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RESUMO 

 

O presente estudo fez a análise de medidas de transporte eólico utilizando coletores 

de areia verticais (Sand Traps) ao longo de um campo de dunas na praia de 

Jenipabu, município de Extremoz no estado do Rio Grande do Norte ao Norte da 

cidade de Natal. Estas medidas foram utilizadas como parâmetro de avaliação da 

movimentação eólica nesta região. Três visitas a campo foram realizadas no mês de 

setembro de 2011 nos dias 13 (campo "a"), 21 (campo "b") e 29 (campo "c"), período 

do ano com maiores velocidades de vento e uma em dezembro de 2011 no dia 08 

(campo "d"), período onde a velocidade do vento começa a diminuir. Utilizaram-se 

coletores tipo "I" com abertura de 25 cm a partir do nível da superfície e "S" com 

abertura de 25 cm a 25 cm da superfície em seis pontos de coleta em duas das 

visitas à campo nos dias 13 de setembro (campo "a") e 08 de dezembro (campo "d"), 

e tipo "T" com abertura de 50 cm a partir do nível da superfície nas demais visitas  

21 e 29 de setembro (campo "b" e "c") ao longo do Campo de Dunas de Jenipabu. 

Foram também coletados dados meteorológicos com a utilização de estação 

meteorológica portátil e complementados com dados da Estação Meteorológica de 

Natal que está localizada a cerca de 12 km da área de estudo para obter 

informações sobre a frequência e intensidade dos ventos, precipitação e umidade 

relativa do ar da região. Os sedimentos coletados foram tratados e foi calculada a 

vazão de fluxo de sedimentos (taxa de sedimentação). Em setembro a taxa 

sedimentação variou de 0,01 até 11,39 Kg m-1 h-1 e em dezembro entre 0,33 e 1,30 

Kg. m-1. h-1 nos coletores tipo "T". Nos coletores tipo "I" esses valores variaram entre 

0,01 e 11,39 Kg m-1 h-1, enquanto que nos coletores tipo "S" de 0,01 a 0.73 Kg. m-1. 

h-1. De acordo com a análise estatística realisada percebe-se que o transporte de 

sedimento aumentou proporcionalmente a velocidade do vento em até 25 cm da 

superfície. Porém, essa relação não é verdadeira acima de 25 cm do nível da 

superfície. O transporte de sedimentos é mais intenso mais próximo à superfície 

onde foram encontradas taxas de sedimentação maiores que 10Kg. m-1. h-1 enquanto 

que a 25cm de distância o máximo encontrado foi menor que 3Kg. m-1. h-1, a 

quantidade de sedimento coletados aumenta à medida que aumenta a velocidade no 

nível da superfície, ao se afastar da superfície a quantidade de sedimento essa 

relação não é verdadeira. 

 



Palavras-chave: Transporte eólico. Jenipabu. dunas móveis. dunas vegetadas. 

Morfodinâmica. gestão costeira. 

 



ABSTRACT 

 

This study analyzed measurements of the aeolian transport using vertical 

sand traps across the field dunes of Jenipabu, in the municipality of Extremoz, 

Rio Grande do Norte state to the North of Natal city. These measurements 

were used as parameters for the sand aeolian transport in the region. Before 

the field trips a map of landscape units was made. Three visits to the field 

were done in September 2011 (field “a” - the 13th, field “b” - the 21st, field “c” - 

the 29th), period of the year with the highest wind speed, and another in 

December 8th, 2011 (field “d”) when the wind speed starts to decrease. The 

sand traps used were of the type "I" with collecting opening of 25 cm from the 

surface level, and type "S" with collecting opening of 25 cm located 25 cm 

from the surface level in six collecting points in two of the visits (fields “a” and 

“d”), and sand traps of the type "T" with the collecting opening of 50 cm from 

the surface level in the other field trips (fields "b" and "c"). A set of records was 

also collected by using a portable meteorological station complemented with 

information such as frequency and intensity of winds, precipitation and relative 

air humidity in the region, from the “Estação Meteorológica de Natal”, located 

12 km from the study area. The sediments collected were treated and the data 

obtained permitted calculating the ratio of sediment transport. In September, 

the sedimentation ratio varied from 0.01 to 11.39 kg.m-1.h-1 and in December 

this ratio varied from 0.33 to 1.30 kg.m-1.h-1 in the type “T” collectors. In type 

“I” collectors they ranged from 0.01 to 11.39 kg.m-1.h-1, while the same 

parameters varied from 0.01 to 0.73 kg.m-1.h-1 in type “S” collector. Based on 

the statistical analysis done, we concluded that the sediment transport 

increased proportionally to the wind speed 25 cm from the surface. However, 

this is not true above 25 cm from the surface. The transport of sediments is 

more intense near the surface where sedimentation ratios greater than 10 

kg.m-1.h-1 were found, whilst a maximum value of 3 kg.m-1.h-1 was observed 

25 cm below the surface. The volume of sediments collected increases with 

the increasing wind speed at the surface level, whereas this relationship is 

opposed far away from that surface.  

 



Key-words: Aeolian transport; Jenipabu; mobile dunes; vegetated dunes; 

morphodynamics; coastal management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito do Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN. A pesquisa foi realizada no litoral oriental do Rio 

Grande do Norte, em um campo de dunas na praia de Santa Rita, inserida na Área 

de Proteção Ambiental de Jenipabu, localizado no município de Extremoz entre os 

anos de 2010 e 2011. Os resultados alcançados poderão ser replicados para o 

estudo da morfodinâmica das dunas eólicas costeiras no litoral oriental do Rio 

Grande do Norte. Os equipamentos e recursos necess ários para o desenvolvimento 

da pesquisa foram disponibilizados pelo Laboratório de Estudos Geoambientais 

(LEGeo), do Departamento de Geologia da UFRN, tendo como orientador o 

Professor Doutor Ricardo Farias do Amaral. O projeto contou, ainda, com o apoio do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiental (IDEMA) e do 

Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geologia da UFRN. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

As zonas costeiras caracterizam-se por ocupar uma área reduzida da 

superfície da Terra de interface entre o continente e o oceano, porém se destacam 

por concentrarem um grande número de atividades fundamentais ao homem, 

relacionadas com alimentação, energia, educação, transporte, recreação e 

urbanismo, entre outras.  

No estado do Rio Grande do Norte o litoral, atrai pessoas de diversas partes 

do Brasil e do mundo, em virtude de suas belezas naturais, e assim, viabilizando o 

desenvolvimento da atividade turística. No entanto, a indústria do turismo é grande 

geradora de impactos ambientais, tanto pelas práticas das atividades turísticas 

típicas como pelo crescimento da infraestrutura necessária para a prática de tais 

atividades. Por outro lado, as suntuosas paisagens do litoral norteriograndense 

também vêm despertando interesses, cada vez maiores, do setor imobiliário, o que 

intensifica gradativamente os impactos ambientais preexistentes e gerando sérias 

transformações no ambiente original.  

O litoral em foco está assentado sobre um neossolo quartzarênico marinho, 

numa geomorfologia de dunas (móveis e fixas) e outras unidades geomorfológicas 
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como, terraços, planície de inundação, planície de deflação, lagoas, entre outras. A 

área se configura naturalmente como um ambiente frágil. Estes solos quando 

desprovidos de vegetação apresentam grande mobilidade o que pode comprometer 

a qualidade de vida das populações aí residente.  

Neste panorama inserem-se as dunas da APA de Jenipabu, foco desta 

pesquisa. Apesar das dunas serem grandes receptoras de atividades e 

empreendimentos turísticos e imobiliários, não só de caráter local, como também, 

nacional e internacional este fato promove mudanças em suas configurações 

originais o que pode eventualmente vir a descaracterizar a área. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho teve como objetivo geral analisar a dinâmica responsável pela 

migração das dunas eólicas costeiras, ao longo de um campo de dunas na Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Jenipabu. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo pretendido foram executadas as seguintes ações no 

campo de dunas de Jenipabu: 

 Medição do transporte de sedimentos com o uso de coletores, em 

meses de ventos fortes e de pouco vento; 

 Medição da velocidade de movimentação, desse campo de dunas entre 

os anos de 1970 e 2005, com o uso de produtos de sensores remotos. 

 

1.3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo é o campo de dunas móveis de Jenipabu, que se localiza na 

zona costeira do Estado do Rio Grande do Norte no Município de Extremoz (Figura 

1), o qual está situado na Mesorregião do Leste Potiguar, Microrregião Natal, no 

litoral oriental do estado, na zona UTM 25 entre as coordenadas 252.934,5/257335,1 

e 9.370.454,9/9.364.749,2. 
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo 

 

Fonte: Malta (2012). 
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2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

As litologias do embasamento são predominantemente rochas plutônicas 

máficas e ácidas, sendo as últimas divididas em duas suítes principais uma com 

composição tonalítica a granítica com afinidade cálcio-alcalina a cálcio-alcalina 

potássica e outra granodiorítica a granítica de afinidade subalcalina (SOUZA et al., 

1993; ANTUNES, 1999; e JARDIM DE SÁ, 1994) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Mapa geológico do Leste do estado do Rio Grande do Norte 
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Fonte: Modificado de Departamento Nacional da Produção Mineral (1998). 

 

A Bacia Potiguar encontra-se situada no extremo leste da Margem Equatorial 

Brasileira e está implantada na Província Borborema (ALMEIDA et al. 1977). 

Limita-se a oeste com o Alto de Fortaleza (CE), a sul com o embasamento 

cristalino e a norte, nordeste e leste com a cota batimétrica de -200 metros. Possui 

uma área de 48.000 km², sendo que 21.500 km² (45%) encontram-se emersos e 

26.500 km² (55%) submersos (PESSOA NETO et al., 2007). 

 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

21 

2.1 MESOZÓICO 

 

A Bacia Potiguar foi organizada em três unidades litoestratigráficas, o Grupo 

Areia Branca, que reúne as formações Pendência, Pescada e Alagamar composto 

por rocha siliciclásticas. O Grupo Apodi, do qual fazem parte as formações Açu, 

Jandaíra, Ponta do Mel e Quebradas composto por arenitos finos e 

grossos,intercalados com folhelhos e siltitos, calcarenitos oolíticos, calcilutitos e 

folhelhos, folhelhos cinzas e arenitos finos, assim como, uma seção carbonática. E o 

Grupo Agulha composto pelas formações Ubarana, Guamaré e Tibau, as quais são 

formadas por clásticos carbonáticos de alta e baixa energia (ARARIPE; FEIJÓ, 

1994). 

A Bacia Potiguar foi formada a partir de três sequências estratigráficas, a 

sequência rift que foi depositada no Cretáceo Inferior e é representada pelos 

depósitos flúvio-deltaicos e lacustres das Formações Pendência e Pescada 

(Berriasiano/Eo-Aptiano). A sequência pós-rift que ocorreu durante o Andar Alagoas, 

é caracterizada pela deposição de uma sequência flúviodeltaica onde se encontram 

os primeiros registros da ingressão marinha da formação Alagamar. E por fim a 

sequência drift, a qual foi depositada entre o Albiano e o Recente e é marcada por 

uma sequencia flúvio-marinha transgressiva composta pelas formações Açu, Ponta 

do Mel, Quebradas, Jandaíra e Ubarana sobrepostas por uma sequência clástica e 

carbonática regressiva composta pelas formações Ubarana Tibau e Guamaré. 

 

2.2 CENOZÓICO 

 

As unidades cenozóicas, que formam a Bacia Potiguar, são representadas 

pelos depósitos dos Grupos Barreiras, Supra-Barreiras, Beachrocks, assim como 

Dunas Fixas e Móveis, Praiais Atuais e Aluviões (NOGUEIRA, 2008). 

Para Nunes (1987), os sedimentos cenozóicos estão divididos em dois 

grupos: Barreiras, que engloba as Formações Serra dos Martins, Guararapes e 

Macaiba; e os Sedimentos Recentes que correspondem as Praiais Sub-recentes, 

Praiais Recentes, Dunares e Aluviões. 
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2.2.1 Grupo Barreiras 

 

O Grupo Barreiras pode ser encontrado em toda a faixa litorânea do Nordeste 

brasileiro, recobrindo as formações mais antigas. No litoral do Rio Grande do Norte, 

ocupa uma faixa que pode alcançar dezenas de quilômetros, continente adentro. 

Pode formar tabuleiros ou chapadas, com uma suave inclinação em direção ao mar, 

possui uma topografia praticamente constante quebrada quase que apenas pela 

malha fluvial que pode ser bem distinta, eventualmente pode ser relacionada com a 

estruturação tectônica do embasamento. Foi descrita como a unidade que 

representa a chave da última fase de evolução fisiográfica da bacia (FORTES, 

1986). 

A Formação Barreiras é formada por sedimentos areno-argilosos, com 

porções sílticas intercaladas por porções conglomeráticas com matriz argilosa e 

abundantes concreções ferruginosas. Argilas podem ser encontradas em grandes 

extensões e muitas vezes puras formando ocasionalmente depósitos 

economicamente viáveis de caulim. Pode apresentar colorações que variam de tons 

avermelhados a esbranquiçados, que se podem encontrar intercalados ou não 

(GOMES et al., 1981). De maneira geral são sedimentos pouco consolidados; 

porém, apresentam “manchas” de arenito fino a grosso, os quais são fortemente 

cimentados por óxidos de ferro, que podem ser vistos principalmente ao longo das 

Falésias, nos vales dos rios principais ou até compondo saliências na linha de costa. 

Estas zonas de arenito têm grande importância no desenvolvimento morfológico 

atual do litoral (GOMES et al., 1981). É comum a ocorrência de um nível laterítico, 

nem sempre contínuo, no topo da unidade (COMPANHIA DE PESQUISA DE 

RECURSOS MINERAIS, 2009). 

A idade das rochas dessa formação variam de 17 a 22Ma (LIMA, 2008) 

utilizando os métodos 40Ar/39Ar e (UTh)/He em óxidos de manganês e 

óxidos/hidróxidos de ferro supergênicos, o que permitiu determinar a idade destes 

minerais (LIMA, 2008). Foram encontrados também resultados semelhantes com a 

datação do conteúdo de microfósseis encontrados nas rochas da Formação 

Barreiras (ARAI, 2006). 
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2.2.2 Unidades Supra-Barreiras 

 

O supra-Barreiras foi utilizado para descrever as unidades encontradas 

sobrepostas à Formação Barreiras, as quais podem ser visualizadas nas falésias 

costeiras (MOREIRA, 1994). 

Em seu topo verificam-se arenitos com estratificações cruzadas de grande 

porte, sendo estas classificadas como eolianito (duna litificada) (NOGUEIRA, 1985; 

NOGUEIRA et al., 1990). São formados por arenitos e rochas carbonáticas de cor 

amarela com granulometria variada, constituindo-se de falésias vivas expostas nas 

praias da Ponta da Gameleira, Touros e da Ponta do Reduto, entre as praias da 

Lagoa dos Coqueiros e Lagoa do Sal (Município de Touros – RN), afloram também 

entre as dunas móveis destas mesmas praias. 

 

2.2.3 Depósitos marinhos/transicionais 

 

Os sedimentos marinhos da região costeira do Rio Grande do Norte 

compreendem os depósitos de intermarés a inframarés pleistocênicos, depósitos de 

intermarés a inframarés holocênicos (arenitos de praia) e depósitos de planície de 

maré atual (BARRETO et al., 2004). Esses afloramentos podem ser encontrados em 

meio às dunas eólicas até cerca de 200m continente adentro. 

São encontradas rochas praiais de idade holocênica em toda a extensão da 

costa do Rio Grande do Norte. A granulometria dessas rochas varia de areia fina a 

conglomerado, apresentam estratificações cruzadas acanaladas e cruzadas de baixo 

ângulo, as quais são associadas a depósitos de intermaré inferior a inframaré e 

depósitos de inframaré superior, respectivamente (BEZERRA; BARRETO, 1998). 

 

2.2.4 Depósitos de dunas fixas 

 

As Dunas Fixas são constituídas por sedimentos eólicos quaternários 

atualmente fixados pela vegetação natural. Nesta unidade ocorre a formação de 

solos de areias quartzosas dispostas numa faixa paralela à linha de costa (Moreira, 

1994). Elas são predominantemente compostas por areias quatzosas, bem 

selecionadas e com grãos arredondados (GOMES et al., 1981), com estruturas 
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primárias do tipo estratificações cruzadas e plano-paralelas (MOREIRA, 1994) com 

espessuras que podem chegar a 150m (GIANNINI, 2005). 

Na área de trabalho pode-se perceber a presença de dunas inativas com 

morfologia tênue, predominantemente parabólicas simples e compostas, assim como 

dunas longitudinais, as quais correspondem a rastros lineares residuais (trailing 

ridges) de dunas parabólicas (BARRETO et al., 2004). 

 

2.2.5 Depósitos de dunas móveis 

 

Dunas móveis são depósitos arenosos caracterizados por sedimentos eólicos 

de composição quartzosa e granulometria fina a média, bem selecionados, os quais 

são associados ao desenvolvimento do litoral atual formando cordões paralelos a 

praia, que podem ocorrer isolados ou associados (NOGUEIRA et al., 1985; 

NOGUEIRA, 1984). Recobrem tanto as rochas da Formação Barreiras como 

depósitos flúviolacustres mais recentes, pode-se até encontrar restos líticos, 

minerais pesados e carapaças de organismos marinhos. Estas são facilmente vistas 

em imagens de sensores remotos por não possuir cobertura vegetal de grande 

porte. 

 

2.2.6 Pisos de dunas (Superfície de Deflação) 

 

Esses depósitos de origem eólica relacionados a dunas dissipadas ou areias 

depositadas em lençóis constituídos por areias quartzosas, brancas, de 

granulometria média e moderadamente selecionadas, constituindo superfície 

aplainada (NOGUEIRA et al., 1990). 

 

2.2.7 Depósitos de praias atuais 

 

Os depósitos de praias atuais são constituídos predominantemente por 

quartzo, porém pode-se encontrara também minerais pesados, micas, seixos de 

limonita, fragmentos de rochas e restos de organismos diversos, com granulometria 

variada (MOREIRA, 1994). Este depósito é encontrado na Zona de Estirâncio e 

Superfície de Deflação (NUNES, 1987). 
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Podem-se encontrar estruturas de ravinamento, marcas de deixa e marcas de 

ondas ao longo da linha de praia e no estirâncio, esta feição sedimentar está sujeita 

a constante retrabalhamento por processos marinhos e eólicos, mas também podem 

ser retrabalhados em menor escala por processos fluviais e tectônicos. As 

assembleias de minerais pesados encontrados nesse tipo de depósito são 

representadas por opacos, zircão, rutilo, entre outros (NOGUEIRA, 2008). 

 

2.2.8 Depósitos aluvionares 

 

Os depósitos aluvionares estão associados a sedimentos quaternários ligados 

aos leitos dos principais rios e drenagens da área e formam estreitas faixas (canais) 

com direção E-W. Estes depósitos são formados por areia predominantemente 

quartzosa com coloração branco-acinzentada, cuja granulometria varia de areia 

média a seixo, pobre a moderadamente selecionados (MOREIRA, 1994; 

NOGUEIRA, 2008). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As dunas podem ser definidas como uma acumulação de areia construída 

pelo vento. A dimensão máxima linear de dunas individuais varia de 1m a dezenas 

de quilômetros e sua altura oscila de poucas dezenas de centímetros a mais de 

150m. Estas desempenham importantes funções de proteção à costa da ação de 

ondas, assim como de abrigar espécies nativas (CARTER, 1990). 

A principal fonte sedimentar para a formação 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). 

No litoral do Rio Grande do Norte destacam-se numerosos campos de 

dunas, separados inicialmente em dunas fixas e dunas móveis. Neste capítulo 

estão agrupadas informações sobre os processos que influenciam na formação e 

desenvolvimentos de depósitos eólicos e a descrição dos tipos morfológicos de 

dunas mais comuns encontrados no Campo de Dunas da APA de Jenipabu. 

 

3.1 ZONA COSTEIRA 

 

Por definição a Zona Costeira consiste na interface entre o continente e o 

oceano, o qual forma um dos ambientes mais diversos e dinâmicos que existem, 

onde dominam processos originados nas bacias de drenagem dos rios afluentes, e 

por processos oceanográficos e atmosféricos (VILLWOCK et.al., 2005). 

 

3.1.1 Zona Costeira Brasileira, Potiguar e sua Subdivisão 

 

O litoral brasileiro possui aproximadamente 9.200 km de extensão de linha 

real (SILVEIRA, 1964), onde são encontrados diferentes aspectos geológicos, 

geomorfológicos e climáticos que abrangem praias arenosas, falésias ígneas e 

sedimentares, estuários, dunas e manguezais (TESSLER; CAZZOLI; GOYA, 2005). 

Devido à extensão da costa brasileira esta pôde ser dividida em cinco setores 

como foi proposto por Cruz et al. (1985) em: Costa Norte (Oiapoque, no Amapá à 

Baía de São Marcos, no Maranhão); Nordeste (Baía de São Marcos, no Maranhão 
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seguindo até a Baía de Todos os Santos na Bahia); Leste ou Ocidental (Baía de 

Todos os Santos na Bahia até Cabo Frio no Rio de Janeiro); Sudeste (Cabo Frio no 

Rio de Janeiro até Cabo Santa Marta em Santa Catarina); e Sul (Cabo Santa Marta 

em Santa Catarina até o Arroio do Chuí no Rio Grande do Sul) (Figura 3). Essa 

divisão sugere a identificação de características morfológicas e de processos 

atuantes homólogos que resultaram da duradoura interação entre processos 

tectônicos, geomorfológicos, climáticos e oceanográficos. 

 

Figura 3 - Subdivisão da costa brasileira. 

 

Fonte: Giannini (2005). 

 

A costa do estado do Rio Grande do Norte está toda compreendida no setor 

Costa Nordeste e tem como características gerais, a presença de dunas, cordões 

litorâneos, falésias e recifes de arenito. De modo geral este setor é formado por 

rochas terciárias da Formação Barreiras parcialmente retrabalhados durante o 

Pleistoceno e Holoceno, os quais originaram os Tabuleiros Costeiros. 

As costas Norte e Nordeste recebem ondas geradas pelos ventos alísios de 

NE, enquanto que a Costa Leste, Sudeste e Sul é submetida à ação das ondas 

provenientes de SE geradas pelos ventos da tempestuosa zona subpolar do 

Atlântico Sul. Com relação às marés, a costa norte e parte da nordeste tem regime 
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de macromarés (amplitude > 4 m), parte da nordeste e leste exibem mesomarés 

(entre 2-4 m) e a costa sudeste e sul possuem micromarés (< 2 m) (VILLWOCK et 

al., 2005). 

Conforme figura 4, a Costa Nordeste pode ainda ser dividida em dois sub-

compartimentos, a costa Semi-árida (Baía de São Marcos ao Cabo do Calcanhar) e 

costa Nordeste Oriental ou das Barreiras (Cabo Calcanhar até a Baía de Todos os 

Santos) (MUEHE, 1998). 

 
Figura 4 - Subdivisão da costa nordeste. 

 

Fonte: Giannini (2005). 

 

A área de estudo encontra-se situada nesta última, que apesar de 

apresentarem mesmo condicionamento geológico que a Costa Semi-árida, esta é 

formada por falésias e por franjas de recifes de arenitos de praia. Estes recifes 

protegem a linha de costa da ação do mar, minimizando os efeitos da alta energia da 

dinâmica costeira. Nas proximidades da foz dos principais rios desenvolvem-se 

planícies costeiras constituídas por sistemas múltiplos laguna-barreira pleistocênicos 

e holocênicos (VILLWOCK et al. 2005). 
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3.2 SISTEMA PRAIAL 

 

Segundo King (1959) praia é um ambiente sedimentar costeiro de 

composição variada, constituída com maior frequência por areia, e condicionado 

pela interação dos sistemas de ondas incidentes sobre a costa. Apresenta como 

limite externo a profundidade em que as ondas começam a produzir movimento 

efetivo de sedimento sobre o fundo, e como limite interno o limite superior de ação 

de ondas de tempestade sobre a costa. Suguio (1998) considera a praia como uma 

zona perimetral de um corpo aquoso (no caso um oceano), composta de material 

inconsolidado, em geral arenoso, ou mais raramente composta de cascalhos, 

conchas de moluscos, entre outros. 

O sistema praial pode ser dividido em zonas ou setores em função dos 

processos hidrodinâmicos envolvidos ao logo de um perfil transversal que tem como 

limites a linha de vegetação permanente ou qualquer modificação fisiográfica brusca 

(falésia, duna ou estruturas construídas pelo homem) e o nível base de ação das 

ondas, ou profundidade de fechamento (SHORT, 1999). 

De um ponto de vista hidrodinâmico a praia se divide em (HOEFEL, 1998): 

 

 Zona de Arrebentação (Breaking Zone): porção do perfil praial caracterizada pela 

ocorrência da arrebentação, isto é, processo em que as ondas incidentes ao 

aproximarem-se de águas rasas tendem a instabilizar-se até o ponto em que a 

velocidade da crista da onda torna-se superior a do grupo da mesma, ponto em 

que esta quebrará. Nota-se na arrebentação, a dissipação da energia da onda 

sobre a praia.  

 Zona de Surfe (Surf Zone): Situada entre a zona de quebra de ondas e a zona 

de espraiamento. As características da zona de surfe numa praia dependem do 

tipo de quebra das ondas incidentes.  

 Zona de Espraiamento (Swash Zone): Região da praia delimitada entre a 

máxima e a mínima excursão dos vagalhões sobre a face praial. Nesta zona é 

salientada a relevância do transporte de sedimentos de uma praia, já que os 

processos de fluxo e refluxo dos vagalhões determinariam, em último caso, se o 

sedimento é retido na praia ou retornado à zona de surfe. 
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De um ponto de vista morfológico, o sistema praial apresenta as seguintes 

zonas (HOEFEL, 1998): 

 

 Antepraia (shoreface): Parte do perfil em que há dominância dos processos de 

empinamento de onda (shoaling). Estende-se, em direção a terra, até o início da 

zona de arrebentação.  

 Praia Média: Porção do perfil praial em que se desenvolvem os processos da 

zona de surfe e da zona de arrebentação.  

 Face Praial (beachface): Parte do perfil na qual ocorrem os processos da zona 

de espraiamento.  

 Pós-praia (back-shore): Zona que compreende o limite superior do espraiamento 

e o início das dunas fixadas por vegetação ou qualquer outra modificação 

fisiográfica abrupta. 

 

3.3 MORFODINÂMICA DE DUNAS 

 

3.3.1 Caracterização do Campo de Dunas 

 

De modo geral as dunas costeiras são classificadas como dunas fixas ou 

vegetadas e as dunas livres ou móveis, sujeitas a retrabalhamento eólico atual dos 

sedimentos em direção à sotavento (HESP; THOM, 1990). As primeiras também 

conhecidas como dunas fixas e “semi‐fixas” iniciam a sua formação no pós‐praia e 

adjacências, influenciadas pela vegetação, podem ser divididas em dunas frontais, 

rupturas de deflação (blowouts), dunas parabólicas com rastros lineares e dunas 

residuais de deflação. Enquanto que as dunas livres ou transgressivas são as 

feições que mais impressionam em termos de extensão e volume (GIANNINI, 2005). 

 

3.3.2 Fatores Controladores das Dunas Frontais 

 

A dimensão dos depostos eólicos é controlada por dois fatores, que são o 

suprimento de sedimento disponível para transporte a energia e direção do regime 

de ventos (GIANNINI, 2005). A disponibilidade de sedimentos é fruto do balanço 

sedimentar na porção emersa da praia, o qual depende do aporte fluvial, da 
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morfodinâmica da praia (SHORT; HESP, 1982) e da fisiografia da plataforma 

continental interna (VITAL; AMARO; SILVEIRA, 2006), além da influência da 

presença ou não de rochas (recifes de arenitos) na morfodinâmica da antepraia, a 

qual define a orientação da linha de costa em relação ao ângulo de ataque das 

ondas e o tipo de sedimento disponível a dinâmica marinha. As principais feições 

eólicas encontram-se citadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Relação das principais feições eólicas e compartimentos correlatos. 

 
Dunas vegetadas 

 

 
Dunas móveis 

 

 
Superfície de deflação 

 

Duna frontal 
Dunas livres, ativas ou 

transgressivas 

Presença de dunas 

residuais 

Rupturas de deflação 

eólica 
Dunas parabólicas móveis Ausência de dunas 

Dunas parabólicas 

semifixas 

Frentes deposicionais 

parabólicas 
 

Dunas parabólicas fixas 
Mantos de areia sem face 

de avalanche 
 

Dunas residuais de 

deflação 
Lençóis de areia  

Cadeias barcanóides   

Fonte: Modificado de Amaral et al. (2008). 

 

As variações morfodinâmicas refletem mudanças na topografia tridimensional 

da praia, o que interfere no comportamento do fluxo aerodinâmico sobre o pós-praia 

e no potencial de deriva eólica (DAVIDSON‐ARNOTT; LAW, 1990; SHORT; HESP, 

1982). Praias dissipativas apresentam maior mobilidade de sedimentos e morfologia 

que favorece o fluxo laminar dobre o pós-praia e também a saltação dos grãos de 

areia fina à média para o interior do continente. 

A quantidade de areia transportada da praia até as dunas frontais é gerida 

principalmente pela orientação da linha de costa e à direção do vento, mas também 

por fatores como o tamanho das partículas sedimentares, conteúdo de umidade, 

crostas salinas e forma da praia (SHERMAN; HOTTA, 1990). 

Na área de estudo os ventos apresentam-se praticamente unidirecional do 

quadrante Sudeste com velocidades médias mensais mais elevadas durante os 

meses de agosto a novembro. Com estação seca que se estende de outubro a 
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dezembro com precipitação media abaixo de 40mm. Devido a este cenário climático 

pode-se perceber um aumento significativo da deriva eólica potencial (DEP) no 

durante o segundo semestre de cada ano, com picos no mês de novembro. 

De modo geral o transporte eólico na área é favorecido por um conjunto de 

condições de disponibilidade de sedimentos secos, aumento da velocidade dos 

ventos do quadrante sudeste e exposição da praia nos períodos de maré vazante de 

sizígia (TABAJARA et al., 2008). Portanto, o pico no transporte eólico é limitado a 

poucos meses do ano, porém pode ser modificado pelas oscilações climáticas de 

meso‐escala, como os ciclos El Niño / La Niña. 

