 
para o Sistema de Dunas Parque das Dunas. 



Capítulo 5 – Suscetibilidade/Vulnerabilidade do sistema de Dunas 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

85

IX.1.2. RESULTADO E DISCUSSÃO DO SISTEMA DE DUNAS BARREIRA DO 

INFERNO 

O sistema de dunas Barreira do Inferno também apresentou alguns parâmetros 

que não puderam ser aplicados. Assim, o sétimo parâmetro da categoria B (quadro no 

anexo 2) não foi aplicado, pois não existem cursos d’água no sistema de dunas avaliado. 

O parâmetro seis da categoria C (quadro no anexo 2) não é aplicável, pois não 

foram evidenciadas dunas incipientes no sistema de dunas avaliado. 

De acordo com as fotografias aéreas de 1978 (1: 40.000), as mudanças do 

sistema de dunas frontais da Barreira do Inferno não aumentaram e nem diminuíram, 

mas apenas oscilaram, no entanto, a vegetação, embora estivesse presente em alguns 

locais em 1978, e atualmente, apresente dunas ativas, em outros a mesma apresenta-se 

mais adensada, o que faz concluir que a mesma, de uma maneira geral, não sofreu 

alterações nem para mais, nem para menos (Figura 41). 

O parâmetro nove da categoria C (quadro no anexo 2) não foi avaliado, pois 

como a área pertence à aeronáutica, ou seja, é uma área militar, não ocorre à presença 

de habitações de particulares, sendo as obras presentes enquadradas no parâmetro 

anterior (oitavo), Construções Fixas. 

O décimo parâmetro da categoria E (quadro no anexo 2) não foi aplicado, pois 

não foi evidenciado in locu a presença de erosão costeira. 

Figura 41 – Visualização do Morro do Careca em 1950 (esquerda) e 2005 (direita), parte integrante do campo 
dunar da Barreira do Inferno.  
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Assim temos: Categoria A – 62,5%, Categoria B – 40,62%, Categoria C –

38,63%, Categoria D – 15,38% e Categoria E – 65%. 

Índice de Vulnerabilidade (VI) = (Categoria A + Categoria B + Categoria C + 

Categoria D)/4, portanto, 

IV = 39,28%

Índice de Proteção (PM) = Categoria E, portanto, 

MP = 65%

IV/MP = estabilidade do sistema, ou seja, o balanço entre o nível de 

vulnerabilidade e as respostas ao manejo, portanto, 

IV/MP = 0,60 (resposta inferior ao limite estabelecido e, portanto, local de 

manejo excessivo. Isto é, quando este valor apresenta-se abaixo de 0,8, o modelo indica 

uma resposta positiva e, portanto, o sistema apresenta-se altamente manejado)

O gráfico columnar representado pela figura 42, mostra que cada categoria é 

representada pelos eixos do quadrilátero, onde os mesmos localizam-se por dentro da 

circunferência representada pelo Índice de Proteção. Mostrando, portanto, um IP 

elevado e pressões de uso (categoria D) pouco significativas. 

Figura 42 – Categorias e Índice de Proteção (IP) plotados para o Sistema 
de Dunas Barreira do Inferno. 
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O gráfico em U (figura 43) permite-nos avaliar o quão equilibrado está à 

vulnerabilidade do sistema de dunas estudado frente às medidas de proteção. Assim, de 

acordo com a figura, o Sistema de Dunas Barreira do Inferno apresenta-se 

extremamente manejado, pois a reta vermelha encontra-se ascendente.  

No entanto, em decorrência da não aplicabilidade de algumas categorias para o 

Sistema de Dunas Parque das Dunas, foi desenvolvido um novo checklist, pois o 

anterior (Boderè et al, 1991) foi desenvolvido para as dunas frontais (incipientes ou 

estabilizadas) com o objetivo de “indicar a saúde da praia”. Assim sendo, o checklist 

proposto por Boderè et al. (1991) apenas pode ser aplicado a dunas costeiras atuais, ou 

seja, as dunas localizadas na zona costeira que possuem um abastecimento sedimentar 

atual ou que a presença das mesmas possam ser justificadas pela fonte sedimentar, o 

pista eólica e os ventos presentes. No entanto, as dunas costeiras atuais que apresentam 

uma altura superior a 50 metros, na sua maioria, não conseguem se justificar com o 

abastecimento sedimentar atual. Ou seja, se retirarmos o campo dunar, será que as 

mesmas apresentariam condições naturais de se recomporem ao seu tamanho original? 

Figura 43 – Índice de Vulnerabilidade (IV) e Índice de Proteção (IP) 
plotados para o Sistema de Dunas Barreira do Inferno. 
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Caso a resposta seja negativa, estamos assim, nos referindo as dunas relíquias, onde sua 

existência está relacionada a uma outra situação ambiental diferente da atual.  

IX.2. LISTA DE CONTROLE (CHECKLIST) PROPOSTA PELO PRESENTE 

TRABALHO 

I – Tipologia 

Esta categoria está subdividida em duas subcategorias denominadas de: (a) 

Dunas atuais ou relíquias e (b) Dunas ativas ou fixas. A primeira subcategoria está 

diretamente relacionada com o abastecimento sedimentar, ou seja, os sedimentos que 

alimentam o sistema de dunas fazendo com que os mesmos apresentem-se em equilíbrio 

com as condições atuais do ambiente.  

A segunda subcategoria está diretamente relacionada à atividade das dunas, ou 

seja, ao transporte sedimentar e a presença ou não de vegetação, sendo estas típicas ou 

não de dunas e enquadradas em três diferentes tipos: gramíneas ou pioneiras, arbustivas 

e arbóreas, bem como o adensamento da vegetação. Isto porque, independente se as 

dunas apresentam diferentes tipos de vegetação, mas se as mesmas apresentam-se com 

uma baixa densidade, o transporte sedimentar pode existir.  

No entanto, as presentes subcategorias nos fornecem dados para os dois 

extremos, sedimentos provindos de um abastecimento atual ou não e a ocorrência ou 

não de transporte sedimentar, sendo possível, ainda, todos os estágios intermédios desde 

os relíquias puros até aos sedimentos modernos autóctones, nos quais não teriam sido 

preservados quaisquer atributos petrográficos ou fisiográficos imputáveis ao ambiente 

sedimentar anterior (Swift et al, 1971). 

Segundo MacManus (1975), quando se consideram as partículas e a formação 

dos depósitos é essencial que se tenham em atenção os processos envolvidos, sendo 

estes: (a) Processos de Fornecimento, responsáveis pelo fornecimento de partículas para 

o depositário (local onde as partículas são depositadas); e, (b) Processos de 

Distribuição/Remobilização, responsáveis pela distribuição dessas partículas no 

depositário. Assim, ainda segundo o referido autor, os processos de fornecimento são 

considerados como "modernos" se a sua "configuração", no momento em que a 

partícula chegou ao depositário, apresenta-se análoga à atual. Caso contrário esses 

processos podem ser considerados como "relíquia".  
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Os processos de distribuição são os responsáveis pela distribuição e acumulação 

das partículas no depositário e, conseqüentemente, pela formação dos depósitos. Se os 

processos de distribuição são modernos, isto é, se têm configurações análogas à atual, 

conduzem à formação de "depósitos modernos". Se, pelo contrário, existe diferença 

significativa entre a configuração dos processos responsáveis pela formação dos 

depósitos e a configuração dos atuais processos de distribuição, esses depósitos são 

considerados "depósitos relíquia". 

A inter-relação destes processos é utilizada por MacManus (1975), com 

adaptações sugeridas por Dias (1987), na definição dos conceitos que permitem 

classificar os diferentes tipos de sedimentos (figuras 44 e 45) em: (a) Sedimentos 

Neotéricos, os quais são caracterizados por depósitos modernos constituídos por 

partículas que estão presentemente a ser fornecidas ao depositário, (b) Sedimentos 

Protéricos, os quais são caracterizados por depósitos modernos constituídos por 

partículas que chegaram ao depositário antes do Presente (ou seja, antes dos processos 

adquirirem configuração análoga à atual), (c) Sedimentos Anfotéricos, os quais são 

caracterizados por depósitos modernos constituídos não só por partículas que estão 

atualmente a chegar ao depositário, mas também por outras que para aí foram 

transportadas anteriormente, (d) Sedimentos Palimpsestos, os quais são caracterizados 

por constituírem depósitos relíquia contendo algumas partículas que estão a ser 

transportadas atualmente para o depositário, e por fim, (e) Sedimentos Relíquia, os quais 

são caracterizados por depósitos não contaminados por partículas recentes. 

Figura 44 – Sistematização adaptada de MacManus (1975) baseada na 
configuração dos depósitos.  



Capítulo 5 – Suscetibilidade/Vulnerabilidade do sistema de Dunas 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

90

Assim, fazendo uma analogia ao sistema dunar, as verdadeiras dunas costeiras 

atuais, como as dunas frontais e incipientes, seriam neotéricas, onde os processos de 

fornecimento são atuais, tal como os de remobilização das partículas nas dunas. Dunas 

onde os processos de fornecimento não são atuais, mas as partículas estão a ser 

remobilizadas pelos processos atuais; e por isso, continuam a migrar; seriam dunas 

protéricas. Dunas que apresentem processos de fornecimento, por menor que seja, 

atual, ou seja, constituídas não só por partículas que estão atualmente a chegar ao 

sistema, mas também por outras que para aí foram transportadas anteriormente são 

denominadas de dunas anfotéricas. Dunas que pressupõem processos de fornecimentos 

e de remobilização das partículas de areia diferentes dos atuais, embora continue 

havendo alguma introdução de partículas modernas são denominadas de palimpsesticas

e por fim, dunas onde não exista introdução significativa de partículas modernas, nem 

processos de remobilização são denominadas de dunas relíquias.

Portanto, a primeira categoria do novo checklist engloba duas subcategorias, 

onde os parâmetros referente a primeira estão relacionados as respostas referente ao 

grau de abastecimento sedimentar e os parâmetros referentes a segunda subcategoria 

estão relacionados as respostas referente ao grau de transporte ou redisponibilizacão dos 

sedimentos. 

Figura 45 – Adaptado da representação esquemática da sistematização de McManus 
(1975). O retângulo azul representa o depositário. N – Neotérico, Pr, Protérico, A – 
Anfotérico, R – Relíquia e Pa – Palimpsesto. 
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A) Dunas atuais ou relíquias – Abastecimento Sedimentar 

1) Presença de montículos de areia com ou sem vegetação do tipo gramínea 

(pioneira) na periferia do campo dunar, 

2) Entrada de suprimento arenoso/abastecimento do sistema, 

3) Disponibilidade de sedimentos na periferia do campo dunar, 

4) Presença de obstáculos que impeçam o transporte da areia a partir da área 

fonte, 

5) Distância da área fonte mais próxima, 

6) Presença de dunas localizadas em cima de escarpas (dunas alcantiladas), 

7) Altura máxima das dunas, 

8) Coloração da areia; e, 

9) Presença de árvores. 

O primeiro parâmetro desta categoria avalia a presença de montículos de areia 

com ou sem vegetação do tipo gramínea na periferia do campo dunar. Em outras 

palavras, este parâmetro avalia a presença de dunas do tipo coppice, nebkha, hummock

ou shadow dunes, onde as mesmas são formadas a partir da existência de fonte 

sedimentar disponível. Vale a pena ressaltar que a presença destes montículos deve ser 

avaliada na periferia do campo dunar, pois estas podem estar presentes na bacia de 

deflação de uma ruptura de deflação (blowout), no entanto, as mesmas podem ser 

formadas a partir da areia pré-existente, a qual é erodida e apenas redisponibilizada o 

que não avaliaria a introdução de "novas" partículas de areias.  

O segundo parâmetro refere-se à entrada de suprimento arenoso ou o 

abastecimento do sistema, o qual apresenta-se relacionado com o tamanho da área fonte. 

Ou seja, se pegarmos um sistema de dunas costeiro, onde a praia é a principal área 

fonte, quanto menor for à largura da mesma, menor será o abastecimento sedimentar e 

assim, podemos dizer que o abastecimento sedimentar, a partir desta área fonte, 

apresenta-se muito pouco significante. 

O terceiro parâmetro refere-se à disponibilidade de sedimentos na periferia do 

campo dunar, pois a fonte sedimentar não precisa ser necessariamente, o sistema praial. 

O quarto parâmetro refere-se à presença de obstáculos que impeçam o transporte da 

areia a partir da área fonte, como por exemplo, temos o Sistema de Dunas Parque das 

Dunas, que conforme já dito, foi segmentado pela construção da Via Costeira e na 
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localidade mais próxima da praia foram  construídos grandes hotéis o que acaba por 

dificultar o transporte sedimentar ou a introdução de novas areias ao sistema de dunas.

O quinto parâmetro está indiretamente relacionado à disponibilidade sedimentar 

e o sexto, reflete a porcentagem de dunas alcantiladas, ou seja, dunas que estão 

localizadas acima de grandes escarpas ou falésias, isto porque, as dunas assim 

localizadas, muito provavelmente, estejam relacionadas a dunas relíquias, pois por mais 

finos que sejam os sedimentos e por mais forte que seja o transporte eólico, a areia, 

muito dificilmente conseguiria atingir a uma altura considerável, tendo, portanto, estas 

dunas sido formada em condições ambientais diferentes das atuais (por exemplo, nível 

de mar baixo).  

O sétimo parâmetro esta relacionado a altura máxima das dunas, ou seja, 

conforme maiores são as dunas, menos relação com o abastecimento sedimentar atual as 

mesmas estão, pois as dunas costeiras atuais apresentam-se, na grande maioria, de 

pequeno porte.  

O parâmetro oito refere-se à coloração das dunas, pois dunas mais 

avermelhadas, na sua grande maioria, refletem dunas mais antigas ou pleistocênicas em 

função da grande concentração do ferro, e dunas mais esbranquiçadas refletem, na 

grande maioria, dunas mais recentes ou holocênicas. O nono parâmetro avalia a 

presença ou não de árvores, onde sua presença também reflete, na grande maioria, dunas 

mais antigas.  

B) Dunas ativas ou fixas – Atividade das dunas 

1) % das dunas sem cobertura vegetal, 

2) % da vegetação pioneira ou do tipo gramínea/rasteira, 

3) % da vegetação arbustiva/arbórea, 

4) Densidade da vegetação, 

5) % das rupturas de deflação (blowouts) no sistema de dunas, 

6) Aumento ou diminuição dos blowouts dos últimos 10 anos, 

7) Pluviosidade, 

8) Intensidade eólica, 

9) Freqüência eólica; e, 

10) % da área interdunar úmida ou área relativa total de afloramento do lençol 

freático 
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O primeiro parâmetro desta subcategoria esta relacionado à porcentagem de 

dunas sem cobertura vegetal, pois sem a vegetação, caso o vento seja significativo, o 

transporte sedimentar pode então existir. O mesmo pode ser dito em relação às rupturas 

de deflação (blowouts), referente aos parâmetros cinco e seis, pois nestes locais ocorre 

um intensivo transporte eólico. No entanto, conforme dito anteriormente, não importa 

apenas o tipo de cobertura vegetal (parâmetros dois e três), mas também a densidade 

que a mesma se encontra (parâmetro quatro). Ou seja, em locais onde haja cobertura 

vegetal do tipo gramínea, o transporte sedimentar é maior do que em locais onde 

existam vegetações do tipo arbustivas, no entanto, se a cobertura vegetal do tipo 

gramínea apresenta-se completamente densa, ao contrário da cobertura vegetal do tipo 

arbustiva, a qual apresenta-se bastante espaçada, o transporte sedimentar será maior 

neste segundo local. 

