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RESUMO 

 

Formas de fundo são importantes elementos morfológicos dos ambientes 

marinhos rasos, atuando como principais contribuintes para o fluxo de 

sedimento. Essa pesquisa propõe analisar a morfodinâmica das formas de fundo 

de uma área de águas rasas na plataforma continental Norte-rio-grandense, 

adjacente aos municípios de Galinhos - Guamaré. Foram integrados dados de 

batimetria monofeixe, imagem de satélite, batimetria e sonografia de varredura, 

vídeo de mergulho e amostra de sedimento. Duas campanhas de aquisição de 

dados foram realizadas com diferença de pouco mais de dois anos. O campo de 

cordões arenosos (CCA) é visível por imagem de satélite e limitado entre as 

isóbatas de 5 a 10 m, alongado E-W. O CCA é formado pela amalgamação de 

dunas com crista SW-NE. As dunas têm de 1 a 4 m de altura e comprimento de 

onda de 400 a 1200 m. O flanco do cordão arenoso voltado para costa é mais 

retilíneo, enquanto o voltado para costa afora apresenta reentrâncias. Na costa, 

de leste para oeste, ocorrem o pontal arenoso de Galinhos, o delta de maré 

vazante de Guamaré, o sistema de ilhas-barreira do Canto do Amaro e a praia 

do Minhoto. A partir do mosaico sonográfico, foram identificadas ripples, com 

cristas SE-NW, sobrepostas a megaripples, que sobrepõem as dunas. Vídeos 

obtidos com mergulho mostram que as ripples são simétricas, algumas vezes 

com algas e rodólitos na calha. Foram identificados quatro padrões de 

retroespalhamento que correlacionados às quatro fácies sedimentares 

encontradas. A integração de dados de sensoriamento remoto, correntes e 

sedimentológicos de períodos distintos permitiu identificar a morfodinâmica das 

formas de fundo da plataforma. A deriva litorânea e o delta de maré vazante de 

Guamaré influenciaram a forma atual do campo de dunas. A assimetria das 

dunas do CCA indica formação com fluxo predominante NW, no entanto 

atualmente parecem estar inativas. As ripples apresentam deriva para SW. A 

passagem de sedimentos entre as dunas que formam o CCA ocorre através das 

reentrâncias visíveis em imagem de satélite. Essas ripples provavelmente tem a 

dinâmica dificultada quando há presença de algas vermelhas na calha. A 

possível origem do CCA pode estar relacionada a subida do nível do mar no 

Holoceno e deltas de marés vazantes. 

Palavras-chave: formas de fundo; morfodinâmica; batimetria; sonografia; plataforma   



ABSTRACT 

 

Bedforms are important morphological elements of shallow marine environments, 

working as major contributors to the sediment flow on the shelf. This research 

proposes to analyze the shallow-water bedforms morphodynamic on the 

continental shelf adjacent to Galinhos – Guamaré (RN). We integrated single-

beam bathymetry, Landsat 8 OLI image, swath bathymetry and sonography, 

scuba diving video and sediment samples. Two data acquisition campaigns were 

realized with a difference of two years. The sand ridges field (SRF) is visible by 

satellite image. SRF is limited between 5 to 10 m depth, stretched to E-W. This 

field is composed by sand ridges parallel to the coastline in the west and oblique 

when near the coastline. The SRF is shaped by the dunes amalgamation with 

crest to SW-NE direction. The dunes have 1 to 4 meters, with 400 to 1200 meters 

wavelength. The sand ridge coastline flank is straighter, on the other hand the 

offshore side has reentrances. On the coast, from east to west, there is the spit 

of Galinhos, the ebb tidal delta of Guamaré, the Canto do Amaro barrier island 

system and the Minhoto beach. From the mosaic generated by the sonar data, 

ripples were described, with SE-NW crests, superimposing the dunes. Scuba 

diving videos show symmetrical ripples, sometimes with red algae (rhodolites) in 

the trough. Four backscatter patterns were identified. This pattern is related to 

the four sedimentary facies founded. The integration of remote sensing, current 

and sedimentological data of distinct periods allowed to identify the 

morphodynamic of the bedforms and sedimentary cover in the shallow water. The 

coastal drift and the ebb-tidal delta of Guamaré influenced the actual SRF shape. 

SR dunes asymmetry shows that NW current formed these dunes. But actually 

they are inactive. Ripples have SW drift. This movement of sediments between 

the dunes occurs in the troughs. These ripples probably have the dynamics 

difficult by the presence of red algae in seabed. SRF origins might be related to 

Holocene sea-level rise and ebb-tidal deltas. 

Keywords: bedforms; morphodynamic; bathymetry; sonography; continental shelf 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativas 

 

A necessidade de classificar é uma tendência inerente aos humanos para 

colocar ordem no caos (Ashley et al., 1990). O registro ou arquivo sedimentar é a fonte 

básica para análise do clima do passado e mudanças ambientes e ecológicas (Gao e 

Collins, 2014). Os blocos construtores desses registros são os ambientes 

deposicionais. Dentre os ambientes, o costeiro e o plataformal ou marinho raso são 

os mais sensíveis às mudanças do nível do mar. A plataforma é onde grande parte do 

sedimento é transportado e depositado, embora o entendimento dos depósitos desses 

sistemas esteja entre os mais complexo. 

Durante o Quaternário, associado a um nível de mar baixo, grande parte da 

área plataformal foi exposta. O ciclo mais recente é associado com o Holoceno; 

entorno de 18.000 anos atrás, o nível do mar estava localizado próximo a atual quebra 

da plataforma (Lambeck et al., 2014), depois subiu rapidamente e alcançou seu 

máximo por volta de 700 anos atrás, inundando uma grande área, que hoje chamamos 

de plataforma continental (Gao e Collins, 2014). Isso mudou drasticamente os 

ambientes, que antes eram subaéreos e agora são subaquosos, tornando-os sujeitos 

a diferentes processos construtores e modificadores. 

Dunas subaquosas são importantes elementos morfológicos dos ambientes 

marinhos rasos, atuando como principais contribuintes para o fluxo de sedimento e 

rugosidade na plataforma. Elas podem ser utilizadas como parâmetros críticos para 

geração de modelos que preveem a evolução desses ambientes deposicionais 

(Schindler et al., 2015), portanto essenciais para o entendimento da dinâmica dos 

ambientes plataformais modernos. Para analisar o comportamento morfodinâmico das 

formas de fundo, descrever e classificá-las são utilizados diferente tipos de métodos 

diretos e indiretos. Entre eles, os mais comuns são sonares de varredura lateral, 

ecobatímetros, câmaras subaquáticas, sísmica de alta-resolução e amostras pontuais 

de sedimento. 

Corpos arenosos de plataformas são explorados para agregados (areia e 

cascalho ricos em quartzo) no concreto, engordamento de praias e produtos 
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industriais (Chiocci e Chivas, 2014). Sua dinâmica pode influenciar a estabilidade da 

fundação ou base de engenharia submarina, causando acidentes (Yincan et al., 2017). 

A presença marcante de corpos arenosos e dunas submersas tem sido 

amplamente reportado para a plataforma tropical na Margem Equatorial Brasileira 

(Vianna et al., 1991; Testa e Bosence, 1998, 1999; Lima et al., 2001; Caldas, 2002; 

Tabosa et al., 2007; Vital et al., 2008; Gomes e Vital, 2010). Entretanto, a 

morfodinâmica e geomorfologia dos grandes campos de dunas subaquosas ainda não 

foram estudadas em detalhe.  

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo desta pesquisa foi descrever a morfologia de um campo de cordões 

arenosos (CCA), dunas subaquosas que compõe os cordões e megaripples e ripples 

associadas, classificá-las e, por fim, discutir sobre sua dinâmica durante o Holoceno. 

Além disso, sugerir ideias sobre a gênese dessas formas de fundo em uma plataforma 

tropical faminta de sedimentos, com mistura de sedimentos siliciclásticos e 

bioclásticos e processos de alta energia. Para alcançar esses objetivos, foram 

integrados dados de sedimento e filmagem do fundo marinho, dados de corrente, 

imagem de satélite, sonografia e batimetria de varredura e batimetria monofeixe.  

Foram realizadas duas campanhas de aquisição de dados, a primeira em 

março de 2015 e a segunda em maio/2017, portanto, com diferença de 2 anos. Na 

primeira campanha (1C) foram adquiridos dados de corrente, sonográfico e 

batimétrico de varredura. Durante a segunda campanha (2C), foram adquiridas 

amostras pontuais de sedimento, sonografia e batimetria de varredura e, por fim, 

foram feitos mergulhos para filmagem do leito marinho. A comparação entre os dois 

levantamentos permitiu identificar a morfodinâmica das formas de fundo e sedimentar 

da área de estudo e discutir sobre a origem do campo de dunas. 

 

1.3 Localização da área de estudo 

 

A área de estudo está inserida na Margem Equatorial do Brasil, plataforma 

setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, em sua porção mais interna, com 

profundidades entre 5 a 10 metros, a cerca de 4 km costa afora da praia do Minhoto. 
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A cidade mais próxima é Guamaré, onde está instalada a Refinaria Potiguar Clara 

Camarão (RPCC), proprietária dos emissários submarinos que desembocam na área 

(Figura 1.1).  

 

Figura 1.1 – Mapa de localização da área de estudo. A) visão geral da área e B) visão de 
detalhe, incluindo áreas de aquisição da 1ª campanha (1C) e 2ª campanha (2C). RPCC 
localização da Refinaria Potiguar Clara Camarão, ponto de origem dos emissários.   



4 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Dissertação nº 211/PPGG  – Nascimento Neto, F.C. (2018) 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Plataformas continentais 

 

As margens continentais são formadas a partir da separação de blocos 

continentais e sedimentação progressiva, tendo forma e estruturas herdadas relativas 

ao contexto geotectônico da sua formação. Há dois tipos de margens, as ativas e as 

passivas, sendo a primeira no limite de placas divergentes e a segunda ocorrendo nos 

limites convergentes.  

De acordo com a geomorfologia, as margens continentais passivas ou tipo 

Atlântica são divididas em plataforma continental, talude e sopé continental. O talude 

é onde ocorre a “quebra” da plataforma, tendo uma inclinação acentuada (1° a 15°), 

geralmente cortado por cânions submarinos. O sopé continental é a superfície de 

acumulação de sedimento na base do talude, formado por depósitos de fluxos 

turbidíticos de alta densidade, escorregamentos de massa e correntes de contorno.  

Em torno de 6% da superfície terrestre, cerca de 30.000.000 km², pode ser 

considerada plataforma no nível do mar atual (Suter, 2006). É a parte do mar mais 

utilizada pela sociedade, tanto para a atividades econômicas como pesca, mineração 

e exploração de óleo e gás, quanto para atividades recreativas. Atualmente, as 

plataformas também têm sido utilizadas para instalações de plantas de produção de 

energia renováveis a partir dos ventos, ondas e correntes (Chiocci e Chivas, 2014). 

As plataformas são áreas continentais submersas entre a face de praia 

(shoreface) e o talude, ou seja, entre a base de ondas de clima normal e a quebra da 

plataforma. Tem característica de ser uma superfície levemente inclinada em direção 

ao mar, com gradiente variando em média de 1:500 a 1:1000 (Allaby, 2013). São 

divididas em duas categorias geomorfológicas: i) plataformas pericontinentais, 

localizadas nas margens continentais e; ii) plataformas epicontinentais, que são 

porções afogadas do interior do continente durante um nível de mar alto (Suter, 2006).  

Plataformas são os resultados de uma série de processos endógenos (i.e., 

geodinâmica) e exógenos (i.e., clima). Placas tectônicas e geodinâmica determinam 

a fisiografia geral da margem, como sua largura e inclinação. Em contraste, o clima 

determina o tipo de sedimento, distribuição e formas de fundos em uma complexa 

interação com processos hidrodinâmicos (ondas, maré e correntes marinhas), a 
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posição de fonte de sedimentos (rios, estuários, ventos) e a quantidade de sedimento 

disponível. Já a arquitetura estratigráfica é controlada principalmente por mudanças 

do nível do mar, que modifica a linha de costa e seu cinturão de fácies sedimentares 

através da plataforma (Figura 2.1). Os depósitos resultantes podem ser preservados 

ou destruídos pela mobilidade vertical das margens continentais, criando ou não 

espaço de acomodação (Chiocci e Chivas, 2014). 

 

 

Figura 2.1 – Fatores que controlam o caráter das plataformas continentais, em escalas de 
tempo geológicas de longo e curto prazo. Modificado de Chiocci e Chivas (2014). 

 

Uma das classificações para plataformas siliciclásticas foi criada por Johnson 

and Baldwin (1996). Esses autores criaram um diagrama ternário baseado nos 

regimes hidrodinâmicos das plataformas atuais, classificando assim as plataformas 

em quatro tipos: (i) dominado por maré; (ii) dominadas por ondas; (iii) dominadas por 

correntes oceanicas; e (iv) dominadas por tempestade. As três primeiras são 

dominadas por processos clima normal (calmo) e a última relativa a processos de 

interação com tempestades (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Classificação qualitativa de plataformas continentais em relação aos processos 
atuantes na plataforma. Retirado de Suter (2006); redesenhado de Johnson e Baldwin (1996). 

 

2.1.1 Mudanças do nível do mar 

Os processos controladores da sedimentação durante o Quaternário na 

plataforma são complexos e variados. As mudanças eustáticas provocadas pelo clima 

desempenharam um papel particularmente significativo nos últimos 2 Ma, quando a 

combinação de ciclos de insolação forçados astronomicamente (i.e., ciclos de 

Milankovitch) e a posições das massas continentais causaram a formação e 

derretimento de um manto de gelo sobre os continentes da América do Norte e Eurásia 

durante períodos glaciais e interglaciais, respectivamente (Chiocci e Chivas, 2014).  

Atualmente, existe um nível glacial-eustático alto, após um rápido e grande 

aumento do nível do mar, uma consequência do derretimento das geleiras 

continentais que se desenvolveram durante a glaciação de Wisconsin (Clifton, 2006). 

Isso forçou a flutuação do nível do mar entre sua posição atual e as profundidades de 

120-140 metros, na última glaciação máxima (Lambeck et al., 2002, 2014). 

Com essas mudanças do nível do mar, as plataformas passaram por 

mudanças ambientais, com repetitivos ciclos de exposição e afogamento, mudando a 

linha de costa da quebra da plataforma para porções mais proximais da margem 

continental, com consequente alteração da sedimentação e erosão, cujos traços 
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podem ser encontrados na estratigrafia rasa da plataforma, morfologia herdada e 

presença de sedimento relictos (Chiocci e Chivas, 2014).  

Durante a subida do nível do mar, os sedimentos relictos da plataforma são 

retrabalhados. Para qualquer área plataformal, são as mudanças relativas do nível do 

mar que controlam a formação de sistemas deposicionais. Isso, em conjunção com a 

morfologia da plataforma/batimetria, determina o espaço de acomodação para 

sedimentação. A posição relativa do nível do mar determina a base da erosão para a 

denudação do continente (Gao e Collins, 2014). 

 

2.1.2 Distribuição e suprimento sedimentar 

A distribuição de sedimentos nas plataformas continentais varia da linha de 

costa para a sua margem. Grande parte dessa distribuição de sedimentos é resultado 

da recente flutuação glacio-eustática, sendo deixada para trás na plataforma 

continental na transgressão do Holoceno. Emery (1966) cunhou o termo relicto para 

esses sedimentos que eram remanescentes erosionais de processos anteriores e não 

estavam em equilíbrio com os processos do ambiente atual na plataforma. Já Swift et 

al. (1971) denominou de palimpsesto os sedimentos de plataforma que foram trazidos 

para um determinado local por algum outro mecanismo, mas atingiram o equilíbrio 

hidráulico com os processos subsequentes da plataforma. 

Suter (2006) ressalta que o modelo tradicional de afinamento para o topo na 

plataforma, assumindo que em direção costa afora os sedimentos seriam mais finos 

com o decréscimo da energia de ondas, mares e correntes é aparentemente falho. 

Nem o tipo, nem a distribuição de sedimento, nesse ambiente variam 

progressivamente em direção da costa para o talude. Diversas pesquisas demonstram 

que as plataformas são altamente energéticas, com correntes capazes de 

considerável erosão, remobilização e transporte de sedimento. Os depósitos podem 

ser bastante complexos, assumindo geometria que refletem o remodelamento por 

correntes geradas por ondas, marés, tempestades ou oceânicas. A estratigrafia 

interna reflete a história deposicional e erosional de múltiplos estágios. 

Os sedimentos da plataforma continental podem ser de origem alóctone, 

entrando no sistema por rios ou estuários, ou autóctone, desenvolvidos in situ, por 

erosão e ressuspensão ou formado por organismos (carbonático). Quando 

sedimentos de fontes fluviais entram em uma bacia marinha, eles têm três destinos 
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básicos: (i) deposição perto da costa; (ii) transporte em costa afora ou paralelo a costa 

(plumas hipopicnais); (iii) ou transporte para costa a fora como fluxo gravitacional 

hiperpicnal (Suter, 2006). Se o suprimento é pequeno, o leito marinho provavelmente 

consistirá apenas do embasamento, sedimentos relictos e matérias retrabalhados. 

Essas condições são referidas como a plataforma sendo faminta por sedimento (Gao 

e Collins, 2014). 

 

2.1.3 Ondas, maré, tempestade e correntes oceânicas 

Na plataforma continental, ação de ondas, maré, tempestades e correntes 

marinhas são os principais mecanismos dinâmicos da sedimentação. Essa dinâmica 

pode ser um tanto complexa, tendo em vista que muitas correntes de diferentes tipos 

estão interagindo. 