 

3.3.3 Origem, Geomorfologia e Dinâmicas das Dunas 

 

As primeiras dunas vegetadas formadas na porção superior do pós-praia são 

as dunas frontais estabelecidas ou as dunas embrionárias. Na planície de deflação 

da área de estudo as dunas frontais foram erodidas pelas condições morfodinâmicas 

vigentes na área. As dunas frontais são relativamente bem estabilizadas pela 

associação vegetal capim de praia (Panicum rasemosum) junto com a Ipomea 

prescaprae, resultando uma crista com geometria suavemente convexa. 

As zonas de rupturas de deflação são comuns em campos de dunas costeiras 

submetidas a ação de ventos e ondas de alta energia. As frentes deposicionais 

parabólicas, em sua porção proximal, estão associadas a zonas de deflação, onde 

se encontram feições deposicionais vegetadas como dunas parabólicas e cordões 

de areia alongados gerados pelos rastros de deslocamento de dunas parabólicas, 

deixados a barlavento do campo de dunas móveis (AMARAL et al., 2008). 

 

3.4 CLASSIFICAÇÃO DAS DUNAS 

 

Uma duna pode ser definida como; uma colina de areia acumulada por ação 

eólica, podendo apresentar-se mais ou menos coberta por vegetação (SUGUIO, 

1998), monte de areias móveis, depositados pela ação do vento dominante 

(GUERRA; GUERRA, 2005), unidade geomorfológica de constituição predominante 

arenosa, com aparência de comoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, 

situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por 

vegetação (BRASIL, 2002). Elas podem ser divididas em grupos devido à sua 
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gênese, tais como, dunas que se desenvolvem devido à presença de obstáculos 

topográficas sendo as dunas de sombra (shadow dunes) o exemplo mais comum. 

Dunas que se desenvolvem a partir de sua própria acumulação (autogênicas), como 

as dunas barcanas, transversas, lineares sem vegetação (ou seif dunes), dômicas e 

estrelas. E as que o seu desenvolvimento é ligado a vegetação (dunas fitogenéticas) 

grupo a qual pertencem as dunas parabólicas, lineares vegetadas estão inclusas. 

Onde cada qual pode se apresentar com diversas morfologias (PYE; TSOAR, 1990). 

Além disso, podem também ser classificadas como dunas simples, compostas 

e complexas (mega dunas), onde as dunas simples são formados por dunas 

individuais, as quais são separadas de outras dunas ao seu redor, enquanto que as 

dunas compostas são formadas por duas ou mais dunas unidas ou superimpostas 

de mesmo tipo e as dunas complexas consistem em dois ou mais tipos de dunas 

unidos ou superimpostos (MCKEE, 1979). 

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

formas abordadas no presente trabalho serão as dunas frontais (incipientes e 

estabilizadas), dunas parabólicas, lençóis de areia (sand sheet), dunas de sombra 

(shadow dunes), dunas nebkhas, blowouts (blowout dunes) ou lobos deposicionais e 

zonas interdunares (PYE; TSOAR, 1990). 

De modo que a forma e a escala das acumulações eólicas são relacionadas, 

principalmente, a sete fatores principais: a disponibilidade de sedimentos; o tamanho 

dos grãos; a energia, a velocidade e a direção do vento; cobertura vegetal; 

obstáculos topográficos. Porém mudanças climáticas podem modificar os fatores 

citados acima e levar a modificações de uma duna pré-existente (PYE; TSOAR, 

1990). 

Existe também uma proposta de um esquema morfodinâmico para a 

classificação de dunas que se baseia na orientação da crista em relação ao vetor 

resultante da direção de transporte, ou seja, o vetor médio dos ventos. Deste modo 

as dunas são classificadas como longitudinais transversais ou oblíquas. Nas dunas 

longitudinais a linha de crista é orientada paralelamente ao vetor resultante da 

direção do transporte (mais ou menos 150). Nas dunas transversais a linha de crista 

é orientada perpendicularmente ao vetor (mais ou menos 150). Já nas dunas 

obliquas alinha de crista é orientada entre 150 e 750 em relação ao vetor resultante 

da direção do transporte (Figura 5) (Kocurek, 1996). Deste modo, nem sempre as 

classificações morfológicas e morfodinâmicas coincidem assim as dunas crescentes 
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não são necessariamente transversais, da mesma forma que dunas lineares podem 

ser longitudinais ou obliquas. Com isso, é importante que se considere ambos os 

esquemas (Figura 5). 

 

Figura 5 – Tipos Morfodinâmicos das dunas
1
. 

 

Fonte: Kocurek (1996). 

 

Em regiões costeiras onde o clima é úmido as dunas predominantes são as 

parabólicas. Enquanto nas regiões de clima árido são encontradas mais 

frequentemente cadeias barcanóides (ILLEMBERGER, 1988). O que pode ser 

percebido ao longo do litoral do estado do Rio Grande do Norte devido a variação 

climática entre a costa Norte-Sul. 

 

                                                 
1
 A: Tipos morfodinâmicos de dunas com base na orientação da crista em relação à resultante do 
vetor de transporte. B: Comparação entre os tipos morfodinâmicos e morfológicos proposto por 
Kocurek, 1996. 
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3.4.1 Dunas Hummock, Dunas Coppice ou Dunas 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. 

Porém, alguns autores definem dunas hummock como um pequeno montículo 

isolado de areia, onde o sedimento deposita em funçãoa as mesmas são 

armazenadas por estolões de plantas (PYE; TSOAR, 1990). A morfologia deste tipo 

de dunas é fortemente dependente do formato, densidade e crescimento da 

vegetação presente (PYE; TSOAR, 1990). As denominações coppice e nebkhas 

foram sugeridas para acumulações que ocorrem de forma isolada (LANCASTER, 

1988). 

 

3.4.2 Dunas de Sombra 

 

O termo duna de sombra (Shadow Dune) é utilizado para se referir a um 

acúmulo de areia gerada à retaguarda de um obstáculo que podem ser rochas, 

vegetação, troncos, cercas, entre outros (BAGNOLD, 1941). Elas são formadas a 

partir da mudança do fluxo do vento principal em secundários os quais contornam o 

obstáculo e se unem novamente dando origem ao acúmulo de areia em forma 

piramidal.  

Inicialmente elas se desenvolvem por acumulações de areia em forma de 

ferradura, que foram chamadas de corrente crescente (Figura. 03.04), como o fluxo 

de ar contorna o obstáculo pelas laterais e por cima, cria-se assim um vórtice em 

forma de ferradura com a deposição de areia a sotavento do obstáculo em ambos os 

lados formando estruturas denominadas wings, as quais coincidem com os braços 

do vórtice, citado a cima, o que transferi gradualmente a areia em direção a linha 

central do obstáculo, e ao longo do tempo a duna de sombra se torna maior, mais 

longa e estreita (PYE; TSOAR, 1990) (Figura 6). O tamanho e a forma do campo de 

dunas de sombra estão relacionados com as do obstáculo. (PYE; TSOAR, 1990). 

 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

36 

Figura 6 - Diagrama esquemático que mostra o desenvolvimento de um vórtice do tipo fechadura ao 
redor de um obstáculo. 

 

Fonte: (TSOAR, 1983). 

 

A acumulação da areia também pode ocorrer a sotavento de uma abertura 

entre dois obstáculos (Figura 7). O fluxo de areia é acelerado e afunilado através da 

abertura e a areia é depositada na forma de leques (BAGNOLD, 1941). 

 

Figura 7 - Desenvolvimento de dois tipos de dunas de sombra (a - d) desenvolvidas na direção do 
vento a partir de um obstáculo; (e) desenvolvida na direção do vento a partir de uma abertura. 

 

Fonte: Modificada de Bagnold (1941). 
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3.4.3 Dunas Frontais 

 

São cadeias de dunas paralelas à linha de costa, formadas a partir de tufos 

de vegetação na região de pós-praia, onde se pode encontrar cobertura vegetal 

incipiente e pela grande complexidade morfológica como sua extensão altura 

(HESP, 1999). Devido a essa complexidade as dunas frontais foram classificadas 

em uma grande variedade de tipos morfológicos, porém são geralmente divididas em 

dois tipos principais, dunas frontais incipientes e dunas frontais estabelecidas. 

Entretanto, estas dunas têm sido chamadas por uma variedade de outros nomes, 

incluindo dunas embrionárias, cristas de retenção, cristas de praia, cristas de dunas 

paralelas e dunas transversais (HESP, 2002). 

As dunas frontais incipientes, também chamadas de embrionárias são 

formadas pela deposição de areia dentro de porções de vegetação, plantas 

individuais, troncos entre outros obstáculos. Estas podem ser sazonais quando se 

desenvolvem sobre plantas anuais e necessitam da invasão de plantas perenes para 

manter a sua existência. Seu desenvolvimento depende principalmente da 

densidade, distribuição, altura e cobertura da vegetal, da velocidade do vento e das 

taxas de transporte de areia. Exibem um dos três tipos morfológicos, a rampa, o 

terraço e a crista. Fatores classificados como secundários tais como a frequência de 

inundações com força de contato, a erosão das ondas de tempestades e direção do 

vento podem determinar sua evolução (HESP, 2002). 

Enquanto que as dunas frontais estabilizadas desenvolvem-se a partir de 

dunas frontais incipientes e são comumente marcadas com o crescimento de 

espécies de plantas intermediárias e por sua maior complexidade morfológica, altura 

e largura, idade e posição geográfica. Sendo assim, a complexidade morfológica, 

altura, volume e posição geográfica individualizam a duna frontal estabilizada da 

incipiente (HESP, 2002). 

A evolução e o desenvolvimento das dunas frontais estabilizadas dependem 

vários fatores, tais como; disponibilidade de areia; grau de cobertora vegetal; 

espécies de plantas presentes; taxa de acresção e erosão de areia eólica; 

frequência e magnitude das forças de onda e vento; ocorrência e magnitude de 

tempestades; estado de médio em longo prazo da praia ou da barreira (estável, 

acresção ou erosão); o nível da água do mar/lagoa/estuário e  nível dos impactos 

humanos (HESP, 2002). 
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Foram registrados cinco estágios morfo-ecológicos para dunas frontais 

estabilizadas: o primeiro estágio é formado por dunas simétricas com cobertura 

vegetal uniforme; o segundo é composto por dunas com 75% a 90% de cobertura 

vegetal e suave variação lateral com relação à deposição e erosão; o terceiro 

apresenta dunas com vegetação entre 45% e 74% mostrando faces côncavas e 

muito inclinadas, além de blowouts; o quarto estágio é composto por dunas com 

feições erosivas em larga escala (os blowouts), lençóis de areia e alta assimetria; 

enquanto que no quinto estágio encontram-se dunas quase sem cobertura vegetal 

com apenas alguns tufos espalhados (HESP, 1988) (Figura 8). 

 

Figura 8 - Estágio de desenvolvimento de dunas frontais. 

 

Fonte: Hesp (1988). 

 

Uma duna pode progredir em uma sequência evolucionária a partir da erosão 

eólica e redução na cobertura vegetal do primeiro estágio até o quinto, como 

também apresentar um quadro inverso a partir da revegetação e estabilização da 

vegetação e reduzida erosão eólica em decorrência de mudanças nas condições 

climáticas do quinto estágio para o primeiro. No entanto é pouco provável que uma 

duna no estágio 5 chegue a ou estágio 1 e vice-versa (HESP, 1988). 

A variação do nível do mar é um fator crucial para a formação e o 

desenvolvimento de um campo de dunas. Quando baixa o nível do mar há por 

consequência um aumento na largura da praia fazendo com que as dunas frontais 

sejam providas por excesso de sedimentos derivados da plataforma o que promove 

o soterramento da vegetação presente e ultrapassando o limite de acomodação dos 

sedimentos pela vegetação. O que pode favorecer a formação de blowouts já que os 

Direção primária 

do vento 
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sedimentos transcorrem sobre a duna frontal criando uma fase de instabilidade 

(CARTER; WILSON, 1990). 

Enquanto que quando há a elevação do nível do mar a face barlavento das 

dunas frontais é erodida, a crista aumenta em altura e as dunas são retraídas em 

direção ao continente podendo haver também o processo de formação de blowouts 

(GILES; MCCANN, 1997). Mesmo que o aumento do nível do mar provoque eventos 

erosivos, há significativa deposição de sedimentos podendo promover a formação de 

uma planície de dunas frontais (HESP, 2002). 

 

3.4.4 Dunas Parabólicas 

 

São dunas que possuem o formato de uma parábola com os lobos 

deposicionais na forma de U ou V onde os braços dessa parábola podem ser 

simétricos ou assimétricos e estendem-se em direção ao mar (PYE; TSOAR, 1990). 

Elas podem se apresentar em formas simples ou compostas, onde as primeiras são 

formadas por frentes parabólicas individuais, enquanto que a segunda é 

caracterizada pela junção lateral de várias formas parabólicas menores.  

Estes tipos de dunas podem se encontradas em várias partes do mundo 

sendo mais comumente encontrados em áreas desérticas e costeiras onde a 

vegetação tenha se fixado (MCKEE, 1979). Elas se desenvolvem quase sempre a 

partir da ação de abertura na superfície de areia vegetada, 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. Caso as condições sejam favoráveis, 

qualquer alteração local que inicie uma abertura na vegetação, a ação eólica 

promove um redemoinho turbulento onde a abertura é alargada e ocupada por 

sedimentos (PYE; TSOAR, 1990).  

O desenvolvimento desse tipo de duna, a partir de uma ruptura de deflação 

(blowouts), ocorre em três estágios; redução da vegetação das dunas frontais pela 

erosão das ressacas; erosão continua expandindo a zona de deflação e os lobos 

deposicionais avançam na direção do vento ocasionando o desenvolvimento das 

dunas parabólicas; reconstrução do campo de dunas frontais o que corta a 

"garganta" do campo de dunas parabólica que continua a avançar na direção do 

vento formando alongados corredores (HESP, 1999) (Figura 9). 
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Figura 9 - Variações morfológicas de dunas parabólicas
2
 

 

Fonte: (PYE; TSOAR, 1990). 

 

Existe uma distinção que é comumente feita entre dunas parabólicas e dunas 

parabólicas alongadas (PRICE, 1950), as dunas parabólicas são definidas como 

estruturas com uma abertura em formato de arco, a qual não apresenta migração, 

enquanto que 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 também conhecidas como 

dunas hairpin (PYE, 1982). 

 

3.5 BLOWOUTS 

 

Podem ser definidos como uma depressão ou concavidade em forma de 

“Calha” ou “Pires” formada pela erosão do vento sobre um depósito de areia 

preexistente (HESP, 2002). Os blowouts possuem formas extremamente variadas, 

eles podem variar de “poços” para entalhes alongados, grandes depressões e 

bacias alongadas (SMITH, 1960).  

                                                 
2
 A) Grampo, B) Meia Lua, C) Hemicíclica, D) Digitada, E) Aninhada, F) Cadeias transgressivas com 

dunas transversais secundárias, G) Ancinho. A e B são formas simples, C, D e E são formas 
compostas e F e G são formas combinadas. 
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Ritchie (1972) definiu quatro tipos, em sela, charuto, em forma de V e 

corredor. Já Smith (1960) diz que estes podem variar de “poços” para entalhes 

alongados, grandes depressões e bacias alongadas. Enquanto que Cooper (1958, 

1967) determinou dois tipos principais os blowouts em forma de pires (Saucer 

blowouts) e os em forma de calha (trough blowouts) (Figura 10).  

 

Figura 10 - Tipos principais de Blowouts.
3
 

 

Fonte: (HESP, 2002). 

 

A forma inicial e o tamanho da ruptura e a sua evolução, dependendo de 

determinados fatores tais como, erosão das ondas e subsequente aceleração e 

deflação do fluxo de ar (CARTER; WILSON, 1990) e desenvolvimento de leques de 

sobrelavagem (overwash) e subsequente deflação eólica do leque (RITCHIE; 

PENLAND, 1990). Assim como a 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). Além das 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; HESP; BRYANT, 1994), por 

exemplo blowouts que se desenvolvem sob longos períodos de estação e ventos 

fortes, seguidos de tempestades curtas, ou seja, ligados diretamente as variantes 

vento, pluviosidade e umidade (PLUIS, 1992,).  Do mesmo modo que a variação e 

mudanças na vegetação (CARTER; WILSON, 1990). Bem como a erosão pelo vento 

(HESP; HYDE, 1996). E por fim a ação humana com criação de trilhas, caminhadas 

de pedestres, atividades turísticas também contribuem para a remoção da cobertura 

                                                 
3
 A) Blowout tipo Pires, B) Blowout tipo Calha, exibindo paredes erosionais mais acentuadas e 

superfície de deflação mais profunda em relação ao Blowout tipo Pires. As setas indicam o padrão 
de fluxo de vento. 
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vegetal e consequentemente para o desenvolvimento de um blowout (JUNGERIUS; 

VAN DER MEULER, 1988; CARTER, 1988). Sendo assim, a falta ou a redução da 

cobertura vegetal é considerada por muitos autores como um fator crítico na 

iniciação de blowouts (HESP, 2002). 

Os blowouts podem migrar tanto na direção do vento (downwind), quanto na 

direção contrária (upwind). Quando migram a favor do vento, a borda principal 

adianta lentamente com a atuação do vento e há intenso retrabalhamento dos 

sedimentos. Enquanto que quando a migração é conta o vento há erosão da borda 

contrária ao vento e preenchimento da borda a favor do vento (CARTER; WILSON, 

1990). 

A topografia de um blowout pode se alterar significativamente em poucos 

anos e a intensidade do desenvolvimento dessas feições varia de acordo com o 

local, dependendo da direção, frequência e competência eólica de transportar areia, 

do relevo pré-existente, grau de cobertura vegetal e da geometria dos depósitos 

(CARTER; WILSON, 1990). Esta feição é parte natural da migração de um sistema 

de dunas (CARTER, 1988). Este mesmo autor propõe quatro estágios de 

desenvolvimento de um ciclo de um blowout; a deflação inicial que altera o corredor 

do vento, assim como a continuação da deflação que pode ser acompanhada pela 

deposição a sotavento, de modo que a instabilidade da parede do blowout que 

ocasiona contínuas avalanches até alcançar o próximo estágio, onde há o eventual 

preenchimento do blowout. 

 

3.6 ÁREAS DE INTERDUNAS 

 

São depressões entre dunas eólicas com extensão e geometria variadas, 

sendo sua geometria controlada diretamente pela morfologia das dunas. Em campos 

de dunas crescentes a morfologia das dunas tende a gerar áreas interdunares 

paralelas em relação à linha de crista, mas sem continuidade lateral. Nos campos de 

dunas lineares as regiões de interdunas possuem morfologia alongada paralela à 

linha da crista (KOCUREK, 1981). 

Existem dois tipos de áreas interdunares, as erosivas são formadas em zonas 

saturadas de areia onde os sedimentos estão disponíveis para a formação de dunas 

eólicas. Assim como as áreas indernunares deposicionais que são formadas em 

zonas que apresentam quantidades significativas de areia disponíveis para o 
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desenvolvimento de formas de leito, com deposição controlada pelo lençol freático, 

denominadas de zonas metassaduradas (AHLBRAND; FRYBERGER, 1981). 

Enquanto que segundo Kocurek (1981) as áreas interdunares podem ser divididas 

em três tipos básicos áreas interdunares secas, molhadas e úmidas. Onde na 

primeira dominam depósitos formados pela migração de pequenas dunas, marcas 

onduladas (ripples) e dunas de sombra (shadow dunes). Na segunda encontram-se 

comumente a presença de marcas onduladas de adesão (adesion ripples), marcas 

de raízes e bioturbações. Enquanto que na última é tomada por lagoas temporárias, 

com presença de estruturas sedimentares primárias como marcas onduladas de 

corrente. Nestas áreas pode haver a formação de crostas evaporídicas, 

principalmente em regiões áridas, onde a água pode se tornar muito salinizada por 

causa das altas taxas de evaporação. 

 

3.7 SUPERFÍCIE DE DEFLAÇÃO 

 

As superfícies de deflação são resultado do retrabalhamento dos ventos 

sobre os depósitos eólicos gerando uma remoção de sedimentos inconsolidados e 

desagregados até alcançar o nível base do lençol freático. São depósitos arenosos 

fracamente a moderadamente selecionados que formam relevos planos ou 

suavemente ondulados contendo às vezes vegetação espaça. Esta depressão do 

terreno pode acumular sazonalmente áreas úmidas e conter vegetação brejosa e 

gramínea (AMARAL, 2008; CUNHA et. al., 1990). 

 

3.8 COLETORES DE SEDIMENTOS (SAND TRAPS) 

 

Na literatura internacional existem poucas referências em relação a cálculos 

de transporte eólico utilizando armadilhas de areia e a maioria destas, sempre se 

referem a dois tipos principais: verticais e horizontais. Os trabalhos apresentam 

umas ou outras vantagens e inconvenientes que são quantificados em função do 

resultado de seus dados. 

A armadilha vertical tem como inconveniente principal a alteração das 

condições do fluxo do ar por sua mera presença, chegando inclusive a formar 

pequenas escavações na parte da frente da armadilha, quando posicionada em 

superfícies bastante móveis (PYE; TSOAR, 1990). As tentativas para evitar seus 
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inconvenientes vão acompanhadas por problemas de uso e fabricação sem chegar a 

evitar todas as desvantagens (ILLEMBERGER; RUST, 1986). Os modelos mais 

simples derivam do proposto por Leatherman (1978) e modificados por Goldsmith 

(1978) e Rosen (1978). 

 

3.9 UNIDADES DE PAISAGEM 

 

As Unidades de Paisagens se individualizam pelo relevo, clima, cobertura 

vegetal, solos ou até mesmo pelo arranjo estrutural e o tipo de litologia ou 

exclusivamente por um desses elementos (ROSS, 1992). A categoria de análise das 

Unidades de Paisagem é definida como geossistemas. Estes são definidos como 

fenômenos naturais (aspectos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e 

fitogeográficos) que englobam os fenômenos antrópicos (aspectos sociais e 

econômicos). Somados representam a paisagem modificada ou não pela sociedade 

(GUERRA; MARÇAL, 2006). As unidades relevantes para este trabalho foram 

definidas como: dunas móveis, colina de areia acumulada por ação eólica sem 

cobertura vegetal; dunas vegetadas, colina de areia acumulada por ação eólica com 

cobertura vegetal; cobertura vegetal, áreas planas cobertas por vegetação tais como 

manguezais, restinga, caatinga e mata atlântica; duna frontal e praia são cadeias de 

dunas paralelas à linha de costa e faixa de areia superfície de deflação, campo 

aberto, área alagada, área ocupada e corpos de água. Estas unidades estão 

representadas no Mapa de Unidades de Paisagem da área. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

4.1.1 Clima 

 

O clima predominante na área de trabalho segundo a classificação de Köopen 

é o tropical com chuvas, o qual é caracterizado por duas estações bem definidas 

onde o verão é quente enquanto que o outono e o inverno chuvosos (de março a 

julho) e pode ser encontrado ao longo de toda a faixa litorânea entre o Rio grande do 

Norte e a Bahia (ANDRADE, 1967). Porém pode-se encontrar também na área o 

clima predominante no sertão nordestino que chega até a costa, este clima tem 

características de clima quente e seco, com estação chuvosa no verão, precipitação 

média anual inferior a 1.000 mm/ano com chuvas irregulares e médias térmicas 

anuais superiores a 25°C (NUNES, 1987). 

O clima predominante na região segundo a classificação de Köopen é o 

tropical com chuvas. Este é caracterizado por duas estações bem definidas, o verão 

é quente enquanto que o outono e o inverno são caracterizado por uma precipitação 

pluviométrica com variação entre 800 a 1.200 mm distribuídas entre os meses de 

Fevereiro a Julho. 

Durante todo o ano, na região, sopram frequentemente ventos do quadrante 

E, oriundos do anticiclone semifixo do Atlântico Sul. O domínio deste anticiclone 

mantém a estabilidade do tempo. Esta estabilidade cessa com a chegada das 

correntes perturbadas, que compreendem, principalmente, quatro sistemas As 

correntes perturbadas de norte; as correntes perturbadas de sul, as correntes 

perturbadas de leste, as correntes perturbadas de oeste (NIMER, 1972). 

As correntes perturbadas de norte são representadas pelo deslocamento da 

convergência intertropical (ZCIT), oriunda da convergência dos alísios dos dois 

hemisférios, é uma zona de chuvas e trovoadas intensas. Esta depressão está 

situada, durante o ano, em média, próximo ao paralelo 05oN, mas durante o outono 

(março - abril) alcança sua posição mais meridional no hemisfério sul e pode 

provocar chuvas até no paralelo 10oS (NIMER, 1972). 

As correntes perturbadas de sul são representadas por invasões de frentes 

polares, que somente raras vezes, na primavera e no verão, conseguem ultrapassar 
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o paralelo de 15o S, provocando chuvas no litoral. No inverno, a frente polar 

ultrapassa com mais frequência aquele paralelo (NIMER, 1972). 

As correntes perturbadas de leste representadas pelos alísios oriundos do 

anticiclone tropical do Atlântico Sul estão divididos em duas camadas, uma inferior 

fresca e úmida, e outra superior, quente e seca. Quanto mais baixa é esta inversão 

mais estável é o tempo. No litoral do Nordeste, esta inversão é mais alta, 

desaparecendo ao contato com a frente polar (ao sul) e com a ZCIT (ao norte) 

(NIMER, 1972). As correntes perturbadas de oeste, que raramente atingem o litoral 

potiguar (NIMER, 1972). A temperatura se mantém constante durante o ano todo, 

com pequenas oscilações de 6oC a 10oC acima ou abaixo da média de 26oC, 

enquanto que a temperatura máxima no litoral é de 32oC (WALLE, 2006). 

O regime de ventos predominante corresponde ventos da Massa Equatorial 

Atlântica (Ea) que encaminha ao litoral do Nordeste (principalmente o litoral norte) os 

ventos alísios de nordeste. Também recebe influência dos ventos alísios de sudeste 

formados pela Massa Tropical Atlântica (Ta). 

Ao descrever o estado do Rio Grande do Norte, Walle (2006) explica que a 

temperatura se mantém constante durante o ano todo, com pequenas oscilações de 

6oC a 10oC acima ou abaixa da média de 26oC, enquanto que a temperatura máxima 

no litoral é de 32oC. 

 

4.1.1.1 Ventos 

 

O regime de ventos predominante corresponde ventos da Massa Equatorial 

Atlântica (Ea) que encaminha ao litoral do Nordeste (principalmente o litoral norte) os 

ventos alísios de nordeste. Também recebe influência dos ventos alísios de sudeste 

formados pela Massa Tropical Atlântica (Ta). Os quais, segundo a Estação 

Climatológica principal da UFRN, sopram predominantemente de Sudeste, durante 

211 dias por ano, em média. Ventos de Leste são predominantes durante 102 dias 

por ano e os ventos de Sul predominam os outros 37 dias. 

Nesta porção do litoral potiguar, a velocidade média anual dos ventos chega a 

4,3 m/s (15,5 Km/h), com as maiores médias mensais ocorrendo entre os meses de 

agosto a novembro, e os menores em março e abril. Durante o dia, a velocidade 

média dos ventos varia muito, podendo as máximas variar entre 8,3 e 10,3 m/s (20,0 

e 37,0 Km/h). Entre 1998 e 2009, a maior rajada diária registrada ocorreu no dia 22 
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de dezembro de 2006, quando foi registrado 11,9 m/s (SYLAGYI apud TINÔCO et 

al., 2009). Na Figura 11 (abaixo), mostra as médias mensais da direção dos ventos 

entre os anos de 1960 a 2000 (BRASIL. 1997). 
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Figura 11 – Diagrama de roseta que mostra a média mensal da direção preferencial dos ventos na 
região de Natal entre os anos de 1960 a 2000. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2007). 
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Os ventos mais fortes começam a soprar no mês de agosto, cuja média é de 

5,1 m/s e com máximas chegando a 7,6 m/s, estendendo-se até outubro, quando a 

média começa a cair de 5,3 m/s para 5,0 m/s no mês de novembro e 4,8 m/s em 

dezembro. 

Essa característica dos ventos que atingem a porção Leste do litoral potiguar 

favorece ao fácil deslocamento de sedimentos, principalmente os costeiros de 

origem marinha, e atuam diretamente nos processos morfogenéticos de construção 

e reconstrução do relevo local. Os fortes ventos contribuem ainda para a ocorrência 

de erosão eólica, sobretudo naquelas áreas desprovidas de cobertura vegetal, 

promovendo o abatimento de parte deste relevo. 

 

4.1.1.2 Temperatura 

 

Na Região Nordeste predominam temperaturas elevadas e bem mais 

constantes de que em qualquer outra região do Brasil, com média diária de 24,4ºC, a 

média de amplitude térmica de 8,4ºC e a oscilação diária média de 21,8ºC a 30,2ºC 

(Instituto Nacional de Meteorologia, 2007). 

 

4.1.1.3 Precipitações Pluviométricas 

 

A precipitação média anual em Natal, onde se encontra a estação 

meteorológica mais próxima da área de estudo, foi de 1.704,7mm entre os anos de 

1984 à 2007, neste período o ano com menor média de precipitação foi 1993, com 

858,2mm, enquanto que 2004 teve a maior média anual de precipitação com 

2.438mm (UFRN, 2007 apud TINÔCO et al., 2009) (Figura 12). 
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Figura 12 – Precipitação pluviométrica total no período de 1984 a 2007. 
Precipitação total no periodo de 1984 - 2007
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Fonte: (UFRN, 2007 apud TINÔCO et al., 2009). 
 

A estação chuvosa nesta porção do litoral potiguar estende-se de março a 

agosto, quando os totais mensais, em média, excedem os 100 mm. Outubro, 

novembro e dezembro são os meses mais secos, com total de precipitação, em 

média, abaixo de 40 mm.  

A maior precipitação mensal ocorrida no período entre 1984 a 2007 foi no 

mês de julho de 1998, quando se precipitou em 30 dias 793,9 mm. Enquanto que a 

menor precipitação mensal registrada foi de 0,4 mm, ocorrida no mês de dezembro 

de 1995 (UFRN, 2007 in Tinôco et al, 2009) (Figura. 04. 03). 

