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Abstract:

The transgressive dune field located between Cidreira and Tramandaí  is  the biggest  one of the 
northern littoral of Rio Grande do Sul, and the only one that is still connected to the beach system. 
By  using  satellite  images  and  knowing  the  main  direction  and  rates  of  dune  migration  it  was 
possible to define three zones in the dune field that were distinct to each other by the position in 
relation to the sand source (beach) and to the urban area: i) one disconnected from the sand source, 
ii) another one still connected, and iii) the third one where the dunes are in contact to the urban area. 
The  analysis  of  aeolian  data  allowed  to  established  two  future  possibilities  for  the  dune  field 
migration  under  time  periods  of  10,  30  and 50  years:  one  considering  the  maintenance  of  the 
connection with the beach, and the other one considering the disconnection. For both possibilities 
the behavior of the dune field was analyzed. Areas that are distinct by their aeolian dynamic and 
sand input were identified in a thematic map, as well as areas of Pinus forestation that could cause 
great damages to the dune field, and finally areas of potentially high threaten to urban areas due to 
dune migration.
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1.Introdução:

A Planície Costeira do Rio Grande do 
Sul – RS é representada por cerca de 630 km 
de  costa  aberta  arenosa,  do  tipo  barreira-
laguna, dominada por ondas, num regime de 
micro-marés,  com  sedimentos  praiais, 
eólicos  e  lacustres  ocupando  a  faixa 
compreendida entre Torres e Chuí, orientada 
no  sentido  NE-SW  e  caracterizada  por 
depósitos  quaternários  inconsolidados 
(Villwock e Tomazelli, 1995). 

O  Litoral  Norte  do  RS  encontra-se 
praticamente todo urbanizado restando hoje 
poucas  áreas  onde  o  ambiente  encontra-se 
preservado. Uma destas áreas é o campo de 

dunas  compreendido  entre  os  municípios  de 
Cidreira e Tramandaí. (Figura 1)

Este campo de Dunas Transgressivas é o 
único  ligado  ao  sistema  praial,  possibilitando 
assim sua alimentação de areia, encontrando-se 
bem preservado abrangendo uma área de 31,5 
Km² (Tomazelli et al, 2003)

Dentro  deste  panorama  este  trabalho  se 
propõe: a zonear o campo tendo com base nos 
parâmetros  de  dinâmica  eólica;  elaborar 
cenários  de  representações  das  tendências  de 
migração em 10, 30 e 50 anos; e mapear áreas 
onde  a  atividade  eólica não  tenha  obstáculos, 
considerando sua posição em relação à mancha 
urbana,  e  identificando  áreas  de  potencial 
conflito. 



1.1-Campos de dunas transgressivas

Um  campo  de  dunas  transgressivas 
pode ser entendido como um depósito eólico 
de  areias  movimentando-se  na  direção  do 
vento sobre os terrenos adjacentes (Hesp e 
Thom, 1990). 

Um  campo  de  dunas  pode  ser 
compreendido entre dunas vegetadas e não-
vegetadas (livres). No campo em estudo as 
dunas  vegetadas  são  as  dunas  frontais  e 
dunas  embrionárias,  o  campo  de  nebhkas, 
além  de  feições  erosivas  que  permitem  o 
escape da areia para o interior do continente. 
As dunas livres se alternam entre lençóis de 
areia  e  feições  dunares  como  barcanas, 
cadeias barcanóides e transversais, podendo 
ocorrer  dunas  parabólicas  e  outras  formas 
eólicas (Tomazelli, 1994).

2.A Dinâmica Eólica da área:

Tomazelli (1993), aplicando o método 
de  potencial  de  transporte  de  areia  pelo 
vento de Fryberger (1979), verificou que os 
ventos na área de estudo se caracterizam por 
um  regime  bi-modal,  de  alta  energia  com 
direção de deriva resultante SO (Az = 225°).

As taxas de migração das dunas livres 
foram estabelecidas  na  ordem de  10  a  38 
m/ano  com  sentido  NE/SO  (215  a  250°) 
estabelecidas através de fotografias aéreas e 
26 m/ano e sentido NE/SO (230°) observado 
em medições no terreno. 

3.Materiais e Métodos:

Para espacialização destes dados optou 
por  usar  como  base  cartográfica  uma 
imagem  LANDSAT  7  de  1999 
georreferenciada, mais especificamente uma 
fusão  da  imagem  pancromática  com  a 

composição  de  bandas  3,4,5  feita  no  IDRISI 
adotando resolução espacial de 20 m.

Para trabalhar a imagem, foi  utilizado o 
software ArcGis 8.1 que permitiu criar  layers 
vetoriais  identificando  a  distribuição  espacial 
de mancha urbana, campo de dunas,  lagoas, e 
demais  terrenos.  A  proposição  de  zonas  e 
cenários  foi  realizada também neste  software. 
Os trabalhos de campo serviram para localizar e 
registrar  fotograficamente  feições  eólicas  e 
obstáculos para a alimentação de areia.

3.1-Faixa de alimentação

Após a  criação dos layers  vetoriais  foi 
identificada a área  de alimentação do campo de 
dunas livres pelo setor praial. 