O sétimo parâmetro está relacionado a pluviosidade, pois a mesma é de extrema 

importância no transporte sedimentar e na presença da vegetação. Assim sendo, quanto 

maior for a pluviosidade, maior será a dificuldade no transporte sedimentar. Vale a pena 

ressaltar que a pluviosidade em um determinado local pode ser a mesma que em outro 

local, no entanto, o primeiro local apresenta uma pluviosidade diluída ao longo do ano e 

no segundo local, a pluviosidade apresenta-se concentrada em apenas três meses do ano 

(caso especifico para os sistemas de dunas estudados neste trabalho) sendo os meses 

restantes sem chuva, assim, o transporte sedimentar ocorrerá em maior intensidade no 

segundo local do que no primeiro. De acordo com Wilson (1973 apud Kocurek, 1996), 

em muitos desertos presentes nos dias atuais, 1500 mm/ano de chuva marcam a divisão 

entre sistemas eólicos ativos e aqueles estabilizados pela vegetação. 

Os oitavo e nono parâmetros estão relacionados à atuação eólica, sendo estas 

intensidade e freqüência, respectivamente. Isto porque, quanto maior a intensidade 

eólica, maior o transporte sedimentar, no entanto, o vento pode ser forte o suficiente 

para transportar sedimentos, mas ocorrer em apenas uma determinada época do ano, em 

decorrência do mesmo não apresentar-se constante ou freqüente. 

O último parâmetro desta subcategoria refere-se a porcentagem da área 

interdunar úmida ou área relativa total de afloramento do lençol freático, pois quanto 

maior for a área úmida, maior será a dificuldade no transporte sedimentar.
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II – Pressão de Uso 

1) Pressão dos visitantes, 

2) Acesso Rodoviário ao campo de dunas (estradas, ...), 

3) Trânsito rodoviário nas dunas (buggys, 4x4,...), 

4) Existência de estradas através do campo dunar, 

5) Densidade/Quantidade de trilhas, 

6) Aprofundamento/Intensidade das trilhas, 

7) Construções fixas sobre as dunas, 

8) Acampamento sobre as dunas, 

9) Extração comercial ou aleatória, 

10) Presença de gado/ovelha/cabras e/ou coelhos; e, 

11) Proprietários 

Esta categoria está relacionada às pressões de uso, ou seja, as pressões 

antrópicas relacionadas ao sistema avaliado. Assim, quanto maior for a pressão dos 

visitantes (parâmetro um); quanto mais acessos rodoviário ao campo dunar (facilidade 

de acesso) (parâmetro dois), maior o trânsito sobre as dunas (parâmetro três), mais 

acessos através do campo dunar (parâmetro quatro), trilhas (parâmetros cinco e seis), 

construções fixas (parâmetro sete), acampamento (parâmetro oito) e extração comercial 

ou aleatória da areia (parâmetro nove), maior será o estresse causado a este ecossistema. 

O décimo parâmetro avalia a presença de gado, ovelhas e cabras existentes no 

sistema dunas, pois quanto maior a presença destes animais, maior será o dano causado 

na cobertura vegetal. A referência aos coelhos dar-se-á devido ao fato de que esses 

animais apresentam-se problemático, pois se reproduzem extremamente rápido e são 

extremamente vorazes em relação a sua alimentação na cobertura vegetal.

O décimo primeiro parâmetro refere-se à quantidade de proprietários, pois se 

forem muitos, maior será a probabilidade em relação à pressão de uso quando 

comparado a apenas um proprietário.   

III – Conflitos 

1) Migração da areia sobre as zonas urbanizadas adjacentes ao campo dunar, 

2) Migração da areia sobre monumentos históricos ou de elevado interesse social 

e cultural, 
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3) Migração da areia sobre campos agrícolas ou de elevado interesse econômico 

(indústrias, estradas,...), 

4) Migração da areia sobre corpos hídricos (lagoas, rios,...), 

5) Importância do campo dunar para o abastecimento de aqüíferos, 

6) Importância da água do aqüífero (abastecido pelas dunas) para o 

abastecimento de populações, 

7) Importância do campo dunar em relação ao microclima local ou regional, 

8) % de área periférica/adjacente às dunas que estão urbanizadas, 

9) Representatividade das dunas em relação à dificuldade no acesso da 

comunidade a algum lugar de interesse (praias, outras cidades,...); e, 

10) Representatividade das dunas (atualmente) como um chamativo turístico 

(cartão-postal). 

Conforme dito anteriormente, esta categoria deixa implícito uma ótica 

conservacionista ou não, pois quanto maior forem os conflitos em relação ao sistema de 

dunas avaliado, menos conservacionista tenderá a ser a ótica e vice-versa. Ou seja, se, 

por exemplo, a duna avaliada apresenta-se móvel e se os conflitos gerados por ela são 

muitos, ele acaba por encaixar-se dentro de uma ótica não-conservacionista onde, o fato 

da duna ser móvel acaba por incomodar e melhor seria se a mesma fosse fixa. Caso 

contrário, se os conflitos gerados por esta duna forem mínimos, ela acaba por encaixar-

se dentro de uma ótica conservacionista, ou seja, a duna móvel pode continuar sendo 

móvel. 

Assim, os parâmetros um, dois, três e quatro estão relacionadas a migração da 

duna, onde a mesma acaba por soterrar zonas urbanas, monumentos históricos ou de 

elevado interesse social e cultural, campos agrícolas ou de elevado interesse econômico 

e corpos hídricos acarretando em maiores ônus ao município em decorrência da 

necessidade da retirada e dragagem da areia. 

Os parâmetros cinco e seis estão relacionados a importância do campo dunar 

para o abastecimento de aqüíferos e o quanto o mesmo e utilizado pelas comunidades, 

ou seja, o quanto esses aqüíferos são importantes. Isto corre em decorrência da alta 

permeabilidade das areias, onde ocorre a percolação dos fluidos. 

Em relação ao sétimo parâmetro desta categoria, em muitos casos, as dunas 

acabam por gerar um microclima que diferencia-se do clima regional. Isto deve-se, em 
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muitos casos, em dunas fixas, pela grande presença de vegetação, onde o clima mais 

quente acaba por se tornar mais ameno. Este caso apresenta-se muito bem descrito no 

Plano de Manejo do Parque das Dunas, Município de Natal (sistema de dunas avaliado), 

onde o Parque, devido a grande presença da cobertura vegetal, ameniza o clima quente 

presente no município citado. 

O oitavo parâmetro esta relacionado à porcentagem de área periférica/adjacente 

às dunas estarem urbanizadas, pois quanto maior a pressão antropica adjacente ao 

campo dunar, maiores serão os conflitos no que tange a ocupação desse campo. 

O parâmetro nove está relacionado à dificuldade no acesso da comunidade a 

algum lugar de interesse como, por exemplo, as praias, outras cidades, entre outros. O 

sistema de dunas avaliado no Município de Natal (RN), ou o Parque das Dunas de 

Natal, localiza-se entre a praia e a cidade propriamente dita. Assim, para que uma 

pessoa possa chegar à praia, deve contornar o parque podendo este, gerar um conflito no 

que tange a acessibilidade das pessoas a algum lugar de interesse. 

O último parâmetro está relacionado à representatividade das dunas atualmente 

como um chamativo turístico (cartão-postal) para a cidade. Ainda colocando como 

exemplo o sistema de dunas avaliado, embora agora, seja considerado o sistema de 

dunas da Barreira do Inferno, Município de Parnamirim (RN), o mesmo apresenta uma 

feição denominada de "Morro do Careca", o qual representa uma importante identidade 

para o local e um importante chamariz para o turismo. Assim, o "Morro do Careca" está 

sempre presente em cartões-postais e o Município de Natal acaba sendo identificado, 

em muitas vezes como tal. 

IV – Medidas de Gestão 

1) Principal proprietário, 

2) Vigilância e manutenção, 

3) % da área com acesso restrito, 

4) Tráfego controlado de automóveis nas dunas, 

5) Estacionamento controlado, 

6) Trilhas gerenciadas, 

7) Estruturas para retenção da areia, 

8) Revegetação de gramínea, 

9) Revegetação de plantas do tipo arbustiva/arbórea; e, 
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10) Proteção pela legislação 

Esta categoria está relacionada com as medidas de gestão empregadas no 

sistema de dunas. Os parâmetros dispostos nesta categoria podem ou não, serem 

advindos de órgãos públicos competentes ou da própria população. O primeiro 

parâmetro, principal proprietário, refere-se a agências de proteção, público ou privado, 

pois dependendo da resposta, o sistema de dunas estará mais ou menos sujeito as 

pressões de uso. Neste caso, se o sistema de dunas pertence a uma agência de proteção o 

mesmo estará bem menos sujeito às pressões de uso, podendo ser, na maioria das vezes, 

uma unidade de conservação. Notar que este parâmetro não analisa se a unidade de 

conservação, por exemplo, está sofrendo mais ou menos pressões, bem como não 

analisa se o sistema de dunas for privado possui mais ou menos pressões. 

 O sétimo parâmetro está relacionado a estruturas para trapeamento da areia, 

onde estas são de grande importância para a retenção da areia fazendo com que as dunas 

aumentem de tamanho. O oitavo parâmetro analisa também o aumento da volumetria 

das dunas, pois a vegetação do tipo gramínea possui o objetivo de trapear sedimentos. 

No entanto, o nono parâmetro analisa o transporte sedimentar, pois locais com grandes 

quantidades de vegetação do tipo arbórea/arbustiva acabam por dificultar o transporte 

eólico dos sedimentos. 

 O décimo parâmetro analisa o grau de proteção do sistema dunar pela legislação, 

no entanto, tratando-se do Brasil, nota-se que não apenas a legislação, mas a 

fiscalização é uma importante medida de gestão, isto porque, as dunas podem estar 

amplamente protegidas pela legislação, mas se não existe uma fiscalização adequada, as 

mesmas acabam por ser danificadas. 

Importante notar que esta categoria, diferente da apresentada por Boderè, não 

apresenta o parâmetro relacionado às placas informativas. Isto ocorre porque onde a 

educação ambiental é pouco divulgada, a existência de placas não implica, 

necessariamente, na obediência das pessoas a mesma e acaba por não ser uma medida 

de gestão efetiva. 
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IX.2.1. RESULTADO E DISCUSSÃO DO SISTEMA DE DUNAS PARQUE DAS 

DUNAS  

  

Para o Sistema de Dunas Parque das Dunas temos o seguinte resultado:   

 Categoria I A – 74,07%, Categoria I B – 66,66%, Categoria II – 18,18%, 

Categoria III – 36,66% e Categoria IV – 66,66%. 

Índice de Vulnerabilidade (IV) = (Categoria I A + Categoria I B + Categoria 

II)/3, portanto, 

IV = 52,97%

Medidas de Gestão (MG) = Categoria IV, portanto, 

MG = 66,66%

IV/MG = estabilidade do sistema, ou seja, o balanço entre o nível de vulnerabilidade e 

as respostas ao manejo, portanto, VI/PM = 0,79 (praticamente dentro do intervalo de 

equilíbrio, onde a razão indica um “bom manejo”, ou manejos adequados às pressões de 

uso). 

Diagrama em “U” – (Categoria I.A. + Categoria I.B.)/2 = 70,365%

Categoria III = 36,66% 

O gráfico columnar representado pela figura 46, mostra que cada categoria e 

subcategorias estão representadas pelos eixos do quadrilátero, onde os mesmos 

localizam-se por dentro da circunferência representada pelas Medidas de Gestão (MG). 

Mostrando, portanto, medidas de proteção elevadas e pressões de uso (18,18%) pouco 

significativas. 

Figura 46 - Categorias e Medidas de Gestão (MG) plotados para o Sistema de Dunas 
Parque das Dunas.
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O gráfico em U (figura 47) permite-nos avaliar a presença de conflitos em 

relação às características ambientais do sistema de dunas avaliado. Assim, para que 

possamos comparar os valores dentro de uma mesma escala, os conflitos devem ser 

multiplicados por dois já que as condições ambientais consideram o abastecimento e 

atividade sedimentar. Portanto, em decorrência de uma reta descendente, mostrada na 

figura, os conflitos existentes não apresentam-se negativos o que faz com que as o 

Sistema de Dunas Parque das Dunas possa se manter como apresenta-se atualmente, ou 

seja, o sistema de dunas avaliado enquadra-se dentro de uma ótica conservacionista.

Figura 47 – Condições Ambientais representadas pelo abastecimento e atividade 
sedimentar e Conflitos plotados para o Sistema de Dunas Parque das Dunas. 
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IX.2.2. RESULTADO E DISCUSSÃO DO SISTEMA DE DUNAS  BARREIRA DO 

INFERNO 

O pouco gerenciamento das trilhas (quadro em anexo) para o Sistema de Dunas 

Barreira do Inferno está relacionado ao fechamento das mesmas. Assim, por ser uma 

área da aeronáutica (Centro de Lançamento de Foguetes Barreira do Inferno) não 

poderiam existir trilhas neste local e as existentes, portanto, são ilegais. 

 Para o Sistema de Dunas Barreira do Inferno temos o seguinte resultado: 

Categoria I A – 62,96%, Categoria I B – 59,25%, Categoria II – 24,24%, 

Categoria III – 16,66% e Categoria IV – 60%. 

Índice de Vulnerabilidade (IV) = (Categoria I A + Categoria I B + Categoria 

II)/3, portanto, IV = 48,81%

Medidas de Gestão (MG) = Categoria IV, portanto, 

MG = 60%

IV/MG = estabilidade do sistema, ou seja, o balanço entre o nível de vulnerabilidade e 

as respostas ao manejo, portanto, IV/MG = 0,81 (dentro do intervalo de equilíbrio, onde 

a razão indica um “bom manejo”, ou manejos adequados às pressões de uso). 

 Diagrama em “U” – (Categoria I.A. + Categoria I.B.)/2 = 61,105%

  Categoria III = 16,16%

O gráfico columnar representado pela figura 48, mostra que cada categoria e 

subcategorias estão representadas pelos eixos do quadrilátero, onde os mesmos 

localizam-se por dentro da circunferência representada pelas Medidas de Gestão (MG). 

Mostrando, portanto, medidas de proteção elevadas e pressões de uso (24,24%) pouco 

significativas, embora maiores que no sistema de dunas anteriormente avaliado.
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O gráfico em U (figura 49) permite-nos avaliar a presença de conflitos em 

relação às características ambientais do sistema de dunas avaliado. Assim, considerando 

o dobro do valor para conflitos, conforme já explicado, obtém-se uma reta descendente, 

mostrada na figura, onde os conflitos existentes não se apresentam negativos o que faz 

com que as o Sistema de Dunas Barreira do Inferno possa se manter como apresenta-se 

atualmente, ou seja, o sistema de dunas avaliado enquadra-se dentro de uma ótica 

conservacionista.  