 

Figura 13 – Média mensal das precipitações pluviométricas em Natal no período entre 1984 e 2007. 
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Fonte: (UFRN, 2007 apud TINÔCO et al., 2009). 
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4.1.1.4 Umidade Relativa do Ar 

 

A média da umidade relativa do ar na cidade de Natal é bastante homogênea 

e estável, com valor médio anual de 79,3%, raramente alcança valores inferiores á 

74%, onde os valores mais altos são encontrados nos meses de abril, maio, junho e 

julho, que correspondem em grande parte ao período de temperaturas mais baixas 

(TINÔCO et al., 2009). 

 

4.1.1.5 Insolação 

 

A Estação Climatológica principal da UFRN mostra que, no período de 1984 a 

2007, a alta insolação na cidade de Natal em todos os anos constatando média total 

de 2.864,20 horas onde a menor média anual foi de 2.476 horas, no ano de 1985, 

enquanto que a maior, de 3.200, no ano de 1997, ano em que foi registrada a 

ocorrência do fenômeno El Niño (TINÔCO et al., 2009). 

A nebulosidade trabalha de maneira geral, de modo inverso a insolação, de 

modo que quanto maior a incidência de nuvens menor é a quantidade de energia 

luminosa que atinge a superfície do solo. A qual também apresenta altas médias 

anuais ao longo do período analisado, apresentando cerca de 55% do céu coberto 

por nuvens durante o ano. As épocas de maiores nebulosidade coincidem com o 

período de maiores precipitações (TINÔCO et al., 2009). 

 

4.1.2 Hidrografia – Bacias hidrográficas 

 

O litoral oriental do estado é recortado, de norte para sul, pelas bacias 

hidrográficas dos rios Boqueirão, Punaú, Maxaranguape, Ceará-Mirim, Doce, 

Potengi, Pirangi, Trairi, Jacu, Catu, Curimataú e Guaju, assim como Faixas 

Litorâneas Leste de escoamento difuso (RIO GRANDE DO NORTE, 2009). Os 

cursos dos principais rios da faixa costeira leste do Rio Grande do Norte desde o 

município de Touros até o limite com a Paraíba, mostram um alinhamento em 

conformidade com o padrão estrutural regional (SALIM; LIMA; MABSOONE, 1974). 

A área de estudo está inclusa na sub-bacia de escoamento difuso 16, Faixa 

Litorânea Leste de Escoamento Difuso, a qual ocupa uma superfície de 649,4 km2, o 

que representa aproximadamente 1,2% do território do estado, esta é dividida em 8 
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(oito) sub-bacias independentes, onde a área de trabalho se localiza na sub-bacia 

16-4 que ocupa 18,9 km2, o que 0,04% do território do estado (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1998). 

 

4.1.3 Cobertura vegetal 

 

No litoral ou região justamarítima a vegetação depende das condições 

fisiográficas da região assim como da natureza do substrato. A ação das águas do 

mar, dos ventos constantes, afeta a geomorfologia associada esses ambientes e 

com isso a vegetação varia imensamente. Ao se descrever o ambiente costeiro 

tratam-se do processo de formação de praias, dunas móveis e das dunas 

posteriores, no sentido do oceano para o continente (RIZZINI, 1997) e estas são 

fixadas pela vegetação e formam grandes planícies arenosas com vegetação 

arbóreo-arbustiva. 

Foi realizado um mapeamento da cobertura vegetal nativa do Litoral Oriental 

do Rio Grande do Norte pelo IDEMA (1994), neste foi possível identificar as 

presença de Mata Atlântica (mata de dunas litorâneas ralas e abertas; mata 

subcaducifolia densa a rala de tabuleiros; mata de dunas litorâneas densas e mata 

ciliar) além de ecossistemas associados, tais como manguezais e tabuleiro litorâneo. 

Os fragmentos e remanescentes da Mata Atlântica apresentam grande 

importância ecológica para a região litorânea, pois possui um papel de captação e 

proteção hídrica, por abrigar fauna e flora autóctones, com espécies endêmicas 

raras ou em vias de extinção, como: orquídea (Catfleya sp), a sucupira (Bowdichea 

virgilioides), sebastiana (Aspilea procumbens), o jatobá (Hymenacea sp), o macaco 

guariba (Alonatta belzebril), a maçaranduba (Manilkara af. Amazonica), o pintor 

verdadeiro (Tangara fastuosa), o pau-brasil (Caesalpinea echinata), entre outras 

(INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 1994). 

Ao se dividir o litoral arenoso de acordo com os aspectos fisiográficos, praias, 

anteduna e dunas (móveis e semifixas, e fixas). Associa-se a cada um destes 

ambientes, uma vegetação correspondente (RIZZINI, 1997). Ou seja, na praia, mais 

próxima ao mar que está sujeita a inundações pelas marés altas, não há plantas 

instaladas. Área de anteduna, faixa que se encontra entre o limite da o limite da 

maré alta e o início das dunas, é ocupada por espécies halófitas e reptantes, das 
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quais a Philoxerus (Iresine) portulacoides é a mais típica, ocorrendo também a 

Alternanthera maritima, Sesuvium portulacastrum, Mikania cordifolia, Remirea 

marítima, Hydrocotyle umbellata, Ipomoea pes-caprae, e os capins: Panicum 

racemosum, Sporobolus virginicus e Paspalum vaginatum. Já na porção distal das 

dunas, próximo às dunas ocorre uma faixa de transição entre anteduna e duna, onde 

se encontram as psamófitos reptantes, tais como: H. umbellata, I. pes-caprae, 

I.littoralis (flor alva), Canavalia obtusifolia, Acicarpha spathulata, Sophora tomentosa 

e raras outras. Enquanto que nas dunas móveis ou semifixas apresentam a vertente 

a barlavento desprovida de vegetação ou com vegetação rala de baixo potencial de 

fixação e por isso torna o substrato vulnerável ao transporte eólico. Ao distanciar-se 

da praia começam a surgir plantas xerófilas e rastejamtes ou de pequenas 

dimensões como, os capins Panicum racemosum, Cenchrus pauciflorus, Paspalum 

maritimum, e Stenotaphrum secundatum, Canavalia obtusifolia, Vigna luteola, Diodia 

radula, Oxypetalum tomentosum, Sophora tomentosa, Dalbergia hecastophyllum 

(todos reptantes), Polygala cyparissias, Hybanthus ipecacuanha, Acicarpha 

spathulata, Kalanchoe brasiliensis, Hippeastrum sp., Epidendrum mosenii, 

Stachytarpha sp., além de cactáceas (Pilosocereus arrabidae e Cereus 

pernambucensis) (RIZZINI, 1997). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 MAPEAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

5.1.1 Mapa de Unidades de Paisagens 

 

A área de estudo é composta por diferentes unidades geológicas e 

geomorfológicas, as quais foram referidas como unidades 

geológico/geomorfológicas. Estas unidades foram classificadas utilizando-se de 

análise visual sobre fotografias aéreas do acervo de imagens do IDEMA (Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente), datadas de 2005, obtidas em 

escala aproximada de 1:20.000. As imagens foram, retificadas, georreferenciadas e 

“mozaicadas”. Para o mapeamento foi utilizada o sistema de referencia UTM, na 

zona 25S e o Datum SAD 69. 

 

5.1.2 Mapa de Geomorfologia de Dunas 

 

Os Mapas foram produzidos em escala de 1:10.000 com base em Ortofotos 

do ano de 2005 conseguidas do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). No primeiro mapa foram identificadas as 

diferentes unidades presentes na área de estudo, enquanto que no segundo foram 

enfatizados os principais tipos de dunas e suas variações morfológicas bem como as 

principais unidades geomorfológicas encontrada no campo de dunas. 

 

5.2 DINÂMICA DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

 

5.2.1 Coletores de Sedimentos 

 

Para a coleta de sedimentos foram instalados coletores de areia nos meses de 

setembro 2011 e dezembro de 2011. A unidade geológico/geomorfológica escolhida foi 

a das dunas móveis, por sua intensa dinâmica. Este período de estudo foi escolhido, 

porque nele observam-se ventos mais fortes além de ser o mais seco. As 

características climatológicas citadas que atingem a porção Leste do litoral potiguar 

favorecem o deslocamento de sedimentos, principalmente os costeiros de origem 
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marinha, e atuam diretamente nos processos morfogenéticos de construção e 

reconstrução do relevo local. Os fortes ventos, juntamente com a baixa umidade, 

contribuem ainda para a ocorrência de erosão eólica, sobretudo naquelas áreas 

desprovidas de cobertura vegetal, promovendo o abatimento de parte deste relevo. 

A unidade geológico/geomorfológica escolhida foi a das dunas móveis, por sua 

intensa dinâmica. Este período de estudo foi escolhido, porque nele observam-se 

ventos mais fortes. As características climatológicas acima citadas que atingem a 

porção Leste do litoral potiguar favorecem o deslocamento de sedimentos, 

principalmente os costeiros de origem marinha, e atuam diretamente nos processos 

morfogenéticos de construção e reconstrução do relevo local. Os fortes ventos, 

juntamente com a baixa umidade, contribuem ainda para a ocorrência de erosão 

eólica, sobretudo naquelas áreas desprovidas de cobertura vegetal, promovendo o 

abatimento de parte deste relevo. 

Os coletores utilizados foram do tipo vertical desenvolvidos por Rosen (1978) 

(NORDSTROM et al., 2006; NORDSTORM; JACKSON; KOROTKY, 2011). Este 

modelo também foi utilizado por Paiva (2011) a norte da área de estudo. São 

constituídos por tubos de PVC com 120 cm de comprimento, 10 cm de diâmetro com 

duas aberturas de 7cm de largura 46 a 50cm de altura, dispostas em lados opostos do 

coletor. Uma das aberturas é livre e é colocada no sentido de barlavento. A outra é 

coberta por uma tela de 60 µm, sendo esta, aquela que fica a sotavento. Os coletores 

foram enterrados até que a base da abertura livre (voltada para o vento) coincidisse com 

a superfície da “pista". Neste trabalho foram utilizados também coletores com aberturas 

25 cm onde a base deste foi enterrada até coincidir a base de sua abertura à superfície 

da “pista” e coletores com aberturas 25 cm enterrados de modo que a abertura ficasse à 

25cm da superfície (Figura 14). 
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Figura 14 – Modelo esquemático que mostra as medidas dos coletores de areia utilizados 
durante o trabalho. 

 

Fonte: Modificado de Rosen (1978). 

 

Esta disposição foi escolhida com o intuito de avaliar a altura e o volume de 

sedimento transportado. Os coletores foram ajustados na direção preferencial dos 

ventos, (Sudeste). 

 

5.2.2 Trabalhos de campo para coleta de sedimentos 

 

Durante este estudo foram realizadas 4 campanhas de campo para coleta 

de sedimentos. Nos dias 13 (Campo "a"), 21 (Campo "b") e 29 (Campo "c") de 

setembro e dia 08 (Campo "d") de dezembro. Nos dias 13 (treze) de setembro e 08 

(oito) de dezembro foram utilizados os coletores com aberturas superior (tipo S) e 

inferior (tipo I) em 6 (seis) pontos de coleta, de acordo com o mapa abaixo (Figura. 

05. 05). Enquanto que nos dias 21 (vinte e um) e 29 (vinte e nove) de setembro 

foram utilizados coletores iguais com apenas um tipo de abertura (tipo T) de 

acordo com o mapa e tabela a seguir (Figura 15 e Tabela 2). Foi realizado o 

monitoramento diurno do transporte de sedimentos assim como, foram coletados 

dados meteorológicos em um campo de dunas na APA de Jenipabu, de modo que 

as armadilhas coletaram até três vezes entre as 8h00 até aproximadamente as 
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18h00 em período médio de duas horas (Figuras 16 e 17). 

 

Figura 15 – Área de coleta de sedimentos 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Tabela 2 – Datas dos trabalhos de campo e coordenadas dos pontos de coleta 

Amostra Coordenadas Data 

J1I 256086 9368272 

13/09 e 08/12 

J1S 256086 9368272 

J2I 255953 9368394 

J2S 255953 9368394 

J3I 255817 9368503 

J3S 255817 9368503 

J41I 255705 9368639 
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J41S 255705 9368639 

J42I 255657 9368655 

J42S 255657 9368655 

J43I 255672 9368541 

J43S 255672 9368541 

J41 255968 9368423 

21/09 e 29/09 

J31 255893 9368355 

J32 255832 9368384 

J42 255928 9368475 

J43 255873 9368549 

J33 255790 9368482 

J21 255658 9368558 

J34 255703 9368638 

J51 255737 9368675 

J12 255663 9368215 

J13 255524 9368465 

J11 255524 9368462 

J3I-2 255816 9368481 

J2S-2 255878 9368417 

J2I-2 255878 9368417 

J1S-2 255937 9368352 

J1I-2 255937 9368352 

Fonte: Malta (2012). 

 

 

Figura 16 – Coletores segmentados posicionados na duna com a abertura voltada para a direção do 
vento, mostrando a pista de coleta de sedimentos, setembro de 2011 na porção intermediária da 

duna mais próxima ao topo, como indica o perfil. 

 

Fonte: Malta (2012). 
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Figura 17 – Coletor com uma única abertura posicionado na duna com a abertura voltada 
para a direção do vento, mostrando a pista de coleta de sedimentos, setembro de 2011 na 

porção intermediária da duna mais próxima ao topo, como indica o perfil. 

 

Fonte: Malta (2012). 
 

Os coletores do tipo "I" e "S" (campos "a" e "d") foram posicionados na base 

do campo de dunas (J1), em dois pontos no meio do campo de dunas, sendo um 

mais próximo à base (J2) e outro mais próximo ao topo (J3). Assim como em três 

pontos no topo do campo de dunas (J41, J42 e J43). Já os coletores do tipo "T" 

(campos "b" e "c") foram colocados formando quatro perfis longitudinais paralelos 

(J11, J12 e J13); (J31, J32, J33, J21 e J34); (J41, J42, J43 e J51). Vale ressaltar 

que a circulação na face reversa da duna é complexa e não necessariamente na 

direção do vento principal e não foi medida nesse trabalho. 

 

5.3 ANÁLISE DE SEDIMENTOS 

 

5.3.1 Preparação das Amostras 

 

Os sedimentos coletados foram armazenados em sacos plásticos (Figura 18) e 

em seguida foram lavados, deixados de molho em água por aproximadamente 12 (doze) 

horas onde durante esse período a água era trocada de duas a três vezes, para assim 

retirar o sal e argila nas amostras (Figura. 19).  
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Figura 18 – Amostras coletadas em campo armazenadas em sacos plásticos 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Figura 19 – Lavagem das amostras coletadas em campo 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Depois de lavadas as mostras foram secas em estufa ou em chapa aquecedora 

(Figuras 20 e 21), e pesadas (Figura 22 e 23). Entretanto em algumas das amostras a 

quantidade de sedimento era muito pequena e por isso se fez necessário o uso de uma 

balança de precisão em laboratório. Com todas as informações em mãos os dados 

foram organizados em planilhas para posterior análise de correlação com dados 

meteorológicos aferidos em campo assim como a relação entre campos diferentes e 

diferentes pontos de coleta. 
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Figura 20 – Secagem das amostras na estufa 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

 

Figura 21 – Secagem das amostras na chapa aquecedora 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Figura 22 – Amostras lavadas prontas para pesagem e análise granulométrica 

  

Fonte: Malta (2012). 

 

Para que fosse conhecida a carga eólica obtida pelos coletores nos pontos 

amostrados, durante os trabalhos de campo, foram utilizadas duas fórmulas 

matemáticas gerais que originaram uma formula simplificada. Sendo a primeira geral 
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composta pelos valores de valores de massa de sedimento coletado e a abertura 

dos coletores utilizados em metros e um metro linear, equação (1). 

Enquanto que a segunda geral foi utilizada valores de quantidade de 

sedimento coletado por metro linear, tempo de exposição das armadilhas para a 

coleta de cada amostra e o tempo padrão de uma hora, equação (2). E uma formula 

simplificada que uni formulas gerais em uma só (3). 

 

 Qp    m.h            (1) 
Δh 

 

 Qp'   Qp.t  (2) 
Δt 

 

 Qp'    m. h. t  (3) 
Δh. Δt 

 

Onde Qp equivalente carga eólica para o tempo de exposição de cada; Qp' é 

a carga eólica em Kg. m-1. h-1; h a altura referência de 1metro; Δh  a altura da 

abertura dos coletores utilizados; m é a massa da amostra;  t o tempo referência 

utilizado de 1 (uma) hora e Δt o tempo de exposição de cada coletor em cada 

amostragem.  

 

5.3.2 Análise Granulométrica 

 

Após pesadas foram separadas as amostras dos campos "a" e "c", coletadas pela 

manhã, para análise granulométrica onde foi retirada uma porção de 100 gramas de 

cada uma das amostras, para o peneiramento com peneiras com aberturas de 2 mm 

(areia muito grossa) a 0,062 mm (areia muito fina) no Laboratório de Sedimentologia do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

Foram feitas análises granulométricas de 27 (vinte e sete) das 123 (cento e 

vinte e três) amostras coletadas em campo, devido a grande homogeneidade dos 

sedimentos da área, estas foram selecionas amostras coletadas nos dias 13 (treze) 

e 29 (vinte e nove) de setembro pela manhã devido às condições similares entre os 

dois dias, onde foram encontrados os pesos das frações de sedimentos mostrados 

na Tabela 2. 

 

= 

= 

= 
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5.4 DADOS METEOROLÓGICOS/CLIMATOLÓGICOS 

 

5.4.1 Dados de Estação Meteorológica portátil 

 

Os dados meteorológicos de campo foram aferidos utilizando uma estação 

meteorológica portátil do tipo Kestrel 4000 a uma altura de aproximadamente 2m. Os 

dados foram adquiridos durante a coleta dos sedimentos nos campos dos dias 29 

(vinte e nove) de setembro e 8 (oito) de dezembro. Foram registrados dados de 

velocidade média dos ventos, umidade relativa do ar, temperatura, ponto de orvalho 

e pressão.  

 

5.4.2 Dados de Estação Meteorológica fixa 

 

Foram obtidos dados de vento da Estação Meteorológica de Natal (a 

aproximadamente 12 km ao sul da área de trabalho) correspondente 1960 a 2000, 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Os registros foram 

organizados e posteriormente compilados em planilhas do Excel para estabelecer 

frequências de direção e velocidade do vento. 

 

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Esta seção do trabalho apresenta a fundamentação estatística, conceitual e 

metodológica, utilizada neste estudo. Foram utilizadas as seguintes análises 

estatísticas: i) teste de "T" (Student) para verificar a significância das médias de duas 

amostras, ii) ANOVA de 1 critério (one way) e ANOVA de 2 critérios (two way) para 

verificar as diferenças entre médias  no caso de mais de duas amostras, seguido 

teste Tukey quando significante iii) regressão linear simples. Em todos os casos 

foram feitas as estatísticas descritivas (AYRES et al., 2010). Todos eles feitos com o 

nível de significância de 5% (alfa=0,05). Para identificar as diferenças entre os dados 

obtidos pelos coletores com abertura inferior e também os dados obtidos pelos 

coletores com abertura superior durante o campo "a", foi feita uma análise de 

variância (Anova) de 1 critério. Esta análise consiste na comparação das variações 

entre e dentro os tratamentos, onde o valor é representado por F-teste (quociente 

entre os quadrados médios entre amostras e o resíduo). Para verificar as diferenças 
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entre os coletores Inferior e Superior durante o campo "d", foi feita também uma 

análise de variância (Anova) de 1 fator. 

Como os resultados das Anovas tanto dos coletores com abertura inferior 

como nos coletores com abertura superior nos campos "a" e "d", foram não 

significativas, então se quis saber se os dados coletados pelos coletores com 

abertura inferior no campo "a" eram semelhantes aos valores de amostra coletada 

pelos coletores com abertura inferior no campo "d". Para esta comparação foi feita 

uma análise de variância de 2 critérios, que consiste na comparação entre os 

tratamentos (campos), assim como na variabilidade entre blocos (coletores), com 

repetições. Neste modelo há duas hipóteses nulas, uma em relação aos tratamentos 

e outra em relação aos blocos.  Da mesma forma foi feita a análise de variância de 2 

critérios para os coletores com a abertura superior para os campos "a" e "d". As 

descrições estatísticas das distribuições de frequências seguiram o modelo sugerido 

por Ayres et al. (2010). 

Para avaliar se há diferenças significativas entre os coletores com abertura 

superior e inferior nos campo "a" e "d", foi feita análise de variância de 2 critérios, 

sendo o critério 1 (tratamento) os campos ("a" e "d") e como critério 2 os coletores 

(blocos) com abertura superior e inferior. 

Foi feita também a comparação entre as amostras coletadas nos campos "a", 

"b", "c" e "d" para verificar se existe alguma diferença significante nas amostras 

coletadas nestas diferentes ocasiões. Para isso, como nos campos "a" e "d" foram 

utilizados coletores segmentados um com aberturas de 25 cm a partir da superfície e 

outro com abertura de 25 cm, a 25 cm da superfície, enquanto que nos campos "b" e 

"c" foi utilizado apenas um coletor com abertura de 50 cm a partir da superfície. Para 

que fosse possível a comparação, os valores encontrados nos dois coletores dos 

campos "a" e "d" foram somados e assim tornaram-se semelhantes aos valores 

verificados nos campo "b" e "c". Além disso, devido às chuvas no campo "b", houve 

apenas uma coleta, impossibilitando análises estatísticas desse campo. Como foi 

verificado que os valores do campo "b" e do campo "c" são homogênios, então 

esses dois campos foram agrupados para as análises estatísticas. 

Após todos os ajustes acima citados foi feita uma análise de variância de 1 

fator para verificar a homogeneidade das amostras coletadas em todos os campos 

("a" a "d"). Como foi encontrada uma diferença significativa neste teste, foi aplicado 
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o teste de Tukey, para verificar quais das amostras estavam contribuindo para a 

significância do resultado (AYRES et al., 2010). 

Para finalizar e comparar os resultados obtidos nos campos realizados 

durante o mês de setembro, período de ventos mais forte (inverno) com os obtidos 

no campo realizado mês de dezembro, período de ventos mais fracos (verão), foi 

realizado um teste "T" (Student) para duas amostras independentes. Este teste é um 

teste paramétrico de largo uso, sobretudo quando o tamanho das amostras é menor 

ou igual a 30 e as variâncias são desconhecidas (AYRES et al., 2010).  

Para que fosse possível relacionar a velocidade do vento com a quantidade 

de sedimentos coletada foi feita um regressão linear simples, que consiste em 

constitui uma tentativa de estabelecer uma equação matemática linear (linha reta) 

que descreva o relacionamento entre duas variáveis, no caso a velocidade do vento 

em relação a quantidade de sedimento coletada. Da mesma forma como usamos a 

média para resumir uma variável aleatória, a reta de regressão é usada para resumir 

a estimativa linear entre duas variáveis aleatórias (LAPPONI, 1997).  

 

5.6 ANÁLISE DO TERRENO 

 

A análise de terreno na área de estudo foi feita com base em uma ortofoto de 

2005, de onde foram obtidas curvas de nível com equidistância de 1m (um metro) 

adquiridas com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 

(IDEMA) por meio do Projeto de Mapeamento do Litoral Oriental do Estado do Rio 

Grande do Norte (INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO 

AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE, 2004). Com o auxílio de um software de 

geoprocessamento as cotas dessas curvas de nível foram transformadas em pontos 

para que pudesse ser criado um modelo digital do terreno TIN. 

 

5.6.1 Superfície TIN 

 

A Malha Triangular Irregular TIN (Triangulated Irregular Network) tem sido 

usada em Sistemas de Informação Georreferenciadas (SIG) por muitos anos e 

representa um modelo significativo para representar a morfologia de uma superfície. 

Nos modelos do tipo TIN as superfícies topográficas são modeladas, por meio de 

conjuntos de triângulos contínuos e não sobrepostos, definidos no plano xy e com 
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vértices apoiados nas projeções horizontais de pontos com coordenadas 

(planimétricas e altimétricas) conhecidas e dispostas irregularmente de modo a 

caracterizar as singularidades topográficas das superfícies em questão (FOWLER; 

LITTLE, 1979). Onde podem ser utilizados os métodos de triangulação Delaunay ou 

ordenação de distâncias. Neste estudo foi utilizado o método de triangulação 

Delaunay. 

O método de triangulação de Delaunay é um dos mais conhecidos e pode ser 

empregado em diversos aplicativos de edição e visualização 3-D de dados 

cartográficos (CARVALHO; FIGUEIREDO, 1991) onde as faces destes triângulos, 

justapostas, criam uma superfície contínua, representando o terreno correspondente 

e assim formar a Malha Triangular Irregular TIN (Figuras 24 e 25). 

 

Figura 23 – Modelo de malha de triângulos para formação de uma superfície TIN 

 

Fonte: ArcGis, 2010.  

 

Figura 24 – Modelo de uma superfície TIN a partir de uma malha de triângulos 

 

Fonte: ArcGis, 2010.  

 

Depois de criada a Superfície TIN com o auxílio de um software de SIG foram 

criados perfis altimétricos transversais e longitudinais e transversais do campo de 

dunas objeto do estudo coincidentes com os pontos de coleta, para que fosse 
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possível a correlação entre a localização do ponto de coleta em relação em relação 

ao posicionamento deste na duna. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 MAPAS 

 

6.1.1 Unidades de Paisagem 

 

O mapa mostra o mapa de Unidades de Paisagem gerado onde as classes 

apresentadas representam a diversidade de ecossistemas presentes na área de 

estudo (Figura 25), onde foi possível identificar as seguintes unidades:  

 

a) Dunas Vegetadas - São compostas por sedimentos eólicos quaternários 

atualmente fixados pela vegetação natural.  Esta unidade é 

predominantemente composta por areias quartzosas, bem selecionadas e 

com grãos arredondados (GOMES et al., 1981), estruturas primárias do 

tipo estratificações cruzadas e plano-paralelas (MOREIRA, 1994). 

 

b) Dunas Móveis - Dunas móveis são depósitos arenosos caracterizados por 

sedimentos eólicos de composição quartzosa e granulometria fina a 

média, bem selecionados, os quais são associados ao desenvolvimento 

do litoral atual formando cordões paralelos a praia, que podem ocorrer 

isolados ou conexos (NOGUEIRA et al., 1985). São formadas por 

depósitos arenosos caracterizados por sedimentos eólicos de composição 

quartzosa e granulometria fina a média, bem selecionados, os quais são 

associados ao desenvolvimento do litoral atual formando cordões 

paralelos a linha praia. Esta unidade corresponde a aproximadamente 

40% da área de estudo e esta situada entre as unidades superfície de 

deflação e dunas vegetadas. Trata-se da unidade com dinâmica mais 

acentuada, deslocando-se de SE para NW. A frente de seu percurso são 

encontradas feições importantes tais como a lagoa de Jenipabu, atrativo 

turístico internacional do estado, e uma superfície vegetada, já 

intensamente ocupada, formada por restos de dunas mais antigas 

aplainadas pela intensa morfodinâmica quaternária. Possui uma extensão 

de 2,2 km na porção mais a sul e 1 km na porção mais a norte e 4,4 km 

no eixo NS é formada principalmente por dunas parabólicas em forma de 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

69 

grampo e ancinho sobrepostas. São envoltas por dunas vegetadas onde a 

extensão dessas caracteriza a extensão das dunas móveis, onde as 

dunas vegetadas são mais extensas as dunas móveis são menos 

extensas. 

 

c) Superfície de deflação - As superfícies de deflação são resultado do 

retrabalhamento dos ventos sobre os depósitos eólicos gerando uma 

remoção de sedimentos inconsolidados e desagregados até alcançar o 

nível base do lençol freático. Constituem relevos planos ou suavemente 

ondulados contendo às vezes vegetação espaça. Esta depressão do 

terreno pode acumular sazonalmente áreas úmidas e conter vegetação 

brejosa e gramínea (Amaral et al., 2008; CUNHA et al., 1990). Na área de 

estudo grande parte desta unidade encontra-se ocupada por construções 

e plantações, na porção que não está ocupada pode-se encontrar 

vegetação rasteira e alguns afloramentos do lençol freático. 

 

d) Dunas Frontais e Praias - São cadeias de dunas paralelas à linha de 

costa, formadas a partir de tufos de vegetação na região de pós-praia, 

onde se pode encontrar cobertura vegetal incipiente e pela grande 

complexidade morfológica como sua extensão altura (HESP, 1999). 

Enquanto que os depósitos de praia são constituídos predominantemente 

por quartzo, são encontrados também minerais pesados, micas, seixos de 

limonita, fragmentos de rochas e organismos diversos, com granulometria 

variada (MOREIRA, 1994). Podem-se encontrar estruturas de 

ravinamento, marcas de deixa e marcas de ondas ao longo da linha de 

praia e no estirâncio, esta unidade sedimentar está sujeita a constante 

retrabalhamento por processos principalmente marinhos e eólicos e 

secundariamente fluviais. 

 

e) Corpos de Água - Na área de trabalho estes corpos são; a Lagoa de 

Genipabu, uma lagoa perene que está localizada a oeste das dunas 

móveis com diâmetro de cerca de 300 m a maior porção da lagoa e 170 m 

a menor, está sendo assoreada pelo sedimento transportado das dunas 

móveis; o Rio Ceará-mirin, rio que corta a porção norte da área mapeada 
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com leito aproximado de 200 m no estuário e entre 30 m e 50 m ao longo 

do curso; o Rio Doce que corta a parte sul da área mapeada com o leito 

de aproximadamente 10 m de largura; e o oceano Atlântico. 

 

f) Áreas Alagadiças - Formado por áreas onde o lençol freático encontra-se 

próximo a superfície e que durante a época de chuvas formam lagoas 

temporárias e afloramentos do lençol freático principalmente na área da 

superfície de deflação. Áreas pequenas espalhadas pela área vegetada e 

planície de deflação. 

 

g) Áreas Antrópicas - Consistem em áreas onde se pode perceber qualquer 

tipo de ocupação antrópica, tais como áreas urbanas, loteamentos, 

plantações e criações tais como a vila de Santa Rita, casas de veraneio 

próximas à praia ocupando grande parte da superfície de deflação e 

também plantações de coco. Ocupam áreas da superfície de deflação e 

área vegetada, encontram-se espalhadas por toda a extensão do território 

mapeado. 