Esta área compreende as dunas frontais, o 
campo  de  nebhkas,  as  bacias  de  deflação  e 
demais  feições  eólicas,  onde  se  formam  os 
corredores de alimentação.

Por este critério se estipulou como sendo 
a “Faixa de Alimentação” toda a faixa de dunas 
vegetadas não urbanizadas entre os municípios 
de Cidreira e Tramandaí, criando-se um  layer 
também para isso.

3.2-Zoneamento

A  partir  dos  vetores  foram  definidos 
critérios identificando as zonas do campo tendo 
base na alimentação de areia desobstruída e/ou 
interrompida. A definição destas zonas parte da 
projeção de uma linha de direção preferencial 
do  vento  NE-SO  (Azimute  225º)  nos  limites 
norte e sul da Faixa de Alimentação, 

Para ilustração da situação foi criado um 
perfil  transversal  que  permite  visualizar  as 
principais características de cada zona quanto a 
alimentação de areia e movimentação de dunas. 

3.3-Cenários



Após  esta  etapa,  foi  estabelecido  um 
modelo de dinâmica da área, projetando duas 
situações  do  campo  (a)  prevendo  a 
continuidade da faixa de alimentação e (b) 
prevendo sua extinção,  em cenários de 10, 
30 e 50 anos a contar da data da imagem. 

 Este  ensaio  foi  determinado  pelos 
parâmetros de direção preferencial, taxas de 
mobilidade, e situação quanto à alimentação 
de areia do sistema praial. 

Para tanto considera-se que: 
1- Os dados de mobilidade das dunas 

se  processam  uniformemente  ao  longo  de 
toda a área do campo, com direção e taxas 
de migração determinadas.

2- Mantém-se a direção de movimento 
das  dunas  como 225°  para  toda  a  área  do 
campo  de  dunas,  excluindo  as  possíveis 
influências de deflexão do vento. e eventuais 
alterações  causadas  pelo  efeito  de  sombra 
projetado pela mancha urbana.

3- A taxa de migração utilizada foi a 
encontrada  na  em  campo  por  Tomazelli 
(1993) estabelecendo uma taxa média anual 
de  cerca  de  26  m/ano,  não  sendo 
considerados  valores  diferenciados  por 
forma eólica ou área do campo de dunas.

4- Para os cenários, o limite oeste do 
campo  foi  mantido  como  sendo  as  lagoas 
costeiras  e  os  campos  adjacentes.  O 
extravasamento  do  campo  ao  sul,  indica 
quanto  do  campo  estará  se  dirigindo  aos 
obstáculos de beira de estrada e área urbana.

A  elaboração  dos  cenários  foi  feita 
com o deslocamento do layer de dunas livres 
no sentido NE-SO nas distâncias estipuladas. 

3.4-Mapa temático

A elaboração  do  mapa  temático  teve 
base  nos  resultados  dos  cenários  e 
zoneamento.  Foi  acrescentado  também  a 
presença  de  florestamentos  de  Pinus 

identificados  durante  o  trabalho  de  campo  e 
posteriormente identificados na imagem.

4.Resultados:

4.1-Zoneamento do Campo de Dunas

A aplicação  de  linhas  de  orientação  do 
vento a partir do limite norte e sul da faixa de 
alimentação permitiu identificar três principais 
zonas  (Figura  2),  que  caracterizam diferentes 
situações do campo de dunas quanto à presença 
e  posição  do  campo  em  relação  à  mancha 
urbana e a fonte de areia.

A Zona I é caracterizada pela interrupção 
da  alimentação  de  areia  para  o  campo.  Está 
localizada  à  oeste  da  mancha  urbana  de 
Tramandaí  estendendo-se pela porção noroeste 
do Campo de Dunas até as margens da Lagoa 
Fortaleza em Cidreira. 

A Zona II é caracterizada por estar ainda 
ligada  ao  sistema  praial  recebendo,  portanto, 
areia  através  dos  corredores  de  alimentação. 
Apresenta uma extensa área que vai da praia e 
da  Faixa  de  Alimentação  até  a  Lagoa  da 
Fortaleza em Cidreira.

A  Zona III é a menor das 3 zonas, mas 
possivelmente aquela que traz maiores questões 
quanto  à  sua  gestão.  Está  localizada 
principalmente  no  contato  entre  o  campo  de 
dunas  e  a  mancha  urbana  de  Cidreira.  A 
principal  questão  que  envolve  esta  parte  do 
campo eólico é o avanço das dunas em direção 
a casas e estradas. 

4.2-Cenários

Mesmo  com  a  manutenção  da  faixa  de 
alimentação  (Figura  3),  é  perceptível  a 
mudança  na  área  no  campo  em  especial  no 
norte do campo na zona I, onde a alimentação 
já foi interrompida pela urbanização. Na zona II 
a tendência é a manutenção da área do campo, e 



a migração das dunas em direção à estrada 
ao  Sul.  A  zona  III  diminuirá  de  tamanho 
tendendo  a  invadir  os  limites  urbanos  de 
Cidreira.