Figura 48 - Categorias e Medidas de Gestão (MG) plotados para o Sistema de 
Dunas Barreira do Inferno.

Figura 49 – Condições Ambientais representadas pelo abastecimento e atividade 
sedimentar e Conflitos plotados para o Sistema de Dunas Barreira do Inferno. 
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De acordo com os resultados obtidos a partir da primeira e segunda subcategoria 

do novo checklist é proposto neste trabalho uma nova classificação das dunas, onde a 

mesma pode ser caracterizada como neotérica, anfotérica, palimpsestica, protérica e 

relíquia. Assim, a partir da livre adaptação de MacManus (1975), cujo qual propôs o 

sistema classificativo para os depósitos da plataforma continental, o Sistema de Dunas 

Barreira do Inferno é caracterizado como dunas palimpsesticas (figura 50). Ou seja, o 

sistema de dunas avaliado apresenta processos de fornecimentos e de remobilização das 

partículas de areia diferentes dos atuais, embora continue havendo alguma introdução de 

partículas modernas. 

O Sistema de Dunas Parque das Dunas é caracterizado como dunas relíquias, ou 

seja, dunas onde não existe a introdução significativa de partículas modernas, nem 

processos significativos de remobilização dos sedimentos (figura 50). Assim, partindo 

desse conhecimento, ou seja, qual é o tipo do Sistema de Dunas Parque das Dunas, 

torna-se interessante estudar, mais detalhadamente, através do radar de penetração do 

solo (GPR), Modelo Digital de Terreno (MDT) e modelo determinístico, as geometrias 

internas e externa desse sistema dunar (quinto capítulo). 

Ainda em relação à figura 50, quanto maior o valor da subcategoria A menor é o 

abastecimento sedimentar atual e quanto maior o valor da subcategoria B, menor é a 

remobilização de partículas nas dunas. Portanto, o domínio superior direito corresponde 

a um domínio impossível, isto é, em que haveria forte abastecimento sedimentar atual e 

remobilização de partículas nas dunas muito pequena. 

O diagrama elaborado no presente trabalho pode ser de grande importância para 

os gestores, pois a classificação das dunas fornece informações que podem ser preciosas 

para uma correta gestão como, por exemplo, o abastecimento atual do sistema e 

mobilização ou não da areia. 
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Figura 50 – Modificada de MacManus (1975), as circunferências de cada sistema de dunas avaliado 
localiza-se dentro de um tipo de duna, onde o Sistema de Dunas Parque das Dunas é caracterizado 
como duna do tipo relíquia e o Sistema de Dunas Barreira do Inferno, do tipo palimpsestica. 
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 Partindo da classificação dos sistemas de dunas estudados, ou seja, de um estudo 

de maior âmbito, pode-se estudar mais detalhadamente uma das feições presentes nos 

campos dunares avaliados. Este estudo mais detalhado tem como partida a utilização do 

radar de penetração no solo (GPR) para a obtenção dos radargramas, bem como a 

elaboração do Modelo Digital de Terreno (MDT) e o modelo determinístico. 

 Para a elaboração do Modelo Determinístico da ruptura de deflação do Parque 

das Dunas-RN foram necessárias às aquisições das geometrias internas e externa desta 

feição. Para a aquisição de geometrias internas foram realizados levantamentos 

geofísicos com o GPR, visando à aquisição de superfícies deposicionais. Enquanto para 

a aquisição das geometrias externas foram realizados levantamentos com o GPS 

geodésico que consistiu basicamente de um levantamento plani-altimétrico de detalhe. 

O levantamento altimétrico permitiu a elaboração dos Modelos Digitais de Terreno 

(MDT) das superfícies das rupturas de deflação do Sistema de Dunas Parque das Dunas 

e da Barreira do Inferno.  

 Vale ressaltar que apesar de não ter sido elaborado o Modelo Determinístico 

para a ruptura de deflação do Sistema de Dunas da Barreira do Inferno, as geometrias 

internas foram adquiridas, processadas e interpretadas. Portanto, é apresentada neste 

capítulo a revisão bibliográfica sobre os métodos GPS e GPR, além dos dados obtidos 

nos levantamentos, os modelos elaborados e a discussão dos resultados.  

 

X - SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GLOBAL POSITION SYSTEM - 

GPS) 

O GPS é um sistema militar de uso também civil que foi projetado de forma que 

o usuário tenha a possibilidade de posicionamento espacial, em qualquer parte do 

planeta, durante 24 horas do dia, com precisão métrica (modo absoluto) e sub-

centimétrica (correção diferencial). O princípio básico usado no GPS consiste na 

transmissão de sinais eletrônicos pelos satélites, por meio de ondas eletromagnéticas, e 

na captação desses sinais por receptores, de tal forma que o intervalo de tempo 

decorrido no percurso possa ser determinado. Sabendo o tempo de percurso e a 

velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas (velocidade da luz); as distâncias 

entre os satélites e o receptor, que os rastreia, podem ser determinadas.  

De um modo geral, os melhores lugares para se fazer levantamentos geodésicos 

são as regiões próximas ao Equador. Existem cinco estações para controle mundial 

(Ascencion, Colorado Springs, Diego Garcia, Kwajatein e Hawaii), onde o 



Capítulo 4 – Perfis de GPR, Modelo Digital de Terreno (MDT) e Modelo Determinístico 

 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

 

108 

monitoramento é feito com controle do DOP (dilution of precision) que está relacionado 

à constelação dos satélites que recebe os sinais. Assim, quanto melhor distribuídos 

espacialmente apresentam-se os satélites em órbita da Terra, menor será o DOP, o que 

significa maior precisão.  

 Os sinais emitidos pelos satélites são caracterizados por certo número de 

componentes, todos baseados numa freqüência fundamental (ƒ0) de 10,23 MHz, 

controlada por osciladores atômicos de Césio. Assim, as ondas portadoras L1 e L2 são 

expressas a partir da freqüência fundamental pelas relações: 

L1 = 154 x ƒ0 = 1575,42 MHz (l = 19,05 cm) 

L2 = 120 x ƒ0 = 1227,60 MHz (l = 24,45 cm) 

 Essas duas portadoras são moduladas em fase, com distinção entre as fases 

cossenoidal e senoidal. A fase cossenoidal de ambas as portadoras (L1 e L2) é 

modulada por uma seqüência de pulsos conhecida como código P (preciso ou 

protegido). O código P é gerado por um algoritmo que se repete a cada 267 dias. Esses 

267 dias são divididos em 38 segmentos de 7 dias. Cada satélite transmite um segmento 

específico de 7 dias do código P, isto caracteriza cada satélite permitindo que se 

selecione um em particular, para ser rastreado entre os que estão acima do horizonte 

(Coelho, 2003). 

A fase senoidal da portadora L1 é modulada por uma seqüência de pulsos 

chamada código C/A (clear / access ou coarse / acquisition). O código C/A é gerado 

pelo algoritmo Gold em cada satélite, o qual possui uma freqüência de 1,023 MHz que 

se repete a cada milisegundo (Coelho, 2003). Este código apresenta uma precisão de até 

10 metros e é utilizado para navegação, SIG, mapeamento, entre outros. 

As duas portadoras (L1 e L2) contêm também, a mensagem transmitida pelo 

satélite, que consiste num fluxo de dados transmitidos em baixa freqüência (50 Hz), 

informando o usuário sobre as condições operacionais e a posição de todos os satélites 

que compõem a constelação (Coelho, 2003). Existem 25 satélites (24 operando e um de 

reserva) na constelação a aproximadamente 20.183 Km (12.545 milhas), entretanto, 

para a aquisição de dados do GPS Geodésico é necessário no mínimo 4 (quatro) 

satélites para cada 2 (dois) receptores, em função da trilateração inversa, ou seja, para a 

aplicação da equação da reta, pois tem-se quatro incógnitas como: latitude, longitude, 

altitude e tempo.  
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 Segundo Segantine (1998) as classificações dos receptores GPS são as seguintes: 

a) quanto ao número de freqüências: 

· simples freqüência: equipamentos que recebem somente a freqüência L1; 

· dupla freqüência: são aqueles que recebem as freqüências L1 e L2, e que, portanto 

permitem acesso aos códigos C/A e ou P,  

b) quanto ao número de canais: 

· monocanais: receptores que possuem apenas um canal que se move rapidamente de um 

satélite para outro. Apesar de baratos têm a desvantagem de serem imprecisos e lentos 

no processamento das coordenadas; 

· multicanais: estes equipamentos possuem vários canais independentes para rastrear, 

simultaneamente, cada satélite visível no horizonte. Isto proporciona um processamento 

mais rápido e preciso das coordenadas. 

c) quanto ao tipo de canais: 

· seqüenciais: nestes receptores cada canal rastreia um único satélite de cada vez, 

passando a captar dados de outro satélite tão logo tenha armazenado dados suficientes 

para o cálculo das coordenadas dos pontos; 

· multiplexados: são instrumentos que têm o funcionamento semelhante aos anteriores, 

com a vantagem de serem mais rápidos na mudança para a captação de outros satélites. 

d) quanto ao tipo de sinal observado: 

· receptores que utilizam as pseudodistâncias por meio do código C/A: são os 

equipamentos normalmente utilizados na navegação marítima, aérea ou terrestre; 

· receptores das portadoras L1 e L2 e do código C/A: são aqueles normalmente 

utilizados nos trabalhos geodésicos de precisão; 

· receptores que utilizam as pseudodistâncias por meio do código P: são os receptores 

construídos para fins militares, e; 

· receptores que utilizam as pseudodistâncias por meio dos códigos C/A e P e utilizam 

as portadoras L1 e L2: a aplicação deste tipo de equipamento é justificada nos trabalhos 

geodésicos de alta precisão. 

 Para Bueno (1995), as classificações dos métodos de posicionamento do sistema 

GPS podem seguir diversos critérios, onde o primeiro está relacionado à existência ou 

não de um ponto com coordenadas conhecidas para ser utilizado como referência. É 

considerado absoluto aquele onde não se tem o ponto de referência e de relativo, aquele 

que se tem o ponto de referência. O segundo depende do tipo de observação, podendo 

ser em função da distância obtida pelo código, distância obtida pela portadora ou 
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distância obtida pela combinação de ambas; e por fim, ao tempo empregado na 

observação, sendo este longo, curto ou real. 

 Segundo Sá (2000), métodos de posicionamento podem ser classificados quanto 

ao referencial e ao número de pontos envolvidos: (a) absoluto, pode ser feita a 

determinação das coordenadas de pontos diretamente associadas a um referencial e 

usando um receptor; (b) relativo, pode ser feita a determinação das diferenças de 

coordenadas entre 2 pontos e utilizando 2 receptores; e (c) em rede, pode ser feita a 

determinação das coordenadas de um conjunto de pontos, usando mais de 2 receptores. 

 De acordo com Bueno (1995), os métodos de posicionamento diferencial 

estático são os mais precisos dentre os que utilizam à tecnologia GPS, e podem ser 

subdivididos em 5 variantes: base simples; solução em rede; solução com “relaxação” 

orbital; pseudocinemático; e rápido-estático. 

 Segundo Sá (2000), o posicionamento GPS baseia-se principalmente na medição 

do código ou da fase da portadora (Tabelas 02 e 03). 

Em sua descrição do sistema GPS, o IBGE (1994) relata a necessidade de 

intervisibilidade entre a estação e o satélite. Uma vez que os sinais transmitidos podem 

ser absorvidos, refletidos ou refratados por objetos próximos à antena ou entre a antena 

e o satélite. Recomenda-se, portanto evitar locais próximos a estações de transmissão de 

microondas, radares, antenas rádio-repetidoras e linhas de transmissão de alta voltagem. 

O efeito de retardo do sinal causado pela sua reflexão é chamado de multicaminhamento 

(multipath) e para minimizar esse problema, a área situada a 50 metros da estação deve 

estar livre de estruturas artificiais, particularmente paredes e cercas metálicas. Para 

Gilbert (1997), o multicaminhamento é provavelmente uma das mais freqüentes fontes 

de erro GPS, o qual pode resultar em degradação da posição, que varia desde um erro de 

alguns metros até dezenas de metros. 

 Referindo-se a posicionamentos estáticos, quanto maior o período de 

observação, maior a probabilidade de redução dos efeitos do multicaminhamento. De 

uma maneira geral, para posicionamentos estáticos, a taxa de uma observação a cada 15 

segundos tem se mostrado adequado. Para posicionamentos cinemáticos, uma taxa mais 

alta, em torno de 4 minutos, pode ser necessária (Coelho, 2003). 

 Em relação ao nivelamento ou levantamento altimétrico, Domingues (1998 apud 

Coelho, 2003) denomina o mesmo como a determinação do relevo de um terreno, por 

meio de processos específicos, como a aquisição das altitudes, cotas ou as diferenças de 

altitudes ou de cotas dos diversos pontos desse terreno. 
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Quadro 03 – Métodos de posicionamento do GPS, seus respectivos conceitos, número de receptores, 
tempo de observação e comentários (Sá, 2000). 

Método Conceitos 

básicos 

Nº. min. 

Receptores 
 

Tempo de 

obs. 

Exatidão Comentário 

Estático Rastreio 

simultâneo 

(base e 

móvel) 

2 1 hora 1cm + (1-10) 

ppm 

Complexidade 

variável 

Cinemático 

(Fase da 

portadora) 

O receptor 

móvel é 

posicionado 

em relação à 

base durante 

movimento 

2  0,1 - 1m Requer 

rastreio 

contínuo 

durante todo 

o movimento 

Semi 

cinemático 

(Stop & Go) 

O receptor 

móvel é 

posicionado 

em relação à 

base com 

uma pequena 

parada nos 

pontos 

2 Cerca de 1 

minuto por 

ponto 

Alguns 

centímetros 

Limitado a 

bases com 

cerca de 

20km, 

rastreio 

contínuo 

Pseudo 

cinemático 

O receptor 

móvel ocupa 

duas vezes 

(com 

intervalos de 

uma hora) 

para explorar 

a variação da 

geometria 

dos satélites 

2 De 1-3 

minutos 

Algumas ppm Ocupação 

dupla, 

problemas 

logísticos 

Estático 

rápido 

Usa técnicas 

sofisticadas 

e 

informações 

extras para 

resolver a 

ambigüidade 

2 De 3-5 

minutos 

Alguns 

centímetros 

Para bases 

de 20km, 

geralmente 

requer 

medidas 

extras 
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Tabela 01 - Métodos de posicionamento do GPS, seus respectivos conceitos, número de receptores e 
tempo de observação (Sá, 2000). 

Método Conceitos 

básicos 

Nº. min. 

Receptores 

 

Tempo de 

obs. 