 

h) Cobertura vegetal - Composta por áreas cobertas por vegetação tais 

como manguezais, restinga, caatinga e mata atlântica que ocupa uma 

área de aproximadamente 40% do terreno mapeado concentrados na 

porção oeste da área, porém encontram-se porções de campo aberto e 

áreas antrópicas dentro de seu território.  
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Figura 25 – Mapa de Unidades de Paisagem da área de trabalho 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

6.1.2 Geomorfologia de Dunas em Jenipabu 

 

O Campo de Dunas foco do estudo em questão corresponde a um campo 

de dunas transgressivo formado principalmente por dunas parabólicas 

coalescidas com frentes deposicionais transgressivas, cordões de precipitação, onde 

predominam depósitos formados pela migração de pequenas dunas, marcas onduladas 

(ripples), dunas nebkhas (Figura 26) e dunas de sombra (shadow dunes) (Figura 27). 

Ao longo do ano, de acordo com as estações, apresentam-se secas ou tomadas por 

lagoas temporárias na planície de deflação, assim como possui também duas lagoas 
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perenes. Possui uma extensão de até 3 km continente adentro e largura aproximada 

de 5 km (Figura 28). 

 

Figura 26 – Dunas de nebkhas 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Figura 27 – Dunas de sombra 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Durante o mapeamento foram percebidas no campo de dunas estudados 

dunas parabólicas que apresentam variadas formas simples e compostas, porém 

predominam as formas compostas (Figura 28). A forma simples apresenta um formato 

de grampo (hairpin), já as formas compostas e combinadas são bem típicas possuindo 

junções laterais e encaixantes de várias dunas parabólicas caracterizadas pelas 

formas em ninho e ancinho. 

As margens do campo de dunas correspondem em vários setores aos “braços” 

das dunas parabólicas, formados em razão do seu deslocamento. As parabólicas que 

se localizam mais ao centro do campo de dunas possuem “braços” sem cobertura 

vegetal onde os sedimentos são retrabalhados livremente pelo vento produzindo a 

coalescência das dunas em arranjos complexos (Figura 28). Esta complexidade pode 
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causar ao observador certo conflito na classificação das formas variadas parabólicas, 

entretanto a classificação dada nesta pesquisa é a que mais se aproxima daquela 

proposta por Pye e Tsoar (1990) como já discutida anteriormente. Além do que na 

área de estudo as dunas encontram-se sobrepostas e assim dificultam a identificação 

da morfologia do campo de dunas. 

 

Figura 28 – Mapa geomorfológico do campo de dunas de Jenipabu 

 

Fonte: Malta (2012). 
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6.2 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

A analise granulométrica foi feita unicamente com o intuito de se caracterizar 

os grãos que compõem os sedimentos da área estudada, por isto não foi realizada 

em todas as amostras. Em análise visual com lupa de mão (30x) das amostras 

coletadas foi percebido que o diâmetro dos grãos não apresentava grandes 

variações e obedeciam a um padrão, por isso pode-se utilizar pontos pilotos de 

referência.  

Onde foram escolhidas as amostras dos campos dias (treze) e 29 (vinte e 

nove) de setembro coletadas pela manhã devido às condições similares entre os 

dois dias. 

Os resultados obtidos mostram que as frações variam entre Areia Muito 

Grossa (2,0 à 1,00 mm) a Areia Muito Fina (0,125 à 0,062 mm) e apenas em duas 

amostras foram encontradas sedimento na fração areia muito grossa (1,4 mm) no 

campo do dia 13 de setembro que representa menos de 1% do total de sedimentos 

analisados. Nas frações correspondentes à Areia Grossa (1,0 à 0,5 mm) obteve-se o 

percentual aproximado de 10% do total de sedimentos analisados (0,00% à 

24,827%). As frações que obtiveram os maiores percentuais foram Areia Média (0,5 

à 0,25 mm) com cerca de 41% do total de sedimentos analisados (0,074% à 

48,041%) e Areia Fina (0,25 à 0,120mm) com pouco mais de 53% do total de 

sedimento analisado (6,37% à 51,41%). Enquanto que na fração de Areia Muito Fina 

(0,125 à 0,062mm) obteve-se o percentual de aproximadamente 5% do total de 

sedimento analisado (0,08% à 15,446%), assim como foram encontrados do total de 

sedimento analisado (0,019%) de sedimentos com diâmetros menores que 

0,062mm. Como é representado no gráfico a seguir (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Porcentagem granulométrica obtida em 100g de cada amostra coletada durante os 
trabalhos de campo dos dias 13 (campo "a") e 29 (campo "c") de setembro. 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Ao se comparar os sedimentos coletados no campo "a" na porção inferior e 

superior dos coletores. Ainda se pode perceber a predominância de Areia Média (0,5 

a 0,25mm) com 63,9% nos coletores tipo "I" e 77,0% no tipo S. Porém observou-se 

uma maior quantidade de Areia Fina (0,25 à 0,120mm) coletada nos coletores tipo "I" 

com  23,9% dos sedimentos coletados e 12,9% coletados na coletores tipo "S"  

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Porcentagem granulométrica obtida em 100g de cada amostra coletada durante o 
trabalho de campo do dia 13 (campo "a") que mostra a diferença entre a granulometria dos 

sedimentos coletados nas porções superiores e inferiores dos coletores. 

 

Fonte: Malta (2012). 
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6.3 CARACTERÍSTICAS DO VENTO 

 

Durante os trabalhos de campo foram verificadas temperaturas entre 26,5ºC e 

31,4ºC durante todo o monitoramento e em cada trabalho de campo foram 

verificadas temperaturas que variaram entre 27,6 ºC e 28,2ºC no campo "a" (dia 13 

de setembro de 2011). Assim como no campo "b" (dia 21 de setembro de 2011) 

foram verificadas temperaturas entre 26,8 ºC e 28,5ºC. Enquanto que no campo "c" 

(dia 29 de setembro de 2011) durante o tempo de monitoramento a temperatura foi 

de 27,0ºC até 30,6ºC. E no campo "d" (dia 0,8 de dezembro de 2011) a temperatura 

vista em campo variou de 28,0ºC a 31,4ºC (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Valores de temperatura, umidade relativa e velocidade do vento verificado em campo 

Trabalhos de Campo  Temperatura (ºC) 
Umidade Relativa 

(%) 

Velocidade do Vento 

(m/s) 

Campo "a" 13/09 27,6 - 28,2 67,2 - 75,1 4,3 - 9,5 

Campo "b" 21/09 26,8 - 28,5 69,8 - 75,6 7,0 - 11,5 

Campo "c" 29/09 27,0 - 30,6 67,7 - 77,8 7,7 - 12,3 

Campo "d" 08/12 28,0 - 31,4 63,1 - 72,3 3,1 - 7,6 

Total 26,5 - 31,4 63,1 - 79,2 3,1 - 12,3 

Fonte: Malta (2012). 

 

Foram verificados também os valores da umidade relativa do ar durante o 

período do monitoramento onde foram verificados valores entre 63,1 e 79,2% em 

todos os trabalhos de campo, enquanto que durante o campo "a" foram verificados 

valores de 67,2% à 75,1%. No campo "b" os valores de umidade relativa do ar 

variaram entre 69,8% e 75,6%, já no campo "c" foram verificados valores entre 

67,7% e 77,8%. Enquanto que no campo "d" os valores encontrados variaram entre 

63,1% e 72,3% (Tabela 3). 

Ao verificar os valores de umidade relativa do ar encontrados pôde-se 

perceber uma tendência similar para todos os trabalhos de campo que apresentaram 

valores altos próximos a base do campo de dunas, os quais iam diminuindo em 

direção à porção média do campo de dunas e esses valores voltavam a subir no 

topo do campo de dunas durante a manhã. No período da tarde, esse padrão se 

repete com valores mais baixos que durante a amanhã (Tabela 3). 
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A velocidade do vento verificada em campo durante o período do 

monitoramento ficou entre 3,1 e 12,3m/s durante todos os trabalhos de campo. 

Durante o campo "a" a velocidade do vento variou entre 4,3 e 9,5m/s, já no campo 

"b" foram encontradas velocidades que variaram entre 7,0 e 11,5m/s, no campo "c" 

as velocidades encontradas foram de 7,7 até 12,3m/s. enquanto que no campo "d" a 

velocidade do vento variou entre 3,10 e 7,6m/s (Tabela 3). 

A variação da velocidade do vento ocorre devido, principalmente a localização 

do ponto de coleta, assim como com o período do ano. No campo “a” o primeiro 

ponto de coleta localizava-se na base do campo de dunas, a qual fica próxima de 

varias construções (Figura 29), com isso a velocidade do vento que incide nessa 

área é bem baixa, entre 4 e 5m/s. 

 

Figura. 29 – Ponto de coleta na base do campo de dunas, onde foram verificados os menores valores 
de velocidade do vento. 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

A velocidade do vento aumenta em direção ao topo do campo de dunas, com 

exceção do ponto de coleta próximo ao ponto de parada de buggys (Figura 31), 

onde este apresenta valores mais baixos do que os outros pontos de coleta no topo 

do campo de dunas durante o período da manhã, no período da tarde, no entanto, 

os valores de velocidade do vento verificados nesse ponto são semelhantes aos 

valores dos demais pontos de coleta no topo do campo de dunas. Pois durante o 

período de coleta os passeios de buggy se concentravam no período da manhã 

(Figura 30). 
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Figura 30 – Ponto de coleta próximo ao ponto de parada de buggys. 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

O estudo da direção do vento foi feito a partir de dados coletadas na Estação 

Climatológica Principal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

localizada no bairro de Lagoa Nova, em Natal (latitude 5º50‟S, longitude 35º12‟W e 

altitude de 49 m), entre os anos de 1960 a 2000, apesar de essa estação estar 

localizada à cerca de 15 Km a Sul da área de estudo, a utilização desses dados para 

a caracterização climática se justificam pelas condições semelhantes dos dois locais, 

tendo em vista a uniformidade da paisagem e, também, por ser a estação 

meteorológica situada mais próxima da área de estudo. 

Ao analisarem-se os dados da direção do vento pode-se perceber a 

predominância de ventos com direção SE que variaram entre os azimutes de 90º à 

180º durante esses trinta e seis anos com os menores valores sendo encontrados 

em janeiro de 1962 e janeiro e dezembro de 1967, os quais apresentaram direção 

de 90º azimute, direção E e com exceção dos dados de abril de 1961, maio de 1968 

e  junho de 1975, onde foram verificados ventos com 190º az, assim como maio e 

julho de 1975, os quais apresentaram valores de direção de vento de 200º az, ou 

seja SW (Figura 31). 
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Figura 31 – Diagrama da roseta que mostra a direção dos ventos no município de Natal desde 1960 a 
2000. 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Ainda a partir da análise dos dados da estação meteorológica verificou-se a 

também a média mensal da velocidade do vento, assim como a direção média 

mensal durante esse período, de 1960 a 2000 e assim verificar a direção 

preferencial dos ventos na região, durante todos os meses do ano varia sempre 

no quadrante SE, e a velocidade média mensal é menor durante os meses de 

março e abril com valore de 3,22 e 3,29m/s, começa a aumentar a partir de maio 

chegando ao máximo nos meses de agosto e setembro, com valores de 4,18m/s 

quando volta a diminuir durante o mês de outubro com velocidade média de 4,11 

m/s até alcançar o valor mais baixo em março de 3,22m/s (Gráfico 3). Com base 

nos dados das médias da velocidade dos ventos foram escolhidos os períodos 

para a realização dos trabalhos de campo foi selecionado o período com a maior 

velocidade de vento do ano para que fosse realizada a maioria dos trabalhos de 

campo e também foi escolhido um momento em que já houvesse iniciado o 

declínio da velocidade do vento (Gráfico 3). Apesar de esses valores são baixos 

para o transporte eficiente de sedimento, estes são médias da velocidade 

encontrada e o transporte é feito devido a rajadas de vento mais rápidas. 
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Gráfico 3 – Média mensal da velocidade do vento no município de Natal nos anos de 1960 a 2000, 
em relação às datas dos trabalhos de campo. 
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Fonte: Malta (2012). 

 

6.4 DINÂMICA DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

 

6.4.1 Carga Eólica 

 

Sabe-se que a taxa de transporte de sedimentos varia ao longo de uma duna 

(BAGNOLD, 1941), neste trabalho pode-se perceber essa variação ao se comparar 

os valores de carga eólica de sedimentos verificados a partir da implantação de 

coletores de sedimento em diferentes setores do campo de dunas, como foi 

apresentado anteriormente.  

Ao analisarem-se os valores verificados de fluxo de sedimentos na base do 

campo de dunas no campo "a" percebeu-se que a taxa de sedimentação no ponto 

mais próximo a base do campo de dunas (J1*) (Figura 15) era praticamente nula, 

menor que 0,01 Kg m-1 h-1. Devido a esse valor nos campos seguintes foi utilizado 

como ponto de coleta mais próximo à base do campo de dunas o ponto J1 (Figura 

15). Assim ao longo dos três trabalhos de campos seguintes pode-se perceber que 

na base do campo de dunas foram verificados valores entre 0,19 e 1,75 Kg m-1 h-1 

entre as coletas dos dias 13, 21, 29 de setembro e 08 de dezembro entre 08 e 18 

horas. Analisando com mais detalhes os maiores valores de taxa de sedimento 

verificados desse setor do campo de dunas, em condições normais, foram 

verificados nas segundas e terceiras coletas, entre os horários de 14 às 17 horas 

aproximadamente, os maiores valores de carga eólica de sedimentos de 0,63 e 0,27 
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Kg m-1 h-1 com exceção do campo "b" (21 de setembro) onde foram verificados os 

valores mais altos desse setor na primeira coleta do dia, por volta das 8 horas  

(Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Variação entre as taxas de transporte de sedimento em relação à localização da 
coleta e ao campo (período do ano) 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Na porção central do campo de dunas foram verificados quatro pontos de 

coleta, dois mais próximos a base (J32 e J42) e dois mais próximos ao topo (J33 e 

J43) (Figura 15). Onde nos pontos de coleta mais próximos à base do campo de 

dunas foram encontrados valores entre 0,17 e 1,13 Kg m-1 h-1 do mesmo modo que o 

apresentado anteriormente valores verificados durante o campo "d" (08 de 

dezembro) são inferiores aos valores verificados nos outros campos devido a 

velocidade do vento relativa a época do ano na qual a coleta foi realizada neste 

trabalho de campo foram verificados valores entre 0,33 e 1,30 Kg m-1 h-1. Enquanto 

que durante as demais visitas a campo os menores valores encontrados foram 

verificados durante as primeiras coletas de cada trabalho de campo, por volta das 8 

as 10 horas com valores variando entre 0,17 a 4,98 Kg m-1 h-1 durante o campo "a", 

de 0,08 a 4,00 Kg m-1 h-1 durante o campo "b" e 0,08 a 4,00 Kg m-1 h-1 durante o 

trabalho de campo "c" (Figura 15). 

Os maiores valores de carga eólica de sedimentos encontrados nesse setor 

foram verificados durante as terceiras e quartas coletas por volta das 14 e 17 horas, 

com exceção do campo "b" (21 de setembro) onde não foram feitas a tarde devido à 

chuva, pois não há transporte de sedimentos eólicos durante a chuva 
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(NORDSTROM; PSUTY; CARTER, 1990), os maiores valores encontrados foram de 

11,39 Kg m-1 h-1 no campo "a" e de 4,99 Kg m-1 h-1 no campo "c" (Gráfico 4).  

Enquanto que nos pontos de coleta mais próximos ao topo do campo de 

dunas foram encontrados valores maiores, de modo geral, do que os valores 

coletados no setor mais próximo à base do campo de dunas com valores entre 0,17 

e 11,39Kg m-1 h-1 do mesmo modo que o apresentado anteriormente valores 

verificados durante o campo "d" (08 de dezembro) são inferiores aos valores 

verificados nos outros campos devido a velocidade do vento relativa à época do ano 

na qual a coleta foi realizada neste trabalho de campo foram verificados valores 

entre 0,08 e 1,13 Kg m-1 h-1. Enquanto que durante as demais visitas à campo os 

menores valores encontrados foram verificados durante as primeiras coletas de cada 

trabalho de campo, por volta das 8 as 10 horas com valores variando entre, 0,17 Kg 

m-1 h-1 durante o campo "a"  de 0,53 Kg m-1 h-1 durante o trabalho de campo "b" e de 

0,19 Kg m-1 h-1 durante o campo "c" (Gráfico 4). 

Os maiores valores de carga eólica de sedimentos encontrados nesse setor 

foram verificados durante as terceiras e quartas coletas por volta das 14 e 17 horas, 

os maiores valores encontrados foram de 11,39 Kg m-1 h-1 durante o campo "a" 4,00 

Kg m-1 h-1 durante o trabalho de campo "b" e 1,78 Kg m-1 h-1 durante o campo "c". 

Já no topo do campo de dunas são encontrados valores bem maiores do que 

os valores verificados na base do campo de dunas foram encontrados nesse setor 

valores entre 0,08 e 6,02 Kg m-1 h-1 sendo que do mesmo modo que na base do 

campo de dunas os valores verificados durante o campo "d" (08 de dezembro) são 

inferiores aos valores verificados nos outros campos devido à velocidade do vento, 

devido a estação do ano, onde os valores variaram entre 0,08 e 0,52 Kg m-1 h-1. 

Os menores valores foram verificados durante as primeiras coletas dos dias 

sendo estas variaram de 0,08 Kg m-1 h-1 no campo "d" (08 de dezembro) e 8,02 Kg 

m-1 h-1 no campo "a" (13 de setembro), 6,02 Kg m-1 h-1 no campo "b" (21 de 

setembro) e 0,08 Kg m-1 h-1 no campo "c" (29 de setembro) os quais foram coletados 

entre as 8 e 11 horas. Enquanto que os maiores valores foram verificados nas 

terceiras e quartas coletas de cada campo entre as 15 e 17 horas (exceto no campo 

"b", onde foi possível fazer apenas uma coleta devido à chuva), onde foram 

verificados valores entre 2,31 e 3,87 Kg m-1 h-1 (Gráfico 4). 

Ao analisar-se com maiores detalhes os dados acima citados pode-se 

perceber as a razão das diferenças de fluxo de sedimentos tanto em relação a 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

83 

posição na duna, quanto à estação do ano em que este foi medido. Verificou-se que, 

a entrada de sedimento nesse sistema, vindo da praia, é irrelevante em todas as 

estações do ano. Em decorrência de alguns possíveis fatores tais como, a ocupação 

humana a barlavento do campo de dunas, que impede o transporte de sedimento, 

assim como a proximidade do nível freático com a superfície do terreno na planície 

de deflação. Com isso pode-se dizer que a duna apresenta um balanço sedimentar 

negativo, ou seja, a quantidade de sedimento que sai do sistema é maior que a 

quantidade que entra no sistema. 

Além disso, pode-se dizer que o fluxo de sedimento aumenta da base em 

direção ao topo do campo de dunas, assim como, o transporte de sedimentos é mais 

intenso durante o inverno (setembro) do que durante o verão (dezembro). 

 

6.4.2 Taxa de transporte de sedimento na superfície e a 25 cm da superfície 

 

Com essa separação de 25 cm pode-se perceber as variações de 

granulometria e de taxa de transporte dos sedimentos coletados em diferentes 

alturas. Nos coletores com abertura inferior pode-se perceber uma taxa de 

transporte de sedimentos bem maior do que a verificada nos coletores com abertura 

superior a qual variou de 0,08Kg m-1 h-1 a 8,50 Kg m-1 h-1 na porção inferior, em um 

mesmo ponto de coleta durante o mesmo espaço de tempo. Assim como se podem 

perceber variações na granulometria dos sedimentos coletados nessas diferentes 

alturas, nos coletores com abertura inferior os sedimentos coletados apresentaram 

maiores quantidades de areia fina, quantidades similares de areia grossa e menores 

quantidades de areia média em relação aos coletores com abertura superior. 

Sabe-se que a taxa de transporte de sedimentos se modifica em um mesmo 

ponto ao varias a altura da verificação (BAGNOLD, 1941), neste trabalho pode-se 

perceber essa diferença devido à utilização de coletores segmentados e ao se 

comparar os valores de vazão de fluxo de sedimentos verificados a superfície e a 25 

cm da mesma pôde-se medir essa diferença. 

Ao compararem-se os valores verificados de vazão de fluxo de sedimentos 

nos coletores com abertura inferior, no nível da superfície do terreno, percebe-se 

que a diferença entre os valores verificados em todos os pontos de coleta em todos 

os campos onde esse método foi aplicado é muito superior aos valores verificados 

com coletores com a abertura superior, a 25 cm do nível da superfície (Gráfico 5) 
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Gráfico 5 – Comparação entre os valores de taxa de transporte de sedimentos entre os coletores 
segmentados Tipo "I" e S. 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Uma vez que, ao analisarem-se com maiores detalhes os valores carga eólica 

são encontrados durante os trabalhos de campo encontraram-se valores entre ,17 e 

8,50 Kg m-1 h-1 nos coletores tipo "I" durante o campo "a" e entre 0,001 e 1,13 Kg m-1 

h-1 durante o campo "d". Enquanto que nos coletores tipo "S" foram encontrados 

valores entre 0,001 e 0,73 Kg m-1 h-1 durante o campo "a" e entre 0,01 e 0,75 Kg m-1 

h-1 durante o campo "d" (Figura 34). Isso significa que somado a carga de tração, a 

maior parte da carga de saltação (nuvem de saltação) esta reduzida aos primeiros 

25 cm de altura; representa quase 80% do total da carga eólica. 

Em suma ao analisarem-se os valores taxa de transporte de sedimentos nas 

duas alturas diferentes pode-se perceber que o transporte se sedimentos é 

inversamente proporcional à altura do local de coleta em relação à superfície. Sendo 

verificados valores de fluxo de sedimentos maiores tanto na base como na porção 

intermediária tal qual no topo do campo de dunas. 
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6.5 PERFIS DO CAMPO DE DUNAS 

 

Para melhor entender o funcionamento da dinâmica de transporte de 

sedimentos do campo de dunas objeto desse estudo foram feitos quatro perfis 

longitudinais e três perfis transversais (Figura 32). 

 

Figura 32 – Mapa de localização dos perfis longitudinais e transversais 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

6.5.1 Perfis Longitudinais 

 

Para melhor entender o funcionamento da dinâmica de transporte de 

sedimentos do campo de dunas objeto desse estudo foram feitos quatro perfis 

longitudinais coincidentes com os pontos de coleta, em seguida foram 

comparados os valores das médias das taxas de sedimentação em cada ponto ao 
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longo desses perfis (Figura 33). 

 

Figura 33 – Perfis topográficos longitudinais do campo de dunas com a localização dos coletores 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Ao longo do perfil PJ1, o qual possuiu três pontos (J11, J12 e J13 da base 

para o topo do campo de dunas) onde a taxa de sedimentação do ponto J11, mais 

próximo da base deste perfil do campo de dunas foi de 0,46 Kg m-1 h-1, no ponto 

J12, no meio do campo de dunas foi de 1,36 Kg m-1 h-1, enquanto que no ponto 

J13 no topo deste perfil do campo de dunas a média da taxa de sedimentação 

encontrada foi de 2,67 Kg m-1 h-1. 

Assim como ao longo do perfil PJ2, que possuiu quatro pontos (J31, J32, 

J33 e J21/J41 da base para o topo do campo de dunas) onde a taxa de 

sedimentação do ponto J31, mais próximo da base deste perfil do campo de 

dunas foi de 0,82 Kg m-1 h-1, no ponto J32, em um ponto no meio do perfil do 

campo de dunas mais próximo a base foi de 1,77 Kg m-1 h-1, assim como no ponto 
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J33, em um ponto no meio desse perfil do campo de dunas mais próximo ao topo 

foi de 0,72 Kg m-1 h-1, enquanto que no ponto J21/J41 no topo deste perfil do 

campo de dunas a média da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,15 Kg m-1 

h-1. 

Do mesmo modo ao longo do perfil PJ3, que possuiu quatro pontos (J1, J2, 

J3 e J42/J34 da base para o topo do campo de dunas) onde a taxa de 

sedimentação do ponto J1, mais próximo da base deste perfil do campo de dunas 

foi de 0,35 Kg m-1 h-1, no ponto J2, em um ponto no meio do perfil do campo de 

dunas mais próximo a base foi de 4,36 Kg m-1 h-1, no ponto J3, em um ponto no 

meio desse perfil do campo de dunas mais próximo ao topo foi de 2,66 Kg m-1 h-1, 

enquanto que no ponto J42/J34 no topo deste perfil do campo de dunas a média 

da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,08 Kg m-1 h-1. 

Enquanto que no último perfil, com quatro pontos o perfil PJ4, (J41, J42, 

J43 e J51/J43 da base para o topo do campo de dunas) onde a taxa de 

sedimentação do ponto J41, mais próximo da base deste perfil do campo de 

dunas foi de 0,36 Kg m-1 h-1, no ponto J42, em um ponto no meio do perfil do 

campo de dunas mais próximo a base foi de 0,37 Kg m-1 h-1, no ponto J43, em um 

ponto no meio desse perfil do campo de dunas mais próximo ao topo foi de 1,60 

Kg m-1 h-1, enquanto que no ponto J51/J43 no topo deste perfil do campo de 

dunas a média da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,60 Kg m-1 h-1 (Tabela 

4). 

 

Tabela 4 – Médias da Carga Eólica encontradas em cada ponto dos perfis longitudinais 

 Perfil J1 Perfil J2 Perfil J3 Perfil J4 

Base 0.46 0.82 0.35 0.36 

Meio Base 1.36 1.77 4.36 0.37 

Meio Topo  0.72 2.66 1.60 

Topo 2.67 1.15 1.08 1.60 

Fonte: Malta (2012). 

 

6.5.2 Perfis Transversais 

 

Foram feitos também perfis topográficos transversais dessa duna 

coincidentes com os pontos de coleta para que, com isso, fosse possível um 

melhor entendimento da dinâmica de transporte eólico nessa área. Para isso 
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foram comparados os valores das médias das taxas de sedimentação em cada 

ponto ao longo desses perfis (Figura 34). 

 

Figura 34 – Perfis topográficos transversais do campo de dunas com a localização dos coletores 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Ao longo do perfil Base, (pontos mais próximos à base), o qual possuiu três 

pontos (J31, J1 e J41 de Sudeste para Nordeste) onde a taxa de sedimentação do 

ponto J31, mais a Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 0,62 Kg m-1 h-1, no 

ponto J1, no meio do perfil do campo de dunas foi de 0,35 Kg m-1 h-1, enquanto 

que no ponto J41na porção mais a Nordeste do perfil topo a média da taxa de 

sedimentação encontrada foi de 0,36 Kg m-1 h-1. 

Assim como ao longo do perfil Meio 1, que atravessa a porção central do 

campo de dunas mais próximos à base, o qual passa por três pontos (J32, J2 e 

J42 de Sudeste para Nordeste) onde a taxa de sedimentação do ponto J32, mais 

a Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 1,77 Kg m-1 h-1, no ponto J2, na 

porção central do perfil do campo de dunas foi de 4,36 Kg m-1 h-1, enquanto que 

no ponto J42 na porção mais a Nordeste do perfil topo a média da taxa de 

sedimentação encontrada foi de 0,34 Kg m-1 h-1. 

Do mesmo modo ao longo do perfil Meio 2, o qual atravessa a porção 

central  do campo de dunas mais próximos ao topo, o qual passa por três pontos 

(J33, J3 e J43 de Sudeste para Nordeste) onde a taxa de sedimentação do ponto 

J33, mais a Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 0,72 Kg m-1 h-1, no ponto 
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J3, na porção central do perfil do campo de dunas foi de 46 Kg m-1 h-1, enquanto 

que no ponto J43 na porção mais a Nordeste do perfil topo a média da taxa de 

sedimentação encontrada foi de 1,60 Kg m-1 h-1. 

Enquanto que no perfil Topo, o qual atravessa os pontos de coleta 

localizados no topo do campo de dunas e passa por três pontos (J41/J21, J42/J34 

e J43/J51 de Sudeste para Nordeste) onde a taxa de sedimentação do ponto 

J41/J21, mais a Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 1,95 Kg m-1 h-1, no 

ponto J42/J34, na porção central do perfil do campo de dunas foi de 1,14 Kg m-1 

h1, enquanto que no ponto J43/J51 na porção mais a Nordeste do perfil topo a 

média da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,60 Kg m-1 h-1 (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Médias da Carga Eólica encontradas em cada ponto dos perfis transversais 

 Base Meio Base Meio Topo Topo 

Sudoeste 0,62 1,77 0,72 1,95 

Centro 0,35 4,36 1,46 1,14 

Nordeste 0,36 0,34 1,60 1,60 

Fonte: Malta (2012). 

 

6.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As diferenças nas quantidades de sedimentos coletados (g) ao longo do 

campo de dunas não foram significativos nos coletores tipo "I" no campo "a" (F0,05(1) 

4,11 = 0,4198; p<0,05). As médias dos valores coletados ao longo do campo de dunas 

com o coletor tipo "I" no campo "a" foram consideradas estatisticamente 

homogêneas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Análise de variância dos sedimentos coletados durante o campo "a" nos coletores tipo I. 

Fontes de Variância Grau de Liberdade Soma Quadrados Quadrados Médios 

Total 15   

Entre 4 0,00752 0,00188 

Dentro 11 0,00492 0,0448 

Fonte: Malta (2012). 

 

As diferenças na quantidade de sedimento coletado (g) ao longo duna não 

foram significativos nos coletores tipo "S" no campo "a" (F0,05(1) 4,11 = 0,82; p<0,05). 
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As médias dos valores coletados ao longo do campo de dunas com o coletor tipo "S" 

no campo "a" foram consideradas estatisticamente homogêneas (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Análise de variância dos sedimentos coletados durante o campo "a" nos coletores tipo S. 

Fontes de Variância Grau de Liberdade Soma Quadrados Quadrados Médios 

Total 15   

Entre 4 0,0328 0,82 

Dentro 11 0,0011 1,0 

Fonte: Malta (2012). 

 

As diferenças nas quantidades de sedimentos coletados (g) ao longo do 

campo de dunas não foram significativos nos coletores dos campos "b+c" (F0,05(1) 9,28 

= 1.5473; p<0,05). As médias dos valores coletados ao longo do campo de dunas 

com nos campos "b+c" foram consideradas estatisticamente homogêneas (Tabela 

8). 