As características das ondas de vento dependem de três fatores principais: a 

força e a duração do vento e a distância sobre a qual o vento sopra (Suter, 2006). As 

ondas secundárias (seas) são geradas por ventos locais, enquanto as ondulações 

(swells) são geradas por tempestades distantes. Os swells tendem a ter um período 

mais longo e a influenciar o fundo do mar a profundidades maiores do que as ondas 

do mar local. As costas de alta energia provavelmente são dominadas pelo swell. Já 

costas de baixa energia recebem ondas menores dia a dia, mas podem experimentar 

ondas maiores durante tempestades (Clifton, 2006). 

As ondas movimentam os sedimentos por dois mecanismos: induzindo por 

movimento da água à medida que passam e, na linha de costa, na forma de correntes 

costeiras paralelas a costa. O movimento da água induzido pela passagem de ondas 

assume um padrão consistente e previsível que se relaciona com as mudanças na 

forma de onda em si. As ondas que passam pela água rasa mudam de uma forma 

arredondada, quase sinusoidal, para um dos picos de crista afinada separados por 

calhas largas e planas. A água movida pela passagem de uma onda segue uma órbita 

circular, para a frente sob a crista da onda e para trás sob a calha. O diâmetro do 

círculo diminui com a profundidade até que o movimento se torne insignificante, a base 

da onda (Figura 2.3) (Clifton, 2006).  
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Figura 2.3 – Feições chaves de ondas na água e suas interações ao chegar em uma costa 
com mergulho suave. L é comprimento de onda; h é altura de onda e a é amplitude de onda. 
Retirado de Selley et al. (2005). 

 

As marés fazem a superfície do mar ter flutuações periódicas e a água do mar 

ter movimento periódico, nomeadas amplitude de maré e corrente de maré, 

respectivamente (Yincan et al., 2017). As correntes de maré são geradas pela força 

diferencial entre a atração gravitacional entre os sistemas terra-sol e lua-terra, 

combinada com aceleração centrípeta produzida pela rotação da terra em torno do sol 

e da lua entorno da terra (Suter, 2006). 

Na plataforma continental, há interações entre as ondas de maré e a 

morfologia. A correntes de maré depende da amplitude de maré, que representa o 

nível de energia potencial, e da batimetria, que determina distribuição espacial da 

energia cinética transferida da energia potencial. Quando combinada com ação de 

ondas formadas por ventos, o transporte dirigido por maré pode ser ainda mais 

reforçado. Ondas formadas por vento tem período mais curto que os de maré, mas 

em águas rasas, elas geram uma corrente próxima do fundo que é equivalente, ou 

maior que, a corrente de maré. Consequentemente, a corrente próxima ao fundo é 

intensificada e a quantidade de sedimento posta em movimento é aumentada. Na 

costa, quando a quebra da onda toma lugar, ondas as vezes dominam sobre a 

corrente de maré (Gao e Collins, 2014). 

Correntes oceânicas são tipicamente classificadas de acordo com seu 

mecanismo de formação como dirigida por vento ou termohalinas, ou pela 

profundidade que elas ocorrem (superficial, intermediaria, profunda ou de fundo). 

Correntes dirigidas pelo vento resultam da fricção cisalhante criada pelo vento 

soprando sobre a superfície da água, com a energia sendo transferida através da 

coluna d’água por turbulência. A circulação superficial dos oceanos é majoritariamente 
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dirigida pelos ventos. A direções da corrente e o transporte de sedimento resultante é 

tipicamente desviado das direções do vento de origem, aparentemente devido força 

de Coriolis (Suter, 2006). 

 

2.1.4 Formas de fundo 

Sob a ação de ondas, marés e correntes, o sedimento arenoso da plataforma 

continental forma topografia ondulatória, incluindo formas erosivas e acumulativas. As 

feições de fundo acumulativas se desenvolvem quando a água fluindo sobre a areia 

excede a tensão crítica de cisalhamento (critical shear stress), resultado do processo 

dinâmico atuantes através da interface areia e água. 

A primeira forma de fundo transversa ao fluxo, de areia fina a grossa, são as 

ripples por corrente (Bartholdy et al., 2015). Há evidências que as formas de fundo 

crescem em passos (ou pulos) por amalgamação, sendo mais rápido quando ainda 

são do tamanho de ripples, diminuindo de intensidade de crescimento quando são 

dunas maiores (Flemming, 2000a, b). 

Acredita-se que as dunas crescem em tamanho com o aumento da 

profundidade e velocidade do fluxo. (Flemming, 2000b) fornece evidências que 

desconsidera a profundidade da lâmina d’água como fator de controle primário para 

formação das dunas e advoga que o crescimento termina assim que a aceleração do 

fluxo acima da crista da duna atinge a velocidade crítica de suspensão. Como os 

limites críticos de suspensão aumentam com o aumento do tamanho do grão, o 

tamanho da duna deve aumentar com o aumento do tamanho do grão. Lapotre et al. 

(2017) sustenta a hipótese que diferentes processos físicos estão envolvidos na 

formação de ripples e dunas. 

As ripples são formas de leito de pequena escala, assimétricas e repetitivas, 

com até 0,6 m (Ashley et al., 1990), e algumas dezenas de centímetros de 

comprimento de onda (ou espaçamento). Uma vez iniciada, elas crescem até 

atingirem seu comprimento de onda de equilíbrio (Betat et al., 2002). Seu perfil 

assimétrico paralelo ao fluxo tem um lado mais íngreme, denominado lee side, voltado 

para jusante do fluxo e outro lado menos inclinado, denominado stoss side, voltado 

para montante (Figura 2.4).  
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Figura 2.4 – Termos morfológicos e simetria de dunas e ripples. Modificado de Stow (2010). 

 

Os diferentes tipos de leito podem ser transformados um no outro; a razão 

básica é a mudança da velocidade do fluxo e o diâmetro do grão. Outro fator 

importante para o desenvolvimento da duna é a disponibilidade de sedimento, 

principalmente da granulometria areia. Com incremento na velocidade da corrente 

acima daquela apropriada para formar ripples (Figura 2.5), o leito arenoso desenvolve-

se para formas de fundo maiores denominadas dunas ou sandwaves, se houver 

profundidade suficiente. Há uma clara distinção hidrodinâmica entre ripples e dunas, 

ilustrada pela superposição de ripples sobre formas maiores sobre condições de 

equilíbrio. Entretanto, dunas não são apenas ripples maiores. A orientação da ripples 

sobreposta refletem a direção do fluxo próximo ao substrato sobre e entorno das 

dunas (Selley et al., 2005). 

Algumas formas de fundo podem coexistir, assim, sandwaves podem se 

acumular em barras; sandwaves pequena podem se acumular nas manchas. Mas a 

direção do fluxo que elas representam não é a mesma, pois formas sobrepostas não 

são formadas no mesmo período. Por exemplo, ripples em dunas grandes 

representam a direção atual do fluxo e a dinâmica evolutiva da forma de fundo maior 

(Yincan et al., 2017). 

Em depósitos sedimentares, quando litificados, as formas de fundo são 

chamadas de estruturas sedimentares. Essas estruturas ajudam na identificação e 

descrição do sistema deposicional da rocha e como seu deu sua formação, ou seja, 

os processos ambientais envolvidos como, por exemplo, a direção da corrente em um 

deposito de canal. Esses depósitos são o resultado da deposição, migração e 



12 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Dissertação nº 211/PPGG  – Nascimento Neto, F.C. (2018) 

preservação das formas de fundo que incluem: ripples, sandwaves, dunas, antidunas, 

hummocks e barras (Stow, 2010). 

 

 

Figura 2.5 – Gráfico de velocidade de fluxo média versus diâmetro médio de grãos e 
respectivos campos de ocorrência das principais classes de formas de fundo produzidos por 
fluxos aquoso unidirecional. Modificado de Selley et al. (2005). 

 

Há diversos termos, em artigos científicos e livros, usados para designar 

diferentes formas de fundo, como por exemplo megaripples e sandwaves. Entretanto, 

é preferível chamar de dunas, sensu Ashley et al. (1990), para formas de fundo maior 

que 0,6 m de espaçamento (ou comprimento de onda). As formas com comprimento 

de onda menor que 0,6 m são as ripples, como dito anteriormente. 

As características morfológicas das dunas refletem a intensidade do fluxo no 

fundo do mar, a quantidade de areia da superfície, o tamanho da forma de fundo e a 

intensidade relativa do movimento. Allen (1980) discutiu a intensidade da atividade 

das dunas através das características da forma e da relação entre leeside e stosside 

da duna. A razão do comprimento da onda e da altura da duna (L/H) é chamada de 

índice de duna (sandwave index), ou fator de forma vertical. A razão da projeção na 

horizontal do stooside (a) e a projeção na horizontal do leeside (b) da duna (a/b) é 

denominada fator de assimetria. Quanto maiores os dois fatores, maior a diferença 

entre o caimento a montante e a jusante da duna, refletindo a maior diferença de 
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velocidade de fluxo de cheia e vazante, isso é, mais próximo de um fluxo 

monodimensional, e a atividade da duna é mais intensa; inversamente, isso significa 

que a atividade das dunas de areia é fraca, com boa estabilidade (Yincan et al., 2017).  

Basicamente, o movimento de sedimento ocorre em dois mecanismos: 

transporte dirigido por movimentação de fluido (i.e., ondas, mares, e/ou circulação 

plataforma); e fluxo gravitacional de sedimento. O requisito chave para o cálculo do 

transporte de sedimento é definir a velocidade da corrente. Em ambiente plataformal, 

em pequena escala de tempo, a velocidade é a soma das correntes induzidas pela 

maré, ondas e circulação na plataforma. Em maior escalada de tempo a corrente é 

influenciada pela profundidade, ou suas mudanças, e mudanças climáticas (Gao e 

Collins, 2014). A orientação (i.e., padrão de assimetria da feição de fundo) pode indicar 

a direção de transporte, enquanto a magnitude das feições de fundos e velocidade de 

migração define a taxa de transporte (Rubin e McCulloch, 1980). 

2.1.4.1 Classificações de formas de fundo 

Umas das primeiras classificações de formas de fundo foi descrita por Swift et 

al. (1972). Esses autores usaram a relação angular entre a crista da forma de fundo e 

a direção do fluxo principal da plataforma continental, dividindo as formas de leito em 

transversal ou longitudinal. Atualmente, a classificação de formas de fundo 

subaquosas mais citada é Ashley et al. (1990), resumida na tabela 2.1. Essa 

classificação é baseada na morfologia da forma de fundo em vez dos termos genéticos 

comumente empregados. O termo duna deve ser modificado de acordo com seu 

espaçamento, tamanho e forma. Quando possível, indicar se há superposição de 

formas de fundos e suas características sedimentares. Também é útil a descrição do 

perfil da forma, percentual de cobertura de fundo pelas formas, estruturas de fluxos, 

força relativas dos fluxos opostos e o comportamento da migração das dunas ao longo 

do tempo. O adjetivo subaquosas deve ser usado quando for importante distinguir de 

dunas eólicas. 

Em primeira ordem é descrito o tamanho e forma. O tamanho é dimensionado 

a partir do espaçamento, ou comprimento de onda, de crista a crista ou calha a calha 

(Figura 2.4). A altura da duna pode ser medida a partir da base da duna a crista ou 

pela equação (1) de Flemming (1988): 

𝐻 = 0,0677𝐿0,8098 (1) 
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Onde H é a altura da duna e L o espaçamento. Assim, uma duna, segundo 

seu tamanho, pode ser classificada em pequenas, médias, grandes e muito grandes. 

Em relação à forma, as dunas podem ser dunas bidimensionais (2D) ou 

tridimensionais (3D) de acordo com o contorno de sua crista em planta (Figura 2.6). 

As dunas 2D são as de crista reta, as 3D têm crista curvilínea, sendo a última formada 

com fluxo de maior intensidade do que a primeira (Costello e Southard, 1981). A 

migração de dunas 2D irá gerar em depósitos sedimentares, após litificação das 

formas de fundo, estratificação cruzada tabular. Já a partir da migração de dunas 3D, 

irão ser formadas as estratificações cruzadas acanalada. 

 

Tabela 2.1 - Esquema de classificação para dunas subaquosas proposto por Ashley et al. 

(1990) 

 

 

Em segunda ordem, as dunas podem ser simples ou compostas em suas 

características sedimentológica. Nas compostas ocorrem dunas sobrepostas, 

enquanto que nas simples não. Se houver sobreposição, deve-se descrever o 

tamanho e orientação relativa das formas de fundo. As principais características 

sedimentológica são a granulometria e o selecionamento. A granulometria é a média 

do tamanho dos grãos de sedimento usando geralmente o esquema de Wentworth 

(1922).  

O selecionamento é a medida do desvio padrão a partir do espalhamento da 

distribuição do tamanho dos grãos em relação ao tamanho médio. Em temos gerais, 

para grãos siliciclásticos, o selecionamento reflete o grau de agitação e 

retrabalhamento, já que a agitação conduz a um melhor selecionamento; o tamanho 

e selecionamento original da fonte do material; e o tamanho de grão de sedimento por 

Tamanho: Espaçamento = pequena 0,6 a 5 m; média 5 a 10 m; grande 10 a 100 m; muito grande > 100 m

Altura* = 0,075 a 0,4 m; 0,4 a 0,75 m; 0,75 a 6m; > 5 m

Forma: 2-Dimensões

3-Dimensões

Perfil da forma de fundo (comprimento e ângulo do stossside e leeside )

Cobertura das formas de fundo (fração das formas de fundo cobertas pelas formas de fundo)

Estruturas de fluxo (caracteristicas tempo-velocidade)

Força relativas dos fluxos opostos

Comportamento histórico da migração das dunas (acreção vertical e horizontal)

*Altura calculada usando a equação H = 0,0677L0,8098 (Flemming 1988)

DUNAS SUBAQUOSAS

Descritores de primeira ordem (necessário)

Descritores de segunda ordem (importante)

Sobreposição: simples ou composta (tamanho e orientação relativa)

Caracteristicas sedimentar (tamanho dos grãos e selecionamento)

Descritores de terceira ordem (útil)
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si só, o cascalho e lama é geralmente mais pobremente selecionado (Stow, 2010). 

Entretanto, vale ressaltar que os grãos carbonáticos não seguem essa tendência, já 

que eles são autóctones 

 

 

Figura 2.6 – Formas da crista das dunas formada a partir de sua migração. Em (a) dunas com 
cristas sinuosas, ou seja, tridimensional. Esse tipo de duna forma depósitos sedimentar com 
estratificação cruzada acanalada. Em (b) dunas com crista reta, sendo assim bidimensionais. 
Essa forma de fundo, ao litificar forma estratificação cruzada tabular. Retirado de Stow (2010), 
modificado depois de Collinson e Thompson (1989). 

 

Por fim, em terceira ordem, pode-se ainda adicionar o perfil da forma de fundo, 

com o ângulo e comprimento do stoss side e lee side; a fração do fundo coberta pelas 

formas de fundo; estruturas de fluxo, com as características de tempo e velocidade; 

força relativa do fluxo contrário; e comportamento histórico da migração da duna, a 

partir da acreção vertical e horizontal, se possível. 
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3 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

A Plataforma Tropical Setentrional do Rio Grande do Norte (PTSRN) está 

localizada na Margem Continental Equatorial do Brasil, entre as longitudes de 35º 30’ 

W e 36°00’ W e latitude de aproximadamente 5° S. Seu substrato é formado pela 

porção submersa da Bacia Potiguar, cuja origem está inserida no contexto da 

evolução da Margem Equatorial Atlântica, iniciada no Cretáceo Inferior. As rochas que 

compõe a base para os sedimentos do quaternário da plataforma fazem parte da 

Sequência Regressiva (Pessoa Neto et al., 2007).  

As Sequências Regressivas representam o registro estratigráfico entre o 

Neocampaniano e os dias atuais, tendo início após um forte evento erosivo. 

Caracterizam-se por sistemas mistos compostos por leques costeiros, sistemas de 

plataformas rasas com borda carbonática e sistemas de talude/bacia. Os 

correspondentes litoestratigráficos dessas sequências são as rochas definidas nas 

formações Barreiras, Tibau, Guamaré e Ubarana. Nas sequências do 

Neocampaniano-Eomioceno ocorrem resquícios de plataforma carbonática e fácies 

talude e bacia, ocorrendo turbiditos intercalados com folhelhos de talude da Formação 

Ubarana (Pessoa Neto et al., 2007). 

A deposição sedimentar clástica continental do Grupo Barreiras e da 

Formação Serra do Martins esteve relacionado aos esforços tensionais globais E-W, 

a partir do Oligoceno/Mioceno, que provocaram o soerguimento da Província 

Borborema e condicionaram modificações climáticas na região. Esses fatores 

culminaram com aporte crescente de sedimentos terrígenos na plataforma do sistema 

deposicional das formações Tibau e Guamaré e intensificação dos eventos erosivos 

do Eomioceno (ca. 17 Ma) e Mesomioceno (ca. 10 Ma), de acordo com Pessoa Neto 

(2003). O limite externo abrupto da borda da plataforma dessas sequências é de 

origem provavelmente tectônica, controlada pela reativação tardia de falhas antigas 

ancoradas no embasamento (Pessoa Neto et al., 2007). 