Exatidão 

Absoluto 

Estático ou 

cinemático 

Requer 4 

satélites 

Posicionamento 

instantâneo 

1 1 - 10s 100m 

(horizontal) 

200m 

(vertical) 

Relativo 

Estático ou 

cinemático 

Requer 4 

satélites. Usa 

correções 

determinadas 

na base 

2 1 - 50s 2-3m 

(horizontal e 

vertical) 

 

 A altitude de um ponto da superfície terrestre pode ser definida como a distância 

vertical deste ponto à superfície média dos mares (denominada Geóide) e a cota pode 

ser definida como a distância vertical de um ponto da superfície terrestre a uma 

superfície qualquer de referência (figura 51). Esta superfície de referência pode estar 

situada abaixo ou acima da superfície determinada pelo nível médio dos mares (Coelho, 

2003).  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

XI – RADAR DE PENETRAÇÃO NO SOLO (GROUND PENETRATION RADAR - 

GPR) 

O objetivo do uso do GPR (ground penetration radar), neste trabalho, foi 

identificar e interpretar superfícies limitantes entre pacotes sedimentares a partir de 

registros de radares, onde estas esboçam os elementos arquiteturais dos depósitos 

eólicos (Schenk et al., 1993) e, por fim, a variação lateral das facies (Cagnoli e Ulrych, 

Figura 51 - Diferença entre cota e altitude. Fonte: Garcia 1984 apud 
Coelho, 2003. 
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2001). Assim, as superfícies limitantes, geralmente podem ser reconhecidas sobre uma 

linha ou perfil de radar, cuja profundidade de investigação depende da freqüência da 

antena utilizada. Contudo, o estudo com o GPR é necessário para um melhor 

entendimento da relação entre tipos de dunas eólicas e das suas geometrias internas.  

O GPR utiliza ondas eletromagnéticas com freqüência que variam de 1 MHz a 1 

GHz propagando-se com diferentes velocidades a depender do contrastes das 

propriedades elétricas do sedimento ou da rocha (Olhoeft, 1990 e Annan, 2001). A 

energia radiada no solo pela antena é refletida nas interfaces aonde as propriedades 

dielétricas mudam (Olhoeft, 1990). Empregando, portanto, antenas de transmissão e de 

recebimento, as quais são movidas ao longo das linhas a serem examinadas (Cagnoli e 

Ulrych, 2001). Quando registrado e processado, os dois caminhos de tempo de viagem 

produzem uma imagem com base nas propriedades elétricas da camada imageada, 

denominado de radargrama (Cagnoli e Ulrych, 2001). A energia refletida é registrada 

em função do tempo de percurso (tempo duplo), que é amplificada, digitalizada e 

gravada no disco rígido de um computador (notebook), deixando os dados prontos para 

os processamentos posteriores que se fizerem necessários (Porsani, 2002). A energia 

radiada dentro do solo, viaja com a velocidade controlada pelas propriedades geológicas 

do solo (tipicamente 1/2 a 1/10 da velocidade da luz), onde a profundidade de 

penetração do sinal é controlada pela atenuação no subsolo. Mudanças subsuperficiais 

no que se refere ao material, densidade, conteúdo de água ou temperatura podem causar 

a reflexão de uma parte da energia a superfície, a qual é detectada pela antena receptora 

(Robinson e Michaud, 1999). Os contrastes entre rochas com diferentes texturas, 

composição química e conteúdo de água representam exemplos das descontinuidades 

dielétricas de subsuperfície. Em cada localização da antena, um traço é coletado, o qual 

compreende uma série de amplitude de valores igualmente localizados no tempo. Estes 

traços são então plotados seqüencialmente, formando um perfil de GPR (Cagnoli e 

Ulrych, 2001). 

A amplitude do sinal do radar é reduzida em limites que refletem dependendo 

dos contrastes das propriedades elétricas e da espessura da camada. Dependendo da 

espessura da camada, o poder refletido diminui, bem como o sinal do comprimento de 

onda no meio. A rugosidade da interface entre dois materiais também afeta o poder do 

sinal refletido (Davis e Annan, 1989). Segundo Harari (1996), a velocidade de 

propagação das ondas eletromagnéticas é governada pela constante dielétrica (relativa à 

permeabilidade), onde a areia seca apresenta uma permeabilidade relativa de 2.  
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Segundo Porsani (2002), a profundidade de penetração na areia de dunas, 

cascalho e granitos são inferiores a 50 metros, sendo que na areia, quando seca, 

proporciona excelente condição para o uso do método, uma vez que admite uma grande 

faixa de freqüência em que à atenuação permanece aproximadamente constante, além de 

possuir baixa condutividade.  

As antenas, geralmente, interagem com o solo de modo que se as condições do 

solo são adequadas para o GPR e se a antena está bem acoplada, cerca de 90% do sinal 

radiado é transmitido para dentro da terra e cerca de 10% vai para o ar (Annan, 1992). 

A resolução do sistema de radar é a habilidade do mesmo em distinguir dois 

sinais que estão o mais perto possível (Davis e Annan, 1989). Antenas de radar são 

construídas para radiar certas freqüências. Quanto maior a freqüência da antena, menor 

a profundidade de penetração, mas melhor a resolução (Tabela 04). Quanto menor as 

freqüências utilizadas, menos refletores são identificados e as superfícies limitantes e 

pacotes sedimentares são menos definidos, entretanto a profundidade de penetração 

aumenta, podendo assim, estudar acamamentos mais profundos (Schenk et al., 1993).  

 

Tabela 02 - Freqüência central das antenas versus profundidade máxima de penetração (Porsani, 
1999). As freqüências em negritos são as que foram utilizadas para a realização do presente trabalho. 

 
Freqüência 

Central (MHz) 
Profundidade Máxima de 

Penetração (m) 
1000 1 
400 2 
200 4 
100 25 
50 30 
25 40 

 

Segundo Robinson e Michaud (1999), algumas condições devem ser levadas em 

consideração para o planejamento de um levantamento com GPR, são elas: 

(a) Condutividade do solo – a alta condutividade do solo rende uma alta razão de 

atenuação das ondas eletromagnéticas e, como regra geral, o GPR não terá sucesso se a 

condutividade for maior que 20 mS/m,  

(b) Interferências culturais – construções, cabos elétricos, carros causarão 

interferência se estiverem próximos da linha de levantamento, 

(c) Tipo do material – areia e cascalho possuem, freqüentemente, baixa 

condutividade e diferentes unidades estratigráficas. Geralmente, possuem altos 

contrastes devido a diferentes conteúdos de água ou densidade de volumes, resultando 
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em profunda penetração (baixa atenuação) e excelente descriminação de feições de 

acamamento. Argila e silte são, freqüentemente, mais condutivas devido à alta 

concentração de ferros dissolvidos, resultando em alta razão de sinais de atenuação,  

(d) Conteúdo de umidade – a razão de atenuação é mais alta em materiais molhados 

do que nos secos. Ferros dissolvidos nos poros d’água aumentam a condutividade 

resultando em um aumento adicional na razão de atenuação e segundo Harari (1996), os 

fortes sinais de GPR, que ocorrem em limites de laminações, podem estar relacionados 

ao contraste significativo da impedância pela presença de minerais pesados, como a 

magnetita, os quais são depositados nesses limites, 

(e) Topo e base do potencial refletor – a força do potencial refletor e refletores de 

interesse precisam ser considerados dependendo do que se quer imagear (objetivo do 

trabalho), lembrando-se que cada tipo de antena alcança uma margem de resolução e 

profundidade; e,  

(f) Profundidade de interesse e resolução requerida – existe uma relação entre a 

profundidade de penetração e resolução. A geometria (altura, comprimento e largura) e 

orientação (mergulho e direção) do alvo devem ser estimados antes do levantamento. 

Por exemplo, se o objetivo do levantamento é medir o mergulho de um refletor, a 

direção geral e o mergulho devem ser conhecidos antes do levantamento. Assim, 

levantando duas linhas perpendiculares ajudará a encontrar a direção e o mergulho 

verdadeiro. 

Existem dois padrões de radiação da onda eletromagnética: o padrão TE 

(Transversal Elétrico) e padrão TM (transversal Magnético). No padrão TE as antenas 

são orientadas perpendicularmente à direção do perfil GPR, os quais são orientados 

perpendicularmente à direção da estrutura de subsuperfície. O padrão TE possui a mais 

larga cobertura angular de um refletor em subsuperfície, ou seja, possui uma área de 

pegada GPR maior que o padrão TM (Annan, 1992), sendo, portanto o mais utilizado 

para o levantamento dos perfis e o mesmo utilizado na elaboração deste trabalho. 

 Robinson e Michaud (1999) enfatizam que as antenas devem ser mantidas 

separadas a uma mesma distância que o comprimento da antena utilizada, por exemplo: 

1 m para 100 MHz e 2 m para 50 MHz. As antenas colocadas juntas uma da outra 

minimizam distorções próximas à superfície, entretanto podem resultar em 

interferências entre as antenas transmissoras e receptoras.  

Os experimentos de campo para medir a velocidade de propagação de ondas 

eletromagnéticas em subsuperfície são chamados “Ponto Médio Comum” (Common 
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Mid-Point/CMP) (Annan et al., 1975). Nestes experimentos, as antenas de transmissão e 

recebimento são movidas afastando uma da outra de modo que seus pontos médios 

permanecem em uma localização fixa (Reynolds, 1997), ou seja, a abertura entre as 

antenas é crescente em sentidos opostos partindo de um ponto central fixo (Figura 52). 

Nos perfis CMP, as ondas refletidas são plotadas como hibérboles e as ondas de solo e 

ar são plotadas como linhas retas. Estas hibérboles permitem uma estimativa da 

velocidade de subsuperfície das ondas refletidas (Cagnoli e Ulrych, 2001), onde 

segundo Porsani (1999), o resultado da sondagem é um gráfico de distância (eixo-x) 

versus tempo (eixo-y). A estimativa da velocidade para as ondas diretas na Terra é feita 

através da inclinação da reta que é inversamente proporcional à velocidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. RESULTADO E DISCUSSÃO  

Antecedendo a aquisição das geometrias internas do sistema de dunas do Parque 

das Dunas e da Barreira do Inferno foram analisadas imagens de satélites IKONOS dos 

anos de 2001 e 2002 com o objetivo de orientar a escolha dos melhores locais, nas 

dunas e rupturas de deflação, para realizar o levantamento geofísico. Após as etapas de 

aquisição, processamento e interpretação, as linhas de GPR foram então 

georreferenciadas e associadas às geometrias externas (MDT). Esta associação permitiu 

Figura 52 – Obtenção da CMP no Centro de Convenções, Parque das 
Dunas, Município de Natal (RN). 
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a elaboração do Modelo Determinístico apresentado nesta dissertação. Paralelamente, 

foram obtidos dados geológicos que complementaram as informações de subsuperfície 

permitindo assim uma melhor compreensão do sistema de dunas estudado. 

 

XII. 1. Parque das Dunas 

Na ruptura de deflação do Sistema de Dunas do Parque das Dunas, localizada ao 

lado do Centro de Convenções foram adquiridas oito linhas GPR, sendo que na última 

linha foram realizadas duas CMPs (Figura 37), onde obteve-se velocidade das ondas 

eletromagnéticas de 0,125 m/ns. As linhas foram denominadas de linha 1, com 272,8 

metros de extensão; linha 2, com 150,6 metros; linha 3, com 39,8 metros; linha 4, com 

83,6 metros; linha 5, com 163,10 metros; linha 6, com 90,4 metros; linha 7, com 35,2 

metros e; por fim, linha 8, com 235,5 metros de extensão, totalizando 1.161,4 metros de 

linhas adquiridas.  

São aqui apresentados os radargramas das linhas levantadas, as interpretações 

dos principais refletores, as geometrias e discutida a evolução do lobo deposicional 

(duna de blowout) presente na ruptura de deflação do Parque das Dunas. As superfícies 

limitantes foram interpretadas com base no modelo proposto por Brookfield (1977 e 

1992). 

A expressão gráfica do levantamento geofísico é o radargrama. Nele são 

identificados refletores que podem representar superfícies geológicas, artefatos 

originados durante o processamento ou associados à interferência de objetos 

posicionados próximos ao local onde foi realizado o levantamento. A interpretação do 

radargrama é normalmente uma atividade muito subjetiva, que depende da experiência 

do intérprete e da qualidade do radargrama obtido. Os dois primeiros refletores que 

aparecem no radargrama são interpretados como as ondas aéreas e de solo, 

respectivamente. Apesar de não representarem refletores geológicos verdadeiros, 

servem como o primeiro marcador para o perfil, pois coincidem com a topografia do 

terreno onde foi realizado o levantamento.  

No radargrama, o eixo horizontal marca a extensão da linha adquirida enquanto 

no eixo y são posicionados: a topografia do terreno, a profundidade dos refletores e o 

alcance máximo da antena utilizada. Para assegurar a integridade das geometrias e o 

mergulho verdadeiro das camadas, não foram realizados exageros nas escalas vertical e 

horizontal. São aqui apresentados os radargramas (denominados de linhas) de uma 

ruptura de deflação que ocorre ao lado do Centro de Convenções, no Parque das Dunas. 
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As superfícies limitantes mostradas em cores diferenciadas (laranja, verde, azul claro e 

escuro) apresentam correlação lateral entre as linhas de GPR.  

 

Linha 1 (figura 53) – Neste radargrama foram interpretadas superfícies 

limitantes de primeira, segunda e terceira ordem. A superfície limitante de primeira 

ordem está relacionada ao contato dos depósitos eólicos com o as rochas do Grupo 

Barreiras. Os refletores que caracterizam as rochas siliciclásticas do Grupo Barreiras 

ocorrem desde o início do levantamento (ponto zero) até próximo da marca de 100 

metros, onde elas são cobertas pelos primeiros depósitos eólicos. Em subsuperfície, 

desaparecem por completo a 150 metros da origem, quando a espessura das dunas 

atinge aproximadamente 12 metros e as ondas eletromagnéticas, atenuadas, não 

alcançam mais estas rochas. Como o estudo destas rochas não se constitui objetivo do 

presente trabalho os refletores que ocorrem associados não foram interpretados;  

embora, no início da linha, até aproximadamente 100 metros, pôde ser observada a 

aproximadamente 6 metros uma superfície limitante bem marcada. Esta superfície pode 

ser interpretada como o nível do lençol freático. Esta conclusão é reforçada pela 

presença constante de bicas d’água que afloram ao longo da Via Costeira. No entanto, 

apenas com a perfuração de poços esta hipótese poderá ser confirmada.  

A partir dos 100 metros começam a ocorrer os depósitos eólicos onde foram 

individualizadas superfícies limitantes, internas aos depósitos, de segunda e terceira 

ordem. Os depósitos foram separados, segundo um parâmetro definido neste trabalho, 

que depende da sua geometria e do ângulo dos refletores (mergulho das estratificações) 

que ocorrem circunscritos. Assim, foram separados dois grupos principais: o Grupo 1 

envolve corpos com geometria sigmóide, com os refletores mostrando mergulhos que 

variam de 20 a 28 graus, que foi interpretado como uma progradação de uma sucessão 

de corpos dunares (diferentes gerações?). O Grupo 2 envolve uma geometria 

aparentemente lenticular, com espessuras da ordem de 5 metros e refletores, paralelos, 

com mergulho de baixo ângulo e representam depósitos mais recentes originados pelo 

retrabalhamento dos depósitos do Grupo 1. 