 

Tabela 8 – Análise de variância dos sedimentos coletados durante os campos. 

Fontes de Variância Grau de Liberdade Soma Quadrados 
Quadrados 

Médios 

Total 37   

Entre 9 0,000507 0,00563 

Dentro 28 0,0000102 0,00364 

Fonte: Malta (2012). 

 

As diferenças nas quantidades de sedimentos coletados (g) ao longo do 

campo de dunas não foram significativos nos coletores tipo "I" no campo "d" (F0,05(1) 

5,6  = 0.7053; p<0,05). As médias dos valores coletados ao longo do campo de dunas 

com o coletor tipo "I" no campo "d" foram consideradas estatisticamente 

homogêneas (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Análise de variância dos sedimentos coletados durante o campo "d" nos coletores tipo I. 

Fontes de Variância Grau de Liberdade Soma Quadrados Quadrados Médios 

Total 11   

Entre 5 0,00556 0,00111 

Dentro 6 0,00945 0,00158 

Fonte: Malta (2012). 

 

As diferenças na quantidade de sedimento coletado (g) ao longo duna não 

foram significativos nos coletores tipo "S" no campo "d" (F0,05(1) 5,6  = 0,8010; p<0,05). 

As médias dos valores coletados ao longo do campo de dunas com o coletor tipo "S" 

no campo "d" foram consideradas estatisticamente homogêneas (Tabela 10). 

 

Tabela10 – Análise de variância dos sedimentos coletados durante o campo "d" nos coletores tipo S. 

Fontes de Variância Grau de Liberdade Soma Quadrados Quadrados Médios 

Total 11   

Entre 5 0,00527 0,00105 

Dentro 6 0,0079 0,00132 

Fonte: Malta (2012). 

 

As diferenças entre a quantidade de sedimento coletado (g) no campo "a" nos 

coletores tipo "I" e "S" (T= 0,05(2)10 = 8,62; p<0,05). As médias são diferentes o coletor 

tipo "I" coleta mais sedimento que o superior no mesmo intervalo de tempo (Tabela 

11). 

 

Tabela 11 – Teste "T" dos sedimentos coletados durante o campo "a" nos coletores tipo I e S. 

 A N ẋ ± Δẋ Δ CV 

Coletor Tipo I 2140-64510 10 4675,0  ± 472,3 1493,44 31,94 

Coletor Tipo S 259,2-1002,0 10 535,29  ± 84,83 268,27 50,12 

Fonte: Malta (2012). 

 

As diferenças entre a quantidade de sedimento coletado (g) no campo "d" nos 

coletores tipo "I" e "S" (T= 0,05(2)8 = 0,2244; p>0,05). As médias são diferentes o 

coletor tipo "I" coleta mais sedimento que o superior no mesmo intervalo de tempo 

(Tabela 12). 
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Tabela 12 – Teste "T" dos sedimentos coletados durante o campo "d" nos coletores tipo I e S. 

 A N ẋ ± Δẋ Δ CV 

Coletor Tipo I 2,73-3852,60 8 855,64 ± 483,45 1367,39 159,81 

Coletor Tipo S 1,01-3517.59 8 705,46 ± 462,75 1308,85 185,53 

Fonte: Malta (2012). 

 

Na análise ANOVA fatorial a x b onde a representa os tratamentos (campos 

"a" e "d") e "b" os blocos (coletores tipo "I" e S). As diferenças entre os quantidades 

de sedimentos foram estatisticamente significantes em campos diferentes (F0,05 (1) 1,20 

= 8,5324; p<0,05), assim com foram significantes também as diferenças entre as 

quantidades de sedimentos coletadas nos diferentes tipos de coletores(F0,05 (1) 1,20 = 

8,7946; p<0,05), além do que pôde-se perceber uma interação significante entre os 

campos e os coletores (F0,05 (1) 1,20 = 8,6013; p<0,05) (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Análise de variância fatorial dos sedimentos coletados durante o campo "a" e "d" nos 
coletores tipo I e S. 

Fontes de Variância Grau de Liberdade Soma Quadrados Quadrados Médios 

Tratamentos 1 0,0132 0,0132 

Blocos 1 0,0136 0,0136 

Interação 1 0,0133 0,0133 

Erro 20 0,0309 0,0155 

Fonte: Malta (2012). 

 

A ANOVA de 1 critério foi significante em algum momento, então foi utilizado 

um teste para comparação de médias, o teste de Tukey (pós-teste ou teste de F) 

onde pôde-se perceber as médias foram equivalentes entre os campos "a" e "b+c", 

todos estes realizados em setembro, período do ano onde se encontram ventos mais 

fortes (inverno) e os valores verificados durante o campo "d" apresenta diferenças 

significativas em relação aos demais devido a este ter-se realizado em dezembro, 

mês de ventos mais fracos (verão) (Tabela 14). 

 
Tabela 14 – Teste de Tukey para os valores de quantidade de sedimento coletados durante os 

trabalhos de campo "a", "b+c" e "d". 

Médias Diferenças q P 

a x BC 1592,3 3,099 não significante 

a x d 4319,8 8,4090 > 0,05 

bc x d 2727,5 5,309 > 0,05 

Fonte: Malta (2012). 
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Para relacionar os valores de sedimentação com a velocidade do vento foram 

pegos os valores de cada uma dessas populações em cada trabalho de campo e foi 

tirada a média desses valores foram; velocidade do vento de 6,15m/s e 528,23g de 

sedimento coletados, durante o campo "a", velocidade do vento de 7,93 m/s e 

2049,54g de sedimento coletados, durante o campo "b"; velocidade do vento de 

8,88m/s e 4153,45g de sedimento coletados, durante o campo "c"; velocidade do 

vento de 8,69m/s e 3769,56g de sedimento coletados, durante o campo "d". Para 

depois disse ser feita a regressão linear para com isso obter (F0,05(1) 1,2  = 32.17165; 

p<0,05) que representa uma relação significativa entre as variáveis (Tabela 15 e 

Gráfico 6). 

 

Tabela 15 – Análise de regressão linear fatorial dos sedimentos coletados em relação a velocidade do 
vento em todos os trabalhos de campo. 

 
Grau de 

Liberdade 

Soma 

Quadrados 

Média 

Quadrados 
F F de significação 

Regressão 1 7883705 7883705 32.17165 0.029705 

Resíduo 2 490102.6 245051.3   

Total 3 8373807    

Fonte: Malta (2012). 

 
Gráfico 6 – Modelo final da regressão linear entre velocidade do vento e quantidade de sedimento 
coletada durante os quatro trabalhos de campo. Onde o Coeficiente de relação (R) mostra como o 

transporte de sedimento é dependente da velocidade do vento. 

 
Fonte: Malta (2012). 
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Da mesma maneira foi feita a relação entre velocidade do vento e a 

sedimentação nos coletores segmentados. Para isso foram agrupados os valores da 

taxa sedimentação verificados nos coletores tipo "I" e "S" durante os trabalhos de 

campo "a" e "d", assim com os valores de velocidade do vento verificados nesse 

mesmo momento. Utilizando esses dados foi feita uma regressão linear simples 

entre as taxas de sedimentação dos coletores tipo "S" e as velocidades do vento 

verificadas onde foi encontrada uma relação significativa entre as variáveis (F0,05(1) 

1,16  = 0,093287; p<0,05) (Tabela 16 e Gráfico 7). 

 

Tabela 16 – Análise de regressão linear fatorial dos sedimentos coletados em relação a velocidade do 
vento nos trabalhos de campo onde foram utilizados os coletores segmentados. 

 
Grau de 

Liberdade 

Soma 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
F 

F de 

significação 

Regressão 1 0,125951 0,125951 0,093287 0,763977 

Resíduo 16 21,60229 1,350143   

Total 17 21,72824    

Fonte: Malta (2012). 

 

Gráfico 7 – Gráfico de representação da regressão linear entre velocidade do vento e taxa de 
sedimentação durante os trabalhos de campo "a" e "d" nos coletores tipo "I". Onde o Coeficiente de 

relação (R) mostra como o transporte de sedimento é dependente da velocidade do vento nos 
primeiros 25 cm do nível da superfície do terreno. 

 

Fonte: Malta (2012). 

 

Quando foi executado o mesmo procedimento citado a cima para os coletores 

tipo "S" a relação entre a taxa de sedimentação e a velocidade do vento foi 

considerada não significativa.  
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6.7 COLETORES SEGMENTADOS 

 

Com essa separação de 25 cm pode-se perceber as variações de 

granulometria e de taxa de transporte dos sedimentos coletados em diferentes 

alturas. Nos coletores com abertura inferior pode-se perceber uma taxa de 

transporte de sedimentos bem maior do que a verificada nos coletores com abertura 

superior a qual variou de 1,35 Kg/m2h na porção superior a 31,69 Kg/m2h na porção 

inferior, em um mesmo ponto de coleta durante o mesmo espaço de tempo. Assim 

como se podem perceber variações na granulometria dos sedimentos coletados 

nessas diferentes alturas, nos coletores com abertura inferior os sedimentos 

coletados apresentaram maiores quantidades de areia fina, quantidades similares de 

areia grossa e menores quantidades de areia média em relação aos coletores com 

abertura superior (Figura 35). 

 

Figura 35 – Modelo esquemático que mostra as medidas dos coletores segmentados utilizados 
durante o trabalho. 

 

Fonte: Modificado de Rosen (1978). 
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7 DISCUSSÕES 

 

7.1 CARGA EÓLICA 

 

Apesar do transporte eólico ser um processo afetado por inúmeras 

variantes e por isso de difícil de ser registrado com exatidão. Ao longo do tempo 

inúmeros autores vêm tentando estabelecer um método eficiente aplicável à 

medida do transporte eólico de um determinado local (GOLDSMITH, 1978; 

ILLEMBERGER; RUST, 1986; LEATHERMAN, 1978; PYE; TSOAR, 1990; 

ROSEN, 1978). De modo a existirem diferentes modelos de coletores de 

sedimentos onde cada qual apresenta suas vantagens e desvantagens.  

Os coletores verticais inicialmente propostos por Leatherman (1978) 

modificados pela autora, utilizados nesse trabalho têm como vantagem o custo e a 

facilidade de fabricação. A desvantagem principal é o da alteração das condições 

do fluxo do ar por sua mera presença, chegando inclusive a formar pequenas 

escavações na parte da frente da armadilha, quando posicionada em superfícies 

bastante móveis (PYE; TSOAR, 1990), o que impede a coleta de sedimentos 

transportados por arrasto.  

Vale ressaltar ainda que os dados obtidos em campo, apesar de adquiridos 

de forma direta formam um parâmetro para uma análise morfodinâmica que não 

refletem o valor real de transporte eólico de um determinado local, posto que é 

impossível dimensionar e avaliar todas as variáveis ambientais presentes no exato 

momento em que se deu a captura dos sedimentos pelo coletor, assim como 

inferir o comportamento dessas variáveis durante o resto do tempo (PYE; TSOAR, 

1990). 

Porém com base nos resultados apresentado acima pode-se esquematizar 

a morfodinâmica ao longo do campo de dunas em questão, assim como foi 

apresentado por Nordstrom et.al. (2006), de modo a comparar o comportamento 

do transporte eólico nas diferentes partes do campo de dunas, onde o transporte é 

mais intenso, e assim inferir razões que expliquem tal comportamento. Foi 

percebido ao se analisarem os resultados que o transporte eólico na base do 

campo de dunas é desprezível, ou seja, não há sedimento entrando no sistema, 

tal fato pode ser devido às construções existentes entre a praia e a duna, fator 

antrópico, assim como pode ser devido à vegetação rasteira presente na planície 
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de deflação e ao fato do nível do lençol freático ser muito próximo à superfície, 

assim como pode ser em decorrência da soma dos fatores citados acima. 

Enquanto que o transporte eólico é mais intenso no topo do campo de 

dunas, onde são verificadas também as maiores velocidades do vento. Neste 

setor do campo de dunas pode-se ainda perceber, no ponto central, durante 

várias campanhas de coleta houve uma diferença perceptível entre as taxas de 

transporte verificas nos demais pontos desse setor. Este fato pode ser relacionado 

a este ponto se encontrar próximo ao local onde se localiza um estacionamento 

de buggys, um mirante onde os turistas param para admirar a lagoa de Jenipabu e 

também nesse ponto é encontrado barracas de comércio. Percebe-se ainda que 

essas diferenças coincidam com os horários de pico dos passeios de buggy. 

Neste trabalho foi verificada ainda a diferença de transporte em relação a 

altura onde a amostra foi coletada com o auxílio de coletores segmentados 

modificados de Leatherman (1978) pela autora com isso pôde-se perceber a além 

da diferença no transporte eólico de sedimentos em relação ao posicionamento na 

duna, como foi mostrado acima, mas também a diferença no transporte eólico de 

sedimentos em função da altura em relação à superfície, que apesar de, como foi 

dito anteriormente, o modelo de armadilha utilizado neste trabalho dificultar a 

coleta do sedimentos transportados por arrasto, o transporte é sempre mais 

intenso mais próximo à superfície. Por isso sugere-se por meio deste que em 

trabalhos desta natureza seria interessante a utilização de coletores com o maior 

número de aberturas possível em diferentes alturas como foi utilizado por Cunha 

(2005). 

 

7.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Apesar de durante as análises das taxas de sedimentos foi visto que há 

uma diferença entre a sedimentação ao longo do campo de dunas, as análises 

estatísticas pôde-se perceber essa variação não é estatisticamente significante 

comparando-se cada tipo coletor em cada trabalho de campo individualmente tal 

como Conaway e Wells (2005). Porém ao comparar estatisticamente a 

sedimentação entres os coletores tipo "I" com a sedimentação verificada nos 

coletores tipo "S" percebe-se uma diferença significativa entre os valores 

encontrados tanto durante o campo "a" como o campo "d". Ainda ao comparar 
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valores de sedimentação verificados nos coletores do tipo "I" nos campos "a" e "d" 

percebe-se que há entre esses dois campos uma diferença estatisticamente 

significativa, assim como ao fazer essa mesma comparação nos coletores tipo "S" 

entre os campos "a" e "d" apresenta o mesmo resultado. 

Assim como ao comparar os dados de sedimentação verificados durante os 

campos "a" e "d" percebe-se que a sedimentação nessas duas épocas do ano é 

significativamente diferente em ambos os coletores. Do mesmo modo ao 

compararem-se os dados de sedimentação entre os campos "a", "b+c" e "d" 

percebe-se que entre os campos "a" e "b+c", que foram realizados durante o 

mesmo mês (setembro) a sedimentação durante estes campo é estatisticamente 

homogênea. Enquanto que ao comparar-se tanto o campo "a" como o "b+c" com o 

campo "d", o qual foi realizado em outra época do ano (dezembro) foi percebida 

uma diferença estatisticamente significativa entre a sedimentação encontrada 

durante esses trabalhos de campo. 

Essa diferença na sedimentação em campos distintos pode ser explicada 

pela relação que esta apresenta com a velocidade do vento, assim como 

Conaway e Wells (2005) estudou essa relação, ao relacionar a velocidade do 

vento com a sedimentação percebeu-se que a sedimentação aumenta com o 

aumento da velocidade do vento na área de estudo comparando-se as médias de 

sedimentação em gramas de cada campo com a média de velocidade do vento 

em metros por segundo também em cada campo. 

Com o objetivo de complementar o que foi apresentado acima relacionou-

se também os dados de velocidade do vento com a  taxa de transporte de 

sedimento nos coletores segmentados, onde se percebeu que a relação entre 

velocidade do vento e a sedimentação é significativa nos coletores tipo "I", porém 

essa mesma relação nos coletores tipo "S" não apresenta significação estatística. 

A diferença na taxa sedimentação em campos distintos pode ser explicada 

pela relação que esta apresenta com a velocidade do vento, assim como 

Conaway e Wells (2005) estudou essa relação, ao relacionar a velocidade do 

vento com a sedimentação percebeu-se que a sedimentação aumenta com o 

aumento da velocidade do vento na área de estudo comparando-se as médias de 

sedimentação em gramas de cada campo com a média de velocidade do vento 

em metros por segundo também em cada campo. 

Foi comparado também a relação entre a velocidade do vento em relação a 
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sedimentação para os coletores segmentados onde se percebeu  que a relação 

entre velocidade do vento e a sedimentação é significativa nos coletores tipo "I", 

porém essa mesma relação nos coletores tipo "S" não apresenta significação 

estatística. 

 

7.3 PERFIS DO CAMPO DE DUNAS 

 

7.3.1 Perfis Longitudinais 

 

Ao longo dos perfis longitudinais mostrados anteriormente pode-se 

perceber que, de modo geral ha um crescimento da taxa de sedimentação da 

base para o topo. Esse aumento ocorre pois na base do campo de dunas a 

quantidade de sedimento que entra no sistema é irrelevante devido a ocupação 

humana da (casas, bares e estradas) que funcionam como obstáculos para o 

vento, ou a vegetação presente que fixa os sedimentos assim como pode ser 

também o nível do lençol freático próximo a  superfície na planície de deflação.  

Na porção central os obstáculos que impedem o transporte na base já não 

interferem no vento devido à altura e ha quantidade de sedimento disponível para 

que essa sedimentação seja possível. 

Já no topo do campo de dunas a sedimentação é maior, de modo geral, 

devido também a altura, a disponibilidade de sedimentos, assim como porções de 

vegetação diminuem a largura do corredor de vento com isso aumenta a 

velocidade do vento. Porém dois pontos no topo do campo de dunas, J13 e 

J42/J34 apresentaram valores de taxa de sedimentação menores que os valores 

verificados nos mesmos perfis nos pontos na porção central do campo de dunas, 

o que pode ser explicado, pois esses pontos foram localizados em mirantes para 

turistas, próximos a estacionamento de buggys e grande movimentação de 

turistas. 

 

7.3.2 Perfis Transversais 

 

No perfil transversal mais próximo a base do campo de dunas encontrou-se 

uma baixa carga eólica, devido à baixa entrada de sedimento no sistema. Sendo a 

maior carga encontrada foi no ponto J1, na porção central do perfil, pois neste se 
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apresenta o corredor de vento mais largo, enquanto que o maior valor encontrado, 

foi no ponto J31, mais a sudeste do perfil onde o corredor de vento é mais estreito 

e o valor intermediário no ponto J41 onde o corredor de vento é mais estreito que 

o encontrado no ponto J31, porém mais largo que o encontrado no ponto J1. 

O perfil transversal Centro-base localizado na porção central do campo de 

dunas mais próximo à base a maior carga encontrada foi no ponto J32, mais a 

sudeste do perfil onde o corredor de vento é mais estreito, enquanto que na 

porção central do perfil foi encontrado o valor mais baixo verificado nesse perfil, 

pois apresenta o corredor de vento mais largo e o valor intermediário foi 

encontrado no ponto J42, onde o corredor de vento é mais estreito que no ponto 

J32, porém mais largo que no ponto J2. 

Já no perfil transversal Centro-topo na porção central do campo de dunas 

mais próximo ao topo a maior carga encontrada foi no ponto J3, no meio do perfil, 

onde o corredor de vento é mais largo, a carga mais baixa encontrada nesse perfil 

foi no ponto J33 localizado mais a sudeste do perfil, onde o corredor de vento é o 

mais estreito, enquanto que a menor carga eólica foi verificada no ponto J43 

localizado na porção mais a nordeste do perfil, onde o corredor de vento é mais 

estreito que o do ponto central, porém mais largo que o do ponto mais a sudeste 

do perfil. Essa diferente disposição das cargas nesse perfil pode ser explicado 

possivelmente pelo grande trafego de buggys na área. 

No perfil transversal que corta o topo do campo de dunas a maior carga 

encontrada foi no ponto J42/J34, no meio do perfil, que neste caso se encontra no 

ponto mais alto do perfil, a carga mais baixa encontrada nesse perfil foi no ponto 

J41/J21que se encontra no ponto mais a sudeste do perfil e se encontra em um 

corredor de vento isolado dos outros pontos desse perfil e a carga eólica mais 

baixa desse perfil foi encontrada no ponto J43/J51, no ponto mais a nordeste do 

perfil. Esse perfil foi diferente dos demais, pois os pontos encontra-se em 

diferentes corredores de vento devido à presença de áreas vegetadas o que 

impossibilita a correlação entre os pontos desse perfil (CONAWAY; HELLS, 2005; 

NORDSTROM et.al., 2006; NORDSTROM; JACKSON; KOROTKY, 2011). 

Assim como foram descritos por Paiva (2011) em Maracajau, município de 

Maxaranguape, Silva (2002) entre os municípios de Natal e por Nogueira (1984) 

entre Natal e Graçandu os sedimentos encontrados nas dunas foram 

principalmente areia fina a média, o que caracteriza um padrão no sedimento 
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dunar no litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

7.4 MAPEAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

7.4.1 Geomorfologia de Dunas 

 

Na área de estudo são encontradas principalmente dunas parabólicas 

coalescidas com frentes deposicionais transgressivas, cordões de precipitação, onde 

predominam depósitos formados pela migração de pequenas dunas, marcas 

onduladas (ripples), dunas nebkhas e dunas de sombra, feições de escala muito 

reduzida que, por isso não aparecem no mapa.  

O mesmo tipo de feições encontradas por Paiva (2011) que mapeou feições 

eólicas de Maracajau, Araújo et al. (2006) que mapeou as dunas nos municípios de 

Natal e Parnamirin, ambas localizados no litoral Oriental do estado assim como em 

Vital (2004) que encontrou dunas principalmente parabólicas no litoral oriental e 

dunas são predominantemente barcanas e barcanóides no litoral Setentrional do 

estado. 

 

7.4.2 Unidades de Paisagem 

 

Foi criado um mapa de Unidades de Paisagem para assim identificar como 

se encontra a superfície da área de estudo onde se pode perceber que a 

ocupação antrópica nas áreas de superfície de deflação e das dunas móveis são 

fatores que atrapalham a dinâmica do campo de dunas, assim como dificultam a 

identificação das unidades em produtos de sensores remotos. A extensão da 

superfície de deflação não ocupada na porção em frente às dunas móveis 

formada por restos de dunas mais antigas aplainadas pela morfodinâmica e a 

presença de lagoas intermitentes indica um nível freático muito próximo à 

superfície. Devido à morfologia do terreno é possível que o transporte de 

sedimento das dunas móveis esteja em processo de assoreamento da Lagoa de 

Genipabu. A espessura das dunas móveis varia em função da espessura das 

dunas vegetada posteriores. 
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7.5 CARACTERÍSTICAS DO VENTO 

 

Ao analisarem-se os dados coletados tanto na Estação Meteorológica da 

UFRN entre os anos de 1960 a 2000, como os obtidos em campo pode-se 

perceber que o período com maiores velocidades de vento, e com isso, maior 

atividade eólica é o mês de setembro e que durante o mês de dezembro marca o 

início da diminuição desta atividade eólica, 2010 com direções preferenciais SE e 

SSE. Do mesmo modo que foi percebido por Paiva (2011) na também região de 

Maracajaú-RN no período entre 2008 e 2010 com as mesmas direções 

preferenciais. 

 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

103 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Ao analisar o mapa de Unidades de Paisagem da área de estudo pôde-se 

perceber que devido ao movimento natural das dunas é possível que estas 

estejam a assorear a lagoa de Jenipabu, assim como a ocupação humana que 

fecha os corredores de vento em algumas porções e o nível freático que a 

umidade nos grão de areia dificulta o transporte dessas pelo vento em outras 

formam uma barreira para que o sedimento da praia chegue o campo de dunas e 

sem a entrada de sedimentos novos ao sistema fazem com que o campo de 

dunas se encontre em processo de aplainamento, que a espessura da duna móvel 

está relacionada à espessura da barreia formada pelas dunas vegetadas. 

Na Análise Granulométrica os sedimentos encontrados são compostos 

principalmente por grãos quartzosos, bimodal. Em sua maioria formada por areia 

fina a média em todos os tipos de coletores, porém com maiores concentrações 

de areia média nos coletores tipo "I" e maiores concentrações de areia fina nos 

coletores tipo "S". Devido relação velocidade de queda de grãos em f(tamanho do 

grão): as classes de grãos areias finas e muito finas perfazerem percentuais 

maiores no coletor do tipo "S". 

Ao avaliar as análises estatísticas da quantidade de sedimento transportado 

ao longo dos trabalhos de campo pode-se concluir que existe um maior transporte 

na porção mais próxima a superfície do terreno. Assim como o transporte de 

sedimentos é mais evidente durante o mês de setembro que durante o me de 

dezembro. 

Ao comparar a relação estatística entre a velocidade do vento e a 

quantidade de sedimentos coletados em Kg percebeu-se que essa quantidade de 

sedimento aumenta a medida que aumenta a velocidade do vento em todos os 

trabalhos de campo utilizando os coletores tipo "T". 

Enquanto que ao fazer a comparação estatística da vazão de fluxo de 

sedimentos em Kg. m-1. h-1 em relação a velocidade do vento nos coletores tipo "I" 

e "S" o aumento da vazão tem relação com a velocidade do vento apenas nos 

coletores tipo I, a velocidade do vento não é o único valor que influencia no 

transporte de sedimento a 25cm da superfície. 

O transporte eólico é mais intenso no topo da duna, onde são verificadas as 

maiores velocidades do vento. Os passeios de buggy influenciam a dinâmica da 
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duna durante o período de atividade destes, porém para quantificar essa 

influência será necessário maior número de trabalhos de campo específicos para 

esta finalidade. 

A quantidade de sedimento coletados nas armadilhas aumenta à medida 

que aumenta a velocidade do vento em todos os trabalhos de campo no nível da 

superfície. Ao afastar-se do nível da superfície a quantidade de sedimento em 

suspensão diminui, pois quanto mais distante da superfície é necessário o 

aumento velocidade para transportar a mesma quantidade de sedimento. A 

entrada de sedimento no sistema é irrelevante o que sugere que o transporte 

ocorre por canibalização do próprio sistema. 

Com relação à topografia nas bordas dos perfis transversais, onde há o 

afunilamento do vento pela presença de obstáculos (superfícies vegetadas) há um 

maior transporte em relação aos pontos dos perfis onde não são encontrados 

obstáculos próximos.  

Com a utilização de coletores segmentados foi possível perceber a 

diferença do transporte em relação à altura do ponto de coleta e com isso se pode 

concluir que o transporte de sedimentos é mais intenso mais próximo a superfície 

onde foram encontradas carga eólica de até quase 10 Kg m-1 h-1 enquanto que a 

25cm de distância o máximo encontrado foi menor que 3 Kg m-1 h-1. Uma 

diferença de 30%. 

Por isso sugere-se por meio deste que em trabalhos desta natureza seria 

interessante a utilização de coletores com o maior número de aberturas possível 

em diferentes alturas como foi utilizado por Cunha (2005). 

 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

105 

REFERÊNCIAS 

 

AHLBRANDT, T. S.; FRYBERGER, S. G. Sedimentary features and significance of 
interdune deposits. In: ETHERIDGE, F. G.; FLORES, R. M. (Eds.). Recent and 
ancient non-marine depositional environments: models for exploration. Tulsa: 
Soc. Econ. Palaeontol. Mineral, 1981. p. 293- 314. Spec. Publ. n. 31. 

ALMEIDA, F. F. M.; et al. Províncias Estruturais Brasileiras. In: SIMPÓSIO DE 
GEOLOGIA DO NORDESTE, 8., 1977, Campina Grande. Anais... Campina Grande, 
1977. p. 363-391.  

AMARAL, R. F. et al. As dunas do Polo Pitangui: versão de outubro de 2008. 
Natal, 2008. Laudo Técnico. 

ANDRADE, M. C. de. Condições naturais do Nordeste. Boletim Geográfico, Rio de 
Janeiro, v.26, n.196, jan./fev. 1967. 

ANTUNES, I. M. H. R. Impacte ambiental de antigas explorações minerais na 
região de Segura. 1999. 162 f. Tese (Mestrado em Geociências) - Universidade de 
Coimbra, Portugal, 1999. 

ARAI, M. A. Grande elevação eustática do Mioceno e sua influência na origem do 

Grupo Barreiras. Geologia USP: Série Científica, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 1‐6, 2006. 

ARARIPE, P. T.; FEIJÓ, F. J. Bacia Potiguar. Revista Geociências da Petrobras, v. 

8, n. 1, p.127‐141, 1994. 

ARAÚJO, V. D. et al. Fácies e sistema deposicional da formação Barreiras na 
Região da Barreira do inferno, litoral Oriental do Rio Grande do Norte. Geologia 
USP: Série Científica, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 43-9, 2006. 

ARCGIS, 2010. ArcGIS A Complete Integrated System - 
http://www.esri.com/software/arcgis/index.html. 

AYRES, M. et al. Aplicações estatísticas nas áreas das ciência biomédicas 
(BioEstat 5.0). Belém: Sociedade Civil Mamirauá, 2007. 

BAGNOLD, R. A. The Physics of Blown Sand and Desert Dunes. London: 
Chapman and Hall, 1941. 

BARRETO, A. M. et al. Geologia e Geomorfologia do Quaternário costeiro do Rio 

Grande do Norte. Geologia USP: Série Científica, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 1‐12, 

2004. 

BEZERRA JÚNIOR. Análise de Uso e Ocupação do Solo do Condomínio 
Residencial Santa Rita Village. In: TINÔCO, L. B.. Estudo de Impacto Ambiental 
Santa Rita Village Praia de Santa Rita – Extremoz/RN. Natal: [s.n.], 2007. p. 157-
165. 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

106 

BEZERRA, F. H. R.; BARRETO, A. M. F.; SUGUIO, K. Holocene sea‐level history on 

the Rio Grande do Norte State coast, Brazil. Marine Geology, Holanda, v. 196, n. 

1‐2, p. 73‐89, 22, 1998. 

BRASIL. Ministério da Aeronáutica. 3o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo. Destacamento de Proteção ao Vôo de Natal. Estação 
Meteorológica de Natal. Boletins Climatológicos: anos 1960- 1997. Natal, 1997. 

BRASIL. Resolução CONAMA n° 303, de 20 de Março de 2002. Dispõe sobre as 
áreas de preservação permanente. Brasília, DF, 2002. 

CARTER, R. W. G.; WILSON, P. The geomorphological, ecological and pedological 
development of coastal foredunes at Magilligan Point, Northern Ireland. In: 
NORDSTROM; K. F.; PSUTY, N. P.; CARTER, B. (Eds.). Coastal Dunes: Forms and 
Process. London: John Wiley, 1990. p. 129-155. 