Na costa atual, a plataforma é bordejada por um complexo de ilhas-barreiras, 

esporões (spit), arenitos praiais, entradas de maré (inlets) e praias arenosas. No mar, 

a PTSRN está exposta a processos de alta energia, dominada por ondas e marés, 

forte deriva litorânea para noroeste e regime de maré semi-diurno, com variação de 2 

a 3 metros. Tem cobertura sedimentar carbonática-siliciclástica, implantada desde o 
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Neocampaniano (Pessoa Neto, 2003). Entretanto, caracteriza-se por ser faminta por 

sedimentos, principalmente devido ao clima semiárido (Dominguez, 2009), e pela 

presença de diversas feições de fundo identificadas por imagem de satélite e métodos 

hidroacústicos (Vital et al., 2018, 2010; Gomes e Vital, 2010).  

Entre as feições (ou formas) de fundo, ocorrem vales incisos (e.g., Schwarzer 

et al., 2004; Gomes et al., 2014), arenitos praiais (beachrocks) (e.g., Cabral Neto et 

al., 2013), recifes (e.g., Silva et al., 2018) e dunas subaquosas pequenas e grandes 

(e.g., Nascimento Neto et al., 2017). A plataforma estende-se por 40-45 km desde o 

continente ao talude, o qual ocorre entre as isóbatas de 50 e 60 metros. 

A PTSRN foi dividida em três ambientes distintos: plataforma interna, média e 

externa. O primeiro ambiente é caracterizado por sedimentos siliciclásticos, o segundo 

por mistura de bioclástico/siliciclásticos e o terceiro por bioclásticos, sendo cada 

compartimento dividido pelas isóbatas de 15 m e 25 m, respectivamente (Gomes e 

Vital, 2010). Lamas são restritas a foz de rios e ao preenchimento de vales incisos na 

plataforma (Vital et al., 2005), as areias siliciclásticas são principalmente relictas e os 

bioclásticos são compostos por fragmentos de algas calcárias, dominando o teor de 

carbonato na plataforma interna (Gomes et al., 2015). A plataforma interna é 

caracterizada pela ocorrência de extensos campos de dunas muito grandes. 

Vital et al. (2008) descreve dois campos de dunas muito grandes na 

plataforma. Essas formas de fundo ocorrem em dois campos, um entre os vales 

incisos de Açu e Apodi, e outro na área de estudo dessa pesquisa. As dunas foram 

descritas a partir de dados de batimetria monofeixe e imagem de satélite como: dunas 

3-D muito grande longitudinais, com espaçamento mais ou menos uniforme de 1 a 1,5 

km, altura de até 6 m, restritas a profundidades de até 10 m, cristas orientadas 

geralmente paralelas a linha de costa, largura de 400 a 900 m, assimetrias com lado 

mais inclinado voltado para costa, diminuindo assimetria para leste, em planta mostra 

uma distribuição sigmoidal formando juntas barreiras lineares maiores. Esses autores 

também afirmam que as dunas são compostas de areias siliciclásticas, com 

percentual de carbonato menor que 30%, sendo que o sedimento da crista é melhor 

selecionado que o da calha. Pequenas dunas geradas por ondas e corrente são 

geralmente sobrepostas as dunas muito grandes.  

Nascimento Neto et al. (2017), a partir de dados batimétricos e sonográficos 

de alta resolução, notou que os padrões de retroespalhamento, que indicam 
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indiretamente as fácies sedimentares, não são homogêneos como se pensava 

anteriormente. Por exemplo, um dos padrões identificados pelos autores distribuía-se 

transversalmente a face virada para continente das dunas muito grandes; outro 

padrão as vezes se encontra na crista e outras na calha das dunas. 

Campos de dunas também foram caracterizadas por (Testa e Bosence, 1998, 

1999) na região de Touros, “esquina” da margem Atlântica Sul-Americana. Esses 

autores mapearam feições de fundo de larga escala através de imagem de satélite, 

seguido pelo detalhamento das feições através de mergulho e coleta de amostra 

sedimentar. Eles observaram que dunas siliciclásticas transversais muito grandes são 

estabilizadas por cascalho carbonático nas calhas. Assim, concluíram que essas 

dunas pareciam estar em equilíbrio com alta dinâmica da região. 

A sedimentação na PTSRN, durante o Holoceno, tem sido controlada 

principalmente pela variação relativa do nível do mar, padrão de transporte de dunas 

e correntes litorâneas ao longo da costa (Stattegger et al., 2006). Bezerra et al. (2003) 

e Caldas et al. (2006) fizeram datações radiocarbono em conchas de moluscos de 

arenitos praiais em frente à Galinhos e bivalves entre São Bento do Norte e Galinhos. 

Os resultados indicaram que a idade de inicial da deposição é entre 3680-3210 cal. 

anos AP, no primeiro estudo; enquanto que no segundo, surgiram idades de 3240-

3140 cal. anos AP. 

Bezerra et al. (2003), utilizando biomarcadores presentes nas rochas praiais 

e outros depósitos litorâneos recentes, estabeleceram uma curva envelope de 

variação do nível do mar relativo Holoceno no Rio Grande do Norte (Figura 3.1A). 

Esses autores afirmaram que entre ~7100-5800 anos cal. AP e 5000 anos cal. AP 

ocorreu uma subida relativamente rápida do nível do mar, quando o mesmo alcançou 

2,5 a 4,0 m acima do nível médio atual. Após esse período, o nível do mar relativo cai 

e volta a subir entre 2100-1100 anos cal. AP. Pequenas diferenças com outras curvas-

modelos para previsões de variações do nível do mar relativo foram notadas e 

atribuídas a eventos locais, os quais exerceram um importante papel no avanço e 

recuo da linha de costa. 

Caldas et al. (2006) construíram uma nova curva de variação do nível do mar 

relativo holocênico, restrita ao litoral setentrional do Rio Grande do Norte, entre a 

Ponta dos Três Irmãos e Guamaré (Figura 3.1B). Os dados foram baseados em 

relações estratigráficas e em datação de biomarcadores radiocarbono AMS 
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(Accelerator Mass Spectrometer) de rochas praiais e outros depósitos recentes. De 

acordo com esses autores, o nível do mar relativo começou a transgredir em ~7000 

anos cal. AP, e alcançou posição semelhante ao nível médio atual em ~6700 anos 

cal. AP. A transgressão atingiu seu máximo em ~5900-6000 anos cal. AP com 2,4 m 

acima do recente nível médio do mar. Após esse período, o nível do mar relativo teria 

caído gradativamente até alcançar o nível médio atual. Diferentemente de Bezerra et 

al. (2003), esses autores não identificaram oscilações secundárias durante a queda 

do nível do mar relativo. 

 

 

Figura 3.1 – Curvas de variação do mar durante o Holoceno para o Rio Grande do Norte 
segundo (A) Bezerra et al. (2003) e (B) Caldas et al. (2006). N.M.A. = Nível do mar atual. 

 

O vento é um dos principais motores no comportamento de ondas e correntes, 

e consequentemente, da dinâmica sedimentar do fundo marinho. No norte do Estado 

do RN, eles são predominantemente provenientes de E/NE durante o período de 
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outubro a março e E/SE entre abril a agosto (INMET/BDMET). A velocidade média 

fica abaixo de 5 metros por segundos (mps) nos meses de fevereiro a junho e acima 

nos demais meses do ano. Os ventos também são controlados por movimentos 

sazonais da Zona de Convergência Intertropical (Dominguez et al., 1992). 

As ondas constituem um dos processos marinhos mais eficazes no 

selecionamento e redistribuição dos sedimentos depositados nas regiões costeiras e 

plataforma continental interna. Durante o verão, Frazão (2005) apud Vital et al. (2008) 

mediu próximo à costa em torno de Guamaré, ondas de 27 cm a 123 cm, com média 

de 56 cm. Souza (2009), na Praia do Minhoto, mediu entre maio e novembro de 2005 

e 2006 ondas com altura de 13 cm a 33 cm e período de 48,20 a 84,43 segundos, 

respectivamente. O ângulo de incidência com a linha de costa variou entre 5º a 15º e 

direção de propagação SE-NW. Ocorrem swells entre agosto e outubro associado a 

tempestades e furacões geradas na região do Caribe (Hesp et al., 2009; Vital, 2014). 

A incidência de ondas na linha de costa gera um sistema de correntes costeiras. 

Quando a componente estiver paralela à praia, esta será denominada de corrente de 

deriva litorânea ou longitudinal. As correntes na área em estudo estão associadas à 

orientação E-W da linha de costa e à direção preferencial E-SE dos ventos que 

desenvolvem uma importante corrente de deriva que influi para NW, resultando na 

orientação E-W e migração para W dos pontais arenosos costeiros e canais de marés 

(Vital e Guedes, 2006). 

Segundo Vital et al. (2008), a corrente no entorno do campo de dunas 

subaquosas tem fluxo para noroeste a uma velocidade maior que 40 cm.s-1 em 

profundidade de 10 m, com pouca diferença entre os períodos de inverno e verão. 

Não foram apresentadas diferenças significativas entre as marés de sizígia e 

quadratura, com 20 cm.s-1 ± 4,2. Localmente, próximo aos pontais arenosos, é 

superior a 50 cm.s-1. Na maré enchente, a corrente apresenta direção W-NW; 

enquanto durante a maré vazante muda de direção para N-NE. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para atingir os objetivos propostos, foram utilizados imagem de satélite, dados 

de batimetria monofeixe, batimetria e sonar de varredura, correntes, amostras de 

sedimento do fundo marinho, filmagem submarina a partir de mergulho. O fluxo de 

trabalho consistiu do planejamento das campanhas de aquisição de dados, seguido 

pelo processamento, integração e interpretação. 

 

4.1 Planejamento 

 

A imagem de satélite possibilita a visualização do campo de dunas, em escala 

regional, devido a resolução da imagem Landsat 8 OLI de 30 m e medições do 

tamanho e comprimento de onda das formas de fundo. Já com a batimetria monofeixe 

é possível caracterizar a forma das dunas subaquosas e sua simetria, possibilitando 

medição da altura e aumentando a escala de detalhe. A aquisição de dados 

batimétricos e sonográficos de alta resolução de uma mesma região, em períodos 

distintos permite a quantificação da dinâmica das feições. A imagem sonográfica é 

formada a partir do retroespalhamento (backscatter) de uma superfície ensonificada. 

Similar a uma imagem de satélite, é possível dividir a imagem do sonar em zonas 

homólogas, que neste caso é chamado de padrões de retroespalhamento. Para 

identificar qual fácies sedimentar reproduz determinado padrão de retroespalhamento, 

é necessário a amostragem do fundo, obtendo assim a verdade de campo (ground 

truth). Adicionando a imagem sonográfica ao modelo digital de elevação, gerado a 

partir da batimetria, torna-se possível definir a distribuição das fácies em relação a 

morfologia das dunas subaquosas. Por exemplo, se determinado padrão estava 

majoritariamente na calha ou crista da forma de fundo ou em seu flanco. A sonografia 

também possibilita a visualização das mudanças da cobertura sedimentar no leito 

marinho em escala de até 1 metro e identificação sentido das cristas das ripples e o 

seu comprimento de onda. Por fim, a filmagem durante o mergulho possibilita a 

verificação da altura, forma e distribuição sedimentar das ripples. (Figura 4.1). 

Integrando os dados, é possível discutir a morfodinâmica das formas de fundo e da 

cobertura sedimentar da área de estudo. 
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Figura 4.1 – Fluxograma dos métodos aplicados na pesquisa para descrição da morfologia e 
morfodinâmica das formas de fundo de macro (dunas) e pequena escala (ripples) em 
ambiente marinho raso. 

 

4.1.1 Sonar interferométrico 4600 

O equipamento utilizado nas duas campanhas de aquisição de dados de 

sonografia e batimetria de varredura (swath) foi o sonar interferométrico de 

diferenciação de fase (SIDF) 4600 da EdgeTech, com frequência de 540 kHz. Um 

sistema multifeixe convencional é similar a um monofeixe, no entanto, em vez de um 

feixe, forma-se uma série de feixe criando uma faixa de varredura. Essa série de feixe 

detecta o fundo marinho individualmente, ou seja, ponto a ponto com determinado 

ângulo e pegada (footprint). Já um sistema interferométrico produz um pulso de som, 

como no sonar, e então é medido o ângulo das frentes de onda sonora de retorno em 

uma sequência de tempo de amostragem; a inclinação de alcance (slant range) é 

obtido do tempo de amostragem e da velocidade do som (Figura 4.2).  
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Figura 4.2 – Esquema da formação da faixa de imageamento de um sistema interferométrico 
(A) e um sistema multifeixe convencional (B). Imagem retirada de: 
http://www.bathyswath.com/bathymetric-systems-comparison. 

 

O SIDF 4600 é composto por duas matrizes de 30 polegadas (~76 cm), uma 

a estibordo e outra a bombordo (Figura 4.3). Cada matriz é construída usando 9 

cerâmicas piezoelétricas longitudinais independentes, sendo 1 usada para 

transmissão e outras 8 de recepção. Essas 8 cerâmicas constituem um conjunto de 

sensores com metade do comprimento de onda, que estão ligadas a 8 canais de 

recepção independente, utilizados para os cálculos de medição de fase e de 

diferenciação (Wright e Brisson, 2011). 

 

 

Figura 4.3 – Arranjo de transdutores do 4600. (A) Parte inferior do peixe do sonar 4600 
mostrando as duas matrizes de transdutores transmissoras/receptoras; (B) Arranjo 
esquemático das cerâmicas piezométricas receptoras e transdutora, simbolizados pelos 
retângulos azuis. 

 

A 
B 
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O 4600 tem a capacidade de abertura angular lateral de até 200°, 

possibilitando a varredura lateral de até 12 vezes a profundidade, e o planejamento 

de 50 linhas de balizamento para recobrir toda área. As linhas foram planejadas com 

equidistância de 40 metros, uma vez que a área está situada entre a profundidade de 

4 a 10 metros, tendo assim uma cobertura planejada de 48 a 120 metros. Os dados 

batimétricos e sonográficos são adquiridos em conjunto por este SIDF. 

 

4.2 Aquisição de dados 

As imagens de satélite foram baixadas do sítio EarthExplorer da USGS 

(Serviço Geológico Norte-Americano). Os dados monofeixe foram disponibilizados 

pelo Grupo de Pesquisa em Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental 

(GGEMMA/PPGG/UFRN). Foram realizadas duas campanhas de aquisição de dados 

em campo, a primeira entre os dias 13 e 16 de março de 2013 e a segunda durante 

os dias 7 a 10 e 15 de maio de 2015. 

Durante a primeira campanha de aquisição de dados, foram coletados dados 

de corrente com correntômetro eletromagnético (S4), fabricado pela InterOcean, 

fundeado na área (Figura 1.1) e dados sonográfico e batimétrico. A segunda 

campanha contou com a coleta de dados batimétricos e sonográficos, coleta de 

amostras de sedimento do fundo marinho e mergulho. As amostras de sedimento 

foram coletadas com amostrador pontual tipo Van-Veen e mergulho, totalizando 33 

amostras. O substrato marinho foi filmado em dois pontos de mergulho. Os pontos de 

mergulho e de amostragem foram escolhidos a partir dos diferentes padrões de 

retroespalhamento reconhecidos durante a 2C. Todos os dados foram processados 

ou reprocessados, analisados, integrados e interpretados. 

 

4.2.1 Sonografia e batimetria de varredura 

A área imageada na 1ª campanha foi de 4,6 km de comprimento (N-S) por 2,0 

km de largura (E-W), totalizando 9,2 km²; foram adquirdos 230 km de dados 

sonográfico e batimétrico. A área imageada na 2ª campanha foi de 5 km de 

comprimento (N-S) por 2 km de largura, com total de 10 km². Essa campanha teve 

250 km de aquisição de dados. Em ambas as campanhas foram utilizados os 

programas Hypack 2014/Hysweep e Discover 4600 na aquisição dos dados. O 

deslocamento da área de aquisição para norte na 2ª Campanha - 2C (Figura 1.1) teve 
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o objetivo de coletar mais dados sobre as dunas maiores observadas na 1ª. 

Campanha 1C. 

Nas duas campanhas de aquisição de dados a embarcação utilizada foi a 

“Spirit of Noronha” (Figura 4.4). O sonar interferométrico (peixe) foi fixado em um 

suporte de inox, acoplado a bombordo da embarcação. Na parte superior do tubo, 

foram posicionados a antena do sistema de posicionamento global (GPS, em inglês) 

e bússola digital (gyro). O compensador de ondas foi instalado no lugar mais próximo 

possível do centro de massa da embarcação.  

 

 

Figura 4.4 – Instalação do Sonar 4600 no meio flutuante. (A) Embarcação Spirit de Noronha 
com suporte do SIDF 4600; (B) Peixe em posição de aquisição; (C) Antena do Sistema de 
Posicionamento Global (GPS, em inglês) e Bússola Digital (gyro). 
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4.2.1.1 Correções de montagem e aquisição 

Uma série de correções foram feitas aos dados batimétricos. O patch test 

corrige os erros angulares da montagem do transdutor na embarcação em relação ao 

compensador de onda. A correção de maré reduz as medições de profundidade aos 

valores da variação de maré. A informação da velocidade do som na coluna d’água é 

necessária para corrigir os dados acústicos em dados precisos de profundidade. 

Para os equipamentos que utilizam abertura angular lateral, é fundamental a 

determinação dos movimentos rotacionais e translacionais da embarcação. A ação de 

ondas e vento no mar balança a embarcação, totalizando seis graus de liberdades. 

Os movimentos translacionais são o avanço (surge), deriva (sway) e arfagem (heave), 

correspondendo, respectivamente, às direções dos eixos x, y e z. Os movimentos 

rotacionais nos eixos correspondem ao balanço (roll), caturro (pitch) e guinada (yaw). 