Dentro dos grupos foram também identificadas superfícies limitantes, 

denominadas de 3ª ordem, marcadas por refletores mais fortes que podem representar 

acúmulos de minerais pesados, originadas pela deflação, durante períodos de transportes 

mais significativos.  
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Na linha 1, no Grupo 2, não foi possível de se observar superfícies limitantes de 

3ª ordem, no entanto, em outras linhas estas puderam ser visualizadas. 

Entre os 100 e 150 metros; o estrato de geometria sigmoidal, limitado pelas 

superfícies de primeira e terceira ordem, mostra a ausência de refletores o que pode 

estar indicando uma zona de maior umidade (uma frente úmida). É importante frisar que 

as linhas foram adquiridas no final de março de 2004, sendo, portanto, durante a estação 

de maior intensidade de chuva no estado do RN (de março a julho). Isto ocorre em 

decorrência da alta porosidade e permeabilidade das areias, onde os depósitos podem 

atuar como excelentes reservatórios de águas meteóricas ou permanentes.  

A presença da superfície limitante de segunda ordem, na cor azul, e a superfície 

limitante de terceira ordem, na cor laranja, mostram a correlação lateral com outras 

linhas de GPR, como as linhas 2 e 3  para a linha azul  e 4, 5 e 6 para a linha laranja.  

 

Linha 2 (figura 54) – A linha dois, imageada obliquamente à direção das 

camadas, mostra entre, aproximadamente, os 80 metros até o final, uma superfície 

limitante de segunda ordem. Esta superfície, representada pela cor azul claro, alcança na 

sua parte inferior, uma profundidade de até 10 metros e foi correlacionada com a linha 

3. O estrato sobreposto a esta superfície possui, neste corte, geometria acanalada e 

ocupa um provável espaço de acomodação.  

Diferentemente da primeira linha, o Grupo 2 apresenta estratos limitados por 

superfícies limitantes de terceira ordem. Assim, uma superfície limitante de terceira 

ordem pode ser localizada próxima ao topo a aproximadamente 4 metros de 

profundidade. Esta, representada pela cor azul escuro, também apresenta correlação 

lateral com a superfície presente nas linhas 1 e 3.  

Nesta linha foi observada a ausência de refletores a 5 metros de profundidade e a 

100 metros da origem, conforme visto pelas elipses marcadas na figura 41. Esta falta de 

refletores pode estar relacionada à presença de zonas ou frentes úmidas.  

 
Linha 3 (figura 55) – A linha três foi também imageada numa seção transversal e 

semelhante à linha 2,  onde a mesma também apresentou, neste corte e mais próximo ao 

topo, estratos com geometrias acanaladas. Este tipo de geometria identifica a presença 

de um provável espaço de acomodação. Nesta linha foi identificado o Grupo 2 limitado 

pelas superfícies de segunda e terceira ordem. Os estratos sugerem a presença de 

pequenas dunas. 
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A figura 56, mostra a localização parcial das linhas 1, 2 e 3. 

 

Linha 4 (figura 57) – Esta linha foi também imageada numa seção transversal e 

apresenta uma superfície limitante de segunda ordem a aproximadamente 8 metros de 

profundidade e a partir dos 50 metros no radargrama. Esta superfície, aparentemente, 

possui correlação lateral com as linhas 1, 5 e 6. 

 

Linha 5 (figura 58) – Na linha 5 foram interpretadas duas superfícies limitantes, 

de segunda e terceira ordem. 

A superfície limitante de segunda ordem localizada a partir dos 50 metros de 

extensão do radargrama (linha laranja) pode estar representando o limite entre a bacia 

ou zona de deflação e o muro erosional da ruptura. Esta superfície apresenta correlação 

lateral com as linhas 1, 4 e 6. O estrato sobreposto a esta superfície apresenta geometria, 

aparentemente, lenticular e pode estar indicando a presença de um pequeno montículo 

do tipo coppice ou hummock que foi soterrado. Este estrato é limitado também por uma 

superfície de terceira ordem.  

O estrato sotaposto a esta superfície, possui geometria irregular e a ausência de 

refletores o que pode indicar zonas de umidade ou frentes molhadas (elipses 

representadas na figura 58).  
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Figura 55 – Visualização da linha 3, a qual foi adquirida com antena de 200 MHz e obliquamente 
ao mergulho na ruptura de deflação do Sistema de Dunas Parque das Dunas, sendo destacado as 
superfícies limitantes de segunda e terceira ordem, bem como as superfícies, em diferentes cores, 
que apresentam correlação lateral. 
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Um último estrato é separado da camada com geometria irregular por uma 

superfície de ordem e origem desconhecida. Esta superfície pode estar relacionada às 

rochas do Grupo Barreiras, a qual apresenta correlação lateral com a superfície presente 

na linha 6. No entanto, para a confirmação, furos de sondagem devem ser realizados.  

A presença de hipérboles ao longo do radargrama pode estar relacionada com a 

presença de troncos dos cajueiros soterrados, constantemente visualizados no local 

estudado. 

Linha 6 (figura 59) – Na sexta linha, cinco superfícies limitantes podem ser 

observadas. O estrato presente no início e no topo do radargrama, aparentemente é 

limitado por uma superfície de segunda ordem, o que marcaria a presença do Grupo 2, 

onde os refletores são aplainados e os mergulhos de baixo ângulo. O estrato, de 

geometria sigmoidal presente também no início da linha, pode estar sendo delimitado 

por duas superfícies de terceira ordem.  

Do estrato relacionado ao muro erosional da ruptura de deflação ou a face de 

inclinação de uma duna existente anterior à formação da feição erosional citada, pouco 

se pode descrever em decorrência de prováveis feições de avalanche.  Este estrato, 

Figura 56 – Vista parcial do local onde as linhas 1, 2 e 3 foram adquiridas. 
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limitado inferiormente por uma superfície limitante de segunda ordem, aparentemente, 

apresenta correlação lateral com a superfície presente nas linhas 4 e 5 de GPR.

Um pequeno estrato, de geometria dômica ou montiforme, é possível de ser 

identificado a aproximadamente 5 metros de profundidade e a direita do radargrama.  

Figura 57 – Linha quatro adquirida em uma seção transversal na ruptura de deflação do Sistema 
de Dunas Parque das Dunas com uma antena de 200 MHz, onde é possível de se observar uma 
superfície limitante, a qual, aparentemente, apresenta correlação lateral com as linhas 1, 5 e 6. 
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Linha 7 (figura 60) – a linha 7 mostra três possíveis superfícies limitantes. A 

primeira localiza-se mais próxima ao topo e apresenta, aparentemente, correlação lateral 

com a oitava linha. Um estrato aparece localizado entre esta superfície limitante e uma 

segunda superfície. A ausência de refletores, marcada por uma elipse, indica a presença 

de uma zona de umidade. 

Linha 8 (figura 61) – Nesta linha foram observadas superfícies limitantes de 

segunda e terceira ordem, bem como uma suposta superfície de primeira ordem 

relacionada ao contato dos depósitos eólicos com as rochas do Grupo Barreiras. 

Sopreposto a esta superfície de primeira ordem, alguns estratos, aparentemente, 

sigmoidais e de mergulhos variando de 22 a 28 graus, são limitados por superfícies de 

terceira ordem. Estes últimos depósitos são considerados equivalentes aos depósitos do 

Grupo 1, da Linha 1.  

A superfície limitante de segunda ordem localizada no topo e a direita do 

radargrama representa a base dos depósitos denominados de Grupo 2, onde ocorrem 

refletores com mergulhos de baixo ângulo. 

Foi também identificado um refletor, localizado a aproximadamente 13 metros 

de profundidade, que provavelmente representa a porção superior do lençol freático. 

Nesta linha, são identificadas ainda hipérboles que estão relacionadas à presença 

de troncos de cajueiro soterrado, ou qualquer outro objeto cilíndrico de composição 

diferente da areia. 

XII.1.1. Estruturas e Processos Sedimentares da ruptura de deflação do Parque 

das Dunas 

Os estratos identificados com geometria sigmoidal, na grande maioria podem 

conter, na face a sotavento (lee side), estratificações cruzadas geradas por fluxo de grãos 

(grainflow cross stratification) e laminação de queda de grãos (grainfall lamination). E 

a barlavento (stoss side), estratificações do tipo cavalgante transladante (climbing 

translatent stratification), onde a taxa de sedimentos transportados definirá se as 

ondulações serão subcríticas, crítica ou supercrítica. Nestas estratificações, originárias 

por processos trativos, também pode estar presente, laminações onduladas (rippleform 

lamination).  
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As estratificações cruzadas geradas por fluxo de grãos e laminações de queda de 

grãos também estão relacionadas aos muros erosionais das rupturas de deflações.

A figura 62 mostra as diferentes marcas onduladas (ripple marks) vistas in locu

onde a primeira linha foi adquirida (figura 63). Ondulações de maiores amplitudes 

puderam ser observadas no início do barlavento, onde os sedimentos retirados da bacia 

de deflação começam a ser depositados formando as dunas de blowout ou lobos 

deposicionais (figuras 62a e 63). As ondulações de menores amplitudes são formadas no 

topo da duna, onde a topografia passa a ser mais plana (figuras 62b e 63). 

A figura 64 mostra variações granulométricas na bacia de deflação, variando de 

areia média a seixo. Portanto, pode ser considerado um indício, que apesar da presença 

de algumas pequenas dunas do tipo coppice, a ruptura de deflação apresenta-se sob 

intenso processo erosivo onde a areia de granulometria fina é transportada e depositada 

nos lobos deposicionais ou dunas de blowout.
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Figura 59 – Radargrama e interpretação da sexta linha, adquirida com antena de 200 MHz na ruptura 
de deflação do Sistema de Dunas Parque das Dunas. Neste radargrama é destacado, em diferentes 
cores, as superfícies limitantes, bem como os estratos com geometria sigmoidal e montiforme. Na 
parte superior esquerda da linha foi interpretada uma superfície de segunda ordem. 
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Figura 60 – Visualização da linha 7 de GPR, onde a linha colorida representa, 
aparentemente, correlação lateral com a linha 8 e a elipse, uma possível zona de 
umidade. Este linha foi adquirida com antena de 200 MHz na ruptura de deflação 
do Sistema de Dunas Parque das Dunas. 



1
5
0
,0

1
0

0
,0

5
0

,0
0
,0

2
0

0
,0

0
,0

m
e

tr
o

s

0
,0

m
e

tr
o

s

5
,0

1
0

,0

1
5

,0

2
0

,0

2
3

5
,5

m
e

tr
o

s

L
in

h
a

0
8

1
5
0
,0

1
0
0
,0

5
0

,0
0
,0

2
0
0
,0

5
,0

1
0

,0

1
5

,0

2
0

,0

2
3

5
,5

m
e

tr
o

s

L
in

h
a

0
8

2
3

3
3

1

3

S
u

p
e

rf
íc

ie
L

im
it
a

n
te

d
e

T
e

rc
e

ir
a

O
rd

e
m

E
s
tr

a
ti
fi
c
a

ç
ã

o
c
ru

z
a

d
a

L
E

G
E

N
D

A
S

u
p

e
rf

íc
ie

L
im

it
a

n
te

d
e

S
e

g
u

n
d

a
O

rd
e

m
2

S
u

p
e

rf
íc

ie
L

im
it
a

n
te

d
e

P
ri
m

e
ir
a

O
rd

e
m

1
3

O
n

d
a

s
d

e
S

o
lo

e
d

e
A

r
(

)
G

r
o

u
n

d
a

n
d

A
ir

W
a

v
e

s
C

o
n

ta
to

G
ru

p
o

B
a

rr
e

ir
a

s
/D

e
p

ó
s
it
o

s
e

ó
li
c
o

s
F

o
rm

a
s

d
e

L
e

it
o

E
ó

li
c
a

(D
if
e

re
n

te
s

G
e

ra
ç
õ

e
s
?

?
)

F
ig

u
ra

6
1

-
R

a
d
a
rg

ra
m

a
d
a

lin
h
a

8
a
d
q
u
ir
id

o
c
o
m

a
n
te

n
a

d
e

2
0
0

M
h
z
,

p
ro

c
e
s
s
a
d
o

(A
)

e
in

te
rp

re
ta

d
o

(B
),

o
n
d
e

p
o
d
e
-s

e
o
b
s
e
rv

a
r

a
s

s
u
p
e
rf

íc
ie

s
lim

it
a
n
te

s
d
e

p
ri
m

e
ir
a

,
s
e

g
u

n
d

a
e

te
rc

e
ir
a

o
rd

e
m

,
b

e
m

c
o

m
o

a
s

d
if
e

re
n

te
s

g
e

ra
ç
õ

e
s

d
e

d
u

n
a

s
d
a

ru
p
tu

ra
d
e

d
e
fl
a
ç
ã
o

d
o

S
is

te
m

a
d
e

D
u
n
a
s

P
a
rq

u
e

d
a
s

D
u
n
a
s
.

A B



Capítulo 4 – Perfis de GPR, Modelo Digital de Terreno (MDT) e Modelo Determinístico 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

135

Figura 62 – Diferentes amplitudes das marcas onduladas (aeolian ripples) presentes 
no local onde a primeira linha de GPR foi adquirida. 

A B 

Figura 63 – Visualização da aquisição da primeira linha de GPR, onde é possível de se 
observar o Grupo Barreiras, onde foi montada a base do GPS, e a topografia da ruptura 
de deflação estudada. A seta preta localiza as ondulações de maiores amplitudes e a 
vermelha, de menores amplitudes. 
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XII. 2. Barreira do Inferno 

Na ruptura de deflação da Barreira do Inferno também foram adquiridas oito 

linhas denominadas de linha 1, com 516,18 metros de extensão; linha 2, com 514,02 

metros; linha 3, com 528,25 metros; linha 4, com 454,51 metros; linha 5, com 451,61 

metros; linha 6, com 414,3 metros; linha 7, com 398 metros e; por fim, linha 8, com 

454,74 metros de extensão, finalizando com um total de  3.735,27 metros de linhas de 

GPR adquiridas. 

Assim como as linhas adquiridas no Parque das Dunas, as linhas de GPR da 

Barreira do Inferno também foram adquiridas em um período de grande precipitação e 

umidade, no mês de abril. 

A aquisição das linhas de GPR para esta localidade teve seu início sobre as rochas 

do Grupo Barreiras, pois seu refletor conhecido pôde ser utilizado como uma referência 

para a interpretação dos dados obtidos (figura 65). Semelhante ao Parque das Dunas, os 

dois primeiros refletores que aparecem no radar são interpretados como ondas aéreas e 

de solo, respectivamente, que apesar de não serem refletores geológicos verdadeiros, 

servem como o primeiro marcador para o perfil.  

Figura 64 – Variações do tamanho de grãos (de areia média a seixo) presentes na bacia 
ou zona da ruptura de deflação estudada. 
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Diferentemente dos radargramas adquiridos na ruptura de deflação do Parque das 

Dunas, na Barreira do Inferno foram feitos exageros verticais de duas vezes para que a 

visualização das geometrias fossem mais claras.  