CARTER, R. W. G. Coastal environments: na introduction to the physical,ecological 
and cultural systems of coastlines. London: Academic Press, 1988. 

CARVALHO, A. M. Dinâmica costeira entre Cumbuco e Matões-Costa NW do 
Estado do Ceará: ênfase nos processos eólicos. 2003. 188 f. Tese (Doutorado em 
Ciências do Mar) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2003. 

CARVALHO, P. C. P.; FIGUEIREDO, L. H. de. Introdução à Geometria 
Computacional. In: COLÓQUIO BRASILEIRO DE MATEMÁTICA, INSTITUTO DE 
MATEMÁTICA PURA E APLICADA. 18., 1991, Rio de Janeiro, Anais. 

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Serviço Geológico do 
Brasil. Folha Touros: 1º Relatório Técnico. Natal, 2009. 

CONAWAY, C. A.; WELLS, J. T. Aeolian dynamics along scraped shorelines, Bogue 
Banks, North Carolina. Journal of Coastal Research, v. 21, p. 242–254, 2005. 

COOPER, W. S. The coastal sand dunes of Oregon and Washington. New York: 
[s.n.],. 1958. (Geol. Soc. Am. Mem., 72). 

COOPER, W. S. Coastal Dunes of California. [S.l.: s.n], 1967. (Geol. Soc. Am. Mem., 
104). 

CRUZ, O. et al. Brazil. In: BIRD, E. C. F.; SCHWARTZ, M. L. (Eds.). The World's 
Coastline. New York: Van Nostrand Reinhold Co, 1985. p. 85-91.  

CRUZ, J. B. (Org). Diagnóstico espeleológico do Rio Grande do Norte. 2007. 
Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/cecav/download.php?id_download=292>. 
Acesso em: 18 out 2009. 

CUNHA, E. M. S. et al. Análise ambiental do setor costeiro Maxaranguape – 
Touros/RN. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA – CBG, 36., 1990, 
Natal.  Anais… Natal: [s.n.], 1990. p. 770-782.  

CUNHA, E. M. S. Considerações gerais sobre a zona costeira. [s.l.: s.n.], 2005. 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

107 

DAVIDSON-ARNOTT, R. G. D.; LAW, M. N.. Seasonal patterns and control on 
sediment  supply to coastal foredunes, Long Point, Lake Erie. In: NORDSTROM, K. F.; 
PSUTY, N. P.; CARTER, R. W. G. Coastal Dunes: form and Process. Chichester: J. 
[S.l.: s.n.], 1990. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL; Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte; Empresa Brasileira de Petróleo; Serviço Geológico do Brasil. 
Mapa geológico do Estado do Rio Grande do Norte. Brasília, DF, 1998. 1 mapa. 
Escala 1:500.000.  

FORTES, F. P. A tectônica de teclas da Bacia Potiguar. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 34., 1986, Goiânia. Anais... Goiânia: SBG, 1986. v. 3, 
p. 1145-1159. 

FOWLER, R. J.; LITTLE, J. J. Automatic extraction of irregular network digital terrain 
models. ACM  Computer Graphics, v. 13, n. 2, p. 199-207, 1979. 

GIANNINI, P. C. F. Dunas e paleodunas eólicas costeiras e interiores. In: SOUZA, C. 
R. G. et al. (Eds.). Quaternário do Brasil. Ribeirão Preto: Holos Editora, 2005. p. 
235-257. 

GILES, P. T.; MCCANN, S. B. Foredune development on Îles de la Madeleine 
(Quebec), Atlantic Canada. Canadian Journal of Earth Sciences, v. 34, p. 1467–
1476, 1997. 

GOLDSMITH, V. Coastal dunes. In: DAVIS, R. A. (Editor). Coastal sedimentary 
environments. New York: Springer -Verlag, 1978. p. 171-235.  

GOMES, J. R. C. et al. Geologia e mapeamento regional. In: BRASIL. Ministério das 
Minas e Energia. Projeto RADAMBRASIL. Folhas SB. 24/25 Juaguaribe/Natal. Rio 

de Janeiro, 1981. p. 27‐176. (Levantamento de recursos naturais, 23). 

GONCALVES, R. A. Contribuição ao mapeamento geológico e geomorfológico 
dos depósitos eólicos da planície costeira do Maranhão: região de barreirinhas 
e Rio Novo – Lençóis Maranhenses. 2003. 260 f. Tese (Doutorado em Geografia)– 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências, Porto Alegre. 
2003.  

GUERRA, A. T.; GUERRA, A. J. T. Novo Dicionário Geológico geomorfológico. 
4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

GUERRA, A. J. T.; MARÇAL, M. S. Geomofologia Ambiental. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2006. 

HESP, P. A.; HYDE, R. Flow dynamics and geomorphology of a trough blowout. 
Sedimentology, v. 43, p. 505-525, 1996. 

HESP, P. A.; THOM, B. G. Geomorphology and evolution of active transgressive 
dunefilds. In: NORDSTROM, K. F.; PSUTY, N. P.; CARTER, B. (Eds.). Coastal Dunes: 
forms and Process. London: John Wiley. 1990. p. 253-288. 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

108 

HESP, P. A. Foredune formation in southeast Australia. In: THOM, B. G. (Ed.). 
Coastal Geomorphology in Austrália. Sydney: Academic Press, 1984. p.69-97.  

HESP, P. A. Morphology, dynamics and internal stratification of some established 
foredunes in southeast Australia. Sedimentary Geology, v. 55, n. 1-2, p. 17-41, 
1988. 

HESP, P. A. Foredunes and blowouts: initiation, geomorphology and 
dynamics.Geomorphology, v. 48, p. 245-268, 2002. 

HESP, P. A. The backshore and beyond. In: SHORT, A. D. (Ed). Handbook of 
Beach and Shoreface Morphodynamics. [S.l.]: J. Wiley and Sons, 1999. p. 145-
170. 

HOEFEL, F. G. Morfodinâmica de Praias Arenosas Oceânicas: uma Revisão 
Bibliográfica. Itajaí: FACIMAR, Editora da UNIVALI, 1998. 

HUNTER, R. E.; RICHMOND, B. M.; ALPHA T. R. Storm-controlled oblique dunes of 
the Oregon Coast. Geological Society of America Bulletin, v. 94, p. 1450-1465, 
1983. 

ILLEMBERGER, W. K.; RUST, I. C. Venturi-compensated eolian sand trap for field 
use. Journal of Sedimentary Petrology, v. 56, p. 541-543, 1986. 

ILLEMBERGER, W. K. The dunes of Alexandria coastal dunefield, Algoa Bay, South 
Africa. South African Journal Geology, v. 91, p. 381-390, 1988. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual técnico de 
uso da terra. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 

RIO GRANDE DO NORTE. Diagnóstico ambiental e sócio‐econômico do litoral 

oriental do estado do Rio grande do norte. Natal: IDEMA, 1994. v.1. 

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE. Projeto de Zoneamento Ecológico Econômico da 
Região Costeira do Rio Grande do Norte – ZEE/RN. Natal: IDEMA, 2004. 
Disponível em: <http://www.idema.rn.gov.br/>. Acesso em: 20 maio 2012. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. 2007. Disponível em: 
<http://www.inmet.gov.br/>. Acesso em: 20 maio 2012. 

JARDIM de SÁ, E. F. A FSe (Província Borborema, NE do Brasil) e o seu 
significado geodinâmico na cadeia Brasiliana/Pan- Africana. 1994. 803 f. Tese 
(Doutorado em Geociências) – Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, 
1994. 

JUGERIUS, P. D.; VAN DER MEULEN. Erosion processes in a dune landscape 
along the Dutch coast. Catena, v. 15, p. 217-228, 1988. 

KING, C. A. M. Beaches and coasts. London: Arnold, 1959. 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

109 

KOCUREK, G. Significance of interdune deposits na bouding surface in aeolian dune 
sands. Sedimentology, v. 28, n. 6, p. 753-780, 1981. 

KOCUREK, G.; NIELSON, J. Conditions favorable for the formation of warm-climate 
eolian sand sheets. Sedimentology, v. 33, p. 795-816, 1986. 

LANCASTER, N. Development of linear dunes in the southwestern Kalahari, southern 
África. Journal of Arid Environment, v. 14, p. 233-244, 1988. 

LAPPONI, J. C. Estatística Usando Excel 5 e 7. São Paulo: J. C.Lapponi, 1997. 

LEATHERMAN, S. P. A new aeolian sand trap design. Sedimentology, v. 25, p. 
303-306, 1978. 

LIMA, M. G. A História do intemperismo na província Borborema Oriental, 
Nordeste do Brasil: implicações paleoclimáticas e tectônicas. 2008. 248 f. Tese 
(Doutorado em Geodinâmica e Geofísica) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2008. 

MALTA, Júlia Varella. Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de 
Campo de Dunas Eólicas Costeiras de Jenipabu - Litoral Oriental do Rio 
Grande do Norte: Ilustrações de apoio. Natal, 2012. 41 Ilustrações. 

MCKEE, E. D. Introduction to a study of global sand seas. Geological 
Survey Professional Paper (United States).  Washington,  E. McKee  Ed., n. 1052, p. 
3-20, 1979. 

MELO, F. T. L. Aspectos morfo‐dinâmicos do complexo lagunar Nísia 

Floresta‐Papeba‐ Guaraíras, região costeira sul oriental do RN. 2000. 71 f. 

Dissertação (Mestrado em Geodinâmica e Geofísica) – Universidade Federal do Rio 
Grande do norte, Natal, 2000. 

MONITORAMENTO de emissões de poluentes atmosféricos e previsão da qualidade 
do ar. Cachoeira Paulista: Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos/Instituto Nacional de Meteorologia, 2007. Disponível em: 
<http://www.cptec.inpe.br>.  Acesso em: 20 mar. 2007. 

MORAIS, R. M. O. et al. Fácies sedimentares e ambientes deposicionais associados 
aos depósitos da formação Barreiras no estado do Rio de Janeiro. Geologia USP: 
Série Científica, São Paulo, v. 6, p. 19-30. 2006. 

MOREIRA, M. Q. Geodinâmica das seqüências sedimentares cenozóicas e 

neotectônica da região litorânea do Município de Touros ‐ RN. Natal, 1994. 

Relatório de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

MUEHE, D.. O litoral brasileiro e sua compartimentação. In: CUNHA, S. B. da; 
GUERRA, A. J. T. (Orgs). Geomorfologia do Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1998. p. 273-349. 

NIMER, E.. Climatologia da região sudeste do Brasil. Revista Brasileira de 
Geografia, v. 34, n.1, p. 3-38, 1972. Disponível em: 

http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0096-0446
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0096-0446


Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

110 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-
%20RJ/RBG/RBG%201972%20v34_n1.pdf>. Acesso em: 20 maio 2011. 

NOGUEIRA, A. M. B. Geologia da faixa litorânea entre 

Graçandu‐Maxaranguape‐RN. Boletim do Departamento de Geologia/CCE/ 

UFRN, Natal, v. 9, p.25‐30. 1984. 

NOGUEIRA, A. M. B. et al. Geologia da Faixa Oriental entre Graçandu e 
Maxaranguape-RN. Boletim do Departamento de Geologia, Natal, n. 9, p. 25-30, 
1985. 

NOGUEIRA, A. M. B. et al. Evolução geo-ambiental da faixa costeira entre a Ponta 
do Calcanhar e a Ponta do marcos-RN. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 36., 1990. Anais... Natal, 1990.p. 784-795. 

NOGUEIRA, F. C. C. Estruturas Tectônicas Cenozóicas na Porção. 2008. 104 f. 
Tese (Doutorado em Geodinâmica e Geofísica) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Departamento de Geologia, 2008. 

NORDSTROM, K. F.; PSUTY, N.; CARTER, B. Coastal Dunes Form and Process. 
Chichester: Wiley, 1990. p 392. 

NORDSTROM, K. F. et al. Offshore transport of sediment across a low protective 
foredune on a developed barrier island, Ocean City, New Jersey, USA. Journal of 
Coastal Research, v. 22, p. 1260-1267, 2006. 

NORDSTROM, K. F.; JACKSON, N. L.; KOROTKY, K. H. Aeolian Sediment 
Transport Across Beach Wrack. West Palm Beach, Florida, USA. Journal of 
Coastal Research, SupI. 59, p. 211-217, 2011. 

NUNES, J. de A. Diagnóstico Ambiental da Região de Touros/RN. Natal,1987. 
Relatório de Graduação do Curso de Geologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

OTTMANN, F. Une hipothèse sur l‟origine des “arrecifes” du Nordeste Brésilien. 

Séances de La Societé Geologique de France, v.7, p.175‐176, 1960. 

PAIVA, H. P. Morfodinâmica de um Campo de Dunas Eólicas Costeiras no 
Município de Maxaranguape. 2011. 90 f. Dissertação (Mestrado em Geodinâmica e 
Geofísica) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de 
Geologia, Natal, 2011. 

PESSOA NETO, O. C. et al. Bacia Potiguar. Boletim de Geociências da Petrobrás, 

Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p.357‐369, 2007. 

PLUIS, J. L. A. “Relationships between deflation and near surface wind velocity in a 
coastal dune blowout”. Earth Surface Processes and Landforms, v. 17, p. 663-
673, 1992. 

PRICE, W. A. Saharan sand dunes and the origin of the longitudinal dune: a review. 
Revista Geografica, v. 40, p. 462-465, 1950. 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

111 

PYE, K. Negatively skewed aeoliansands from humid tropical coastal dunefield, 
Northern Australia. Sedimentary Geology, v. 31, p. 249-266, 1982. 

PYE, K.; TSOAR, H. Aeolian sand and sand dunes. London: Unrewin Hyman, 1990. 

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. 
Bacias Hidrográficas. 2009. Disponível em: 
<http://www.semarh.rn.gov.br/consulta/cBacia.asp>. Acesso em: 2 jun. 2009. 

RITCHIE, W.; PENLAND, S. Aeolian sand bodies of South Louisiana coast. In: 
NORDSTROM, K. F.; PSUTY, N.; CARTER, B Coastal Dunes, Forms and 
Process. FALTA LOCAL, EDITORA E ANO. p. 105-128.  

RITCHIE, W. The evolution of coastal sand dunes. Scottish Geographical 
Magazine, v. 88, p. 19-35, 1972. 

RIZZINI, C. T. Tratado de fitogeografia do Brasil. São Paulo: Âmbito Cultural, 
1997. 

ROSEN, P. S. An efficient, low cost, aeolian sampling system. Geological Survey of 
Canada, Paper 78-1A, p. 531-532, 1978. 

ROSS, J. L. S. O Registro Cartográfico dos Fatos Geomórficos e a Questão da 
Taxionomia do Relevo. Revista do Departamento de Geografia da USP, São 
Paulo, n. 6, p. 17-29, 1992. 

SALIM, J.; LIMA, M. S.; MABSOONE, J. M. Vales estruturais no Litoral Leste do Rio 
Grande do Norte. In: SIMPÓSIO DA GEOLOGIA DO NORDESTE, 4., 1974, Alagoas. 

Anais... Alagoas: [s.n.], 1974. p. 41‐47. 

SCHERER, C. M. S. Sedimentologia e Estratigrafia de Sistemas Fluviais e 
Eólicos. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Secretaria Estadual de Recursos Hídricos. 
Plano estadual de recursos hídricos do estado do Rio Grande do Norte. Natal: 
HIDROSERVICE Engenharia, 1998. 

SHERMAN, D. J.; HOTTA, S. Aeolian sediment transport: theory and measurement. 
In: NORDSTROM, K. F.; PSUTY, N. P.; CARTER, R. W. G. Coastal Dunes: form 
and Process. Chichester: John Wiley, 1990. cap. 2, p.17-37. 

SHORT, A. D.; HESP, P. A. Wave, beach and dune interactions in S.E. Australia. 
Marine Geology, v. 48, p. 258-284, 1982. 

SILVA, E. A. J. As Dunas Eólicas de Natal/RN: datação e evolução. 2002. 127 f. 
Dissertação (Mestrado em Geodinâmica e Geofísica) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Departamento de Geologia, Natal, 2002. 

SILVA, J. Xavier da. Geoprocessamento para Análise Ambiental. Rio de Janeiro: 
Edição do Autor, 2001. 

SILVEIRA, J. D. Morfologia do litoral. In: AZEVEDO, A. (Ed.). Brasil: a terra e o 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

112 

homem. São Paulo: Editora Nacional, 1964. p. 253-305. 

SMITH, H. T. U. Physiography and photo interpretation of coastal sand dunes. Final 
Report Contract NONR - 2242(00), Office of Naval Research, Geographical Branch, 
60 pp. 1960.  

SOUZA, S. M. T. Deflúvios superficiais do estado de Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Hidrosistemas-Engenharia de Recursos Hídricos; Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais, 1993. 

SUGUIO, K. Introdução à sedimentologia. São Paulo: Edgard Blücher; Editora da 
Universidade de São Paulo, 1973. 

SUGUIO, K. Dicionário de Geologia Sedimentar e áreas afins. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1998. 

TABAJARA, L. L. C. A. et al. Interações Praia – Duna em Costa de Mesomaré e com 
Arrecife Submerso na Antepraia: Estudo de caso na praia de Santa Rita – RN. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA, 3., 2008, Fortaleza. Anais... 
Fortaleza: Aoceano/UFC, 2008. 

TAGGART, B. E.; SCHWARTZ, M. L. Net shore-drift direction determination: a 
systematic approach. Journal of Shoreline Management, v. 3, n. 4, p. 285-309, 
1988. 

TESSLER, M. G.; CAZZOLI, Y.; GOYA, S. Processos costeiros condicionantes do 
litoral brasileiro. Revista do Departamento de Geografia (USP), São Paulo, v. 17, 

p. 11‐23, 2005. 

THOM, B. G.; HESP, P. A.; BRYANT, T. Last glacial „„coastal dunes‟‟ in Eastern 
Australia and implications for landscape stability during the Last Glacial Maximum. 
Palaeo, v. 3, n. 111, p. 229 – 248, 1994. 

THOM, B.; HESP, P.; BRYANT, E. Last glacial "coastal" dunes in Eastern Australia 
and implications for landscape stability during the Last Glacial Maximum. 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 111, n. 3-4, p. 229-248, 
1990. 

TINOCO, L. B. de M. et al. Relatório Ambiental Simplificado para instalação do 
Estádio Arena das Dunas e áreas de estacionamento – NATAL COPA 2014: 
estudo prévio de impacto ambiental apresentado a SEMURB/PMN. Natal, 2009. 

TSOAR, H. Dynamic processes acting on a longitudinal (seif) sand dune. 
Sedimentology, v. 30, p. 567-78, 1983. 

VILLWOCK, J. A. et al. Geologia e Geomorfologia em Regiões Costeiras. In: 
SOUZA, C. R. G. et al. (Orgs.). Quaternário do Brasil. Ribeirão Preto: Holos, 2005. 

p. 94‐107. 

VITAL, H. Atlas de erosão e progradação costeira do litoral do estado do Rio 
Grande do Norte: Informe Técnico: Atlas de Erosão e Progradação do litoral do 
Brasil. Natal: [s.n.], 2004. 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação de Mestrado PPGG - Malta, J. V.(2012). 

113 

VITAL, H.; AMARO, V. E.; SILVEIRA, I. M. Coastal erosion on the Rio Grande do 
Norte State (Northeastern Brazil): Causes and factors versus effects and associated 
processes. Journal of Coastal Research, Special Issue, v. 39, p 1307-1310, 2006. 

WALLE, P. No Brasil, do Rio São Francisco ao Amazonas. Brasília, DF: Senado 
Federal, 2006. ( v.71). 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

 

114 

ANEXO A  

Artigo Submetido e Aceito pela Revista de Gestão Costeira Integrada (RGCI) 

 
Morfodinâmica de um Campo de Dunas Eólicas Costeiras, na Área 
de Proteção Ambiental de Jenipabu - Litoral Oriental do Brasil. 
 

Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo 
de Dunas Eólicas Costeiras de Jenipabu - Litoral Oriental do Rio 
Grande do Norte. 
 

 Júlia Varella Malta*,          Ricardo Farias do Amaral*,**. 
 

*Programa de Pós-Graduação 

em Geodinâmica e Geofísica 

(PPGG) da Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

**Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do 

 Rio Grande do Norte 

Natal, CEP 59066-800, Brasil.  

 

 

RESUMO 

Malta, J.V, Amaral, R.F. Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo 

de Dunas Eólicas Costeiras de Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

 

O presente estudo analisa as medidas de transporte eólico utilizando coletores de areia 

verticais (Sand Traps) ao longo de um campo de dunas na praia de Jenipabu, município de 

Extremoz no estado do Rio Grande do Norte, ao Norte da cidade de Natal. Estas medidas 

foram utilizadas como parâmetro de movimentação eólica nesta região. Três campanhas de 

amostragem foram realizadas no mês de setembro de 2011, período do ano com maiores 

velocidades de vento, e uma em dezembro de 2011, período onde a velocidade do vento 

começa a diminuir. Ao longo de quatro perfis longitudinais do Campo de Dunas de Jenipabu 

foram utilizados 3 tipos diferentes de coletores eólicos cilíndricos de PVC: coletor do tipo 

"T", com abertura de 50 cm a partir do nível da superfície (campo "b" e "c"), coletor do tipo 

"I", com abertura de 25 cm a partir do nível da superfície e do tipo "S" com abertura de 25 cm 

acima da superfície do solo (campos “a” e “d”). Os dados meteorológicos in situ foram 

obtidos com a utilização de estação meteorológica portátil e complementados com os 

oriundos da Estação Meteorológica de Natal, distante 12 km da área de estudo. Os sedimentos 

coletados pelas armadilhas de areia foram lavados e pesados, com isso foi calculada a carga 

eólica de sedimentos (carga eólica). Em setembro, a taxa de transporte variou de 0,01 até 

11,39 Kg m
-1 

h
-1

  e, em dezembro, entre 0,33 e 1,30 Kg m
-1 

h
-1

 nos coletores tipo "T". Nos 

coletores tipo "I" esses valores variaram entre 0,01 e 11,39 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que nos 

coletores tipo "S" de 0,01 a 0.73 Kg m
-1 

h
-1

. De acordo com a análise estatística, o transporte 

de sedimento aumenta em proporção direta à velocidade do vento, exceto com as amostras 

dos coletores do tipo “S”, pois foi encontrado um F= 0,139808. O transporte de sedimentos é 

mais intenso nos primeiros 25 cm da superfície (Q=8 Kg m
-1 

h
-1

), enquanto que, a níveis 

acima de 25cm de altura, os valores não ultrapassaram 0,35 Kg m
-1 

h
-1

, Atualmente, a 

ocupação humana fecha o suprimento de areia da praia de Santa Rita para o interior do 

campo de dunas de Jenipabu, que juntamente com a elevação do perfil da velocidade do 

vento, fazem com que o transporte eólico seja mais intenso do meio para o topo da duna. 

Nas áreas com vegetação esparsa, a face livre de deslocamento da duna acelera o processo 

de colmatação das lagoas de Jenipabu, importante destino turístico regional. 
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Palavras Chave: Dunas móveis, coletores de areia, velocidades de vento, morfodinâmica, 

gestão costeira. 

 

 

ABSTRACT  

Malta, J.V, Amaral, R.F. Morfodinâmica de um Campo de Dunas eólicas Costeiras, 

Extremoz/RN. 

 

These study made the analysis of the measurement of the aeolian  transport using vertical sand 

traps across the dune field of Jenipabu, in the municipality of Extremoz, Rio Grande do Norte 

state, northern of the city of  Natal. These measurements were used as a parameter of the sand 

aeolian transport in the region.  There were made three field trips in September 2011 in 

September  13
th

  (campo "a"),  21
st
  (campo "b") and 29

th
 (campo "c"), time of the year where 

the wind speed is the higher, and one in December  08
th

  of 2011(campo "d"), time of the year 

where the wind speed starts to decrease. Through four longitudinal profiles of the Jenipabu's 

dune fields were used 3 types of cylindrical aeolian traps made of CPV: type "I" with the 

collecting opening of 25 cm from the surface level, and "S" with the collecting opening of 25 

cm from 25 cm of the surface level in six collect points in one of the September 13
th

 (campo 

"a") field trips and another in December 08
th

 (campo "d"), and sand traps type "T" with the 

collecting opening of 50 cm from the surface level, in the other field trips in September  21
st
  

e 29
th

  (campo "b" e "c")  across the dune field of Jenipabu. The meteorological data were 

gotten in situ  with a portable meteorological station and those data were complimented with 

those from the Natal Meteorological Station away about 12 km from the study area. The 

sediments that were collected with the sand traps were washed and weighed, with it was 

calculated sediment wind load. In September the sediment flux varied from 0,01 to 11,39Kg. 

m
-1

.
 
h

-1
 and in December from 0,01 to 11,39 Kg. m

-1
.
 
h

-1 
with the type "T" sand traps. While in 

the type "I" sand traps the wind load varied from 0,33 to 1,30 Kg. m
-1

.
 
h

-1
, and with the type 

"S" sand traps the wind load varied from 0,01 to 0.73 Kg. m
-1

.
 
h

-1
. According the statistic 

analyses the sediment transport increases in direct proportion to the wind speed, except in the 

samples collected with the type "S" sand traps where there were found a F= 0,139808. The 

aeolian transport is more intense in the first 25cm from de surface (Q=8 Kg. m
-1

.
 
h

-1
), whereas 

in over 25cm from the surface the wind load values were less than 0,35 Kg. m
-1

.
 
h

-1
. 

Nowadays the human occupation shuts the sediment supply from the Santa Rita beach into the 

dune field of Jenipabu, which in addition to the rise of the wind speed profile makes the 

aeolian transport more intense from the middle to the top of the dune. Where there are 

sparsely vegetated the displacement free dune face increases the clogging process of the 

Jenipabu pond, a important regional tourist destination. 

 

Key words: Mobile dunes, sand traps, wind speed, morphodynamics, coastal management.   

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As zonas costeiras ocupam uma área reduzida da superfície da Terra na interface entre o 

continente e o oceano, porém se destacam por concentrarem um grande número de atividades 

fundamentais ao homem, relacionadas com alimentação, energia, educação, transporte, 

recreação e urbanismo, entre outras.  
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No estado do Rio Grande do Norte, o litoral atrai pessoas de diversas partes do Brasil e do 

Mundo, em virtude de suas belezas naturais, potencializado pelo desenvolvimento da 

atividade turística, porém o turismo é grande gerador de impactos ambientais. Assim como, as 

paisagens do litoral Norte rio-grandense vêm despertando interesses cada vez maiores do 

setor imobiliário, o que intensifica gradativamente os impactos ambientais preexistentes 

gerando grandes transformações no ambiente original.  

O litoral em foco está assentado sobre sedimentos arenosos de origem marinha, o relevo 

encontrado é composto principalmente por dunas (móveis e fixas), terraços, lagoas planície de 

inundação e planície de deflação. A área se configura naturalmente como um ambiente frágil. 

Estes solos quando desprovidos de vegetação apresentam grande mobilidade, o que pode 

comprometer a qualidade de vida das populações aí residente.  

Neste panorama inserem-se as dunas de Jenipabu, foco desta pesquisa. Apesar das dunas 

serem grandes receptoras de atividades e empreendimentos turísticos e imobiliários, não só de 

caráter local, como também, nacional e internacional, este fato promove mudanças em suas 

configurações originais o que pode eventualmente vir a descaracterizar a área.  

Este trabalho tem como objetivo medir e analisar o transporte eólico dos sedimentos 

dunares responsáveis pela transgressão das dunas eólicas costeiras, utilizando coletores de 

areia (Sand Traps) ao longo de um campo de dunas na praia de Jenipabu em escala sazonal, 

que pode ser aplicada a períodos maiores de até escala decenal. 
 

2.3 ÁREA DE ESTUDO 

O Nordeste brasileiro pode ser dividido em três sub-regiões: a Meio-Norte compreende os 

Estados do Maranhão e Piauí; o Nordeste Oriental compreende os Estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; e a porção meridional, da qual fazem parte 

os estados de Sergipe e Bahia (Andrade, 1967).   

O Nordeste Oriental pode ainda ser subdividido em duas porções distintas sendo a 

Setentrional, a norte do cabo de São Roque e o Oriental, que se encontra entre o cabo de São 

Roque e o Rio São Francisco. Na porção Oriental além das costas baixas arenosas com dunas 

móveis, podem-se encontrar também outros tipos de costa, tais como costas altas de barreiras 

argilosas que formam falésias do Grupo Barreira (Muehe, 2006), costas de mangue e costas 

de recifes de arenitos e de corais. 

É nesta porção costeira oriental que se localiza a área de estudo no Município de Extremoz, 

entre as coordenadas Este 252.934,5m e 257335,1m e as coordenadas Norte 9.370.454,9m e 

9.364.749,2m UTM 25M (Figura. 01).  
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Figura 01. Localização da área de estudo. 

 

Características Climáticas 

 

O clima predominante na região segundo a classificação de Köopen é o tropical com 

chuvas. Este é caracterizado por duas estações bem definidas, o verão é quente enquanto que 

o outono e o inverno são caracterizado por uma precipitação pluviométrica com variação 

entre 800 a 1.200 mm distribuídas entre os meses de Fevereiro a Julho.  

Durante todo o ano, na região, sopram frequentemente ventos do quadrante E, oriundos do 

anticiclone semifixo do Atlântico Sul. O domínio deste anticiclone mantém a estabilidade do 

tempo. Esta estabilidade cessa com a chegada das correntes perturbadas, que compreendem, 

principalmente, quatro sistemas As correntes perturbadas de norte; as correntes perturbadas de 

sul, as correntes perturbadas de leste, as correntes perturbadas de oeste (Nimer, 1989). 

As correntes perturbadas de norte são representadas pelo deslocamento da convergência 

intertropical (ZCIT), oriunda da convergência dos alísios dos dois hemisférios, é uma zona de 

chuvas e trovoadas intensas. Esta depressão está situada, durante o ano, em média, próximo 

ao paralelo 05
o
N, mas durante o outono (março - abril) alcança sua posição mais meridional 

no hemisfério sul e pode provocar chuvas até no paralelo 10
o
S (Nimer, 1972). 