Os movimentos de avanço foram corrigidos com o uso de bússola digital Vector V101 

Series GPS Compass fabricada pela Hemisphere. Caturro, balanço e arfagem foram 

medidos pelo compensador de ondas (sensor de movimento) TSS DMS-05 fabricado 

pela empresa SG Brown. As oscilações transversais e longitudinais foram medidas 

diretamente pelo sistema de posicionamento global. O receptor e antenas utilizados 

foram da empresa Hemisphere, respectivamente os modelos R100 Series DGPS 

Receiver e A100 Smart Antenna. 

Esse procedimento de coleta de dados e o processamento adquire os ângulos 

do balanço, cabeceio, caturro e latência (Figura 4.5). Erros nessas medidas podem 

ocasionar levantamentos imprecisos. Após a montagem do equipamento, e retirada 

dos offsets, é efetuada a aquisição de três linhas, sendo uma em dois sentidos, para 

a calibração do sistema multifeixe na embarcação. A calibração de um offset afeta o 

resultado dos testes subsequentes. Deve-se corrigir então, seguindo a seguinte 

ordem: latência, balanço, cabeceio e caturro. 

Latência é o tempo entre a posição fixa e a chegada dos dados, 

independentemente de qualquer desalinhamento do transdutor. Roll é o 

desalinhamento vertical, bombordo e estibordo, entre o sonar e o compensador de 

ondas, podendo ocasionar erros de profundidade, principalmente nos feixes 

exteriores. O pitch também é um desalinhamento vertical, para frente e para trás, entre 

o sonar e o compensador de ondas, podendo causar erros de profundidade em todo 
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o feixe. Por fim, o yaw é o desalinhamento do sonar e a bússola digital em relação à 

estrutura do barco, podendo causar erros de posição. 

 

 

Figura 4.5 – Movimentos rotacionais e translacionais de uma embarcação. 

 

4.2.1.2 Variação de maré 

A variação de maré, durante os dias de aquisição, foi obtida utilizando um 

correntômetro eletromagnético S4 fabricado pela InterOcean. Este equipamento inclui 

diferentes sensores que fornecem dados de temperatura, condutividade, turbidez, 

pressão, velocidade do som e densidade da água. O S4 foi programado para leitura a 

cada minuto, com duração de 40 minutos a cada hora, durante os dias 13 a 17 de 

março de 2015. O S4 foi fundeado na calha de dunas que formam os cordões 

arenosos, a 1 m do fundo, em um ponto adjacente a área de aquisição dos dados 

batimétricos e sonográficos de varredura. 

 

4.2.1.3 Perfil de velocidade do som na água 

O perfil de velocidade do som na água foi adquirido a partir do CastAway-CTD 

da SonTek. CTD é a sigla de condutividade, temperatura e profundidade. Esse 

equipamento mede os parâmetros em perfil na coluna d’água, enquanto vai 
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submergindo até o fundo. Para coletar esse perfil, o CTD é lançado na lateral da 

embarcação, sendo amarrado entre uma corda e um peso para fundear e então 

puxado de volta a superfície. A velocidade do som nesse equipamento é obtida a partir 

de um algoritmo que aplica os parâmetros coletados de salinidade, temperatura e 

pressão. 

 

4.3 Processamento de dados 

 

4.3.1 Processamento dos dados batimétricos 

O processamento dos dados batimétricos foi feito utilizando o software 

Hypack 2014 seguindo o fluxograma da Figura 4.6. Os dados brutos, adquiridos 

durante as campanhas com o Hypack Survey, foram carregados no Hypack 

2014/MBMAX64. Foram inseridos então os offsets da montagem, adicionado o perfil 

de som na água coletado no dia da aquisição da linha e indicado o arquivo de variação 

de maré da campanha. A seguir foram aplicados filtros de profundidade mínima e 

máxima, ângulo máximo do feixe e limite horizontal para cada lado; com isso os erros 

grosseiros foram retirados e é feita a remoção manual de dados considerados 

espúrios (spikes). Por fim, foram armazenados arquivos na extensão xyz, com os 

dados de coordenadas (x e y) e profundidade (z). 

A partir dos arquivos xyz, foi feita a interpolação dos pontos para formar o 

modelo digital de elevação, em raster e/ou grid. Nessa pesquisa, foi usado a 

interpolação krigagem do Oasis Montaj. Com os modelos digitais de elevação foram 

feitas medições da morfologia da duna (altura, comprimento de onda, assimetria, 

profundidade, leeside e stosside) e distribuição dos padrões em relação a morfologia 

das dunas subaquosas. 
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Figura 4.6 – Fluxograma utilizado no processamento de dados batimétricos no software 
Hypack 2014, usando a extensão MBMAX64. 

 

4.3.2 Processamento dos dados sonográficos 

Para o processamento dos dados sonográficos foi utilizado o programa 

SonarWiz 6, da Chesapeake Technology. O primeiro passo do fluxo de trabalho para 

o processamento de dados sonográficos foi a importação dos dados acústicos. Foram 

criados dois projetos distintos para cada campanha de aquisição de dados. No projeto 

da primeira campanha, foram importados dados no formato HSX criado pelo Hypack 

durante a aquisição. Já para o projeto da segunda campanha, foram importados no 

formato JSF, adquiridos pelo Discovery. Não há diferença entre os dados ao importar 

para o software, já que este converte os dados acústicos em um novo formato, CSF – 

Compact Sonar File. Não foi aplicado nenhum processamento de sinal durante a 

importação dos dados (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Fluxograma utilizado no processamento de dados sonográficos no software 
SonarWiz 6. 

 

Após a importação dos dados, a disposíção dos arquivos foi dividindo, 

agregando, cortando e excluindo as faixas de dados com as feramenteas split, 

aggregate, trim e delete. Obrigatoriamente nessa ordem. A ferramente split divide o 

arquivo do sonar em dois, automaticamente ou manualmente, criando um novo 

arquivo para a porção dividida do original. Esse procedimento é feito se a linha de 

aquisição for muito grande ou se uma mudança abrupta do fundo marinho afeta as 

configurações de ganho. Nesse trabalho, todas as linhas foram divididas ao meio, pois 

elas eram relativamente grandes em relação ao potencial computacional disponível. 

O aggregate é o inverso de split, ou seja, irá juntar dois arquivos. A trim corta o começo 

ou o fim de um arquivo de sonar, possibilitando tirar os dados coletados quando o 

barco está fazendo a guinada para retornar à próxima linha de aquisição. Por fim, 

delete tira os arquivos avaliados como desnecessários ao projeto. 
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Seguindo com o fluxo de trabalho, o terceiro passo foi o bottom track. Esse 

procedimento visou marcar o primeiro retorno acústico, marcando assim a interface 

água/substrato. Pode ser feito manualmente, interpretando a interface ou 

automáticamente pelo software. Nesse processamento foi usado primeiro a busca 

automática e após foi corrigindo os erros manualmente. Um bom bottom track auxilia 

na correção das distorção da distância do objeto em relação ao transdutor. 

Em seguida, foi aplicado o filtro EGN (Empirical Gain Normalization) com 

intensidade 1, onde a soma e a média de todas as amplitudes registradas pelo sonar 

em todos os pulsos (pings) foram convertidas em um conjunto de dados baseados em 

altitude e alcance (Figura 4.8). Foi aplicado também o Nadir Filter de intensidade 20 

para suavizar o nadir (porção central) do dado de sonar, tornando-o mais contínuo.  

Com o mosaico pronto, foram identificados padrões de retroespalhamento 

(backscatter) e escolhidos os pontos de amostragem. Por fim, foi salvo arquivos raster 

no formato geotiff para serem trabalhado em programa SIG (Sistema de Informação 

Geográfica). 

 

 

Figura 4.8 – Aplicação do filtro EGN, do SonarWiz 6. A) dado bruto. B) dado após a aplicação 
do filtro EGN. 

 

4.3.3 Tratamento de amostra de sedimento 

A metodologia que foi empregada para tratamento das amostras 

sedimentares seguiu o fluxograma da Figura 4.9, baseado no proposto por Loring e 

Rantala (1992).  

 

A B 
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Figura 4.9 – Fluxo de tratamento de amostras em laboratório, adaptado a partir do fluxo de 
trabalho proposto em Loring & Ratala (1992). Classificação de sedimento usando o esquema 
usado por Vital and Frazao (2005). Demais resultados estatísticos obtidos a partir da planilha 
eletrônica desenvolvida por Blott & Pye (2001). 

 

Com os teores de matéria orgânica e carbonato, e a divisão granulométrica, 

as amostras foram classificadas seguindo a proposta de Freire et al. (1997), 

modificado por Vital et al. (2005). Os parâmetros estatísticos, como selecionamento, 

média, classificação segundo Folk e Ward (1957), entre outros, foram obtidos com o 

auxílio da planilha eletrônica GRADSTAT (versão 8) desenvolvida por Blott e Pye 

(2001). 

A partir da identificação dos diferentes padrões de retroespalhamento 

identificados durante a aquisição de dados sonográficos da 2C, foram selecionados 
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pontos de amostragem. Portanto, a caracterização dos padrões em fácies 

sedimentares seguiu o princípio da mudança da quantidade de retroespalhamento que 

é afetado principalmente pelas características físicas da superfície marinha 

(rugosidade de microescala) e a natureza intrínseca da superfície (composição e 

densidade) diferenciando a textura e tons de cinza na imagem.  

 

4.3.4 Dados de corrente e variação de maré 

Os dados de corrente (velocidade e direção) e variação de maré foram obtidos 

da S4 para planilha eletrônica. Os valores de direção de corrente foram somados da 

declinação do dia e local, usando o sítio Magnetic Field Calculators, do NOAA 

(https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/). Após, foi aplicado o filtro passa banda no 

software Oasis Montaj e, por fim, criado gráfico usando um script desenvolvido na 

linguagem de programação Python 3.5. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Artigo submetido 1 
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Resumo 

Formas de fundo, em ambientes marinhos rasos, possuem dimensões que dependem 

do aporte e textura sedimentar, e forçantes hidrodinâmicas (ondas, marés e 

correntes). Um campo de cordões arenosos de grande porte, encontrado na 

plataforma interna setentrional do Rio Grande do Norte, adjacente a Galinhos-

Guamaré, distingue-se em termos de morfologia e distribuição de outras estruturas 

morfo-sedimentares dessa plataforma. As características geomorfológicas dessas 
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formas de fundo foram analisadas utilizando imagem de satélite Landsat 8 OLI e 

batimetria monofeixe e de varredura. O campo de cordões arenosos é limitado entre 

as isóbatas de 5 e 10 m, alongado E-W. Eles são formados por dunas coalescidas de 

1 a 4 m de altura e mais de 500 m de largura, com cristas de direção SW-NE. O flanco 

do cordão arenoso voltado para costa é retilíneo, enquanto lado voltado para costa 

afora apresenta reentrâncias. As reentrâncias funcionam como canais para transporte 

de sedimentos de N para S. A morfologia das dunas que formam os cordões arenosos 

indica ação predominantemente da corrente de maré vazante atual na direção NW. 

Protodunas, com mesma simetria e de menor porte, ocorrem ao sul dos cordões 

arenosos, reforçando a hipótese de migração para NW. 

Palavras-chave: cordões arenosos; dunas subaquosas; batimetria; sensoriamento 

remoto 

 

Abstract 

Bedforms, in shallow marine environments, have dimensions that depend on the 

sedimentary supply and texture, and hydrodynamic forcing (waves, tides and currents). 

A field of large sand ridges, found on the northern inner shelf of Rio Grande do Norte, 

adjacent to Galinhos, has morphology and distribution distinguished of others 

sedimentary features at this shelf. The geomorphological characteristics of these 

bedforms were described and analyzed using Landsat 8 OLI satellite image and single-

bean and swath bathymetry. The sand ridges field is limited by the 5 and 10 m isobaths, 

elongated E-W. They are formed by coalesced SW-NE dunes, 1 to 5 m high and more 

than 500 m wide. The flank of the ridge facing the coast is rectilinear, while the side 

facing offshore has reentrances. These reentrances function as channels to transport 

sediments from N to S. The dunes morphology that forms the sand ridges indicates a 
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response to NW current driven by ebb tide flux. Protodunes similar to the dunes but 

smaller, occur in the south of the sand ridges, reinforcing the hypothesis of NW 

migration. 

Keywords: sand ridges; subaqueous dunes; morphodynamic; remote sensing 

 

Introdução 

 

Formas de fundo são definidas como acúmulo de sedimento produzido por fluxo 

de água sobre o substrato sedimentar e, por isso, a natureza da sua forma depende 

da intensidade, profundidade e direção do fluxo (Allaby, 2013). Essas formas podem 

ser utilizadas como parâmetro para previsão da evolução do ambiente marinho raso 

(Schindler et al., 2015). Sua dinâmica pode influenciar a estabilidade de dutos, 

emissários, fundação ou base de engenharia submarina, podendo causar acidentes 

(Yincan et al., 2017). 

O termo dunas (sensu Ashley et al., 1990) é usado para formas de fundo 

maiores que 0,6 m de comprimento de onda (ou espaçamento), enquanto as formas 

menores são chamadas de ripples ou marcas onduladas ou de onda. Swift (1972) 

dividiu as formas de leito em transversal ou longitudinal, usando a relação angular 

entre as cristas da forma de fundo e a direção do fluxo principal. Em relação à forma, 

as dunas podem ser bidimensionais (2D) com crista reta ou tridimensionais (3D) com 

crista sinuosa. Segundo Costello & Southard (1981), as dunas 3D são formadas com 

fluxo de maior intensidade do que as 2D.  

O desenvolvimento das formas de fundo depende, principalmente, da 

disponibilidade e granulometria do sedimento e da velocidade do fluxo. A primeira 

forma de fundo transversa ao fluxo, de areia fina a grossa, são as ripples (Bartholdy 
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et al., 2015), aparecendo sob velocidades de aproximadamente 20 a 45 cm.s-1 (Rubin 

& McCulloch, 1980). Uma vez iniciado o transporte dos sedimentos, as ripples 

crescem até atingir seu comprimento de onda de equilíbrio (Betat et al., 2002). Há 

diferentes hipóteses sobre como acontece o crescimento das formas de fundo, se 

através da amalgamação (Flemming, 2000a; b) ou apenas o aumento de profundidade 

e velocidade do fluxo (Boguchwal & Southard, 1990). Na primeira hipótese, ocorre a 

amalgamação de duas formas de fundo (e.g., ripples), gerando uma forma maior, e 

continuando progressivamente até formar dunas. Na segunda, as dunas crescem em 

tamanho com o aumento da profundidade e da velocidade do fluxo. Flemming (1988) 

reuniu um grande número de dados de espaçamento e altura de dunas transversais 

ao redor do mundo, construindo um diagrama e indicando uma tendência global da 

morfóloga das dunas.  

O transporte de sedimento ocorre por dois mecanismos: transporte dirigido por 

movimentação de fluido (i.e., ondas, marés, e/ou circulação na plataforma); e fluxo 

gravitacional de sedimento. Em ambiente plataformal, em pequena escala de tempo, 

a velocidade é a soma das correntes induzidas pela maré, ondas e circulação na 

plataforma. Em maior escala de tempo, a corrente é influenciada pela profundidade, 

ou suas mudanças, e variações climáticas (Gao & Collins, 2014). A orientação (i.e., 

padrão de assimetria da formas de fundo) indica a direção de transporte (Berné et al., 

2002), enquanto a magnitude das feições de fundo e velocidade de migração definem 

a taxa de transporte (Rubin & Hunter, 1982). 

Cordões arenosos são corpos sedimentares alongados, que ocorrem entre a 

linha de costa e a quebra da plataforma, com altura maior que 20% da profundidade 

(Johnson & Baldwin, 1986; Snedden & Dalrymple, 1999). Campos de cordões 

arenosos ocorrem em diversas plataformas internas ao redor do mundo como, por 
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exemplo: nos EUA, tanto no Atlântico Norte (e.g., McBride & Moslow, 1991; Nnafie et 

al., 2014, 2015; Pendleton et al., 2017); como na costa oeste da Flórida (e.g., Harisson 

et al., 2003); no Mar do Norte (e.g., Dyer & Huntley, 1999) e na costa do sul do Brasil 

(e.g., Figueiredo Jr. et al., 1982). Esses campos podem ser conectados ou 

desconectados da linha de costa, variando de 1 a 10 m de altura com o aumento da 

profundidade (Harrison et al., 2003; Nnafie et al., 2014, 2015). Sua inclinação em 

relação a costa varia de 5° até 50°, sendo em média 29° no Atlântico Norte (McBride 

& Moslow, 1991), 40° no oeste da Flórida e 35° no sul do Brasil. Os flancos têm 

inclinação aproximada de 1°, embora o mais íngreme geralmente esteja voltado para 

costa afora. 

O objetivo deste estudo é descrever um novo exemplo de padrões morfológicos 

de um campo de cordões arenosos (CCA) utilizando abordagem multiescala por 

imagem de satélite e dados batimétricos. Especificamente, investigar as relações 

entre a morfologia das dunas com a profundidade, adjacências do CCA, transporte de 

sedimentos, migração das formas de fundo de larga escala no contexto interdunar, e 

interações com as forçantes oceanográficas (ondas, marés e correntes de deriva). 