São aqui apresentados os radargramas das linhas levantadas, as interpretações 

dos principais refletores, as geometrias e discutida a evolução do lobo deposicional na 

ruptura de deflação estudada da Barreira do Inferno. As superfícies limitantes foram 

interpretadas com base no modelo proposto por Brookfield (1977, 1992). 

Linha 1 (figura 66) – A primeira linha mostra, assim como todas as outras, a 

presença das rochas do Grupo Barreiras, cujo contato com os depósitos eólicos foi 

interpretado como superfície limitante de primeira ordem. Sobre esta superfície é 

possível de se visualizar um pequeno estrato de geometria dômica ou montiforme, a 

Figura 65 – Nesta figura é possível de se visualizar as rochas do Grupo Barreiras, onde as linhas de 
GPR foram iniciadas, bem como o local onde foi montada a base do DGPS para o levantamento 
plani-altimétricos. 
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qual pode estar representando a presença de pequenas dunas do tipo coppice ou 

hummock sobrepostas, as quais foram soterradas.  

Assim como nas linhas interpretadas na ruptura de deflação do Parque das Dunas, 

sobreposto à superfície limitante de primeira ordem, depósitos eólicos começam a 

ocorrer e internamente são individualizadas superfícies limitantes de segunda e terceira 

ordem. Os depósitos foram separados em dois grupos, os quais dependem da geometria 

dos estratos e do mergulho das suas estratificações (ângulo dos refletores) circunscritas.

O Grupo 1 envolve corpos onde os refletores apresentam mergulhos que variam desde 

22 à 29 graus e são limitados no topo por uma superfície limitante de segunda ordem. O 

Grupo 2 envolve refletores mais aplainados ou com mergulho de baixo ângulo e 

representam depósitos mais recentes originados pelo retrabalhamento dos depósitos do 

primeiro grupo. Os estratos pertencentes ao Grupo 2 e localizados no topo são 

delimitados por superfícies de terceira ordem (figura 67). Esses estratos apresentam, 

neste corte, geometrias variáveis como, em cunha, acanalada, ou lenticular, 

respectivamente.  
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Linha 2 (figura 68) – Esta linha mostra a presença das rochas do Grupo Barreiras, 

cujo contato com os depósitos eólicos foi interpretado como superfície limitante de 

primeira ordem. A superfície limitante de primeira ordem apresenta correlação lateral 

com todas as outras linhas de GPR imageadas na ruptura de deflação estudada.  Sobre 

esta superfície, um pequeno estrato de geometria dômica ou montiforme aparece com 

refletores internos aplainados, com mergulhos variados que podem representar pequenas 

dunas do tipo coppice ou hummock “congeladas”. Nesta linha também foram 

observados os dois grupos, onde o Grupo 2 apresenta, além do estrato de geometria 

dômica, mais dois estratos limitados por uma superfície de terceira ordem. 

O Grupo 2, ocorre na parte superior do radargrama, apresenta geometria lenticular 

e refletores com mergulhos de baixo ângulo. A superfície limitante de segunda ordem, 

aparentemente, apresenta correlação lateral com todas as outras linhas de GPR.  

Figura 67 – Visualização das estratificações e do truncamento interpretado como superfície limitante 
de terceira ordem entre duas formas de leito eólica distintas.  
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Linha 3 (figura 69) – As superfícies limitantes nesta linha não se apresentam 

muito clara, embora seja possível de identificar os dois grupos, onde o Grupo 1 é 

delimitado pelas superfícies de primeira e segunda ordem e internamente, por 

superfícies de terceira ordem. 

O Grupo 2, limitado na base pela superfície de segunda ordem é dividido 

internamente também por superfícies de terceira ordem, onde predominam estratos de 

geometria em cunha, acanalada e lenticular, respectivamente.   

Linha 4 (figura 70) – a linha 4, assim como a 5, 6 e 8, foram imageadas na bacia 

ou zona de deflação e barlavento (figura 71). Nesta linha também foi possível à 

interpretação dos dois grupos, entretanto, o Grupo 1 apresentou-se mais destacado.   

A superfície limitante de segunda ordem aparece nas linhas 1 e 2, bem como nas 

linhas 5, 6 e 8, no entanto nas três últimas linhas, esta apresenta-se bastante nítida. 

Assim, no Grupo 1, delimitado por estas duas superfícies, os mergulhos 

correspondentes (circunscritos) apresentam-se com uma inclinação moderada, embora 

seja notada a ausência de refletores em alguns locais, o que pode estar indicando uma 

zona de umidade já que as linhas também foram adquiridas em uma época de chuvas 

intensas. Contudo, isto não pode ser de fato afirmado, pois aparentemente, não ocorre 

nas linhas restantes. Nesta linha os estratos do Grupo 1 também apresentam-se com 

geometria sigmoidal e irregular.  

Acima da superfície limitante de segunda ordem, o Grupo 2 aparece, menos 

destacado e com refletores aplainados e mergulho de baixo ângulo. 
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Linha 5 (figura 72) – A quinta linha também foi imageada desde a bacia de 

deflação até o crista do lobo deposicional.  

Nesta linha, o Grupo 1 aparece com destaque, onde é possível de se observar o 

mergulhos dos refletores e definir a geometria dos estratos: sigmoidal e lenticular. 

O Grupo 2 ocorre nesta linha de forma incompleta, pois o levantamento não se 

estendeu até o sotavento da duna, uma vez que havia abundante vegetação. Os refletores 

ocorrem aplainados, contínuos, mostrando mergulhos de baixo ângulo. 

Linha 6 (figura 73) – A sexta linha também mostra o contato dos depósitos eólicos 

com as rochas do Grupo Barreiras, interpretados como superfície limitante de primeira 

ordem. No entanto, diferentemente do restante das linhas descritas, foi aqui imageado 

um depósito caracterizado no radargrama por refletores aplainados com mergulhos de 

baixo ângulo, posicionados sobre a superfície limitante de primeira ordem, considerado 

como pertence ao Grupo 2. Este depósito foi interpretado como um lençol de areia 

(sand sheet) depositado sobre as rochas do Grupo Barreiras. 

O Grupo 1 ocorre a partir de 200 metros até aproximadamente 300 metros, em 

superfície, subdividido por superfícies limitantes de terceira ordem. Na base está 

Figura 71 – Vista panorâmica da bacia ou zona de deflação pertencente à ruptura de deflação 
estudada onde as linhas 4, 5, 6 e 8 foram imageadas. 
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limitado por uma superfície de segunda ordem. Neste corte foram identificadas estratos 

com geometria em forma de cunha e sigmóide. Limitado por uma superfície de segunda 

ordem foi identificado acima os estratos do Grupo 2, com geometria lenticular, 

refletores aplainados e com mergulhos de baixo ângulo. 

Linha 7 (figura 74) – Nesta linha, foram imageados refletores até a profundidade 

de aproximadamente 30 metros, onde também foi possível de se observar os dois grupos 

interpretados. O Grupo 1, limitado por superfícies de primeira e segunda ordem, 

apresentou refletores com mergulho médio de 22 graus. 

O Grupo 2, de geometria lenticular e presente no topo do radargrama, apresentou 

refletores aplainados com mergulhos de baixo ângulo, o que está relacionado ao topo da 

duna de blowout imageada ou o lobo deposicional. 

Esta linha apresenta ainda, aproximadamente a 420 metros a partir da origem e a 

27 metros de profundidade, uma superfície limitante, a qual está relacionada à superfície 

de primeira ordem. Entretanto, para a confirmação desta feição, deve ser realizado no 

local, furo de sondagem. 

Linha 8 (figura 75) – semelhante a linha 6, nela o estratos sobreposto a superfície 

limitante de primeira ordem apresenta refletores aplainados com mergulhos de baixo 

ângulo, o que sugere a presença de um lençol de areia depositado sobre as rochas do 

Grupo Barreiras. Assim, este estrato, limitado no topo por uma superfície de segunda 

ordem, está relacionado ao Grupo 2, o qual reaparece no topo a direita do radargrama 

com refletores semelhantes. 

O Grupo 1 aparece limitado na base por uma superfície de segunda ordem de 

geometria lenticular . 

XII.2.1. Estruturas e Processos Sedimentares da ruptura de deflação da Barreira do 

Inferno 

O sotavento (lee side) das dunas de blowout ou lobos deposicionais (figura 75) 

apresentam intercalações de estratificações cruzadas geradas por fluxo de grãos 

(sandflow or grainflow cross-stratification) e laminação de queda de grão (grainfall 

lamination).  O mergulho dos refletores apresentaram-se em média de 28-29 graus.  
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XIV. CONCLUSÃO 

O avanço tecnológico tem propiciado uma revolução na aquisição de dados 

geológicos, em especial aqueles relacionados a geometrias deposicionais e de superfície 

topográfica. Desta forma, já é possível elaborar modelos que representem com bastante 

fidelidade as geometrias deposicionais de depósitos recentes e antigos. Estes modelos, 

aqui denominados de determinísticos, são instrumentos cada vez mais úteis na indústria 

do petróleo pois podem fornecer subsídios aos geólogos e engenheiros de reservatório 

de forma a permitir um melhor conhecimento dos reservatórios petrolíferos, 

principalmente sobre a sua geometria interna, permitindo assim uma explotação mais 

racional de hidrocarbonetos. Os dados aqui apresentados constituem-se num embrião de 

uma nova abordagem metodológica na geologia de petróleo, graças também ao avanço 

das técnicas de visualização 3D virtual, que permitem a apresentação dos modelos 

determinísticos (ou realísticos) em ambientes multi-usuários (salas de visualização 3D). 

Nestas ocasiões podem ser apresentados depósitos análogos (modelos determinísticos), 

recentes ou antigos, aos reservatórios de interesse, permitindo uma perfeita interação de 

dados de campo com os de reservatório, para suprir a ausência de dados no espaço 

interpoços. 

Os depósitos de origem eólica são importantes por apresentarem alta porosidade 

e permeabilidade. No Brasil são encontrados reservatórios petrolíferos de origem eólica 

na Bacia do Amazonas e na Bacia do Recôncavo/Tucano. Para o estabelecimento de 

procedimentos metodológicos adequados para aquisição de geometrias deposicionais de 

depósitos eólicos recentes, que pudessem se configurar com análogo foram aqui 

estabelecidas rotinas de campo e de laboratório. São então apresentados dados que 

constituem-se parte de um processo que está em implantação mas que se mostrou 

adequado a caracterização de depósitos eólicos. 

Os contrastes entre rochas com diferentes texturas, composição química e 

conteúdo de água apresentam descontinuidades dielétricas de subsuperfície o que faz 

com que possamos interpretar o contato entre elas. Assim, neste trabalho, o contato das 

rochas do Grupo Barreiras com os depósitos eólicos foram interpretados nos 

radargramas (linhas de GPR) como superfície limitante de primeira ordem. 

A partir da análise dos radargrama foi possível identificar duas radarfácies 

principais que permitiram a individualização dos depósitos eólicos em dois grupos: 

Grupo 1 e Grupo 2, os quais estão relacionados com a geometria dos estratos e do 



Capítulo 6 – Conclusões e Referências Bibliográficas 

 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

 
 

172

mergulho das suas estratificações (ângulo dos refletores).  O Grupo 1 envolve corpos 

onde os refletores apresentaram mergulhos que variando de 20 à 28 graus para a ruptura 

de deflação (blowout) estudada no Parque das Dunas e de 22 à 29 graus para a ruptura 

de deflação estudada na Barreira do Inferno.  

O Grupo 1 limita-se na base por uma superfície de primeira ordem e no topo por 

uma superfície de segunda ordem. Entretanto, este padrão não foi observado nas linhas 

6 e 8 da ruptura da Barreira do Inferno. Nestas últimas, os depósitos sobrepostos à 

superfície limitante de primeira ordem apresentaram seus refletores mais aplainados 

com mergulho de baixo ângulo. Assim, estes depósitos foram interpretados como 

lençóis de areia e foram considerados como correspondentes ao Grupo 2. 

O Grupo 2 limita-se na base por uma superfície de segunda ordem, onde os 

depósitos correspondentes mostraram  refletores mais aplainados ou com mergulho de 

baixo ângulo e representaram depósitos mais recentes originados pelo retrabalhamento 

dos sedimentos do primeiro grupo. O Grupo 2, na grande maioria das linhas, foi 

observado no topo do radargrama.  

O grupo 1 apresentou estratos de geometria sigmoidal e irregular, enquanto que 

o Grupo 2 apresentou estratos de geometrias, acanaladas, em cunha ou lenticular. 

Em alguns radargramas da ruptura de deflação do Parque das Dunas foram 

identificadas “manchas” ocasionadas pela ausência de refletores. Esta ausência de sinal 

foi relacionada com zonas ou frentes úmidas.  Isto se deve ao fato de que a areia 

apresenta-se altamente permeável e as aquisições das linhas de GPR deram-se em um 

período de grande umidade e precipitação.  

As linhas GPR adquiridas com a antena de 100 MHz alcançaram uma 

profundidade máxima de 30 metros enquanto as adquiridas com a antena de 200 MHZ 

alcançaram em torno de 15 metros. Como as primeiras não apresentaram perda de 

qualidade considerável considera-se, neste tipo de aquisição, como mais adequadas em 

função da maior profundidade alcançada. 

Os Modelos Digitais de Terrenos (MDTs) elaborados para ambas as rupturas de 

deflações estudadas mostraram feições morfológicas semelhantes (estreitas e 

compridas), onde as mesmas foram caracterizadas como sendo do tipo “corredor”.  

No Modelo Determinístico elaborado da ruptura de deflação do Sistema de 

Dunas Parque das Dunas foi possível interpretar cinco superfícies limitantes. Estas 



Capítulo 6 – Conclusões e Referências Bibliográficas 

 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

 
 

173

apresentaram correlação lateral entre os radargramas adquiridos. Entretanto, apenas as 

superfícies de primeira e segunda ordem puderam ser inseridas no modelo referido.  

 

Em relação à suscetibilidade/vulnerabilidade dos sistemas dunares, a lista de 

controle (checklist) proposta por Boderè et al (1991), para o Sistema de Dunas Parque 

das Dunas, não seria a mais adequada de ser aplicada, pois a mesma avalia dunas 

frontais (incipientes e/ou estabilizadas), ou seja, dunas que apresentam-se em equilíbrio 

com as condições ambientais atuais e que servem como referência para avaliar a 

“saúde” da praia.  

Em decorrência da presença da Via Costeira, as dunas frontais foram 

completamente segmentadas e separadas do campo dunar limitado antropicamente e 

denominado de Parque das Dunas. Para complementar o quadro, grande parte dessas 

dunas frontais, presentes na pós-praia (backshore) foram aterradas. Assim, para o 

Sistema de Dunas Parque das Dunas, a segunda categoria, condições da praia, não pôde 

ser aplicada e na terceira categoria, alguns parâmetros também acabaram por não serem 

aplicados. Isto pode ter acarretado no “mascaramento” do resultado e, portanto, o 

mesmo mostrou-se extremamente manejado em relação às condições ambientais e 

pressões de uso fazendo com que o Índice de Vulnerabilidade fosse extremamente 

baixo.  