As correntes perturbadas de sul são representadas por invasões de frentes polares, que 

somente raras vezes, na primavera e no verão, conseguem ultrapassar o paralelo de 15
o
 S, 

provocando chuvas no litoral. No inverno, a frente polar ultrapassa com mais frequência 

aquele paralelo (Nimer, 1972). 

As correntes perturbadas de leste representadas pelos alísios oriundos do anticiclone 

tropical do Atlântico Sul estão divididos em duas camadas, uma inferior fresca e úmida, e 

outra superior, quente e seca. Quanto mais baixa é esta inversão mais estável é o tempo. No 

litoral do Nordeste, esta inversão é mais alta, desaparecendo ao contato com a frente polar (ao 

sul) e com a ZCIT (ao norte) (Nimer, 1972).  
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As correntes perturbadas de oeste, que raramente atingem o litoral potiguar (Nimer, 1972). 

 A temperatura se mantém constante durante o ano todo, com pequenas oscilações de 6
o
C a 

10
o
C acima ou abaixo da média de 26

o
C, enquanto que a temperatura máxima no litoral é de 

32
o
C (Walle, 2006). 

O regime de ventos predominante corresponde ventos da Massa Equatorial Atlântica (Ea) 

que encaminha ao litoral do Nordeste (principalmente o litoral norte) os ventos alísios de 

nordeste. Também recebe influência dos ventos alísios de sudeste formados pela Massa 

Tropical Atlântica (Ta).  

Nesta porção do litoral potiguar, a velocidade média anual dos ventos chega a 4,3 m/s, com 

as maiores médias mensais ocorrendo entre os meses de agosto a novembro, e os menores em 

março e abril. Durante o dia, a velocidade média dos ventos varia muito, podendo as máximas 

variar entre 8,3 e 10,3 m/s. (Tinoco, 2009).  

A precipitação média anual em Natal, onde se encontra a estação meteorológica mais 

próxima da área de estudo, foi de 1.704,7mm entre os anos de 1984 à 2007, neste período o 

ano com menor média de precipitação em 1993, com 858,2mm, enquanto que em 2004 teve a 

maior média anual de precipitação com 2.438mm (UFRN, 2007). 

A estação chuvosa nesta porção do litoral potiguar estende-se de março a agosto, quando 

os totais mensais, em média, excedem os 100 mm. Outubro, novembro e dezembro são os 

meses mais secos, com total de precipitação, em média, abaixo de 40 mm (UFRN, 2007). 

A média da umidade relativa do ar na cidade de Natal é bastante homogênea e estável, com 

valor médio anual de 79,3%, raramente alcançam valores inferiores á 74%, onde os valores 

mais altos são encontrados nos meses de abril, maio, junho e julho, que correspondem em 

grande parte ao período de temperaturas mais baixas (Tinoco, 2009). 

MÉTODOS  

Mapeamento da Área de Estudo 

 A área de estudo é composta por diferentes unidades geológicas e geomorfológicas, as 

quais foram referidas como unidades geológico/geomorfológicas. Estas unidades foram 

classificadas utilizando-se de análise visual sobre fotografias aéreas do acervo de imagens do 

IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente), datadas de 2005, 

obtidas em escala aproximada de 1:20.000. As imagens utilizadas foram Ortofotos 2005 com 

escala aproximada 1:10.000 e resolução espacial de 5m. Estas foram retificadas, 

georreferenciadas e o mosaico fotográfico elaborado. Para o mapeamento foi utilizada o 

sistema de referencia UTM, na zona 25S e o Datum SIRGAS 2000. 

 As Unidades de Paisagens se individualizam pelo relevo, clima, cobertura vegetal, solos ou 

até mesmo pelo arranjo estrutural e o tipo de litologia ou exclusivamente por um desses 

elementos (Ross, 1992). A categoria de análise das Unidades de Paisagem é definida como 

geossistemas. Estes são definidos como fenômenos naturais (aspectos geomorfológicos, 

climáticos, hidrológicos e fitogeográficos) que englobam os fenômenos antrópicos (aspectos 

sociais e econômicos). Somados representam a paisagem modificada ou não pela sociedade 

(Guerra & Marçal, 2006). As unidades relevantes para este trabalho foram definidas como: 

dunas móveis, colina de areia acumulada por ação eólica sem cobertura vegetal; dunas 

vegetadas, colina de areia acumulada por ação eólica com cobertura vegetal; cobertura 

vegetal, áreas planas cobertas por vegetação tais como manguezais, restinga, caatinga e mata 

atlântica; duna frontal e praia são cadeias de dunas paralelas à linha de costa e faixa de areia 

superfície de deflação, campo aberto, área alagada, área ocupada e corpos de água. Estas 

unidades estão representadas no Mapa de Unidades de Paisagem da área.  (Figura 02). 
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 Figura. 02. Mapa de Uso e Cobertura da área de estudo. 

 

 

Coletores de Sedimentos 

O transporte eólico é um processo afetado por inúmeras variáveis e por isso difícil de ser 

registrado com exatidão. Ao longo do tempo inúmeros autores vêm tentando estabelecer 

um método eficiente aplicável à medida do transporte eólico de um determinado local 

(Rosen, 1978; Leatherman, 1978; Goldsmith, 1978; Illemberger & Rust, 1986; Pye e Tsoar, 

1990). De modo que existem diferentes modelos de coletores de sedimentos onde cada qual 

apresenta suas vantagens e desvantagens.  

Os coletores verticais, utilizados nesse trabalho têm como vantagem o custo e a 

facilidade de fabricação. Inicialmente propostos por Leatherman (1978) modificados pelos 

autores, seu inconveniente principal é o da alteração das condições do fluxo do ar por sua 

mera presença, chegando inclusive a formar pequenas depressões à sua frente (Pye & 

Tsoar, 1990), o que impede a coleta de sedimentos transportados por arrasto.  

Para se compreender a dinâmica do campo de dunas móveis de Jenipabu e as implicações do 

seu uso e ocupação foram instalados coletores de areia nos meses de setembro 2011 e 

dezembro de 2011. Este período de estudo foi escolhido porque nele observam-se ventos mais 

fortes. A diminuição das precipitações e aumento da velocidade dos ventos alísios de S-SE 

incidentes na costa Leste do litoral potiguar favorecem o deslocamento de sedimentos, 

principalmente os costeiros de origem marinha, e atuam diretamente nos processos 

morfogenéticos de construção e reconstrução do relevo local. Os fortes ventos, juntamente com a 

baixa umidade, contribuem ainda para a ocorrência de erosão eólica, sobretudo naquelas áreas 

desprovidas de cobertura vegetal, promovendo o abatimento de parte deste relevo. 

Vale ressaltar ainda que os dados obtidos em campo, apesar de adquiridos de forma 
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direta formam um parâmetro para uma análise morfodinâmica que não reflete o valor real 

de transporte eólico de um determinado local, posto que é impossível dimensionar e avaliar 

todas as variáveis ambientais presentes no exato momento em que se deu a captura dos 

sedimentos pelo coletor, assim como inferir o comportamento dessas variáveis durante o 

resto do tempo (Pye & Tsoar, 1990). 

A escolha do posicionamento dos coletores foi baseada nos critérios estabelecidos por Pye e 

Tsoar (1990) no trabalho realizado Israel. Os critérios observados foram: distância de obstáculos 

naturais ou artificiais, evitando a interferência destes obstáculos nos resultados; distribuição 

longitudinal ao longo do eixo dunar e posicionamento em relação a um mesmo eixo transversal. 

A abertura do coletor sempre foi posicionada voltada para a direção preferencial do vento.  

Os coletores utilizados foram do tipo vertical, baseados no modelo desenvolvido por Rosen 

(1978) (Nordstrom et, al, 2006; Nordstorm, et al, 2011) . Este modelo também foi utilizado por 

Paiva (2011) na praia de Maracajau localizada no município de Maxaranguape ao norte da área de 

estudo. São constituídos por tubos de PVC com dimensão de 120 x 10 cm, onde a parte inferior é 

utilizada como armazenador dos sedimentos capturados por meio de duas aberturas de 7 cm de 

largura por 46 cm de altura, dispostas em lados opostos do coletor. A abertura livre é colocada a 

barlavento, a outra, a sotavento, é coberta por uma tela de 60 µm. Os coletores foram enterrados até 

que a base da janela livre, voltada para a pista do vento, coincidisse com a superfície do terreno. 

Neste trabalho foram utilizados também coletores com aberturas reduzidas na altura, sendo um tipo 

com abertura inferior (Tipo "I") e, outro, com abertura superior (Tipo "S") situada à 25 cm da 

superfície (Figura. 03).  

 
Figura. 03. Modelo esquemático que mostra as medidas dos coletores de areia utilizados durante o trabalho. 

 

Durante os dias 13, 21 e 29 de setembro e dia 08 de dezembro de 2011 foram realizadas 

expedições de campo para coleta de sedimentos. Nos dias 21 (campo "b") e 29 (campo "c") de 

setembro foram utilizados coletores iguais com apenas um tipo de abertura (tipo "T"), 

enquanto que nos dias 13 de setembro (campo "a") e 08 de dezembro (campo d) foram 

utilizados os coletores com aberturas superior (tipo "S") e inferior (tipo "I") em seis pontos de 

coleta, de acordo com o mapa da Figura. 04.  
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Para que fosse possível comparar os dados entre os campos onde foram utilizados os 

coletores tipo "T" com os dados coletados utilizando tipo "I" e tipo "S" devido as dimensões 

dos coletores ao somar a área das aberturas dos coletores tipo "I" e tipo "S" têm-se o 

equivalente à abertura de um coletor tipo "T" (nas expedições dos dias 13 de setembro e 08 de 

dezembro coletor tipo "T = I+S"). As armadilhas coletaram em cada ponto até três vezes ao 

dia, entre as 8:00 hs e 18:00 hs, com tempo médio de amostragem de 2 horas (Figura. 05). No 

local dos pontos de coleta, os dados meteorológicos foram obtidos a 2m de altura através de 

uma estação meteorológica portátil. 

 
Figura. 05. Coletores segmentados posicionados na duna com a abertura voltada para a direção do vento, 

mostrando a pista de coleta de sedimentos, setembro de 2011. 

 

Para melhor entender o funcionamento da dinâmica de transporte de sedimentos do 

campo de dunas foram feitos quatro perfis longitudinais coincidentes com os pontos de 

coleta, em seguida foram comparados os valores das médias das cargas eólicas em cada 

ponto ao longo desses perfis (Figura. 06).  Utilizando critérios morfológicos e distância da 

superfície de deflação, os perfis longitudinais cortam o campo de dunas em quatro 

 
Figura. 04.  Área de coleta de sedimentos. 
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subambientes geomorfológicos: base, meio proximal, meio distal e topo. Por exemplo, os 

coletores do tipo T (campos "b" e "c") foram colocados formando três perfis longitudinais 

paralelos (J11, J12 e J13); (J31, J32, J33, J21 e J34); (J41, J42, J43 e J51). 

 
Figura. 06. Mapa de localização dos perfis longitudinais e transversais. 

 

Os coletores do tipo "I" e "S" empregados nos campos "a" e "d" também foram 

posicionados em um perfil longitudinal ao campo de dunas (J1, J2, J3); assim como, 

transversalmente, em três pontos no topo do campo de dunas (J41, J42 e J43).  

 

Análise de Sedimentos 

Depois de lavadas com água, as amostras foram em seguida foram pesadas em balanças 

digitais.  Posteriormente, os dados foram organizados em planilhas para análise de 

correlação com dados meteorológicos obtidos em campo, assim como a relação entre perfis 

longitudinais e transversais relativos aos pontos de coleta.  

As amostras dos campos "a" e "c" foram pesadas e uma porção de 100 gramas de cada uma 

das amostras retirada para análise granulométrica. Após, se processou a análise mecânica com 

o uso de peneiras com aberturas de 2 mm (areia muito grossa) a 0,062 mm (areia muito fina), 

no Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN (Figura. 07). 
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Figura. 07. Mapa de localização dos pontos onde foi feita analise granulométrica. 

 

Para que fosse conhecida a carga eólica obtida pelos coletores nos pontos amostrados, 

durante os trabalhos de campo, foram utilizadas duas fórmulas matemáticas senda a primeira 

composta pelos valores de valores de massa de sedimento coletado e a abertura dos coletores 

utilizados em metros e um metro linear, equação (a). 

 Enquanto que a segunda foi utilizada valores de quantidade de sedimento coletado por 

metro linear, tempo de exposição das armadilhas para a coleta de cada amostra e o tempo 

padrão de uma hora, equação (b). 

 
 

  

 

 

Onde Qp equivalente carga eólica para o tempo de exposição de cada; Qp' é a carga eólica 

em Kg. m
-1

. h
-1

; h a altura padrão de 1metro; Δh  a altura da abertura dos coletores utilizados; 

m é a massa da amostra;  t o tempo padrão utilizado de 1 (uma) hora e Δt o tempo de 

exposição de cada coletor em cada amostragem.  

 

Características dos Ventos Locais 

Para realizar o estudo do regime de ventos da área foram utilizados dados coletados em 

campo com o auxílio de uma estação meteorológica portátil do tipo Kestrel 4000, medidos 

a 2m do chão. As informações são complementadas por dados correspondentes ao período 

de 1960 a 2000, registrados pela Estação Meteorológica de Natal (distante cerca de 12 km 

ao sul da área de trabalho), fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 

INPE. Os registros foram organizados e, posteriormente, compilados em planilhas do Excel 

para estabelecer frequências de direção e velocidade do vento. 

Analise Estatística 

Esta seção do trabalho apresenta a fundamentação estatística, conceitual e metodológica, 

 

Qp = m.h 

          Δh 

 

 

Qp' = Qp.t 

           Δt 

 

a 

 
b 
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utilizada neste estudo. Foi utilizada a análise estatística de regressão linear simples. Em 

todas as análises foram feitas as estatísticas descritivas (Ayres et. al, 2007). Todas elas 

feitas com o nível de significância de 5% (alfa=0,05). 

Para que fosse possível relacionar a velocidade do vento com a quantidade de 

sedimentos coletada foi feita um regressão linear simples, que consiste em uma tentativa de 

estabelecer uma equação matemática linear (linha reta) que descreva o relacionamento 

entre duas variáveis, no caso a velocidade do vento em relação à quantidade de sedimento 

coletada. Da mesma forma como usamos a média para resumir uma variável aleatória, a 

reta de regressão é usada para resumir a estimativa linear entre duas variáveis aleatórias 

(Lapponi, 1997). 

Análise do Terreno 

A análise de terreno na área de estudo foi feita com base em uma ortofoto de 2005, de 

onde foram obtidas curvas de nível, equidistantes 1m, adquiridas com o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA) por meio do Projeto de 

Mapeamento do Litoral Oriental do Estado do Rio Grande do Norte (IDEMA, 2004). Com 

o auxílio de um software de geoprocessamento, as cotas dessas curvas de nível foram 

transformadas em pontos para que pudesse ser criado um modelo digital do terreno TIN. 

Superfície TIN 

A Malha Triangular Irregular TIN (Triangulated Irregular Network) é uma ferramenta 

tem sido usada em Sistemas de Informação Georreferenciadas (SIG) por muitos anos e 

representa um modelo significativo para representar a morfologia de uma superfície. Nos 

modelos do tipo TIN as superfícies topográficas são modeladas, por meio de conjuntos de 

triângulos contínuos e não sobrepostos, definidos no plano xy e com vértices apoiados nas 

projeções horizontais de pontos com coordenadas (planimétricas e altimétricas) conhecidas 

e dispostas irregularmente de modo a caracterizar as singularidades topográficas das 

superfícies em questão (Fowler & Little, 1979). Para criação de um modelo TIN podem ser 

utilizados dois métodos, o de triangulação Delaunay ou de ordenação de distâncias, onde 

para este estudo foi utilizado o primeiro. 

O método de triangulação de Delaunay é um dos mais conhecidos e pode ser empregado 

em diversos aplicativos de edição e visualização 3-D de dados cartográficos (Carvalho & 

Figueiredo, 1991) onde as faces destes triângulos, justapostas, criam uma superfície 

contínua, representando o terreno correspondente e assim formar a Malha Triangular 

Irregular TIN. 

Depois de criada a Superfície TIN com o auxílio de um software de SIG foram criados 

os perfis altimétricos transversais e longitudinais das dunas objeto do estudo coincidentes 

com os pontos de coleta, para que fosse possível a correlação entre a geometria das dunas 

com a taxa de sedimentação. 

RESULTADOS  

Mapeamento de Unidades de Paisagem 

Com base na metodologia utilizada foi confeccionado o mapa de Unidades de Paisagem e a 

partir da análise deste percebeu-se que as Dunas Móveis formadas por depósitos arenosos 

caracterizados por sedimentos eólicos de composição quartzosa e granulometria fina a média, 

bem selecionados, os quais são associados ao desenvolvimento do litoral atual formando 

cordões paralelos a linha praia. Esta unidade corresponde a aproximadamente 40% da área de 

estudo e esta situada entre as unidades superfície de deflação e dunas vegetadas. Trata-se da 

unidade com dinâmica mais acentuada, deslocando-se de SE para NW. A frente de seu 

percurso são encontradas feições importantes tais como a lagoa de Jenipabu, atrativo turístico 
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internacional do estado, e uma superfície vegetada, já intensamente ocupada, formada por 

restos de dunas mais antigas aplainadas pela intensa morfodinâmica quaternária. Possui uma 

extensão de 2,2 km na porção mais a sul e 1 km na porção mais a norte e 4,4 km no eixo NS é 

formada principalmente por dunas parabólicas em forma de grampo e ancinho sobrepostas. 

São envoltas por dunas vegetadas onde a extensão dessas caracteriza a extensão das dunas 

móveis, onde as dunas vegetadas são mais extensas as dunas móveis são menos extensas.  

As Dunas Vegetadas são compostas por sedimentos eólicos quaternários atualmente 

fixados pela vegetação natural arbustiva, predominantemente composta por areias quartzosas. 

A Superfície de Deflação na área mapeada encontra-se ocupada por construções e plantações, 

na porção que não está ocupada pode-se encontrar vegetação rasteira e alguns afloramentos do 

lençol freático.  

As Dunas Frontais são cadeias de dunas paralelas à linha de costa, formadas a partir de 

tufos de vegetação na região de pós-praia, a qual pode ser submetida a retrabalhamento pela 

maré em períodos de sizígia ou tempestades, pode-se encontrar cobertura vegetal incipiente. 

Enquanto que os depósitos de praia são constituídos predominantemente por quartzo. Podem-

se encontrar estruturas de ravinamento, marcas de deixa e marcas de ondas ao longo da linha 

de praia e no estirâncio, esta unidade sedimentar está sujeita a constante retrabalhamento por 

processos principalmente marinhos e eólicos e secundariamente fluviais.  

Os Corpos de Água encontrados na área de trabalho são; a Lagoa de Jenipabu, uma lagoa 

perene que está localizada a oeste das dunas móveis com diâmetro de cerca de 300 m a maior 

porção da lagoa e 170 m a menor; o Rio Ceará-mirin, rio que corta a porção norte da área 

mapeada com leito aproximado de 200 m no estuário e entre 30 m e 50 m ao longo do curso; 

o Rio Doce que corta a parte sul da área mapeada com o leito de aproximadamente 10 m de 

largura; e o oceano Atlântico.  

As Áreas Alagadiças são Formadas por áreas onde o lençol freático encontra-se próximo a 

superfície e que durante a época de chuvas formam lagoas temporárias e principalmente na 

área da bacia de deflação. Áreas pequenas espalhadas pela área vegetada e planície de 

deflação.  

Áreas Ocupadas consistem em áreas há qualquer tipo de ocupação antrópica, tais como 

áreas urbanas, loteamentos, plantações e criações de animais tais como a vila de Santa Rita, 

casas de veraneio próximas à praia ocupando grande parte da bacia de deflação e parte duna e 

também plantações de coco. Ocupam áreas da bacia de deflação e área vegetada, encontram-

se espalhadas por toda a extensão do território mapeado.  

A Cobertura vegetal é composta por áreas cobertas por vegetação tais como manguezais, 

restinga, caatinga e mata atlântica que ocupa uma área de aproximadamente 40% do terreno 

mapeado concentrados na porção oeste da área, porém encontram-se porções de campo aberto 

e áreas antropizadas dentro de seu território (Figura. 02).  

Características do Ar e do Vento Locais 

Durante os trabalhos de campo foram verificadas temperaturas entre 26,5ºC e 31,4ºC 

durante todo o monitoramento e em cada trabalho de campo foram verificadas temperaturas 

que variaram entre 27,6 ºC e 28,2ºC no campo "a" (dia 13 de setembro de 2011). Assim 

como no campo "b" (dia 21 de setembro de 2011) foram verificadas temperaturas entre 

26,8 ºC e 28,5ºC. Enquanto que no campo "c" (dia 29 de setembro de 2011) durante o 

tempo de monitoramento a temperatura foi de 27,0ºC até 30,6ºC. E no campo "d" (dia 0,8 

de dezembro de 2011) a temperatura vista em campo variou de 28,0ºC a 31,4ºC (Tabela. 

01). 

Foram verificados também os valores da umidade relativa do ar durante o período do 

monitoramento onde foram verificados valores entre 63,1 e 79,2% em todos os trabalhos de 

campo, enquanto que durante o campo "a" foram verificados valores de 67,2% à 75,1%. No 

campo "b" os valores de umidade relativa do ar variaram entre 69,8% e 75,6%, já no 
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campo "c" foram verificados valores entre 67,7% e 77,8%. Enquanto que no campo "d" os 

valores encontrados variaram entre 63,1% e 72,3% (Tabela. 01).  

Ao verificar os valores de umidade relativa do ar encontrados pôde-se perceber uma 

tendência similar para todos os trabalhos de campo que apresentaram valores altos 

próximos a base do campo de dunas, os quais iam diminuindo em direção à porção média 

do campo de dunas e esses valores voltavam a subir no topo do campo de dunas durante a 

manhã. No período da tarde, esse padrão se repete com valores mais baixos que durante a 

amanhã.  

A velocidade do vento verificada em campo durante o período do monitoramento ficou 

entre 3,1 e 12,3m/s durante todos os trabalhos de campo. Durante o campo "a" a velocidade 

do vento variou entre 4,3 e 9,5m/s, já no campo "b" foram encontradas velocidades que 

variaram entre 7,0 e 11,5m/s, no campo "c" as velocidades encontradas foram de 7,7 até 

12,3m/s. enquanto que no campo "d" a velocidade do vento variou entre 3,10 e 7,6m/s 

(Tabela. 01).  

 
Tabela. 01. Valores de temperatura, umidade relativa e velocidade do vento verificado em campo. 

Table. 01. Temperature, relative humidity and wind speed values verified in the field. 

Trabalhos de 

Campo  
Datas Temperatura (ºC) 

Umidade Relativa 

(%) 

Velocidade do 

Vento (m/s) 

Campo a  13/09 27,6 - 28,2 67,2 - 75,1 4,3 - 9,5 

Campo b  21/09 26,8 - 28,5 69,8 - 75,6 7,0 - 11,5 

Campo c  29/09 27,0 - 30,6 67,7 - 77,8 7,7 - 12,3 

Campo d  08/12 28,0 - 31,4 63,1 - 72,3 3,1 - 7,6 

Total  26,8 - 31,4 63,1 - 77,8 3,1 - 12,3 

 

A variação da velocidade do vento ocorre devida, principalmente a localização do ponto 

de coleta, assim como com o período do ano. No campo “a” o primeiro ponto de coleta 

localizava-se na base do campo de dunas, a qual fica próxima de varias construções 

(Figura. 08a), com isso a velocidade do vento que incide nessa área é bem baixa, entre 4 e 

5m/s.  

A velocidade do vento aumenta em direção ao topo do campo de dunas, com exceção do 

ponto de coleta próximo ao ponto de parada de buggys (Figura. 08b), onde este apresenta 

valores mais baixos do que os outros pontos de coleta no topo do campo de dunas durante o 

período da manhã, no período da tarde, no entanto, os valores de velocidade do vento 

verificados nesse ponto são semelhantes aos valores dos demais pontos de coleta no topo 

do campo de dunas. Pois durante o período de coleta os passeios de buggy se concentravam 

no período da manhã (Figura. 08b). 

 
Figura. 08. (a) Figura que mostra um ponto de coleta na base do campo de dunas, onde foram verificados os 

menores valores de velocidade do vento. Note a ocupação em último plano. (b) Figura que mostra um ponto de 

parada de buggys próximo ao ponto de coleta.  

 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

 

127 

O estudo da velocidade do vento foi feito a partir de dados coletadas na Estação 

Climatológica Principal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

localizada no bairro de Lagoa Nova, em Natal (latitude 5º50’S, longitude 35º12’W e 

altitude de 49 m), entre os anos de 1960 a 2000, apesar de essa estação estar localizada à 

cerca de 12 km a Sul da área de estudo, a utilização desses dados para a caracterização 

climática se justificam pelas condições semelhantes dos dois locais, tendo em vista a 

uniformidade da paisagem e, também, por ser a estação meteorológica situada mais 

próxima da área de estudo. 

Ainda a partir da análise dos dados da estação meteorológica verificou-se a também a 

média mensal da velocidade do vento, assim como a direção média mensal durante esse 

período, de 1960 a 2000 e assim verificar a direção preferencial dos ventos na região, 

durante todos os meses do ano varia sempre no quadrante SE, e a velocidade média mensal 

é menor durante os meses de março e abril com valore de 3,22 e 3,29m/s, começa a 

aumentar a partir de maio chegando ao máximo nos meses de agosto e setembro, com 

valores de 4,18m/s quando volta a diminuir durante o mês de outubro com velocidade 

média de 4,11 m/s até alcançar o valor mais baixo em março de 3,22m/s (Figura. 09). Com 

base nos dados de velocidade dos ventos foram escolhidos os períodos para a realização 

dos trabalhos de campo foi selecionado o período com a maior velocidade de vento do ano 

para que fosse realizada a maioria dos trabalhos de campo e também foi escolhido um 

momento em que já houvesse iniciado o declínio da velocidade do vento (Figura. 09). 

 
Figura.  09. Gráfico que mostra a média mensal da velocidade do vento no município de Natal nos anos de 1960 a 

2000, em relação às datas dos trabalhos de campo e a data dos trabalhos de coleta em campo. 

Carga Eólica  

Sabe-se que a taxa de transporte de sedimentos varia ao longo de uma duna (Bagnold, 

1941), neste trabalho pode-se perceber essa variação ao se comparar os valores de carga 

eólica de sedimentos verificados a partir da implantação de coletores de sedimento em 

diferentes setores do campo de dunas, como foi apresentado anteriormente.  

Ao analisarem-se os valores verificados de fluxo de sedimentos na base do campo de 

dunas no campo "a" percebeu-se que a taxa de sedimentação no ponto mais próximo a base 

do campo de dunas (J1*) (Figura. 01) era praticamente nula, menor que 0,01 Kg m
-1 

h
-1

. 

Devido a esse valor nos campos seguintes foi utilizado como ponto de coleta mais próximo 

à base do campo de dunas o ponto J1 (Figura. 01). Assim ao longo dos três trabalhos de 

campos seguintes pode-se perceber que na base do campo de dunas foram verificados 

valores entre 0,19 e 1,75 Kg m
-1 

h
-1

 entre as coletas dos dias 13, 21, 29 de setembro e 08 de 

dezembro entre 08 e 18 horas. Analisando com mais detalhes os maiores valores de taxa de 

sedimento verificados desse setor do campo de dunas, em condições normais, foram 

verificados nas segundas e terceiras coletas, entre os horários de 14 às 17 horas 

aproximadamente, os maiores valores de carga eólica de sedimentos de 0,63 e 0,27 Kg m
-1 

h
-1 

com exceção do campo "b" (21 de setembro) onde foram verificados os valores mais 
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altos desse setor na primeira coleta do dia, por volta das 8 horas (Figura. 10).  

Na porção central do campo de dunas foram verificados quatro pontos de coleta, dois 

mais próximos a base (J32 e J42) e dois mais próximos ao topo (J33 e J43) (Figura. 04). 

Onde nos pontos de coleta mais próximos à base do campo de dunas foram encontrados 

valores entre 0,17 e 1,13 Kg m
-1 

h
-1

 do mesmo modo que o apresentado anteriormente 

valores verificados durante o campo "d" (08 de dezembro) são inferiores aos valores 

verificados nos outros campos devido a velocidade do vento relativa a época do ano na 

qual a coleta foi realizada neste trabalho de campo foram verificados valores entre 0,33 e 

1,30 Kg m
-1 

h
-1

. Enquanto que durante as demais visitas a campo os menores valores 

encontrados foram verificados durante as primeiras coletas de cada trabalho de campo, por 

volta das 8 as 10 horas com valores variando entre 0,17 a 4,98 Kg m
-1 

h
-1

 durante o campo 

"a", de 0,08 a 4,00 Kg m
-1 

h
-1 

durante o campo "b" e 0,08 a 4,00 Kg m
-1 

h
-1 

durante o 

trabalho de campo "c" (Figura. 10). 

Os maiores valores de carga eólica de sedimentos encontrados nesse setor foram 

verificados durante as terceiras e quartas coletas por volta das 14 e 17 horas, com exceção 

do campo "b" (21 de setembro) onde não foram feitas a tarde devido à chuva, pois não há 

transporte de sedimentos eólicos durante a chuva (Nordstrom, 1990), os maiores valores 

encontrados foram de 11,39 Kg m
-1 

h
-1 

no campo "a" e de 4,99 Kg m
-1 

h
-1 

no campo "c" 

(Figura. 10).  

Enquanto que nos pontos de coleta mais próximos ao topo do campo de dunas foram 

encontrados valores maiores, de modo geral, do que os valores coletados no setor mais 

próximo à base do campo de dunas com valores entre 0,17 e 11,39Kg m
-1 

h
-1 

do mesmo 

modo que o apresentado anteriormente valores verificados durante o campo "d" (08 de 

dezembro) são inferiores aos valores verificados nos outros campos devido a velocidade do 

vento relativa à época do ano na qual a coleta foi realizada neste trabalho de campo foram 

verificados valores entre 0,08 e 1,13 Kg m
-1 

h
-1

. Enquanto que durante as demais visitas à 

campo os menores valores encontrados foram verificados durante as primeiras coletas de 

cada trabalho de campo, por volta das 8 as 10 horas com valores variando entre, 0,17 Kg m
-

1 
h

-1 
durante o campo "a"  de 0,53 Kg m

-1 
h

-1 
durante o trabalho de campo "b" e de 0,19 Kg 

m
-1 

h
-1 

durante o campo "c" (Figura. 10).  