 

Área de estudo 

 

A Plataforma Tropical Setentrional do Rio Grande do Norte (PTSRN) (Vital, 

2014) está localizada na Margem Equatorial do Brasil (Figura 1). Essa plataforma 

estende-se por 40-45 km até o talude próximo a isóbata de 70 m. Nela são 

encontrados campo de dunas pequenas e grandes (e.g., Vital et al., 2008; Nascimento 

Neto et al., 2017), corpos arenosos isolados (e.g., Vital et al., 2008), arenitos praiais 

(e.g., Cabral Neto et al., 2013), vales incisos (e.g., Schwarzer et al., 2004; Gomes et 
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al., 2014) e recifes (e.g., Silva et al., 2018). A PTSRN foi dividida em interna, média e 

externa, de acordo com padrões morfológicos e cobertura mista carbonática-

siliciclástica (Vital et al., 2008; Gomes et al., 2014). Essa cobertura está implantada 

desde o Mioceno (Pessoa Neto, 2003).  

 

 

Figura 1 Localização da área de estudo. Imagem Landsat 8 OLI, combinação RGB 431, 

órbita/ponto 215/63, data 25/07/2015. a: campo de dunas pequenas e grandes, delimitado por 

polígono preto tracejado; b: corpo arenoso isolado Coroa das Lavadeiras; c: linha de arenitos 

praiais da isóbata de 20 m; d: dunas longitudinais; e: praia de Galinhos; f: delta de maré 

vazante da entrada de maré de Guamaré; g: praia do Minhoto. h: Esporão arenoso Ponta do 

Tubarão. Retângulos brancos indicam quadros da figura 2 e 4. Linha contínua branca: cota. 

Mapa do Brasil com ponto vermelho localizando área do mapa maior. 

 

A plataforma interna é caracterizada por ser predominantemente siliciclástica 

(<30% de carbonato, Vital et al., 2005), retrabalhada por ondas e correntes (Vital, 

2014; Gomes et al., 2016). A velocidade máxima de corrente na plataforma interna é 

maior que 20 cm.s-1 (± 4,2 cm.s-1), com pouca diferença entre os períodos de inverno 
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e verão. O regime de maré é semi-diurno, variando de 2 a 3 m. Na maré enchente, a 

corrente apresenta direção SW-W; enquanto durante a maré vazante muda de direção 

para N-NW (Vital et al., 2008). Na região, os ventos são predominantemente de E/NE 

entre abril a julho, durante o inverno, e E/SE de agosto a janeiro, no verão. A 

velocidade média é de 5,2 m.s-1, no primeiro período, e 7,1 m.s-1, no segundo. As 

ondas tem altura de 27 a 123 cm, com média de 56 cm, durante o verão, próximo à 

costa de Guamaré (Vital et al., 2008). 

As dunas longitudinais são dunas pequenas, com 1 a 3 m de altura, 300 a 1500 

m de comprimento e 300 a 800 m de comprimento de onda. Elas são compostas por 

areias biosiliciclástica (50-70% de carbonato) e silicibioclástica (30-50% de 

carbonato). Essas dunas ocorrem tanto a oeste do CCA quanto oeste do vale inciso 

do rio Açu, sempre paralelas a linha de costa (Lima et al., 2001; Lima, 2004; Vital et 

al., 2008; Gomes & Vital, 2010). Campos de dunas no limite E da PTSRN foram 

caracterizados por Testa & Bosence (1999). Na região, as dunas têm 2 a 12 km de 

comprimento e 180 a 580 m, com altura de 1 a 5 m, entre as profundidades de 7 a 17 

m. Ainda segundo estes autores, esse campo de dunas é mantido pelo fluxo da 

corrente de deriva litorânea, potencializado pela corrente Norte do Brasil. 

 

Materiais e métodos 

 

Foi utilizada uma imagem de satélite Landsat 8 OLI órbita-ponto 215/63 de 

25/07/2015. Aplicou-se re-projeção, georreferenciamento, correção atmosférica, 

realce de histograma e composição de bandas (RGB 431) para análise de dimensões 

e distribuição espacial das formas de fundo no CCA.  
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Os dados batimétricos possuem dois níveis de detalhe: regional, adquirido com 

ecosonda monofeixe ODOM de 200 kHz, em linhas perpendiculares a costa com 

espaçamento entre linhas de 1 km e entre pontos de 130 m; e de detalhe, utilizando 

sonar interferométrico de diferenciação de fase (SIDF) 4600 da EdgeTech, com 

frequência de 540 kHz. Os dados de detalhe foram adquiridos em 2017, em 50 linhas 

perpendiculares a linha de costa (N-S), equidistantes 40 m. Os programas Hypack 

2014/Hysweep e Discovery 4600 foram utilizados na coleta de dados. O sonar 

interferométrico foi instalado numa embarcação de médio porte, utilizando o conjunto 

do sistema: de posicionamento global (modelo Hemisphere R100 Series DGPS 

Receiver e A100 Smart Antena) e bússola digital (Vector V101 Series GPS Compass); 

o compensador de ondas (modelo SG Brown TSS DMS-05) instalado no centro de 

massa da embarcação. A variação de maré foi obtida utilizando o correntômetro 

eletromagnético (modelo InterOcean S4). O perfil de velocidade do som na água foi 

coletado usando o CTD CastAway da SonTek.  

Os dados da batimetria monofeixe foram interpolados usando o método da 

krigagem no ArcGIS 10, em grade de 200 x 200 m. O processamento dos dados 

batimétricos de varredura foi feito no software Hypack 2014/MBMAX64, onde foi 

filtrado e excluído os dados espúrios (spikes). Os pontos xyz foram interpolados 

utilizando o método de krigagem, com malha de 10 m, para geração do modelo digital 

de elevação no software Oasis Montaj. 

 

Resultados e Discussões 

 

O campo de dunas pequenas e grandes (a, na Figura 1), em maior escala, é 

denominado nesse trabalho como campo de cordões arenosos (CCA). O CCA 
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estende-se por uma área total de 355 km², com aproximadamente 32 km de extensão 

no sentido E-W e largura de 7 km, variando no sentido N-S (polígono tracejado na 

Figura 1). Ele localiza-se entre as profundidades de 5 a 10 m (Figura 3, Perfil A-B), no 

contexto da plataforma interna, com mudança abrupta de relevo na isóbata de 10 m, 

principalmente na porção noroeste do campo. Neste ponto, ocorre um patamar com 

padrão de formas de fundo transversais entre isóbatas de 10 e 20 m, entre o CCA e a 

linha de arenitos de praia a norte na isóbata de 20 m (c, na Figura 1). O CCA limita-

se a nordeste por um corpo arenoso marinho raso  isolado, a Coroa das Lavadeiras 

(b, na Figura 1); a oeste, há um campo de dunas longitudinais (d, na Figura 1); a sul, 

na linha de costa com o sistema de pontal arenoso-ilhas barreira de Galinhos (e, na 

Figura 1), o delta de maré vazante que separa o pontal arenoso de Galinhos de 

Guamaré (f, na Figura 1) e a praia do Minhoto (g, na Figura 1). 

Cerca de 10 cordões regionalmente expressivos estendem-se na direção SW-

NE, aproximadamente paralelos entre si, com larguras de 150 a 300 m e oblíquos a 

linha de costa (15º-20º), limitando-se a distância de 500 m da costa (Figura 2A). Na 

composição RGB 431 da imagem de satélite, esses cordões têm tons verde azulado 

claro, com calhas em tons azuis (Figura 1 e 2). No limite costa afora do CCA (Figura 

2B), na isóbata de 10 m, os cordões são aproximadamente E-W com largura chegando 

a 500 m e menos espaçados entre si, com cor azul claro e calhas em azul escuro. 

Foram realizadas 84 medições de altura e espaçamento dos cordões arenosos em 

perfis N-S do modelo digital de elevação da batimetria monofeixe da PTSRN (Figura 

3). Os cordões têm altura máxima limitada a 3,5 m e mínima de 0,6 m, com média de 

1,1 m e desvio padrão de 0,6. O espaçamento é irregular espacialmente entre 470 m 

a 1600 m, com média de 894,8 m e desvio padrão de 245,8. Os cordões arenosos 

aumentam de tamanho e diminuem o espaçamento em áreas mais profundas.  
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Os cordões arenosos são formados por dunas oblíquas de crista reta 

orientadas a SW-NE (linhas pretas na Figura 2C) e separadas por reentrâncias de 

mesma direção (setas na Figura 2B). No lado costa afora dos cordões, essas dunas 

oblíquas desenvolvem um padrão serrilhado, enquanto o lado voltado para a costa o 

limite do cordão é mais retilíneo. Essas geometrias podem ser observadas em dois 

cordões mapeados com batimetria de varredura (Figura 4). O primeiro cordão, a sul, 

(perfis A-B, C-D na Figura 4) revela a presença da duna oblíqua de perfil assimétrico 

compondo o cordão arenoso. A duna tem sotavento (lee side) voltado para costa afora 

com 1,21º, e barlavento (stoss side) com 0,52º. Este corpo arenoso chega a ter 800 

m de largura, com crista a 4,5 m de profundidade, circundada por calhas a -8 m, tendo, 

portanto, 3,5 m de altura (perfil A-B na Figura 4). Essa duna possui crista reta (2D) 

com mais de 1000 m de comprimento (perfil C-D na Figura 4). No segundo cordão 

arenoso, a norte, a duna oblíqua é assimétrica, possui altura de 5 metros com cristas 

retilíneas a profundidade de 4,5 m e as calhas a 10 m (perfis E-F, G-H na Figura 4). 

Essa duna dispõe-se paralelamente a uma sequência de dunas e calhas ao longo do 

cordão arenoso (perfil G-H na Figura 4). A primeira calha entre as dunas (letra I no 

perfil G-H na Figura 4), é mais profunda e em planta, na porção SW da calha, forma 

um lobo deposicional entre os cordões arenosos. Adicionalmente, observa-se uma 

duna oblíqua isolada a sul desses dois cordões arenosos com características 

morfométricas semelhantes às demais dunas do CCA (perfil I-J na Figura 4), no 

entanto em menor dimensão. Sua altura é de 2,3 m com crista reta na direção SW-NE 

na profundidade de 5,5 m e calha a aproximadamente -7 m, com lee side de 0,88º e 

stoss side de 0,57º. Essa forma deve ser uma protoduna daquelas que compõem os 

cordões, já que essa tem mesma simetria e menor porte, reforçando a hipótese de 

migração para NW. 
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Os dados de altura e espaçamento das dunas do CCA foram compilados e 

plotados neste diagrama (Figura 5), mostrando uma tendência ascendente em termos 

de altura com pouca variação no espaçamento. Poucas formas de fundo passam da 

altura média global (H = 0,0677 L0,8098), ficando quase todas abaixo da altura máxima 

global para as dunas transversais (H = 0,16 L0,84). Seguindo a classificação de Ashley 

et al. (1990), todas as dunas são muito grandes (>100 m) quando analisamos o 

espaçamento. Entretanto, seguindo a altura medida nos perfis, as dunas encaixam-se 

nos campos de dunas grandes (0,75-5 m). As dunas que passam da média global são 

as próximas a isóbata de 10 m, indicando que em maiores profundidades houve maior 

desenvolvimento do que em porções mais rasas. Esse limite batimétrico é próximo ao 

limite de 12 m encontrado na plataforma leste dos EUA, relacionado ao nível de base 

de ondas (Pendleton et al., 2017).  

O tempo de atuação dos processos sedimentares, dos regimes hidrodinâmicos 

atuantes, o aporte sedimentar, espaço de acomodação, são comumente relacionados 

ao desenvolvimento das dunas subaquosas (Boguchwal & Southard, 1990). A porção 

da PTSRN onde se localiza o CCA está submersa desde aproximadamente 8.000 cal. 

anos A.P. (Boski et al., 2015; Barbosa et al., 2018), de modo que os processos que 

controlam as dimensões e distribuição desses cordões estiveram sujeitos a herança 

fisiográfica da plataforma e a disponibilidade de sedimentos (Vital et al., 2008; Gomes 

et al., 2014). Possivelmente, as dunas mais próximas a costa foram submetidas a 

influência de correntes fortes com maior interação com o fundo devido a menor 

profundidade, não permitindo o acúmulo de sedimentos, como pode ser observado 

por cordões arenosos que inflexionam para a costa (Figura 1 e 2A). Esse efeito, 

também foi observado em cordões arenosos conectados e desconectados da linha de 

costa na plataforma leste dos Estados Unidos (McBride & Moslow, 1991) com 
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variações de 15º a 20º na direção do cordão arenoso. O relevo do delta de maré 

vazante de Galinhos-Guamaré (f no perfil C-D na Figura 3) revela que os processos 

atuantes próximo à costa influenciam a disposição dos limites do CCA, provocando a 

interrupção ou não construção dos cordões e distanciamento da costa entre 5 a 7 km. 

Na costa, a corrente de deriva litorânea provoca erosão e produz altas taxas de 

migração anuais dos esporões arenosos em Galinhos e Ponta do Tubarão (Vital et al., 

2008, Vital et al., 2009).  

A geometria das dunas oblíquas e suas reentrâncias indicam migração das 

formas de fundo com direção aproximada para NW que causa a amalgamação das 

dunas resultando no aumento de tamanho, como indicado por Flemming (2000a, b), 

e coalescem formando cordões arenosos longitudinais a costa. As calhas entre os 

cordões arenosos e as reentrâncias entre as dunas oblíquas exercem papel 

fundamental canalizando as correntes e o transporte de sedimentos que cruzam os 

cordões. Esse processo e formas resultantes não são observados nos sand ribbons 

paralelos à linha de costa em regiões a leste dessa plataforma (Testa & Bonsence, 

1999) e nas dunas longitudinais a oeste (Gomes & Vital, 2010) (d na Figura 1; perfil 

G-H na Figura 3). Essas dunas têm dimensões pouco expressivas em comparação ao 

CCA, que implica em diferenças de rugosidade na plataforma, interações das 

correntes com o fundo, e consequentemente a dinâmica sedimentar (e.g., Gao & 

Collins, 2014). A transição de dunas oblíquas para transversais 3D a leste do CCA 

(Figura 2A) indica regime de fluxo de maior intensidade (Costello & Southand, 1981) 

que aqueles formadores das dunas longitudinais. 
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Figura 2 Quadros de feições do CCA. A) cordões arenosos próximos a linha de costa, no limite 

S do CCA; B) destaque das reentrâncias no lado costa afora dos cordões arenosos, próximo 

a isóbata de 10 m; C) dunas transversais no limite W do CCA, linha contínua branca, e dunas 

transversais (2D) compondo os cordões arenosos, linha preta. 

 

Figura 3 Mapa batimétrico gerado a partir dos dados do sistema monofeixe e perfis do CCA e 

feições adjacentes. Linha branca indica área do CCA observado na imagem de satélite (Figura 

1). Linha azul nos perfis A-B e C-D indica campo de dunas a N do CCA. DMVG: Delta de maré 

vazante de Guamaré. Retângulos pretos indicam quadros da figura 2 e 4. 
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Figura 4 Mapa batimétrico gerado a partir dos dados do sistema de varredura e perfis. 

Algarismo romanos e setas no perfil G-H indicam dunas e calhas do cordão arenoso, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5 Dados de altura versus espaçamento dos cordões arenosos plotados no diagrama 

de dunas transversais desenvolvido por Flemming (1998). 
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Conclusões 

A análise do CCA, adjacente a Galinhos-Guamaré, permitiu compreender a sua 

morfologia, entre as isóbatas de 5 a 10 m. O CCA é formado cordões arenosos que, 

por sua vez, são formados por dunas grandes amalgamadas SW-NE. Essas dunas, 

no geral, variam de 1 a 4 m de altura, apresentando-se assimétricas com sotavento 

(lee side) voltado para costa afora. Os cordões são menores próximo à costa, 

estendendo-se SW-NE e formando ângulo entre 15°-20º. Em direção costa afora, os 

cordões arenosos aumentam de dimensão até a isóbata de 10 metros, limite do 

campo, onde alongam-se E-W. O padrão serrilhado visto na imagem de satélite é 

formado pela alternância de cristas e calhas das dunas. Algumas vezes, as calhas 

aparentam ser condutos para dinâmica sedimentar de N para S nessa porção da 

plataforma, formando lobos deposicionais entre as calhas dos cordões arenosos. No 

limite E do CCA, as dunas são remobilizadas e tornam-se transversais a linha de 

costa. 

A morfologia dessas dunas indica que elas foram formadas a partir de um fluxo 

predominante para NW, o mesmo da corrente de maré vazante atual. Foi identificado 

uma duna similar às amalgamadas dos cordões, que provavelmente é protoduna do 

cordão arenoso. Reforçando a hipótese de migração para NW. 

O CCA se distingue dos demais campos de dunas da plataforma, sendo oblíquo 

a linha de costa, diferente dos campos de dunas longitudinais a W do CCA e no 

extremo E da plataforma. Portanto, o regime hidrodinâmico que formou os cordões é 

diferente desses outros. A morfologia das formas de fundo do CCA talvez seja 

correlata aos cordões arenosos conectados e desconectados da face praia, na costa 

dos EUA no Atlântico N. No entanto, naquela região, a plataforma é influenciada por 

tempestades e os cordões arenosos são maiores e mais espaçados. 
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Abstract 

Bedforms are important morphological features of shallow marine environments, 

working as major contributors to the sediment flow on the shelf. This research proposes 

to analyze the shallow-water bedforms morphodynamic in a tropical continental shelf, 

northeast of Brazil. Afterward, we discuss its possible origin. We integrated single-

beam bathymetry, Landsat 8 OLI image, swath bathymetry and sonography, scuba 

diving video and sediment samples. Two data acquisition legs were realized with a 

difference of two years. The sand ridges field (SRF) is visible by satellite image. SRF 

is limited between 5 to 10 m depth, extended to E-W. This field is composed of sand 

ridges parallel to the coastline in the west and oblique when nearshore, in the eastern 

field. The SRF is shaped by the dunes amalgamation with crest to SW-NE direction. 