Com o  corte  do  suprimento  de  areia 
(Figura 4) para o Campo de Dunas, este terá 
toda a sua área diminuída, principalmente na 
zona II, onde atualmente ainda existe ligação 
do campo de dunas com a área fonte.

5. Discussão e propostas de manejo:

Durante o trabalho foram identificadas 
duas áreas com presença de florestamentos 
de  Pinus, uma no limite sudoeste do campo 
de dunas, e outra próximo a mancha urbana 
de Tramandaí. 

Foram  identificadas  com  base  nos 
cenários, áreas potenciais de conflito entre as 
dunas e casas no município de Tramandaí e, 
principalmente, no município de Cidreira.

Após o zoneamento e os cenários foi 
possível  elaborar  um  mapa  temático 
diferenciando 3 áreas principais para manejo 
definidos  pela  morfodinâmica,  2  áreas  de 
florestamentos de Pinus e algumas faixas de 
potencial  conflito  de  casas  e  dunas  em 
Cidreira e Tramandaí (Figura 5).

Foi  identificada  como  Área  de 
Alteração Morfológica toda aquela que nos 
cenários foi  indicada como que extinto em 
50 anos.

Trata-se de  uma área que  está  sendo 
modificada pelo processo de estabilização e 
vegetação  das  dunas  livres,  diminuição  de 
seu tamanho comparado ao resto do campo e 
aumento de ambientes paludiais. 

É uma área de abrigo e alimentação de 
fauna e flora sendo considerada uma área a 
ser monitorada e preservada.

A  Área  de  Dinâmica  Natural 
Preservada compreende aquela ligada com 
a  alimentação  praial  (Zona  II)  e  aquelas 

áreas  que  ainda  teriam  suprimento  de  areia 
mesmo sem a ligação com a fonte praial.

 A Zona  II  não  possui  barreiras  para  a 
alimentação formando uma extensa área onde 
pode-se observar a transição dos ambientes de 
praia, duna frontal, dunas vegetadas, ambientes 
paludiais, dunas livres e lagoas costeiras. 

Recomenda-se a preservação desta área e 
principalmente  o  incentivo  de  atividades  de 
educação tanto para turistas e  para moradores. 

A  Área  de  Conflito das  dunas  com  a 
zona urbana está localizada essencialmente no 
município  de  Cidreira  (ZONA  III).  Isto  não 
impede que existam áreas assim no município 
de Tramandaí, mas para a identificação destas 
seria necessário um maior detalhamento. 

Técnicas  de  contenção  de  dunas  foram 
empregadas na beira da estrada, mas talvez seja 
interessante  analisar  a  possibilidade  de  se 
conter as dunas que margeiam a mancha urbana 
criando assim um limite,  tanto para o  avanço 
das dunas como para o avanço das casas.

As  Áreas  de  Florestamentos  de  Pinus 
estão  localizadas  em dois  pontos  distintos  do 
Campo  de  Dunas,  no  município  de  Cidreira 
perto do limite sudoeste do campo, e, próximo 
ao limite sul da mancha urbana de Tramandaí.

Para ambas as áreas devem observadas o 
comportamento  desta  espécie  de  rápido 
crescimento e propagação quanto à direção de 
sua  disseminação,  se  estiverem crescendo em 
direção  ao  campo  podem significar  um  sério 
problema  de  poluição  biológica, 
comprometendo  todo  o  ambiente  eólico  ali 
existente.

No florestamento de Tramandaí,  o  risco 
parece ser mais eminente, visto que a plantação 
encontra-se  à  barlavento  do  campo,  e  com a 
predominância  do  vento  NE  a  sua  dispersão 
para dentro do campo fica facilitada. Visto isso 
recomenda-se a retirada destes Pinus, visando a 
preservação do Campo de Dunas Livres.



6. Conclusões:

O  Gerenciamento  de  Campos  de 
Dunas Livres deve considerar que tal se trata 
de um ambiente de movimentação, com uma 
acentuada  dinâmica,  onde  esta  mobilidade 
das  dunas  causa  constantes  alterações  na 
paisagem local.

Também  é  importante  localizar  e 
delimitar  as  áreas  onde  ocorrem  a 
alimentação  de  areia  a  partir  do  sistema 
praial.  No  presente  trabalho  a  alimentação 
ocorre através da Faixa de Alimentação. O 
Zoneamento com base na direção do campo 
em  relação  ao  vento  e  a  fonte  de  areia 
permite identificar áreas alimentadas ou não 
pelo sistema praial.

A idéia do uso de cenários surge como 
um bom subsídio ao  identificar  e  localizar 
diferentes  comportamentos  para  um 
ambiente e projetar situações que possam vir 
a subsidiar a tomada de decisões a partir de 
um melhor  entendimento da espacialização 
de seus processos e tendências. 
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Anexos:

Figura 1: Localização da área de estudo.



Figura 2: Zoneamento do Campo de Dunas 
Livres e perfis esquemáticos.

Figura  3:  Cenários  na  situação  de 
manutenção da faixa de alimentação.

Figura  4:  Cenário  na  situação  de  Corte  do 
Suprimento de Areia.

Figura  5:  Áreas  para  manejo  do  Campo  de 
Dunas.