Para a mesma lista de controle (checklist), entretanto aplicado ao Sistema de 

Dunas Barreira do Inferno, a metodologia mostrou-se mais aplicável já que o campo 

dunar apresenta, por menor que seja relação com o sistema praial embora não ocorra à 

presença de dunas frontais e acúmulos de sedimentos na forma de coppice dunes 

adjacente ao sistema estudado.  

Em conformidade com o resultado do Sistema de Dunas do Parque das Dunas, o 

Índice de Vulnerabilidade (VI), o qual é obtido com as condições ambientais e pressão 

de uso, também mostrou-se baixo e como o Índice de Proteção (PM) foi bastante 

elevado (nos dois sistemas estudados), a razão VI/PM foi também inferior ao intervalo 

de equilíbrio estabelecido. Neste caso, é importante ressaltar que tanto a primeira 

localidade (Sistema de Dunas Parque das Dunas) como a segunda localidade (Sistema 

de Dunas Barreira do Inferno) são extremamente protegidas, sendo a primeira uma 

unidade de conservação com a administração efetiva e presente no parque e, a segunda, 



Capítulo 6 – Conclusões e Referências Bibliográficas 

 

Dissertação de Mestrado/PPGG/UFRN                                                                                          Fracasso, P. 

 
 

174

extremamente protegida pela aeronáutica em decorrência da presença do Centro de 

Lançamento de Foguetes e da necessidade de uma área de amortização dos mesmos.  

O diagrama um “U” para ambas as localidades também mostrou um elevado 

manejo em relação ao Índice de Vulnerabilidade das dunas, pois quanto mais 

ascendente é a reta (vermelha) maior o manejo. 

Entretanto, a lista de controle (checklist) proposta pelo presente trabalho, 

aparentemente mostrou-se mais adequada à aplicação para o sistema de dunas como um 

todo, pois o mesmo considera um amplo espectro de caracterização do sistema de dunas 

no que se refere ao abastecimento e atividade sedimentar. Assim, a primeira localidade, 

o Sistema de Dunas Parque das Dunas, foi caracterizada como sendo um campo dunar 

relíquia, ou seja, dunas onde não existe a introdução significativa de partículas 

modernas, nem processos significativos de remobilização dos sedimentos. 

Apesar de a terceira categoria mostrar um conflito em torno de 36%, quando 

plotado o diagrama em “U”, as condições ambientais (categoria I A e B) não se 

mostraram problemáticas (reta vermelha descendente), o que indica uma ótica 

conservacionista, ou seja, o sistema de dunas atual pode continuar mantendo-se como 

tal. 

A segunda localidade, o Sistema de Dunas Barreira do Inferno, foi caracterizada 

como sendo um campo dunar palimpsestico. Ou seja, o sistema de dunas avaliado 

apresenta processos de fornecimentos e de remobilização das partículas de areia 

diferentes dos atuais, embora continue havendo alguma introdução de partículas 

modernas. 

Em relação aos conflitos existentes, este sistema avaliado mostrou-se bem 

inferior quando comparado ao primeiro sistema, o que também pode ser observado no 

diagrama em “U”, o qual mostrou uma reta (vermelha) descendente. Assim, este sistema 

também embute uma ótica conservacionista, onde na falta de conflitos, o melhor é 

manter o campo dunar como se apresenta atualmente.   

 Ainda em relação à lista de controle apresentada pelo presente trabalho, 

considerando estatisticamente a margem dos resultados obtidos para a razão da 

vulnerabilidade das dunas frente às pressões antrópicas, ambas as localidades 

apresentaram um bom manejo em relação às condições ambientais e as pressões de uso 

existentes, embora apenas o sistema de Dunas Barreira do Inferno esteja dentro do 

intervalo de equilíbrio proposto.  
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 Em síntese, a lista de controle proposta pelo presente trabalho caracteriza o sistema 

dunar, em relação as suas condições ambientais, pressões de uso, conflitos e medidas de 

gestão, sendo, portanto, uma ferramenta de grande valia aos gestores para as tomadas de 

decisões cabíveis. No entanto, esta metodologia não caracteriza se as medidas de gestão 

existentes são positivas ou negativas e se os conflitos, bem como a pressão de uso, são 

pertinentes ou não, mas denuncia se elas existem ou não, bem como, dá uma idéia da 

forma de como o sistema funciona, do tipo de abastecimento sedimentar e da quantidade 

de remobilização atual. Assim, a nova lista de controle (checklist) apresenta-se de 

grande importância como um instrumento de gestão costeira, principalmente para o 

estado do Rio Grande do Norte, cujo qual possui em sua paisagem um grande 

predomínio deste tipo de morfologia. 
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QUADROS RELATIVOS ÀS PLANILHAS DA LISTA DE CONTROLE PROPOSTA 

POR BODERÈ ET AL. (1991) DO SISTEMA DE DUNAS PARQUE DAS DUNAS 

CATEGORIA A: LOCALIZAÇÃO E MORFOLOGIA DAS DUNAS
Pontuação 

Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1) Pista das ondas (Não aplicável) Curto  Médio  Longo 

2) Área da superfície da duna (ha) >500  >100  <100 

3) Comprimento da duna costeira (km) >20 >10 >5 >1 >0,1 

4) Largura (extensão da faixa dunar) 
(Km) 

>5 >2 >1 >0,1 <0,1 

5) Altura máxima das dunas (m) >25 >10 >5 >1 <1 

6) a- Se existem picos – número de picos 
principais 

>10 5-9 3-4 2 1 

6) b- Se coberta até o topo – inclinação da 
duna (m) 

Moderado  Suave  Íngreme 

6) c - Se ancoradas sobre escarpas – altura 
dessas escarpas (m)

>25 >10 >5 >1 <1 

7) Área relativa total de afloramento do 
lençol freático 

Moderada  Pequena  Nenhuma 

8) Tamanho das partículas da duna frontal 
(comparar o tamanho das partículas com 
tamanho em Phi) 

=< -1 0 +1 +2 +3 

Resultado – 14 pontos ou 38,88%

CATEGORIA B: CONDIÇÕES DA PRAIA – Categoria Não aplicável para este Sistema de Dunas Avaliado 

Pontuação 
Parâmetros 

0 1 2 3 4 
1) Largura (extensão da zona intermareal 

(Km)) (Não aplicável)
>0,5 >0,2 >0,1 >0,05 <0,05 

2) Entrada de suprimento arenoso (Não 
aplicável)

Alta  
Moderada 

 Baixa 

3) Percentagem de detritos cobrindo a face 
da praia (surface) (%) (Não aplicável) 0 <5 >5 >25 >50 

4) % de dunas frontais carreadas pelo 
choque direto com o mar (Não aplicável)

0 
<25 >25 >50 >75 

5) % de dunas carreadas pelo mar em 
relação à sua altura (Não aplicável)

0 
<25 >25 >50 >75 
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6) Canais em direção à praia (Não 
aplicável)

Nenhum  Algum  Muitos 

7) Largura/extensão dos cursos d’água (m) 
(Não aplicável)

<2  2-10  >10 

8) Algas sobre a face praial (Não 
aplicável)

Muitas  Algumas  Nenhuma 

9) Colonização de vegetação na zona entre 
a face da duna e o nível médio do mar 

(HWSM) (Não aplicável)
Muita  Alguma  Nenhuma 

CATEGORIA C: CARACTERÍSTICAS DOS 200M ADJACENTES AO MAR
Pontuação 

Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1) % da face do sistema dunar não vegetada <10 >10 >20 >40 >75 

2) Rupturas de Deflação (blowouts) como % do 
sistema 

<5 >5 >10 >20 >40 

3) Sedimento provindo do continente para o 
sistema 

Pouco  Algum  Muito 

4) Invasão de água salgada nas dunas  Nenhuma Alguma  Muita 

5) Percentagem (proporção) de dunas 
incipientes ao longo da beira da praia 
(margeando a praia) (Não aplicável)

>50 >25 >5 <5 0 

6) % de aberturas no sistema de dunas 
incipienets (Não aplicável)

>75 >50 >25 >5 0 

7) % de dunas frontais vegetadas na sua face 
voltada para o mar (Não aplicável)

>90 >60 >30    >10 <10 

8) Depósitos de areia recentes colonizados por 
Panicum rancemosum

Muito  Algum  Nenhum 

9) % cobertura vegetal impenetrável Alguma  Pouco  
Nenhuma/ 

muita 

10) Mudanças frontais desde 1978 Aumentaram  Oscilaram  Regrediram 

11) Mudanças da vegetação desde 1978 Aumentou  Oscilou  Diminuiu 

12) Embasamento presente em frente à praia 
(200m) 

Nenhum  Pequeno  Grande 

Resultado – 9 pontos ou 25%  

CATEGORIA D: PRESSÃO DE USO
Pontuação 

Parâmetros 0 1 2 3 4 

1) Pressão de visitantes Baixa Moderada  Alta 

2) Acesso rodoviário ao campo dunar Nenhum Razoável  Bom 
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3) Trânsito rodoviário nas dunas Nenhum  Algum  Intenso 

4) Passeio de cavalos nas dunas Nenhum  Algum  Intenso 

5) Densidade de trilhas Baixa  Média Alta 

6) “Aprofundamento” de trilha no sedimento Pequeno Médio Profundo 

7) Construções sobre as dunas (salva-vidas, 
quiosques e/ou bares) Pequenos Alguns  Muitos 

8) Construções fixas Pequenos Alguns  Muitos 

9) Habitações (Não aplicável) Poucas  Algumas  Muitas 

10) Proprietários Um  Alguns  Muitos 

11) Principal proprietário/ empresário 
Agências de 

Proteção 
 Público  Privado 

12) Extração comercial/aleatória Nenhuma  Alguma  Muita 

13) Presença de gado/ovelhas/cabras Nenhuma  Alguma  Muita 

14)Presença de coelhos Nenhuma  Alguma  Muita 

Resultado – 8 pontos ou 15,38%

CATEGORIA E: MEDIDAS RECENTES DE PROTEÇÃO
Pontuação Parâmetros 

0 1 2 3 4 

1) Vigilância e manutenção Nenhuma  Alguma  Muita 

2) % da área com acesso restrito 0 <10 >10 >25 >50 

3) Estacionamento controlado Nenhum  Algum  Todos 

4) Passeios de cavalo controlados Nenhum  Algum  Todos 

5) Tráfego nas dunas controlado Nenhum  Algum  Todo 

6) Trilhas gerenciadas Nenhuma  Algumas  Todas 

7) Armadilhas de areia Poucas  Algumas  Muitas 

8) Vegetação em áreas móveis das dunas 
(fixação) em % 0 <10 >10 >25 >50 

9) Placas informativas Nenhuma  Algumas  Muitas 

10) Se houver erosão marinha - trabalho de 
proteção (Não aplicável)

Nenhum  Algum  Muitos 

11) Proteção pela legislação Fraca  Moderada  Forte 

Resultado – 31 pontos ou 77,5%
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QUADROS RELATIVOS ÀS PLANILHAS DA LISTA DE CONTROLE PROPOSTA 

POR BODERÈ ET AL. (1991) DO SISTEMA DE DUNAS BARREIRA DO INFERNO 

CATEGORIA A: LOCALIZAÇÃO E MORFOLOGIA DAS DUNAS
Pontuação 

Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1) Fetch das ondas Curto  Médio  Longo 

2) Área da superfície da duna (ha) >500  >100 <100 

3) Comprimento da duna costeira (km) >20 >10 >5 >1 >0,1 

4) Largura (extensão da faixa dunar) 
(Km) 

>5 >2 >1 >0,1 <0,1 

5) Altura máxima das dunas (m) >25 >10 >5 >1 <1 

6) a- Se existem picos – número de picos 
principais 

>10 5-9 3-4 2 1 

6) b- Se coberta até o topo – inclinação da 
duna (m) 

Moderado  Suave  Íngreme 

6) c - Se ancoradas sobre escarpas – altura 
dessas escarpas (m)

>25 >10 >5 >1 <1 

7) Área relativa total de afloramento do 
lençol freático 

Moderada  Pequena  Nenhuma 

8) Tamanho das partículas da duna frontal 
(comparar o tamanho das partículas com 
tamanho em Phi) 

=< -1 0 +1 +2 +3 

Resultado – 20 pontos ou 62,5%  

CATEGORIA B: CONDIÇÕES DA PRAIA

Pontuação 
Parâmetros 

0 1 2 3 4 
1) Largura (extensão da zona intermareal 

(Km)) 
>0,5 >0,2 >0,1 >0,05 <0,05 

2) Entrada de suprimento arenoso Alta  Moderada Baixa 

3) Percentagem de detritos cobrindo a face 
da praia (surface) (%) 0 <5 >5 >25 >50 

4) % de dunas frontais carreadas pelo 
choque direto com o mar  

0 <25 >25 >50 >75 

5) % de dunas carreadas pelo mar em 
relação à sua altura 

0 <25 >25 >50 >75 

6) Canais em direção à praia Nenhum  Algum  Muitos 
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7) Largura/extensão dos cursos d’água (m) 
(Não aplicável)

<2  2-10  >10 

8) Algas sobre a face praial Muitas  Algumas  Nenhuma 

9) Colonização de vegetação na zona entre a 
face da duna e o nível médio do mar 

(HWSM) 
Muita  Alguma  Nenhuma 

Resultado – 13 pontos ou 40,62%

CATEGORIA C: CARACTERÍSTICAS DOS 200M ADJACENTES AO MAR
Pontuação 

Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1) % da face do sistema dunar não vegetada <10 >10 >20 >40 >75 

2) Rupturas de Deflação (Blowout) como % do 
sistema 

<5 >5 >10 >20 >40 

3) Sedimento provindo do continente para o 
sistema 

Pouco  Algum  Muito 

4) Invasão de água salgada nas dunas Nenhuma Alguma  Muita 

5) Percentagem (proporção) de dunas 
embrionárias ao longo da beira da praia 

(margeando a praia) 
>50 >25 >5 <5 0 

6) % de aberturas no sistema de dunas 
incipientes (Não aplicável)

>75 >50 >25 >5 0 

7) % de dunas frontais vegetadas na sua face 
voltada para o mar 

>90 >60 >30 >10 <10 

8) Depósitos de areia recentes colonizados por 
Panicum rancemosum

Muito  Algum  Nenhum 

9) % cobertura vegetal impenetrável Alguma  Pouco  
Nenhuma/ 

muita 

10) Mudanças frontais desde 1978 Aumentaram  Oscilaram  Regrediram 

11) Mudanças da vegetação desde 1978 Aumentou  Oscilou  Diminuiu 

12) Embasamento presente em frente à praia 
(200m) 

Nenhum  Pequeno  Grande 

Resultado – 17 pontos ou 38,63%

CATEGORIA D: PRESSÃO DE USO
Pontuação 

Parâmetros 0 1 2 3 4 

1) Pressão de visitantes Baixa Moderada  Alta 

2) Acesso rodoviário Nenhum Razoável  Bom 

3) Trânsito rodoviário nas dunas Nenhum  Algum  Intenso 
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4) Passeio de cavalos nas dunas Nenhum  Algum  Intenso 

5) Densidade de trilhas Baixa  Média Alta 

6) “Aprofundamento” de trilha no sedimento Pequeno  Médio Profundo 

7) Construções sobre as dunas (salva-vidas, 
quiosques e/ou bares) Pequenos  Alguns  Muitos 