Os maiores valores de carga eólica de sedimentos encontrados nesse setor foram 

verificados durante as terceiras e quartas coletas por volta das 14 e 17 horas, os maiores 

valores encontrados foram de 11,39 Kg m
-1 

h
-1 

durante o campo "a" 4,00 Kg m
-1 

h
-1 

durante 

o trabalho de campo "b" e 1,78 Kg m
-1 

h
-1 

durante o campo "c". 

Já no topo do campo de dunas são encontrados valores bem maiores do que os valores 

verificados na base do campo de dunas foram encontrados nesse setor valores entre 0,08 e 

6,02 Kg m
-1 

h
-1 

sendo que do mesmo modo que na base do campo de dunas os valores 

verificados durante o campo "d" (08 de dezembro) são inferiores aos valores verificados 

nos outros campos devido à velocidade do vento, devido a estação do ano, onde os valores 

variaram entre 0,08 e 0,52 Kg m
-1 

h
-1

. 

Os menores valores foram verificados durante as primeiras coletas dos dias sendo estas 

variaram de 0,08 Kg m
-1 

h
-1 

no campo "d" (08 de dezembro) e 8,02 Kg m
-1 

h
-1 

no campo "a" 

(13 de setembro), 6,02 Kg m
-1 

h
-1 

no campo "b" (21 de setembro) e 0,08 Kg m
-1 

h
-1 

no 

campo "c" (29 de setembro) os quais foram coletados entre as 8 e 11 horas. Enquanto que 

os maiores valores foram verificados nas terceiras e quartas coletas de cada campo entre as 

15 e 17 horas (exceto no campo "b", onde foi possível fazer apenas uma coleta devido à 

chuva), onde foram verificados valores entre 2,31 e 3,87 Kg m
-1 

h
-1 

(Figura. 10). 
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Figura. 10. Variação entre a carga eólica em relação à localização da coleta e ao campo (período do ano). 

 

Com isso pode-se dizer que a duna apresenta um balanço sedimentar negativo, ou seja, a 

quantidade d sedimento que sai do sistema é maior que a quantidade que entra no sistema. 

Além disso, pode-se dizer que carga eólica aumenta da base em direção ao topo do 

campo de dunas, assim como, o transporte de sedimentos é mais intenso durante o inverno 

(setembro) do que durante o verão (dezembro). 

Com essa separação de 25 cm pode-se perceber as variações de granulometria e de taxa 

de transporte dos sedimentos coletados em diferentes alturas. Nos coletores com abertura 

inferior pode-se perceber uma taxa de transporte de sedimentos bem maior do que a 

verificada nos coletores com abertura superior a qual variou de 0,08Kg m
-1 

h
-1 

a 8,50 Kg m
-

1 
h

-1 
na porção inferior, em um mesmo ponto de coleta durante o mesmo espaço de tempo. 

Assim como se podem perceber variações na granulometria dos sedimentos coletados 

nessas diferentes alturas, nos coletores com abertura inferior os sedimentos coletados 

apresentaram maiores quantidades de areia fina, quantidades similares de areia grossa e 

menores quantidades de areia média em relação aos coletores com abertura superior. 

Sabe-se que a taxa de transporte de sedimentos se modifica em um mesmo ponto ao 

variar a altura da verificação (Bagnold, 1941), neste trabalho pode-se perceber essa 

diferença devido à utilização de coletores segmentados para, assim, comparar os valores de 

carga eólica de sedimentos encontrados no nível da superfície e a 25 cm da mesma. Na 

literatura internacional existem poucas referências em relação a cálculos de transporte 

eólico utilizando armadilhas de areia verticais (Pye & Tsoar, 1990; Rosen, 1978; 

Leatherman, 1978). Onde estas mostram a quantidade de sedimento transportado por toda a 

extensão da abertura da armadilha. Porém sabe-se que o transporte eólico apresenta 

variações granulométricas e quantitativas em função da velocidade do vento e da altura do 

transporte, com isso decidiu-se quantificar essa variação utilizando coletores segmentados. 

Ao comparar os valores verificados de carga eólica nos coletores tipo "I" e "S" pode-se 

perceber que no primeiro os valores são superiores aos do segundo em todos os pontos de 

coleta nos campos onde esse método foi aplicado. Estes valores variaram entre 0,17 e 8,50 

Kg m
-1 

h
-1 

nos coletores tipo "I" durante o campo "a" e entre 0,001 e 1,13 Kg m
-1 

h
-1 

durante o 

campo "d". Enquanto que nos coletores tipo "S" foram encontrados valores entre 0,001 e 0,73 Kg 

m
-1 

h
-1 

durante o campo "a" e entre 0,01 e 0,75 Kg m
-1 

h
-1 

durante o campo "d" (Figura. 11). Isso 

significa que somado a carga de tração, a maior parte da carga de saltação (nuvem de 

saltação) esta reduzida aos primeiros 25 cm de altura; representa quase 80% do total da 

carga eólica. 
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Figura.  11. Comparação entre os valores de carga eólica entre os coletores segmentados tipo "I" e "S". 

 

Perfis do campo de dunas  

Ao longo do perfil PJ1, o qual possuiu três pontos (J11, J12 e J13 da base para o topo do 

campo de dunas) onde a taxa de sedimentação do ponto J11, mais próximo da base deste 

perfil do campo de dunas foi de 0,46 Kg m
-1 

h
-1

, no ponto J12, no meio do campo de dunas 

foi de 1,36 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que no ponto J13 no topo deste perfil do campo de dunas a 

média da taxa de sedimentação encontrada foi de 2,67 Kg m
-1 

h
-1 

(Figura. 12). 

Assim como ao longo do perfil PJ2, que possuiu quatro pontos (J31, J32, J33 e J21/J41 

da base para o topo do campo de dunas) onde a taxa de sedimentação do ponto J31, mais 

próximo da base deste perfil do campo de dunas foi de 0,82 Kg m
-1 

h
-1

, no ponto J32, em 

um ponto no meio do perfil do campo de dunas mais próximo a base foi de 1,77 Kg m
-1 

h
-1

, 

assim como no ponto J33, em um ponto no meio desse perfil do campo de dunas mais 

próximo ao topo foi de 0,72 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que no ponto J21/J41 no topo deste perfil 

do campo de dunas a média da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,15 Kg m
-1 

h
-1

 

(Figura. 12). 

Do mesmo modo ao longo do perfil PJ3, que possuiu quatro pontos (J1, J2, J3 e J42/J34 

da base para o topo do campo de dunas) onde a taxa de sedimentação do ponto J1, mais 

próximo da base deste perfil do campo de dunas foi de 0,35 Kg m
-1 

h
-1

, no ponto J2, em um 

ponto no meio do perfil do campo de dunas mais próximo a base foi de 4,36 Kg m
-1 

h
-1

, no 

ponto J3, em um ponto no meio desse perfil do campo de dunas mais próximo ao topo foi 

de 2,66 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que no ponto J42/J34 no topo deste perfil do campo de dunas 

a média da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,08 Kg m
-1 

h
-1

 (Figura. 12). 

Enquanto que no último perfil, com quatro pontos o perfil PJ4, (J41, J42, J43 e J51/J43 

da base para o topo do campo de dunas) onde a taxa de sedimentação do ponto J41, mais 

próximo da base deste perfil do campo de dunas foi de 0,36 Kg m
-1 

h
-1

, no ponto J42, em 

um ponto no meio do perfil do campo de dunas mais próximo a base foi de 0,37 Kg m
-1 

h
-1

, 

no ponto J43, em um ponto no meio desse perfil do campo de dunas mais próximo ao topo 

foi de 1,60 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que no ponto J51/J43 no topo deste perfil do campo de 

dunas a média da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,60 Kg m
-1 

h
-1

 (Figura. 12) 

(Tabela. 02). 
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Figura.  12. Perfis topográficos longitudinais do campo de dunas com a localização dos coletores. 

 

 
Tabela.02. Médias da Carga Eólica encontrada em cada ponto dos perfis longitudinais.  

Table. 02. Wind load average in each point of the longitudinal profiles.  

 Perfil J1 Perfil J2 Perfil J3 Perfil J4 

Base 0.46 0.82 0.35 0.36 

Meio Base 1.36 1.77 4.36 0.37 

Meio Topo  0.72 2.66 1.60 

Topo 2.67 1.15 1.08 1.60 

Foram feitos também perfis topográficos transversais dessa duna coincidentes com os 

pontos de coleta para que, com isso, fosse possível um melhor entendimento da dinâmica 

de transporte eólico nessa área. Para isso foram comparados os valores das médias das 

taxas de sedimentação em cada ponto ao longo desses perfis (Figura. 13).  

Ao longo do perfil Base, (pontos mais próximos à base), o qual possuiu três pontos (J31, 

J1 e J41 de Sudeste para Nordeste) onde a taxa de sedimentação do ponto J31, mais a 

Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 0,62 Kg m
-1 

h
-1

, no ponto J1, no meio do perfil 

do campo de dunas foi de 0,35 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que no ponto J41na porção mais a 

Nordeste do perfil topo a média da taxa de sedimentação encontrada foi de 0,36 Kg m
-1 

h
-1

 

(Figura. 13). 

Assim como ao longo do perfil Meio Base, que atravessa a porção central do campo de 

dunas mais próximos à base, o qual passa por três pontos (J32, J2 e J42 de Sudeste para 

Nordeste) onde a taxa de sedimentação do ponto J32, mais a Sudeste do perfil do campo de 
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dunas foi de 1,77 Kg m
-1 

h
-1

, no ponto J2, na porção central do perfil do campo de dunas foi 

de 4,36 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que no ponto J42 na porção mais a Nordeste do perfil topo a 

média da taxa de sedimentação encontrada foi de 0,34 Kg m
-1 

h
-1

 (Figura. 13).  

Do mesmo modo ao longo do perfil Meio Topo, o qual atravessa a porção central do 

campo de dunas mais próximo ao topo, o qual passa por três pontos (J33, J3 e J43 de 

Sudeste para Nordeste) onde a taxa de sedimentação do ponto J33, mais a Sudeste do perfil 

do campo de dunas foi de 0,72 Kg m
-1 

h
-1

, no ponto J3, na porção central do perfil do 

campo de dunas foi de 1,46 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que no ponto J43 na porção mais a 

Nordeste do perfil topo a média da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,60 Kg m
-1 

h
-1

 

(Figura. 13). 

Enquanto que no perfil Topo, o qual atravessa os pontos de coleta localizados no topo 

do campo de dunas e passa por três pontos (J41/J21, J42/J34 e J43/J51 de Sudeste para 

Nordeste) onde a taxa de sedimentação do ponto J41/J21, mais a Sudeste do perfil do 

campo de dunas foi de 1,95 Kg m
-1 

h
-1

, no ponto J42/J34, na porção central do perfil do 

campo de dunas foi de 1,14 Kg m
-1 

h
-1

, enquanto que no ponto J43/J51 na porção mais a 

Nordeste do perfil topo a média da taxa de sedimentação encontrada foi de 1,60 Kg m
-1 

h
-1

 

(Figura. 13) (Tabela. 03). 

 
Figura.  13. Perfis topográficos transversais do campo de dunas com a localização dos coletores. 

 
Tabela.03. Médias da Carga Eólica encontrada em cada ponto dos perfis transversais.  

 Base Meio Base Meio Topo Topo 

Sudoeste 0,62 1,77 0,72 1,95 

Centro 0,35 4,36 1,46 1,14 

Nordeste 0,36 0,34 1,60 1,60 

 

 

Análise Granulométrica 

Foram feitas análises granulométricas de 27 (vinte e sete) das 123 (cento e vinte e três) 

amostras coletadas em campo, estas foram selecionas de amostras coletadas nos dias 13 

(treze) e 29 (vinte e nove) de outubro pela manhã devido às condições similares nos dois 

dias. A análise granulométrica foi feita unicamente com o intuito de se caracterizar os 

grãos que compõem os sedimentos da área estudada, por isto não foi realizada em todas as 

amostras. Em análise visual com lupa de mão (30x) das amostras coletadas foi percebido 
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que o diâmetro dos grãos não apresentava grandes variações e obedeciam a um padrão, por 

isso pode-se utilizar pontos pilotos de referência (Figura. 07).  

Os resultados obtidos mostram que as frações variam entre Areia Muito Grossa (2,0 à 

1,00 mm) a Areia Muito Fina (0,125 à 0,062 mm) e apenas em duas amostras foram 

encontradas sedimento na fração areia muito grossa (1,4 mm) no campo do dia 13 de 

setembro que representa menos de 1% do total de sedimentos analisados. Nas frações 

correspondentes à Areia Grossa (1,0 à 0,5 mm) obteve-se o percentual aproximado de 10% 

do total de sedimentos analisados (0,00% à 24,827%). As frações que obtiveram os maiores 

percentuais foram Areia Média (0,5 à 0,25 mm) com cerca de 41% do total de sedimentos 

analisados (0,074% à 48,041%) e Areia Fina (0,25 à 0,120mm) com pouco mais de 53% do 

total de sedimento analisado (6,37% à 51,41%). Enquanto que na fração de Areia Muito 

Fina (0,125 à 0,062mm) obteve-se o percentual de aproximadamente 5% do total de 

sedimento analisado (0,08% à 15,446%), assim como foram encontrados do total de 

sedimento analisado (0,019%) de sedimentos com diâmetros menores que 0,062mm. Como 

é representado no gráfico a seguir (Figura. 14a).  

Ao se comparar os sedimentos coletados no campo "a" na porção inferior e superior dos 

coletores. Ainda se pode perceber a predominância de Areia Média (0,5 a 0,25mm) com 

63,9% nos coletores tipo "I" e 77,0% no tipo S. Porém observou-se uma maior quantidade 

de Areia Fina (0,25 à 0,120mm) coletada nos coletores tipo "I" com  23,9% dos sedimentos 

coletados e 12,9% coletados na coletores tipo "S" (Figura. 14b). 

 
Figura.  14. (a) Porcentagem granulométrica obtida em 100g de cada amostra coletada durante os trabalhos de 

campo dos dias 13 (campo "a") e 29 (campo "c") de setembro. (b) Curva média de frequência granulométrica 

obtida durante o trabalho de campo do dia 13 (campo "a") que mostra a diferença entre a granulometria dos 

sedimentos capturados pelos coletores tipo "I" e "S". 

 

Analise Estatística 

Para relacionar os valores de sedimentação com a velocidade do vento foram utilizados 

os valores de cada um desses atributos em cada trabalho de campo e foram obtidas as 

médias desses valores. Os resultados foram; velocidade do vento de 6,15m/s e 528,23g de 

sedimento coletados, durante o campo "a", velocidade do vento de 7,93 m/s e 2049,54g de 

sedimento coletados, durante o campo "b"; velocidade do vento de 8,88m/s e 4153,45g de 

sedimento coletados, durante o campo "c"; velocidade do vento de 8,69m/s e 3769,56g de 

sedimento coletados, durante o campo "d". Com base nestes valores foi calculada a 

regressão linear e com isso se obteve: (F0,05(1) 1,2  = 32.17165; p<0,05). Este resultado 

implica na existência de uma relação significativa entre as variáveis (Tabela. 03, Figura. 

15a). 

 
Tabela. 03. Análise de regressão linear fatorial dos sedimentos coletados em relação a velocidade do vento em todos os 

trabalhos de campo. 



Experimento de Fluxo de Sedimentos em um Segmento de Campo de Dunas Eólicas Costeiras de 
Jenipabu - Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

 

134 

 
Grau de 

Liberdade 

Soma 

Quadrados 

Média 

Quadrados 
F F de significação 

Regressão 1 7883705 7883705 32.17165 0.029705 

Resíduo 2 490102.6 245051.3   

Total 3 8373807    

 

Da mesma maneira foi feita a relação entre velocidade do vento e a sedimentação nos 

coletores segmentados. Para isso foram agrupados os valores da taxa sedimentação 

verificados nos coletores tipo "I" e "S" durante os trabalhos de campo "a" e "d", assim com 

os valores de velocidade do vento verificados nesse mesmo momento. Utilizando esses 

dados foi feita uma regressão linear simples entre as taxas de sedimentação dos coletores 

tipo "S" e as velocidades do vento verificadas onde foi encontrada uma relação 

significativa entre as variáveis (F0,05(1) 1,16 = 0,093287; p<0,05) (Tabela. 04, Figura. 15b). 

 
Figura.  15. (a) Gráfico representante do modelo final da regressão linear entre velocidade do vento e quantidade de 

sedimento coletada durante os quatro trabalhos de campo. Onde o Coeficiente de relação (R) mostra como o 

transporte de sedimento é dependente da velocidade do vento. (b) Gráfico de representação da regressão linear entre 

velocidade do vento e taxa de sedimentação durante os trabalhos de campo "a" e "d" nos coletores tipo "I". Onde o 

Coeficiente de relação (R) mostra como o transporte de sedimento é dependente da velocidade do vento nos 

primeiros 25 cm do nível da superfície do terreno. 
 

Tabela. 04. Análise de regressão linear fatorial dos sedimentos coletados em relação a velocidade do vento em todos os 

trabalhos de campo. 

 
Grau de 

Liberdade 

Soma 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
F 

F de 

significação 

Regressão 1 0,125951 0,125951 0,093287 0,763977 

Resíduo 16 21,60229 1,350143   

Total 17 21,72824    

 

Quando foi executado o mesmo procedimento citado a cima para os coletores tipo "S" a 

relação entre a taxa de sedimentação e a velocidade do vento foi considerada não 

significativa. 

DISCUSSÃO 

Mapeamento de Unidades de Paisagem  

Foi criado um mapa de Unidades de Paisagem para analisar a paisagem da área de 

estudo onde se pode perceber que a ocupação antrópica nas áreas de bacia de deflação e das 

dunas móveis são fatores que influenciam a dinâmica do campo de dunas, pois esses 

obstáculos impedem a passagem de sedimento que alimenta a duna e sem a alimentação a 

duna tende a se extinguir, além de dificultar a identificação das unidades em produtos de 

sensores remotos. A extensão da bacia de deflação não ocupada na porção em frente às 

dunas móveis formada é por restos de dunas mais antigas aplainadas pela morfodinâmica, a 

presença de lagoas intermitentes e a vegetação rasteira incipiente indica um nível freático 
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muito próximo à superfície, que também se caracterizam como obstáculos para movimentação 

do sedimento. Devido à morfologia do terreno é possível que o transporte de sedimento das 

dunas móveis esteja em processo de assoreamento da Lagoa de Jenipabu. A espessura das 

dunas móveis varia em função da espessura das dunas vegetadas posteriores. 

Características do Ar e do Vento Locais 

Ao analisarem-se os dados coletados tanto na Estação Meteorológica da UFRN entre os 

anos de 1960 a 2000, como os obtidos em campo pode-se perceber que o período com 

maiores velocidades de vento, e com isso, maior atividade eólica é o mês de setembro e que 

durante o mês de dezembro marca o início da diminuição desta atividade eólica, 2010 com 

direções preferenciais SE e SSE. Do mesmo modo que foi percebido por Paiva (2011) na 

também região de Maracajaú-RN no período entre 2008 e 2010 com as mesmas direções 

preferenciais. 

 

Carga Eólica 

Com base nos resultados obtidos se pode montar um modelo da morfodinâmica ao longo 

do campo de dunas em questão, assim como foi apresentado por Nordstrom, et.al. (2006), 

de modo a comparar o comportamento do transporte eólico nas diferentes partes do campo 

de dunas e assim inferir razões que expliquem tal comportamento.  

Neste trabalho foi verificada ainda uma variação nas medidas de transporte de 

sedimentos em relação à distância da superfície onde a amostra foi coletada com o auxílio 

de coletores segmentados modificados de Leatherman (1978) pelos autores. Com isso 

pôde-se perceber além da diferença no transporte eólico de sedimentos em relação ao 

posicionamento na duna, como foi mostrado anteriormente, mas também a diferença no 

transporte eólico de sedimentos em função da altura em relação à superfície. O transporte é 

sempre mais intenso mais próximo à superfície, tal como fez Bagnold (1941).  

Os valores de carga eólica maiores que o esperado encontrado no campo "b", ocorreu 

devido a um anomalia de velocidade de vento em função chuva que fez com que as 

velocidades do vento estivessem mais fortes no momento das coletas, porém essa anomalia 

pôde ser observada nos pontos mais próximos à base do campo de dunas.  

Além das diferenças relativas ao horário da coleta e à presença ou não de chuva, pode-se 

perceber também que os valores verificados durante o campo "d" (08 de dezembro), ao 

serem comparados com os valores verificados em horários equivalentes, sempre 

apresentam valores inferiores aos valores verificados em outras coletas. 

Ao analisarem-se com maiores detalhes os dados de carga eólica podem-se perceber as a 

razão das diferenças de fluxo de sedimentos tanto em relação à posição na duna, quanto à 

estação do ano em que este foi medido. Verificou-se que em decorrência de alguns fatores 

tais como, a ocupação humana a barlavento do campo de dunas, que impede o transporte de 

sedimento, assim como a proximidade do nível freático com a superfície do terreno na 

bacia de deflação, a entrada de sedimento nesse sistema, vindo da praia, é irrelevante em 

todas as estações do ano. 

Perfis Longitudinais 

Ao longo dos perfis longitudinais apresentados pode-se perceber que, de modo geral há 

um crescimento da taxa de sedimentação da base para o topo das dunas. Esse aumento 

ocorre, pois na base do campo de dunas a quantidade de sedimento que entra no sistema é 

irrelevante como já foi dito anteriormente. 

 Na porção central da área de trabalho os obstáculos que impedem o transporte na base 

já não interferem no vento devido à altura e a quantidade de sedimento disponível para que 

essa sedimentação seja possível. 

Já no topo das dunas a sedimentação é maior, de modo geral, devido também a altura, a 
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disponibilidade de sedimentos. As larguras dos corredores de vento estudados, também 

diminuem próximo ao topo das dunas e com isso aumenta a velocidade do vento nestas 

áreas. Porém dois pontos no topo do campo de dunas, J13 e J42/J34 apresentaram valores 

de taxa de sedimentação menores que os valores verificados nos mesmos perfis nos pontos 

na porção central do campo de dunas, o que pode ser possivelmente devido a esses pontos 

encontrarem-se próximos a mirantes para turistas e ao estacionamento de buggys e grande 

movimentação de turistas. 

Perfis Transversais 

No perfil transversal mais próximo a base do campo de dunas encontrou-se uma baixa 

carga eólica, devido à baixa entrada de sedimento no sistema. Sendo a maior carga 

encontrada foi no ponto J1, na porção central do perfil, pois neste se apresenta o corredor 

de vento mais largo, enquanto que o maior valor encontrado, foi no ponto J31, mais a 

sudeste do perfil onde o corredor de vento é mais estreito e o valor intermediário no ponto 

J41 onde o corredor de vento é mais estreito que o encontrado no ponto J31, porém mais 

largo que o encontrado no ponto J1. 

O perfil transversal Centro-base localizado na porção central do campo de dunas mais 

próximo à base a maior carga encontrada foi no ponto J32, mais a sudeste do perfil onde o 

corredor de vento é mais estreito, enquanto que na porção central do perfil foi encontrado o 

valor mais baixo verificado nesse perfil, pois apresenta o corredor de vento mais largo e o 

valor intermediário foi encontrado no ponto J42, onde o corredor de vento é mais estreito 

que no ponto J32, porém mais largo que no ponto J2. 

Já no perfil transversal Centro-topo na porção central do campo de dunas mais próximo 

ao topo a maior carga encontrada foi no ponto J3, no meio do perfil, onde o corredor de 

vento é mais largo, a carga mais baixa encontrada nesse perfil foi no ponto J33 localizado 

mais a sudeste do perfil, onde o corredor de vento é o mais estreito, enquanto que a menor 

carga eólica foi verificada no ponto J43 localizado na porção mais a nordeste do perfil, 

onde o corredor de vento é mais estreito que o do ponto central, porém mais largo que o do 

ponto mais a sudeste do perfil. Essa diferente disposição das cargas nesse perfil pode ser 

explicado possivelmente pelo grande trafego de buggys na área. 

No perfil transversal que corta o topo do campo de dunas a maior carga encontrada foi 

no ponto J42/J34, no meio do perfil, que neste caso se encontra no ponto mais alto do 

perfil, a carga mais baixa encontrada nesse perfil foi no ponto J41/J21que se encontra no 

ponto mais a sudeste do perfil e se encontra em um corredor de vento isolado dos outros 

pontos desse perfil e a carga eólica mais baixa desse perfil foi encontrada no ponto J43/J51, 

no ponto mais a nordeste do perfil. Esse perfil foi diferente dos demais, pois os pontos 

encontra-se em diferentes corredores de vento devido à presença de áreas vegetadas o que 

impossibilita a correlação entre os pontos desse perfil (Nordstrom et.al., 2006; Nordstrom 

et.al., 2011; Conaway et.al., 2005). 

Assim como foram descritos por Paiva (2011) em Maracajau, município de 

Maxaranguape, Silva (2002) entre os municípios de Natal e por Nogueira (1984) entre 

Natal e Graçandu os sedimentos encontrados nas dunas foram principalmente areia fina a 

média, o que caracteriza um padrão no sedimento dunar no litoral oriental do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Análise Granulométrica 

Em sedimentos dunares predomina areia média, mas pode-se encontrar desde areia 

muito grossa a muito fina em menores proporções. Nas dunas de Maracajaú-RN foram 

verificados sedimentos principalmente entre areia grossa (60 à 80%) e areia média (20 à 

80%) de acordo com Paiva (2011). Nas dunas de Natal-RN a predominância é de areia fina 

a média (Silva, 2002). Assim como nas dunas de Jenipabu, foco desse estudo na altura da 
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superfície a predominância dos sedimentos encontrados também foi de areia fina a média, 

porém ao se comparar a granulação dos sedimentos coletados nos coletores tipo "I" e "S" 

percebe-se que nos coletores tipo "S" diminui a porcentagem de areia fina e aumenta a 

porcentagem de areia média em relação aos coletores tipo I. 

Estes resultados contrariam a relação de queda de grãos em f(tamanho do grão): as 

classes de grãos areias finas e muito finas deveriam perfazer percentuais maiores no coletor 

do tipo "S", porém foram encontrados no estudo os valores apresentados anteriormente por 

isso sugere-se que sejam feitos estudos específicos para caracterizar melhor a distribuição 

dos grãos e assim explicar o comportamento encontrado. 

 

Análise Estatística 

A diferença na carga eólica em campos distintos pode ser explicada pela relação que 

esta apresenta com a velocidade do vento, assim como Conaway & Wells (2005) estudou 

essa relação, ao relacionar a velocidade do vento com a sedimentação percebeu-se que a 

sedimentação aumenta com o aumento da velocidade do vento na área de estudo 

comparando-se as médias de sedimentação em gramas de cada campo com a média de 

velocidade do vento em metros por segundo também em cada campo. 

Foi comparada também a relação entre a velocidade do vento em relação à sedimentação 

para os coletores segmentados onde se percebeu que a relação entre velocidade do vento e 

a sedimentação é significativa nos coletores tipo "I", porém essa mesma relação nos 

coletores tipo "S" não apresenta significação estatística. 

CONCLUSÕES 

Ao analisar o mapa de Unidades de Paisagem da área de estudo pôde-se perceber que 

devido ao movimento natural das dunas é possível que estas estejam a assorear a lagoa de 

Jenipabu, assim como a ocupação humana que fecha os corredores de vento em algumas 

porções e o nível freático que a umidade nos grão de areia dificultam o transporte dessas 

pelo vento em outras formam uma barreira para que o sedimento da praia chegue o campo 

de dunas e sem a entrada de sedimentos novos ao sistema fazem com que o campo de 

dunas se encontre em processo de aplainamento, que a espessura da duna móvel está 

relacionada à espessura da barreia formada pelas dunas vegetadas. 

Com a utilização de coletores segmentados foi possível perceber a diferença do 

transporte em relação à altura do ponto de coleta e com isso se pode concluir que o 

transporte de sedimentos é mais intenso mais próximo a superfície onde foram encontradas 

carga eólica de até quase 10 Kg m
-1 

h
-1

 enquanto que a 25cm de distância o máximo 

encontrado foi menor que 3 Kg m
-1 

h
-1

. Uma diferença de 30% 

Por isso sugere-se por meio deste que em trabalhos desta natureza seria interessante a 

utilização de coletores com o maior número de aberturas possível em diferentes alturas 

como foi utilizado por Cunha (2005). 

Na Análise Granulométrica os sedimentos encontrados são compostos principalmente 

por grãos quartzosos, bem selecionados. Em sua maioria formada por areia fina a média em 

todos os tipos de coletores, porém com maiores concentrações de areia média nos coletores 

tipo "S" e maiores concentrações de areia fina nos coletores tipo "I". Isto ocorre devido ao 

aumento do transporte por suspensão da areia fina com o aumento da distância da 

superfície. 

O transporte eólico na base da duna é desprezível, ou seja, não há quantidade 

significativa de sedimento entrando no sistema. Tal fato é devido à presença de construções 

entre a praia e a duna (fator antrópico), à existência de uma cobertura vegetal rasteira na 

planície de deflação e ao fato do nível do lençol freático ser muito próximo à superfície e, 

por vezes, até aflorar. Estes fatores agem não só diminuindo a velocidade dos ventos que 
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transportam os sedimentos, como barrando fisicamente este transporte. 

O transporte eólico é mais intenso no topo da duna, onde são verificadas as maiores 

velocidades do vento. Os passeios de buggy influenciam a dinâmica da duna durante o 

período de atividade destes, porém para quantificar essa influência será necessário maior 

número de trabalhos de campo específicos para esta finalidade. 

A quantidade de sedimento coletados nas armadilhas aumenta à medida que aumenta a 

velocidade do vento em todos os trabalhos de campo no nível da superfície. Ao afastar-se 

do nível da superfície a quantidade de sedimento em suspensão diminui, pois quanto mais 

distante da superfície é necessário o aumento velocidade para transportar a mesma 

quantidade de sedimento. 

Com relação à topografia nas bordas dos perfis transversais, onde há o afunilamento do 

vento pela presença de obstáculos (superfícies vegetadas) há um maior transporte em 

relação aos pontos dos perfis onde não são encontrados obstáculos próximos.  
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