Dunes have 1 to 4 meters, with 400 to 1200 meters wavelength. The sand ridge flank 

to coastline is straighter, on the other hand, the side facing offshore has reentrances. 

On the coast, from E to W, there are the spit of Galinhos, the ebb tidal delta of 

Guamaré, tidal inlets of Guamaré and Galinhos, Canto do Amaro barrier-island system 

and beach of Minhoto. With the mosaic generated by the sonar data, ripples were 
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described, presenting SE-NW crests and superimposing the dunes. Scuba diving 

videos show symmetrical ripples, sometimes with red algae (rhodolites) in the trough. 

Four backscatter patterns were identified. These patterns are related to the four 

sedimentary facies found. They change with the carbonate bulk content and grain size. 

Studied area is sandy covered, with variations of 10% to 80% of carbonate. Integration 

of remote sensing, current and sedimentological data of distinct periods allowed to 

identify the morphodynamic of the bedforms and seabed cover in the shallow water. 

The coastal drift and the ebb tidal delta of Guamaré influenced the modern shape of 

the SRF. Ripples have SW drift. These ripples have the dynamics difficult by the 

presence of red algae in the trough. However, sediment cover dynamics probably does 

not feed the coastline. Reentrances of the sand ridges function as channels for 

sedimentary dynamics from N to S, driven by flood tide current and wave current wind-

driven. Sand ridges might have formed during the coastline retreat during the 

Holocene, formed by ebb-delta delta and abandoned after the sea level rise. This work 

is the first to propose shoreface-attached/detached sand ridges in the Brazilian 

Equatorial Margin. 

Keywords: Sand ridges, dunes, ripples, morphodynamic 

 

1. Introduction 

 

Sedimentary record is the fundamental source for past climate analysis and 

environmental and ecological changes. The building blocks of these records are the 

depositional environments. Relative changes in sea level control the formation of 

depositional systems (Gao and Collins, 2014). Among the depositional environments, 

the coastal and shallow marine are the most sensitive to changes in sea level. The sea 
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level rose during the Holocene drowned a subaerial environment, since 18 ky BP 

(Lambeck et al., 2014). This change subjected the shelf to different builders and 

modifier's processes. At the Northern Tropical Shelf of Rio Grande do Norte (NTSRN), 

sea level changes establish the sedimentary cover in a mixture of lowstand siliciclastic 

and highstand carbonatic sediments (Vital et al., 2008; Vital, 2014). 

Bedforms are essential morphological elements of shallow marine 

environments, acting as the principal controllers to the sediment flow and roughness 

on the shelf. They are defined as the sand accumulation produced by the water flow 

on the sediment and, therefore, the nature of its shape depends on the intensity, depth, 

and direction of this flow (Allaby, 2013). These features can be used as a parameter 

to predict the evolution of the shallow marine environment (Schindler et al., 2015). Its 

dynamics can influence the stability of pipelines, outfalls, foundation or submarine 

engineering base, causing accidents (Yincan et al., 2017). 

Swift et al. (1972) divided the bedforms in transverse and longitudinal. He used 

the angular relationship between the bedform crests and the main flow direction found 

in the continental shelf. The term dunes (sensu Ashley et al., 1990) is used for 

bedforms larger than 0.6 m wavelength (or spacing), while the smaller are the ripples. 

Related to shape, dunes are arranged in two-dimensional (2D) or three-dimensional, 

according to their crests configuration in map. The first one has a straight crest, the 

last one curvilinear. According to Costello and Southard (1981), 3D dunes are formed 

with greater intensity flow when compared to the 2D. 

Bedforms development depends mainly on the availability of sand-size 

sediment and flows velocity. The first transverse thin-to-coarse size bedform is ripple 

(Bartholdy et al., 2015), which appears at speeds of 20 to 45 cm.s-1 (Rubin and 

McCulloch, 1980). Once started, they grow to reach their equilibrium wavelength (Betat 
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et al., 2002). There are different hypotheses about how the bedforms growth occurs, 

whether through amalgamation (Flemming, 2000a; b) or just increasing by depth and 

flow velocity (Boguchwal and Southard, 1990). In the first case, it happens with the 

amalgamation of two bedforms (e.g., ripples) building a bigger bedform and continuing 

progressively until generating dunes. In the second case, dunes grow in height with 

the increase of the depth and flow speed. 

The bedforms are created and modified on the shelf by waves, tidal and ocean 

currents. When combined with waves, tidal-directed transport can be further enhanced. 

Waves controlled by wind have a shorter period than tidal waves. However, in shallow 

waters, they generate a current near the bottom that is equivalent to, or greater than, 

the tidal current. Consequently, the bottom current is intensified, and the amount of 

sediment set in motion is increased. At the coast, when wave breaking prevails, the 

tidal current is dominated by waves (Gao and Collins, 2014; Suter, 2006). 

Sediment motion occurs in two mechanisms: fluid-driven transport (i.e., waves, 

tide, and/or shelf circulation); and gravitational sediment flux. In a shelf environment, 

on a small scale of time, the speed is the sum of the currents induced by the tide, 

waves, and circulation in the shelf. On a larger scale of time, the current is influenced 

by depth, or its changes, and climate changes (Gao and Collins, 2014). The orientation 

(i.e., asymmetry pattern of the bedform) may indicate the transport direction (Berné et 

al., 2002), while the bedforms magnitude and migration speed define the transport rate 

(Rubin and Hunter, 1982). 

Sand transported by waves is rapidly shaped into ripples, which are 

distinguished in several ways from current ripples. Wave ripples have straight crests, 

which can be rounded or quite cusp in profile. Their profile is commonly symmetrical 
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(Selley et al., 2005; Stow, 2010). Some bedforms may coexist, but the flow direction 

represented by them is not the same (Yincan et al., 2017). 

Shoreface-attached and detached sand ridges are a common feature in inner 

shelf (e.g., Harrison et al., 2003; Pendleton et al., 2017). Dyer and Huntley (1999) 

classified these features and presented hydrodynamic setting in their long-term 

development. One hypothesis for the origin of this ridge is: when coastline retreat, the 

tidal inlet concentrate sediment that is reworked to the shelf by the ebb tidal delta. The 

ebb tidal delta act as a builder of shoreface sand ridges. The longshore current and 

waves rework these bedforms (McBride and Moslow, 1991). Nnafie et al. (2014) using 

an idealized model show that these ridges, with sea-level rise and shoreline 

transgression, are abandoned offshore and then new ridges are created closer to the 

coastline. This type of ridge was never described at the Tropical Shelf of Brazil. 

The aim of this research was to describe the morphology of a sand ridges field 

(SRF) and overlapping ripples, classifying them, and discussing their morphodynamic 

during the Holocene. Based on this, answer whether the SRF dunes are active or not, 

and also suggest ideas about the genesis of these bedforms. The comparison between 

multiscale satellite image data, hydroacoustic data, current data, sediment sample and 

scuba diving allowed to identify the bedforms morphodynamic and sedimentary cover. 

There are several pipelines of the oil and gas industry in the region of study, 

installed since the 1980s, and submarine outfalls of the Potiguar Clara Camarão 

Refinery (Vital and Guedes, 2006; Nascimento Neto, 2015;). These structures are 

affected by the bedforms morphodynamic as well as influencing it. 
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2. Studied Area 

 

2.1. Geologic framework 

 

The Northern Tropical Shelf of Rio Grande do Norte (NTSRN) (Vital, 2014), 

2014) is inserted in the Equatorial Continental Margin of Brazil, between longitudes 35º 

30' W and 36º W and latitude 5° S (Figure 1). Its substrate is formed by the submerged 

part of the Potiguar Basin, whose origin is linked with the Atlantic Equatorial Margin 

evolutionary context, started in Early Cretaceous. The rocks underlying the Quaternary 

sediments of the shelf belong to the regressive drift phase (Pessoa Neto et al., 2007). 

 

Figure 1 – Localization map of Northern Tropical Shelf of Rio Grande do Norte and coastline 

adjacent to Galinhos and Guamaré cities. Red and green rectangles are the bathymetry and 

sonography coverage areas of the first and second legs, respectively. The yellow triangle is 

electromagnetic current meter S4 position in the 1st leg. Landsat 8 OLI image orbit/point 

215/63, RGB combination 431. Map of Brazil in the upper left corner showing the largest map 

location in red. 
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The Regressive Sequences are the stratigraphic record between the Late 

Campanian and present day, beginning after an erosive event. They are characterized 

by mixed systems composed by coastal fans, shallow shelf systems with carbonate 

edge and slope/basin systems. The lithostratigraphic correspondents of these 

sequences are included in the Barreiras, Tibau, Guamaré and Ubarana Formations. 

Inside Late Campanian-Early Miocene sequences, there are remnants of a carbonate 

platform and slope and basin facies (Pessoa Neto et al., 2007). 

In the NTSRN, relative sea level began to rise in a high rate (~6.1 mm.yr-1) since 

8.2 cal. ky BP (Boski et al., 2015), and reached position similar to the actual sea level 

at ~ 6.7 cal. ky BP. The transgression peaked at ~5.9-6 cal. ky BP and reached 2.4 m 

above the actual. After this period, the relative sea level would have dropped gradually 

until the actual sea level (Caldas et al., 2006b).  

Nowadays, the coast is bordered by a complex of barrier-islands, spits, 

beachrocks, tidal inlets and sandy beaches. NTSRN is exposed to high energy 

processes, dominated by waves and tides, strong NW coastal drift, and semi-diurnal 

tide regime, ranging from 2 to 3 m (Vital et al., 2008). It has sedimentary mixed 

carbonatic-siliciclastic cover implanted since Late Campanian (Pessoa Neto, 2003). 

NTSRN is considered starved by sediment, mainly due to the semi-arid climate 

(Dominguez, 2009), and by the existence of numerous bedforms identified by satellite 

image and hydroacoustic methods (Gomes and Vital, 2010; Vital et al., 2010; 2008; 

Vital, 2014;). Among the described features on the shelf, there are incised valleys (e.g., 

Gomes et al., 2014; Schwarzer et al., 2004), beachrocks (e.g., Cabral Neto et al., 

2013), reefs (e.g., Silva et al., 2018) and small to large subaqueous dunes (e.g., 

Nascimento Neto et al., 2017), this latter aim of this research. 
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The shelf extends 40-45 km from coastline to slope, which occurs between -50 

and -60 m. It was divided into three well-defined environments: inner, middle and outer 

shelf, according to the predominant sedimentary cover. SRF is located in the inner 

shelf. This part of the shelf is limited by the 15-meter isobath (Gomes and Vital, 2010; 

Vital et al., 2008). Near Guamaré city (Figure 1), the seabed cover is predominantly 

siliciclastic sand, with strips of siliciclastic bioclastic gravel with terrigenous mud 

occurring at the ebb tidal delta of Guamaré (ETDG) (Vital et al., 2005; 2008). The 

siliciclastic facies are relict quartz grains, whereas the bioclastic facies are composed 

mainly of coral algae fragments (e.g., rhodolites) and Halimeda (Testa and Bosence, 

1998, 1999). They are reworked in the inner shelf by waves and currents (Vital, 2014). 

In the inner shelf, there are large to very large dunes fields (Vital et al., 2008). 

One of them is located between Açu and Apodi incised valleys, another at study area 

of this research. Both fields were described using single-beam bathymetry data and 

Landsat image such as very large longitudinal dunes with 1 to 1.5 km spacing, up to 6 

m height. The seabed is composed of siliciclastic sand, with less than 30% carbonate. 

Sediments in the dunes crest was better sorted than those in the throat. Small dunes 

created by waves and currents are usually superimposed on very large dunes. 

Nascimento Neto et al. (2017) studied an area 5 km far from the coastline. Using 

high resolution swath bathymetric and sonographic data, they noticed that backscatter 

patterns, which indirectly indicate sedimentary facies, are not homogeneous as 

previously supposed. The smaller dunes, closer to the coastline, had a high 

backscattering pattern on the side facing the coast, while the offshore side has low 

backscatter. However, in the very large dunes belonging to the dune field described by 

Vital et al. (2008), the high backscatter was obliquely distributed on the side towards 

the continent. 
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Dunes fields at eastern part of NTSRN were characterized by Testa and 

Bosence (1998, 1999) in the region of Touros, "corner" of the Brazilian Equatorial 

Margin. These authors mapped large-scale bedforms through satellite imagery, 

followed by detailing through scuba diving and sediment sampling. Two main dune 

fields were described as longitudinal sand dunes (sand ribbons) and very large 

transverse siliciclastic dunes, nearshore and offshore to the coastline, respectively. 

Sand ribbons are stabilized by carbonatic gravel in the throats. Thus, they concluded 

that these dunes appeared to be in equilibrium with high dynamics of that region. 

 

2.2. Oceanographic and climatic processes 

 

Wind is one of the principal influence factors in the waves and currents behavior, 

and consequently, it impacts the seafloor sediment dynamics. In this part of the 

Brazilian coast, they are predominantly from E-NE during the period from October to 

March and E/SE from April to August. The average speed is below 5 m.s-1 between 

February and June and above this velocity between July and January. Winds are also 

controlled by seasonal migrations of the Intertropical Convergence Zone (Dominguez 

et al., 1992). 

Waves are the most efficient marine processes of selection and redistribution of 

sediments in the nearshore and the inner shelf. During the summer, near Guamaré 

city, waves reach 27 cm to 123 cm, with 56 cm in average (Vital et al., 2008). At 

Minhoto beach, between May and November of 2005 and 2006, it was measured 

waves 13 cm to 33 cm height and 48.20 to 84.43 s period, respectively. The angle of 

incidence with the coastline varied between 5º and 15º and showed SE-NW direction 
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propagation. Swells occur between August and October associated with storms and 

hurricanes generated in the Caribbean region (Hesp et al., 2009; Vital, 2014). 

Currents in the studied area are associated with the E-W coastline orientation 

and the prevailing E-SE winds direction which develop an important drift current flowing 

to W-NW. This combination results in the E-W orientation and migration to W of the 

spits and tidal channels (Vital and Guedes, 2006). The maximum current velocity 

around SRF is greater than 40 cm.s-1 in 10-meter depth, with minimum difference 

between winter and summer periods (Vital et al., 2008). There were no significant 

differences between the spring and neap tides (20 cm.s-1 ± 4.2 difference). Locally, 

near the spits, the velocity is superior to 50 cm.s-1. In the spring tide, the current 

presents S-SE direction; while during the ebb tide it changes the direction to N-NW. 

 

3. Materials and methods 

 

Satellite image data were integrated with single-beam bathymetry to describe 

the morphology of large-scale bedforms and their spatial distribution in the shelf. The 

satellite image made possible to see the SRF on a large-scale, due to the 30 m Landsat 

8 OLI image resolution and permitted to measure the bedforms size and spacing. 

Single-beam bathymetry allowed to describe the subaqueous dunes shape and their 

symmetry, height measurement and reduced the study detailing scale. 

The satellite images Landsat 8 OLI (orbit-point 215/63 from 7/25/2015) were 

downloaded from the USGS EarthExplorer website. The image with R-4 G-3 B-1 

combination was used to measure the spacing and the spatial distribution of the 

bedforms in SRF, nearshore, and ETDG. Single-beam data was acquired with Odon 

Hydrotrac, operated at 200 kHz frequency, as N-S profiles spaced 1 km, with points 
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every 3 m, on the north of Guamaré, and 160 m in adjacency. To measure the height 

and depth of the bedforms visible in the satellite image, an inverse distance weighting 

(IDW) interpolation was applied in ArcGIS 10.3. 

Two bathymetric and sonographic data acquisition leg were done in the study 

area (Figure 1). The first leg (1C) occurred in March 2015, when the InterOcean S4 

Current Meters was deployed. The second leg (2C) was in May 2017 and, in addition 

to bathymetry and sonography, seabed samples were collected, and scuba diving were 

made to record videos of seabed and collect samples. The acquisition of high-

resolution swath bathymetric and sonographic data, in the same region and different 

periods, allowed to quantify the small-scale bedforms dynamics. It was possible to 

separate the sonar image in homologous zones (backscatter patterns). To identify 

which sedimentary facies reproduce a determined backscatter pattern, we sampled 

different patterns identified during 2C, thus obtaining the ground truth. 

Associating the sonographic image to the digital elevation model created with 

the swath bathymetry, the facies distribution was identified and related to subaqueous 

dunes morphology. The sonography also allowed the visualization of the sedimentary 

cover changes up to 1 m scale and identification of the ripples crests direction and their 

wavelength. During the scuba dive, a ruler was used to measure the ripples spacing 

and hand-knife for height measurement. The crests direction was obtained from the 

sonar image. 

The equipment used in the two hydroacoustic acquisition legs was the 

EdgeTech 4600 interferometric phase differencing sonar (IPDS), operating in 540 kHz 

frequency (Wright and Brisson, 2011). Fifty profiles perpendiculars to coastline were 

acquired, equidistant 40 m. In both legs, the Hypack 2014/Hysweep and Discover 4600 
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software were used during the data acquisition. The acquisition area displacement to 

north direction in 2C intended to collect more data of the larger dunes observed in 1C. 