8) Construções fixas Pequenos Alguns  Muitos 

9) Habitações (Não aplicável) Poucas  Algumas  Muitas 

10) Proprietários Um  Alguns  Muitos 

11) Principal proprietário/ empresário 
Agências de 

Proteção 
Público  Privado 

12) Extração comercial/aleatória Nenhuma  Alguma  Muita 

13) Presença de gado/ovelhas/cabras Nenhuma  Alguma  Muita 

14) Presença de coelhos Nenhuma  Alguma  Muita 

Resultado – 8 pontos ou 15,38%

CATEGORIA E: MEDIDAS RECENTES DE PROTEÇÃO
Pontuação 

Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1) Vigilância e manutenção Nenhuma  Alguma  Muita 

2) % da área com acesso restrito 0 <10 >10 >25 >50 

3) Estacionamento controlado Nenhum  Algum  Todos 

4) Passeios de cavalo controlados Nenhum  Algum  Todos 

5) Tráfego nas dunas controlado Nenhum  Algum  Todo 

6) Trilhas gerenciadas Nenhuma  Algumas  Todas 

7) Armadilhas de areia Poucas  Algumas  Muitas 

8) Vegetação em áreas móveis das dunas 
(fixação) em % 

0 <10 >10 >25 >50 

9) Placas informativas Nenhuma  Algumas  Muitas 

10) Se houver erosão marinha - trabalho de 
proteção (Não aplicável) Nenhum  Algum  Muitos 

11) Proteção pela legislação Fraca  Moderada  Forte 

Resultado – 26 pontos ou 65%
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QUADROS RELATIVOS ÀS PLANILHAS DA LISTA DE CONTROLE PROPOSTA 

PELO PRESENTE TRABALHO DO SISTEMA DE DUNAS PARQUE DAS DUNAS 

I - Tipologia 
Pontuação A – Dunas Atuais ou 

Relíquias 0 1 2 3 
1)Presença de montículos de 
areia com ou sem vegetação do 
tipo gramínea (pioneira) na 
periferia do campo dunar 

Muitos Significativo Pouco 
Significativo 

Nenhum 

2)Entrada de suprimento 
arenoso/abastecimento do 
sistema 

Muitos Significativo Pouco 
Significativo 

Nenhum 

3) Disponibilidade de 
sedimentos na periferia do 
campo dunar 

Muitos Significativo Pouco 
Significativo 

Nenhum 

4) Presença de obstáculos que 
impeçam o transporte da areia 
a partir da área fonte 

Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Muitos ou 
Poucos mais de 
grande altura 

5) Distancia da área fonte mais 
próxima 

Próxima Significativa Muito 
Significativa 

Não há área 
fonte 

6) Presença de dunas 
localizadas em cima de 
escarpas (dunas alcantiladas) 

≤ 20% ≤ 50% ≤ 70% ≤ 100% 

7) Altura máxima das dunas ≤ 10m ≤ 20m ≤ 50m > 50m 
8) Coloração da areia Esbranquiçada Maioria 

Esbranquiçada 
Maioria 

Avermelhada 
Avermelhada 

9) Presença de árvores Nenhuma Pouco 
Significativo 

Significativo Muitas 

Resultado – 20 pontos ou 74,07%

I - Tipologia 
Pontuação B – Dunas Ativas 

ou Fixas 0 1 2 3 
1) % das dunas sem 
cobertura vegetal 

≤ 100% ≤ 75% ≤ 50% ≤ 25% 

2) % da vegetação 
pioneira ou do tipo 
gramínea/rasteira 

≤ 100% ≤ 75% ≤ 50% ≤ 25% 

3) % da vegetação 
arbustiva/arbórea 

≤ 25% ≤ 50%  ≤ 75% ≤ 100% 

4) Densidade da 
vegetação 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

5) % das rupturas de 
deflação (blowouts) 
no sistema de dunas 

≤ 100% ≤ 60%  ≤ 40% ≤ 20% 

6) Aumento ou 
diminuição dos 
blowouts dos 
últimos 10 anos 

Aumentou 
Significativamente 

Pouco 
Aumentou 

Pouco Diminuiu Diminuiu 
Significativamente 

7) Pluviosidade <1500mm/ano 
Concentrada 

<1500mm/ano 
Diluída 

>1500mm/ano 
Concentrada 

>1500mm/ano 
Diluída 

8) Intensidade eólica > 10 m/s ≤ 10 m/s ≤  7 m/s ≤  4 m/s 
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9) Freqüência eólica Constante com ventos 
significativos 

Inconstante com 
ventos 
significativos 

Constante com 
ventos pouco 
significativos 

Inconstante com 
ventos pouco 
significativos 

10)% da área 
interdunar úmida ou 
área relativa total de 
afloramento do 
lençol freático (Não 
aplicável)

≤ 20% ≤ 40% ≤ 60% ≤ 100% 

Resultado – 18 pontos ou 66,66%

II – Pressão de Uso 
Pontuação 

0 1 2 3 
1) Pressão dos visitantes Nenhuma Pouco 

Significativa 
Significativa Elevada 

2) Acesso Rodoviário ao campo de 
dunas (estradas, ...) 

Nenhum Poucos Significativo Diversos e fáceis 

3) Transito rodoviário nas dunas 
(buggys, 4x4,...) 

Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Elevado 

4) Existência de estradas através 
do campo dunar 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

5) Densidade/Quantidade de 
trilhas 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

6) Aprofundamento/Intensidade 
das trilhas 

Planas/rasas Pouco 
Significativa 

Significativa Muito profundas 

7) Construções fixas sobre as 
dunas 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

8) Acampamento sobre as dunas  Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Muitos 

9) Extração comercial ou aleatória Nenhuma Pouca Muita com 
Recuperação 

Muita sem 
Recuperação 

10) Presença de 
gado/ovelha/cabras e/ou coelhos 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

11) Proprietários Um Pouco 
Significativo 

Alguns, mas 
significativos 

Muitos 

Resultado – 6 pontos ou 18.18%

III - Conflitos 
Pontuação 

0 1 2 3 
1) Migração da areia sobre as cidades 
adjacentes ao campo dunar 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

2) Migração da areia sobre 
monumentos históricos ou de elevado 
interesse social e cultural 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

3) Migração da areia sobre campos 
agrícolas ou de elevado interesse 
econômico (industrias, estradas,...) 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

4) Migração da areia sobre corpos 
hídricos (lagoas, rios,...) 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

5) Importância do campo dunar para o 
abastecimento de aqüíferos 

Elevada Significativa Pouco 
Significativa 

Nenhuma 
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6) Importância da água do aqüífero 
(abastecido pelas dunas) para o 
abastecimento de populações 

Elevada Significativa Pouco 
Significativa 

Nenhuma 

7) Importância do campo dunar em 
relação ao microclima local ou regional

Elevada Significativa Pouco 
Significativa 

Nenhuma 

8) % de área periférica/adjacente às 
dunas que estão urbanizadas 

≤ 20% ≤ 40% ≤ 60% ≤ 100% 

9) Representatividade das dunas em 
relação à dificuldade no acesso da 
comunidade a algum lugar de interesse 
(praias, outras cidades,...) 

Nenhuma 
(Fácil) 

  Elevada 
(Difícil) 

10) Representatividade das dunas 
(atualmente) como um chamativo 
turístico (cartão-postal) 

Elevada Significativa Pouco 
Significativa 

Nenhuma 

Resultado – 11 pontos ou 36,66%

IV – Medidas de Gestão 
Pontuação 

0 1 2 3 
1) Principal proprietário Privado Maioria 

privado 
Maioria publica Publico/Agência 

de Proteção 
2) Vigilância e manutenção Nenhuma Pouco 

Significativa 
Significativa Elevada 

3) % da área com acesso restrito ≤ 20% ≤ 40% ≤ 60% ≤ 100% 
4) Trafego controlado de automóveis 
nas dunas 

Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Elevado 

5) Estacionamento controlado Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Elevado 

6) Trilhas gerenciadas Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

7) Estruturas para trapeamento da areia Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

8) Revegetação de plantas do tipo 
gramínea 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

9) Revegetação de plantas do tipo 
arbustiva/arbórea 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

10) Proteção pela legislação Nenhuma Fraca Elevada sem 
fiscalização 

Elevada com 
fiscalização 

Resultado – 20 pontos ou 66,66%
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QUADROS RELATIVOS ÀS PLANILHAS DA LISTA DE CONTROLE PROPOSTA 

PELO PRESENTE TRABALHO DO SISTEMA DE DUNAS BARREIRA DO 

INFERNO 

I - Tipologia 
Pontuação A – Dunas Atuais ou 

Relíquias 0 1 2 3 
1)Presença de montículos de 
areia com ou sem vegetação do 
tipo gramínea (pioneira) na 
periferia do campo dunar 

Muitos Significativo Pouco 
Significativo 

Nenhum 

2)Entrada de suprimento 
arenoso/abastecimento do 
sistema 

Muitos Significativo Pouco 
Significativo 

Nenhum 

3) Disponibilidade de 
sedimentos na periferia do 
campo dunar 

Muitos Significativo Pouco 
Significativo 

Nenhum 

4) Presença de obstáculos que 
impeçam o transporte da areia 
a partir da área fonte 

Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Muitos ou 
Poucos mais de 
grande altura 

5) Distancia da área fonte mais 
próxima 

Próxima Significativa Muito 
Significativa 

Não há área 
fonte 

6) Presença de dunas 
localizadas em cima de 
escarpas (dunas alcantiladas) 

≤ 20% ≤ 50% ≤ 70% ≤ 100% 

7) Altura máxima das dunas ≤ 10m ≤ 20m ≤ 50m > 50m 
8) Coloração da areia Esbranquiçada Maioria 

Esbranquiçada 
Maioria 
Avermelhada 

Avermelhada 

9) Presença de arvores Nenhuma Pouco 
Significativo 

Significativo Muitas 

Resultado – 17 pontos ou 62,96%

I - Tipologia 
PontuaçãoB – Dunas Ativas 

ou Fixas 0 1 2 3 
1) % das dunas sem 
cobertura vegetal 

≤ 100% ≤ 75% ≤ 50% ≤ 25% 

2) % da vegetação 
pioneira ou do tipo 
gramínea/rasteira 

≤ 100% ≤ 75% ≤ 50% ≤ 25% 

3) % da vegetação 
arbustiva/arbórea 

≤ 25% ≤ 50%  ≤ 75% ≤ 100% 

4) Densidade da 
vegetação 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

5) % das rupturas de 
deflação (blowouts) 
no sistema de dunas 

≤ 100% ≤ 60%  ≤ 40% ≤ 20% 

6) Aumento ou 
diminuição dos 
blowouts dos 
últimos 10 anos 

Aumentou 
Significativamente 

Pouco 
Aumentou 

Pouco Diminuiu Diminuiu 
Significativamente 

7) Pluviosidade <1500mm/ano 
Concentrada 

<1500mm/ano 
Diluída 

>1500mm/ano 
Concentrada 

>1500mm/ano 
Diluída 
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8) Intensidade eólica > 10 m/s ≤ 10 m/s ≤  7 m/s ≤  4 m/s 

9) Freqüência eólica Constante com ventos 
significativos 

Inconstante com 
ventos 
significativos 

Constante com 
ventos pouco 
significativos 

Inconstante com 
ventos pouco 
significativos 

10)% da área 
interdunar úmida ou 
área relativa total de 
afloramento do 
lençol freático (Não 
aplicável)

≤  20% ≤  40% ≤  60% ≤  100% 

Resultado – 16 pontos ou 59,25%

II – Pressão de Uso 
Pontuação

0 1 2 3 
1) Pressão dos visitantes Nenhuma Pouco 

Significativa 
Significativa Elevada 

2) Acesso Rodoviário ao campo de 
dunas (estradas, ...) 

Nenhum Poucos Significativo Diversos e fáceis 

3) Transito rodoviário nas dunas 
(buggys, 4x4,...) 

Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Elevado 

4) Existência de estradas através 
do campo dunar 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

5) Densidade/Quantidade de 
trilhas 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

6) Aprofundamento/Intensidade 
das trilhas 

Planas/rasas Pouco 
Significativa 

Significativa Muito profundas 

7) Construções fixas sobre as 
dunas 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

8) Acampamento sobre as dunas  Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Muitos 

9) Extração comercial ou aleatória Nenhuma Pouca Muita com 
Recuperação 

Muita sem 
Recuperação 

10) Presença de 
gado/ovelha/cabras e/ou coelhos 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

11) Proprietários Um Pouco 
Significativo 

Alguns, mas 
significativos 

Muitos 

Resultado – 8 pontos ou 24,24%

III - Conflitos 
Pontuação

0 1 2 3 
1) Migração da areia sobre as cidades 
adjacentes ao campo dunar 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

2) Migração da areia sobre 
monumentos históricos ou de elevado 
interesse social e cultural 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

3) Migração da areia sobre campos 
agrícolas ou de elevado interesse 
econômico (industrias, estradas,...) 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

4) Migração da areia sobre corpos Nenhuma Pouco Significativa Elevada 
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hídricos (lagoas, rios,...) Significativa 
5) Importância do campo dunar para o 
abastecimento de aqüíferos 

Elevada Significativa Pouco 
Significativa 

Nenhuma 

6) Importância da água do aqüífero 
(abastecido pelas dunas) para o 
abastecimento de populações  

Elevada Significativa Pouco 
Significativa 

Nenhuma 

7) Importância do campo dunar em 
relação ao microclima local ou 
regional 

Elevada Significativa Pouco 
Significativa 

Nenhuma 

8) % de área periférica/adjacente às 
dunas que estão urbanizadas 

≤ 20% ≤ 40% ≤ 60% ≤ 100% 

9) Representatividade das dunas em 
relação à dificuldade no acesso da 
comunidade a algum lugar de interesse 
(praias, outras cidades,...) 

Nenhuma 
(Fácil) 

  Elevada 
(Difícil) 

10) Representatividade das dunas 
(atualmente) como um chamativo 
turístico (cartão-postal) 

Elevada Significativa Pouco 
Significativa 

Nenhuma 

Resultado – 5 pontos ou 16,66%

IV – Medidas de Gestão 
Pontuação

0 1 2 3 
1) Principal proprietário Privado Maioria 

privada 
Maioria publica Público/Agência 

de Proteção 
2) Vigilância e manutenção Nenhuma Pouco 

Significativa 
Significativa Elevada 

3) % da área com acesso restrito ≤ 20% ≤ 40% ≤ 60% ≤ 100% 
4) Trafego controlado de automóveis 
nas dunas 

Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Elevado 

5) Estacionamento controlado Nenhum Pouco 
Significativo 

Significativo Elevado 

6) Trilhas gerenciadas Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Elevada 

7) Estruturas para trapeamento da areia Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

8) Revegetação de plantas do tipo 
gramínea 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

9) Revegetação de plantas do tipo 
arbustiva/arbórea 

Nenhuma Pouco 
Significativa 

Significativa Muitas 

10) Proteção pela legislação Nenhuma Fraca Elevada sem 
fiscalização 

Elevada com 
fiscalização 

Resultado – 18 pontos ou 60%