The interferometric sonar was installed in the Spirit of Noronha fishery boat in 

both campaigns. The IPDS 4600 was attached to a stainless-steel bracket tube fixed 

to the vessel port side. At the top of the tube, a global positioning system antenna and 

digital compass (gyro) were positioned. The used receiver and antennas were from the 

company Hemisphere, respectively, the models R100 Series DGPS Receiver and 

A100 Smart Antenna. The digital compass was the Vector V101 Series GPS Compass. 

The TSS DMS-05 wave compensator produced by SG Brown was installed close as 

possible to the vessel mass center. 

The tidal and current variation during 1C was obtained using the InterOcean 

electromagnetic current meter (S4), fixed 1 m from the bottom, on the trough of a dune, 

in a mean depth of 6.44 m. To the current direction, values were added the day and 

local declination. The sound velocity profile in water was acquired using SonTek's 

CastAway CTD. 

The bathymetric data processing was developed in Hypack 2014/MBMAX64 

software. From the xyz files, the points were interpolated to generate the digital 

elevation model. The interpolation chosen in this research was kriging, produced by 

Oasis Montaj software. SonarWiz 6 software, from Chesapeake Technology, was used 

to process the sonographic data. In sequence, EGN (Empirical Gain Normalization) 

and Nadir filters were applied. The first one with intensity 1, the second 20. Finally, a 

raster image file was exported and saved. 

The sedimentary samples treatment followed the flow proposed by Loring and 

Rantala (1992). Based on the results of organic matter and carbonate contents, in 

addition to the granulometric sorting, the samples were classified according to Vital et 
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al. (2008) after Larsonneur (1977) (Table 1). The statistical parameters, such as 

selection, mean and classification according Folk and Ward (1957) were obtained 

using the GRADSTAT spreadsheet (version 8) developed by Blott and Pye (2001). 

 

Table 1 – Sedimentary facies classification for sediments on the study area (after Vital 

et al., 2008). 

.Sedimentary 

Facies 
Texture and Composition 

Siliciclastic sand 
Mud < 15%; Sand + Mud > 50%; 

CaCO3 < 30% 

Silicibioclastic 

sand 

Mud < 15%; Sand + Mud > 50%; 

30% < CaCO3 < 50% 

Biosiliciclastic 

sand 

Mud < 15%; Sand + Mud > 50%; 

50% < CaCO3 < 70% 

Bioclastic sand 
Mud < 15%; Sand + Mud > 50%; 

CaCO3 > 70% 

Bioclastic gravel 
Mud < 15%; Pebble + Granule > 50%; 

CaCO3 > 70% 

 

4. Results 

 

4.1 Satellite image and single-beam bathymetry 

 

The SRF elongates over 32 km E-W and 7 km N-S in the W Galinhos and 12 

km at E of Galinhos, covering a total area of 355 km². Almost entire field is between 5 

to 10 m depth (Figure 1). In satellite image, the bedforms appear with homogeneous 

texture and shade varying from greenish to greenish blue, altering to light blue with 

depth increase (Figure 2A). The dunes have amalgamated sigmoid shape, oblique to 

the coastline, crests to SW-NE direction, creating sand ridges. These ridges have the 

side facing the continent more continuous, while the offshore side is more irregular, 
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with a zigzag pattern. The direction of the sand ridges is SW-NE when closer to the 

shoreline (Figure 2B), progressively shifting to E-W with increasing depth (Figure 2A). 

 

 

Figure 2 – Frames of figure 1. A: SRF sand ridges near 10 m depth. B: SRF sand ridges 

nearshore, adjacent to the aeolian dune field of Galinhos. C: Ebb-tidal delta of Guamaré. D: 

Bedforms forming sand ridges nearshore Minhoto beach and submarine outfalls (black line). 
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Near Galinhos aeolian dune field, at a depth lesser than 5 m, SRF is 500 m 

distant from the coastline and becomes thinner (Figure 2B). The sand ridges become 

wider to N as the depth increases. Going westward, in front of the ebb-tidal delta of 

Guamaré (ETDG) (Figure 2C), SRF occurs deeper. The ETDG swash bars are 

concave to NW, with bedforms crest to SW-NE and N-S, almost perpendicular to the 

Canto do Amaro barrier-island at N of Guamaré city. Sometimes, the swash bars are 

connected to the shoreline, forming a ridge perpendicular to the coast. Between the 

ETDG and the SRF, there is a smooth homogeneous area, with no visible bedforms in 

Landsat 8 OLI images. Offshore Minhoto beach (Figure 2D), at depth lesser than 5 m, 

the crests of these bedforms generated by the ETDG are rotated to northwest and 

become parallel to the SRF dunes and the beach. The area of two legs with swath 

bathymetric and sonographic is 5 km N from the coastline. It is from Minhoto beach 

that the submarine outfall of the Potiguar Clara Camarão Refinery parts, discharging 

only 5 and 7 km to the shoreline. 

Using the single-beam bathymetry, 165 measurements of height, spacing and 

depth were made in S-N profiles at SRF, west of the SRF (W-SRF), the ETDG and 

nearshore bedforms (Table 2). These features appear asymmetrical and symmetrical 

without a specific pattern. Recognizing that these dunes are transverse to the current 

and following the classification of Ashley et al. (1990), all dunes are classified as very 

large (>100 m) when we analyze their spacing. However, following the height 

measured in profiles, they are registered as small (0.075-0.4 m), medium (0.4-0.75 m) 

and large (0.75-5 m) dunes. Most of SRF dunes are medium to large, although there 

are some small. Nearshore dunes and W-SRF are medium in height. Dunes related to 

ETDG are medium to small. This measurements data was plotted in the graphs of 

spacing vs height proposed by Flemming (1988) (Figure 3). In this graph, the dunes 
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follow an upward trend in height with slight variation in spacing. Few bedforms 

approach the average height (H = 0.0677L0.8098), all being below the maximum height 

(H = 0.16 L0.84). 

 

Table 2 – Bedforms measurements of single-beam N-S profiles. Max: maximum; Min: 

minimum; Std: standard deviation. 

Area n 

Height (m) Spacing (m) 

Max Min Mean Std Max Min Mean Std 

SRF 120 4,65 0,09 1,15 0,98 1807 366 848,88 281,87 

EDTG 14 0,85 0,08 0,46 0,26 848 283 586,29 162,32 

Nearshore 25 1,44 0,32 0,69 0,28 867 234 606,80 194,76 

W-SRF 5 0,62 0,31 0,48 0,12 899 703 770,60 81,00 

 

 

Figure 3 – Graph of height vs spacing (Flemming, 1988) of SRF measurements of bedforms 

using single-beam bathymetric profiles. 
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4.2 Currents 

 

The bottom current data in the trough of a SRF dune were plotted in figure 4. 

On average, the current velocity is 20.94 cm.s-1, with maximums at 40.55 cm.s-1 and 

minimum 5.27 cm .s-1, with the standard deviation being 6.94. At most of the sampled 

data (58.6%), the current flowed to SW (Table 3). However, the higher recorded current 

velocity is reached when NW flow occurs. Even so, the number of samples in the SE 

direction was higher than in the NW direction. Only 104 samples from 1931 result in 

the NE direction. During the period from midnight to noon, the current is generally 

weaker, ranging from 10 to 20 cm.s-1, while from noon to midnight the current is 

powerful and is usually greater than 20 and goes until 30 cm.s-1. The tidal amplitude 

increases to the right in the graph (Figure 4) indicating the tide of syzygy. 

 

 
Figure 4 – Time series measurement of current direction, speed and tidal variation. Figure 1 
to S4 current meter location. 
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Table 3 – Statistic data of direction and velocity currents acquired by S4 current meter. Figure 
1 to location. 

Direction n 

Speed cm.s-1 

Max Min Mean Std 

NE 104 37,79 10,78 21,13 4,92 

SE 336 31,67 6,24 14,31 3,57 

SW 1073 37,03 5,27 21,47 6,47 

NW 318 40,55 10,42 28,06 6,44 

 

4.3 Swath bathymetry 

 

The area covered by the 2C swath bathymetry (Figure 5) can be divided into 

four sectors. The first one, closer to the shoreline, presents several bedforms ranging 

from small to large on a plateau of approximately -7 m. In the first 8-meter isobath, an 

area with 1 km N-S have few bedforms. Two dunes in these sectors, on the W side, 

show similar morphologies to SRF dunes, with crests-oriented NE-SW (BF1 and BF2, 

fig 5). These two sectors together are in the dark blue part where any features are 

recognized in the Landsat image, between the nearshore bedforms and SRF. The third 

area is represented by two sand ridges whose crests reach 4 m depth and the trough 

is10 m depth. The area N of SRF has smaller dunes, already outside the SRF area in 

the satellite image. Even on this scale (10 m grid), the influence of the outfall and 

pipelines on the bottom morphology, indicated by a white arrow in Figure 5, is visible. 

At these points, there is an accumulation of sediment on the E side, highlighted by the 

isobaths arrangement. It is clearer with this bathymetry that the sand ridges have the 

coastline side more rectilinear, whereas the offshore side irregular, generated by the 
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trough between the amalgamated dunes, forming the zigzag pattern described 

previously. 

Profiles A to D (Figure 6) cross the SRF dunes perpendicular and parallel to 

crest. The profile A dunes are up to 4 meters height, with a wavelength of 324 m, and 

a 2-meter trough between both dunes. These dunes appear to be asymmetrical to 

offshore; the first with 0.56º the stoss side, the second with 1,01º lee side. This 

asymmetry shows that both a predominant NW stream may have formed dunes. The 

trough between the two dunes expresses the zigzag aspect of SRF sand ridges in the 

satellite image. Profile B shows that the first dune has a straight crest (2D) with a length 

of 500 m. Profile C cross two sand ridges showing asymmetric dunes spacing 1129 m. 

The southern dune in profile C has stoss side 0.43º and lee side 0.69º, with height of 

4.95 m. The profile C in the northern dune has 4.73 m height and 0.37° and 1.15° stoss 

and lee side, respectively. The length of the latter dune, parallel its crest, is 1379 m, 

with 2D pattern (Figure 6 - Profile D). Similarly to the dunes of profiles A and B, these 

dunes were formed by a flow to NW, same direction of the current ebb flow (Vital et al., 

2008). 
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Figure 5 – Bathymetric map of 2C. Isobath (thin line) are spaced 0,5 m. Black dashed line: 

submarine outfall; dotted line: pipelines; bold line: profiles presented in Figure 6. White border 

rectangle is the location of Figure 8. White arrows show positions where the outfall and a 

pipeline influence the morphology of bedforms. 
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Figure 6 – Bathymetric profiles A to D cross SRF dunes. Figure 5 to location. 

 

The bedforms near to the coast were represented in profiles S-N (profiles E and 

G) and E-W (profiles F and H) at figure 7. In the area represented by these profiles, 

the dunes are up to 1.4 m in height, mostly longitudinal to the flow of the longshore 

drift, which in the NTSRN is from E to W. The exception is the dune that presents crest 

to SW-NE (BF1), cut by the profile G, whose asymmetry indicates formation by offshore 

flow as those of the SRF described previously. The -7 m baseline has an abrupt break 

to -8 m, visible in profile G and E. 
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Figure 7 – Bathymetric profiles E to H crossing nearshore dunes. Figure 5 for location. 

 

Subtracting the grids from the 2C and 1C swath bathymetry (Figure 8A), it is 

noticed that important bathymetric changes occurred in SRF dunes, indicating 

sediment remobilization. These changes have a SW-NE trend, with increased depth in 

the trough and decrease in the lee side, the steeper side of the dunes (Figure 8B). On 

the other hand, in the SE sector of figure 8A, there is an accretion of sediment in the 

part where the isobaths are curved in a lobed form (Figure 8C). 
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Figure 8 – A: Result of bathymetric grids 2C-1C subtraction. In red erosion, in blue accretion. 

B: Slope of bathymetric 2C. In blue: almost flat, in red: steep. C: Zoom at bathymetry showing 

lobed shaped created in the end of two dunes trough (blue in A frame). Black dashed line is 

the region of C in A, and vice versa. Isobath of 2C swath bathymetric, equidistant 0.5 m. 
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4.4 Sedimentology and swath sonography 

 

The area is predominantly sandy, with mud content not bigger than 6%. The 

percentage of gravel, which is entirely represented by carbonate, ranged from 10% to 

44%. The carbonate bulk content fluctuated from 9% to 88%, with the highest levels in 

the N of SRF sector. The highest organic tissue contents are usually related to high 

carbonate bulk contents. Nevertheless, the organic tissue is only 7%. On average, the 

samples range from fine sand to very coarse sand. There is no clear relation between 

grain size and dunes morphology. 

Six sedimentary facies were recognized when applied the classification of Vital 

et al. (2008) (Table 1). However, silicibioclastic sand with granules and gravel, and 

biosiliciclastic sand with granules and gravel were grouped in silicibioclastic sand and 

biosiliciclastic sand facies, respectively. Bioclastic sand with granule and gravel was 

classified as bioclastic sand. 

The facies were integrated with the swath sonography mosaic (Figure 9). 

Bioclastic samples occur when the backscatter is high and there are ripples (P1) 

(Figure 9A). Siliciclastic samples are usually where the backscatter is low, and a 

smooth homogeneous texture exists (P4) (Figure 9D). Intermediate backscatter 

fluctuates between biosiliciclastic (P2) (Figure 9B) and silicibioclastic facies (P3) 

(Figure 9C). The first (P2) has a heterogeneous rough texture, medium to dark gray, 

related to the algae presence. This pattern is usually on the crests of the SRF dunes. 

The latter (P3) is associated with the ripples and megaripples presence and has 

backscatter greater than P2. 

Bioclastic (P1) and biosiliciclastic (P2) samples are poorly selected. In these 

samples, the carbonate bulk content is higher due to the presence of rhodolites and 
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others carbonatic fragments that make the sorted worst and the substrate rougher in 

the sonar data. Very well and well sorted samples occur where the substrate is flat 

(P4) or ripples are absent in medium backscatter. Very coarse sand area associated 

at P1 and P2; coarse sand is related to portions where ripples occur (P3); medium 

sand occurs at P2, sometimes P3. Fine sand is well sorted and is always in P4. 

Megaripples are in medium to high backscatter (P3). It has spacing between 10 

to 50 m with width not exceeding 10 meters. They show SE-NW and SW-NE crests, 

the latter only in the SRF area. Almost all megarriples are superimposed by ripples. 

Comparing the SE-NW megaripples position, in two frames at the same position sonar 

mosaic in both legs (1C, 2C), it is clear that these bedforms moved to SE (Figure10), 

in a scale of 3 to 10 m in two years. 

Ripples occur mainly in P1 and P3 (Figure 11A). However, the megaripples 

occur only in P3. The ripples of P1 and P3 have straight to curvilinear ridges with SE-

NW direction (Figure 11B). In figure 11A, from N to S, a pattern P2 (medium gray), 

passing to P3 (light gray) and then to P4 (dark gray). This P3 spot is concentrated in 

the trough between two SRF dunes (Figure 11D and Figure 6, Profile A), which acts 

as a sediment passage channel. This becomes more evident with the sediment 

accumulation on the SE side of the barrier, the pipeline (W of Figure 11A). In figure 

11D, associated to P2, a medium grey with rough texture area occurs at the dune crest. 

This pattern also occurs overlapping in the other crests of the SRF dunes. 
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Figure 9 – 2C sonographic mosaic and sedimentary facies standing for backscatter patterns: 

A-P1; B-P2; C-P3; D-P3. Colored circles represent the sedimentary facies: yellow: siliciclastic 

sand; green: silicibioclastic sand, light blue: biosiliciclastic sand; and dark blue bioclastic sand. 
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Figure 10 – Comparative frames of two positions in 1C and 2C sonographic mosaics. Red lines 
act as a control marker. For location, see figure 9. 

 

Figure 11 – Superimposed ripples bedforms shape and distribution. A: distribution of 
backscatter patterns; B - SE-NW Ripples of P3. C: distribution of backscatter pattern in the 
SRF dune; arrows indicate where frames A and D are located; yellow and green dots indicate 
samples with siliciclastic and silicibioclastic facies, respectively. D: P2 at the crest of SRF dune. 
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4.5 Scuba diving videos 

 

The dive 1 (D1) (Figure 12) was at a depth of 6.35 m on the BF1 lee side. At 

this point, the sonar presents the SE-NW megaripples with superimposed ripples in 

the same direction (Figure 12A). The ripples are approximately 5 cm height and 14 cm 

spacing (Figure 12B, E). They are symmetrical, with straight crests and interference 

pattern formed by smaller SE-NW ripples in the trough of the larger ripples (Figure 

12D, F). Fine carbonate grains are at both crest and trough. The sample of this dive is 

siliciclastic sand, with a carbonate bulk content of 26.98%, unimodal and moderately 

well sorted. The mud content is 0.09% and organic tissue 2.57%. 

 

 

Figure 12 – Pictures of ripples acquired by diving (D1) presenting megaripples and ripples.  

 

The dive 2 (D2) (Figure 13) was in the low occurrence region of large-scale 

bedforms at 7.82 m depth. The sonar mosaic showed a limited presence of ripples in 

P3 (Figure 13A). Even not seen on the sonar scale, there are ripples on the diving 

scale. The area is quite heterogeneous about the seabed, changing in a few meters of 

displacement. At first point, the siliciclastic ripples have the trough filled with coarse 

bioclastic sediments and algae (Figure 13B, C, D). They are 3 cm height and up to 30 
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cm spacing, with carbonate grains reaching 2-3 cm. The sediment sample is classified 

as biosiliciclastic, with 52.51% carbonate bulk content, 6% of organic tissue, 26.92% 

of gravel, and 0.10% of mud. It is poorly sorted, with trimodal distribution. But, 

swimming a few meters to the second point, carbonate content decreases on the 

trough and ripples are larger, reaching 5 cm in height (Figure 13E, F). At this point, the 

algae occurrence also decreases. 

 

 

Figure 13 - Pictures of ripples acquired by diving (D2 showing ripples in sonar data. 

 

5. Discussion 

 

5.1 Morphodynamic 

 

The complexity of an environment is given by the variables amount to which it 

is exposed. At NTSRN, there is a mix of wave and tidal energy, a mixed seabed 

composed by different carbonatic and siliciclastic contents, as well as various scales 

bedforms. An example of this complexity appears in D2 (Figure 13), wherein a few 

meters displacement, the sedimentary cover and bedforms change considerably. At 
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one point, the sediment is rich in carbonate content, and in the other is similar to those 

observed in D1 (Figure 12). 

At D1, ripples are symmetrical (SE-NW) with perpendicular interference pattern 

(Figure 12F). The high backscatter of P3 is influenced by the ripples (Soulsby et al., 

2012). Ripples are superimposed over the megaripples, presenting the same direction 

(Figure 12A). In two years, these megaripples moved 3 to 10 meters to SE (Figure 10), 

towards the shoreline. This drift must be induced by the flood tidal current and the 

wind-driven current, both to SE. Nevertheless, the ebb tidal current is NW (Vital et al., 

2008), and form the interference pattern seen in D1 ripples. Megaripples and ripples 

occur on the offshore side of the dunes, mainly those at SRF and the BF1 and BF2 

dunes. 

Differing Testa and Bosence (1999), a rhodolites preferential distribution in 

ripples was not seen. At D2, they are distributed in the ripples trough with algae (Figure 

13B). D2 ripples are half in height and spacing when compared to the D1 ripples. The 

D2 location is in the area where has few bedforms seen in swath bathymetry. 

Therefore, the rhodolites and algae presence should interfere both ripple drift and 

formation of large-scale bedforms, as shown in Testa and Bosence (1999). 

There is a direct relationship between organic tissue and carbonate content, as 

showed by algae and carbonate presence at D2 (Figure 13C) and in seabed samples. 

These algae give the rough texture of sonography and reduce backscatter (P2) (Figure 

11D). The P2 occurs in the SRF dunes crest (Figure 11C), where the depth is 

commonly 4 m. This probably does sediment dynamics more difficult. On the other 

hand, at the SRF dunes trough, there is straightforward evidence of sediment 

reworking. 
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Fine and well-sorted sand (P4) are spread on the offshore side of dunes, both 

SRF and nearshore dunes, but not on the N of SRF dunes. In this latter part, there are 

ripples with the bioclastic content higher than 70% (P1). As ripples are the first to form 

(Bartholdy et al., 2015), megaripples may originate from these ripples and move to SW 

through areas where P4 occurs. Figure 11C shows that the megaripples coalesce in 

the trough of SRF dunes and the sediment follows the SW drift forming new ripples 

(Figure 11B). Then accumulating at E of the pipelines crossing the trough of these SRF 

dunes (Figure 11A). These pipelines are buried when at the crest and exposed in the 

trough, a pattern probably caused by erosion in the trough. The megaripples also occur 

in the SW-NE direction (Figure 9), indicating that the NW current is also able to form 

them. 

The current velocity measured in the dune trough (Figure 4) fit with ripples 

generation (Rubin and McCulloch, 1980) and drift to SW. As it passes through the 

dunes, a deposition lobe is formed by the trough filling between the sand ridges (Figure 

8C). Megaripples are formed again and then they will cross the next sand ridge 

between the trough of the amalgamated dunes (Figure 11A, C). Thus, the zigzag 

pattern visible in satellite image (Figure 2A) and bathymetry (Figure 5) works as a 

sediment bypass from NE to SW. Notwithstanding, this sediment does not appear to 

reach the shore in great volume, where erosion is reported. The megaripples sediment 

has a carbonate content of 30%, lower than the ripples contents that are in N of the 

SRF, which reach 88%. The carbonate grains in D1 ripples (Figure 12) are fine, 

probably fragmented during the dynamics from N to S. 

Swath bathymetry profiles of SRF dunes data show asymmetry to offshore 

(Figure 6, Profile C). Therefore, during the dunes development, they moved from SE 

to NW (Berné et al., 2002), perhaps pushed by the ebb tide current. This current is not 
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so intense to form 3D dunes (Costello and Southard, 1981), while in profile the crests 

are straight (2D) (Profiles B, D; Figure 6). Nonetheless, the large dunes appear to be 

inactive, with algae fields at their crests. 

BF1 and BF2 dunes (Figure 5) have the crest direction, shape, and asymmetry 

identical to the amalgamated SRF dunes. This suggests that they probably are proto-

dunes that form the sand ridges. Thus, one development possibility is the migration of 

dunes originated nearshore, pushed to NW until to coalesce with other dunes and 

increasing in size(Flemming, 2000a, b). The graph of Figure 3 shows an upward trend 

from smaller to larger dunes. These larger are more offshore in position (Figure 2A) 

and exceed the mean global height to transverse dunes (Flemming, 1988). Seemingly, 

they had more time to grow or more accommodation space with the depth increase 

(Boguchwal and Southard, 1990), or even greater sediment supply. However, this 

dynamics from S to N would be difficult by steps of the shelf and the longshore current. 

 

5.2 Nearshore dunes 

 

Nowadays, dunes formed by the ETDG are oblique to perpendicular to the 

coastline (Figure 2C). These dunes are rotated by the E-W drift and, as the model of 

Calvete et al. (2001), become NE-SW dunes forming a sand ridge parallel to the 

coastline (Figure 2D). This similarity with SRF evidences that these moderns sand 

ridges parallel to the coastline are the analogs of what occurred during the 

development of the SRF sand ridge (Figure 2A). At the east of ETDG (Figure 2B), the 

longshore current eroded the SRF sand ridges close to the shoreline. There, the sand 

ridge is thinner then deeper ridges of the SRF. This erosion probably is feeding the 
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Galinhos aeolian dune field (Figure 2B), that after provides sediment to Galinhos tidal 

channel and discharge into the ETDG, establishing a reworking cycle of E to W. 

This dynamic perhaps formed the SRF during Holocene transgression. Probably 

at 6 cal. ky BP, when the sea was 2.4 m higher than current sea level (Caldas et al., 

2006b) there was barrier-island/tidal inlet system eastern (Caldas et al., 2006a). This 

system closed when sea level falls to the current level and with the drift of the sandy 

spits to W, driven by the coastal drift E-W. This process must have occurred since the 

sea level reached the current 10-meter isobath position, about 8 cal. ky BP (Boski et 

al., 2015), where the Coroa das Lavadeiras isolated sand body end. Therefore, the 

sand ridges would have similar origin to shoreface-attached/detached ridges of the 

North Atlantic, in the USA (e.g., Pendleton et al., (2017), related to ebb-tidal deltas 

(type 2Bii of Dyer and Huntley, 1999). 

In the inner shelf adjacent to Tampa Bay (west Florida), Harrison et al. (2003) 

described shoreface-detached sand ridges on a sediment-starved shelf, with mixed 

carbonatic-siliciclastic sediments, equal NTSRN. There, the dunes are also large to 

very large, 2D, with oblique ridges along the coastline, increasing in size to offshore, 

where they coalesce to form larger sand ridges. These authors concluded that they 

are similar to those of the Atlantic of the USA, however smaller. Nonetheless, they are 

still larger than those of the SRF. 

In the shelf adjacent to SRF, the circulation is restricted to oceanic currents, with 

a line N and NE of beachrocks that seldom emerge in neap tide (Vital et al., 2008). 

These features block the flow of sediment from the east and leave the west sediment 

starved (Caldas, 2002; Stattegger et al., 2006) accentuated by the absence of rivers. 

Possibly, this affected the differences in size of the sand ridges of NTSRN and those 

adjacent to Tampa Bay (Harrison et al., 2003). In the area studied by Testa and 
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Bosence (1999), the shelf is an area completely open to the ocean forcings. There, in 

the inner shelf, sand ribbons (longitudinal dunes) are formed. Hence, it is not a good 

analog of SRF formation. However, the sedimentary cover is similar, with red algae 

and rhodolites. 

 

5.3 Holocene sea-level rise and formation of the SRF 

 

At the last glacial maximum, when sea level was ~130 m below the current sea-

level (Lambeck et al., 2014), the NTSRN was exposed to NE trade winds. These winds 

must have formed large aeolian dunes fields, as actually existing on the continent 

(Figure 2B). When the sea-level rose and shoreline transgressed, the sediments of the 

aeolian dunes were reworked by the coastal environments, being analogous to the 

modern one, forming a spit-barrier islands system. This system might have formed as 

the coastline passed the limit S/SW of Coroa das Lavadeiras isolated sand body, near 

the actual 10 m depth, increasing the E-W longshore drift.  The ebb-tidal delta of this 

system driven sediment to the shelf, creating swash bars. In the shelf, swash bars were 

reworked by longshore current, as nowadays with the ETDG and nearshore of the 

Minhoto beach. Therefore, the dune field would have originated between 13 cal. ky BP 

and cal. 6 ky BP. This evolution, with sand ridges shaped by ebb-tidal delta and shelf 

reworking, was proposed by McBride and Moslow (1991). Progressive coastline retreat 

left behind sand ridges, that becoming more parallel to the coastline, and then inactive 

(Nnafie et al., 2014). 
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6. Conclusions 

 

The multi-scale analysis of the subaqueous dunes field, adjacent to Galinhos, 

Northeast Equatorial Shelf of Brazil, allowed us to understand the actual seabed 

morphodynamic in the inner shelf, between 5 to 10 m depth. In addition, with the data 

it was possible to discuss their possible origin and development, bringing up new ideas 

of sea-level rise and coastal retreat occurred during the Holocene on this shelf. The 

results and discussions of this research showed that: 

i) The subaqueous dunes field (SRF) may have originated from ebb-tidal deltas 

swash bars reworked by longshore drift, during the transgression between 13 cal. ky 

BP and 6 cal. ky BP. Aeolian dune fields would have fed the tidal channels, which input 

sediments to the ebb-tidal delta. This delta shaped swash bars that were reworking in 

the shelf, producing nearshore sand ridges. Probably, this spit-barrier island system 

was more to east of the modern ETDG system. 

ii) The development of these sand ridges continued at least until the maximum 

Holocene sea-level rise in the NTSRN, about 6 cal. ky BP. At that moment, the sea-

level was 2.4 m higher than the current level. The sand ridges that today is closer to 

the shoreline were formed. With the movement of the shoreline to S, sand ridges were 

left behind and became inactive. When sea-level fell and the E spit-barrier island 

system closed, sand ridges development ceased. This made the SRF subject to 

erosion by the longshore drift when closest to the coastline. The offshore sand ridges 

are larger due to bigger sediment input, implying a greater number of inlets or greater 

sedimentary input from the aeolian dunes to the tidal channels. 

iii) SRF erosion in the nearshore may feed the Galinhos aeolian dune field, 

which in turn provides sediment to Galinhos tidal channels. The inlet input sediment to 
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the ETDG. The ETDG swash bars are reworked by the E-W longshore drift, forming 

sand ridges offshore of Minhoto beach, similar to those of the SRF. Seemingly, it 

occurred in the same way in the SRF formation. 

iv) Longshore drift and ETDG impact the actual SRF layout. 

v) Megarippes and ripples are drift from NE to SW on the offshore side of the 

dunes of the area covered by the swath bathymetry. The ripples have up to 30% 

carbonate content. The dynamics seem to originate in the dunes N of the SRF, which 

are richer in carbonate. The carbonate content is reduced with the dynamics and the 

carbonate grain decreases in granulometry. The zigzag pattern seen in satellite image 

act as channels for the passage of this sediment, filling the troughs between the sand 

ridges of SRF, and then reworking again. This performs a seabed dynamic from N to 

S. 

vi) The rhodolites and algae difficult the ripples dynamics; pipelines and outfall 

act as barriers and influence the dunes morphology. 

vii) SRF large dunes appear to be inactive, with algae limiting the sediment 

mobility on the crest and being eroded in the troughs of the amalgamated dunes that 

form the sand ridges. 

This research may help as a model for shoreface-attached/ detached sand 

ridges, which formed with the coastline transgression during the Holocene on a starved 

platform with mixed sedimentary coverage. In addition, it improves the understanding 

of seabed morphodynamic in this type of shelf. The origin of the SRF remains a 

hypothesis, needing to be confirmed with seismic profile and core. Finally, new quest 

appears as the differences that make the morphology different from shoreface-

detached sand ridges on other shelves. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A análise multi-escala do campo de dunas subaquosas, adjacente a Galinhos 

e Guamaré, plataforma equatorial do Brasil permitiu compreender a morfodinâmica 

sedimentar atual na plataforma interna, entre as isóbatas de 5 a 10 m. Além disso, foi 

possível discutir sua provável origem e formação, trazendo à tona novas ideias de 

como aconteceu a subida do nível do mar no Holoceno e a transgressão das fácies 

costeiras.  

O campo de cordões arenosos (CCA) é formado por dunas médias a grandes 

amalgamadas, com cristas na direção SW-NE. A assimetria em perfil dessas dunas 

indica que elas se formaram a partir de um fluxo predominante para NW, o mesmo da 

corrente de maré vazante atual. Foram identificadas dunas similares às amalgamadas 

dos cordões, que provavelmente são protodunas do cordão arenoso. 

Análise de sonar mostra que as cristas das dunas do CCA são compostas 

principalmente de campo de algas marinhas e rodólitos. Esses últimos dificultam a 

dinâmica sedimentar na plataforma. Portanto, as dunas do estão inativas com a 

dinâmica atual, sendo assim palimpsesto. Entretanto, há um fluxo sedimentar entre 

suas calhas. Essa dinâmica ocorre com deriva de ripples e megaripples, observáveis 

no mosaico sonográfico.  

As megarippes e ripples fluem de NE para SW, direção da corrente de maré 

enchente e correntes de ondas gerada pelo vento, no flanco costa afora das dunas do 

CCA e das mais próximas à costa. As ripples tem o teor de carbonato de até 30%. A 

dinâmica parece originar nas dunas a N do CCA, mais ricas em carbonatos. O teor de 

carbonato é reduzido com a dinâmica, diminuindo também a sua granulometria. As 

reentrâncias vistas em imagem de satélite funcionam como canais para a passagem 

desse sedimento, preenchendo as calhas entre os cordões arenosos, que são então 

remobilizados novamente, produzindo uma dinâmica sedimentar de N para S. Os 

emissários da Refinaria Potiguar Clara Camarão e os dutos instalados pela indústria 

de óleo e gás são barreiras para a dinâmica sedimentar e influenciam a morfologia 

das dunas. 

Os resultados e discussões dessa pesquisa mostraram que o CCA pode ter se 

originado a partir de deltas de maré vazante, provavelmente formados durante o recuo 

da linha de costa entre 13.000 AP e 6.000 AP. Campos de dunas eólicas alimentariam 
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os canais de marés com sedimento. Por sua vez, os canais forneciam sedimentos ao 

delta, gerando barras que eram remobilizadas pela corrente de deriva litorânea, 

formando cordões arenosos próximo à costa. Essa dinâmica ocorre atualmente, 

formando cordões na face praial da praia de Minhoto. 

Provavelmente, esse sistema de entrada de maré ficava mais a E do atual 

sistema de Guamaré. Esse desenvolvimento continuou até o máximo do nível do mar 

no Holoceno cerca de 6.000 AP, quando o mar estava 2,4 m mais alto que o nível 

atual. O movimento da linha de costa para S deixou cordões arenosos distantes costa 

e inativos. O recuo do nível do mar para o nível atual e fechamento do sistema a E 

teria descontinuado o desenvolvimento de cordões arenosos. Os cordões arenosos 

mais próximo da costa tornaram-se sujeitos a erosão pela corrente de deriva.  

A erosão do CCA próximo à costa provavelmente alimenta o campo de dunas 

eólicas de Galinhos, que por sua vez fornece sedimento ao canal de maré de Galinhos 

e que, por fim, desemboca no delta de maré vazante de Guamaré.  

Essa pesquisa auxiliou a compreensão da morfodinâmica da cobertura 

sedimentar na região. Além disso, esse estudo pode servir como modelo para 

shoreface-attached/detached sand ridges, que se formaram com a transgressão da 

linha de costa durante o Holoceno nas plataformas da região Nordeste do Brasil e 

demais plataformas análogas.  

A origem do CCA e suas formas de fundo permanece uma hipótese, precisando 

ser confirmada com sísmica e testemunhos. Além disso, deve-se analisar o que 

tornam a morfologia diferente dos shoreface-attached/detached sand ridges em outras 

plataformas. 

Ao participar de várias campanhas de aquisição de dados, alguma experiência 

é obtida. A qualidade dos dados hidroacústicos depende essencialmente do clima de 

ondas. A aquisição de dados na plataforma setentrional do Rio Grande do Norte tem 

que ser iniciada durante madrugada e finalizar ao meio dia. A diferença do clima de 

ondas aparece claramente nos dados da S4. Além disso, como não há portos 

adequados, deve-se escolher com muito cuidado os dias em relação a tabua de maré.  

A montagem dos equipamentos influencia consideravelmente no dado. Um 

patch test feito com cuidado e atenção deve ser realizado a cada montagem. Por fim, 

processar o dado também é interpretar. Precauções devem ser tomadas ao excluir 

dados 'espúrios', pois podem ser um dado real.  
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