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ABSTRACT

Lidar data along a stretch of the northern sector of the Rio Grande do Sul coastline dominated by  transgressive  
dune fields and  maximum foredunes height defined with high and continuous resolution allongshore morphological  
changes resulting from the dominant northeast wind and presence of washouts. Oblique trailing ridges of transverse,  
barchans and parabolic dunes are the most striking features being more developed along the  less urbanized sector  
represented by Dunas Altas beach. Due to the lower number of washouts, higher preservation of the foredunes is  
also found at this beach. Blowout features off all kinds are well spread along both beaches being the higher ones  
initiated by washouts breaking the foredunes. Slope differences between the two beaches is also evident but difficult  
to explain without sampling and field work. the results obtained by the lidar method, highlight  its  application as a  
tool for coastal management since previous surveys done before and during the urbanization process can indicate 
main pathways of transgressive dune migration as well as the number and dimensions of washouts flowing to the  
beach. In such way coastal hazards related to wind and washouts can be mitigated. 

1. INTRODUÇÃO 

A interação entre processos eólicos e hidrodinâmicos associados à granulometria do sedimento e orientação da 
linha  de  costa  resultam  em  variabilidade  morfodinâmica  tanto  lateral  como  transversal  no  sistema  costeiro 
representado pela praia, dunas frontais e campo de dunas interiores. A variabilidade é caracterizada principalmente 
por diferenças de largura e declividade da praia associada aos estágios morfodinâmicos modais, a altura e largura das 
dunas frontais, a presença de sangradouros e as feições morfológicas associadas tanto às dunas frontais como ao 
campo de dunas interiores. 

 A variabilidade  expressa  diferenças  relativas  na  intensidade  dos  processos  costeiros  os  quais  podem  ser 
visualizados e interpretados por diferentes ferramentas provenientes das geotecnologias como: fotogrametria terrestre 
e aérea, sensoriamento remoto, posicionamento por satélites, topografia clássica e, mais recentemente, laser scanner– 
LIDAR (Light Detection and Ranging). Cada uma das citadas ferramentas apresentam suas limitações e vantagens.



O objetivo desse trabalho é visualizar e interpretar através dos dados de LIDAR a variabilidade morfodinâmica 
da área emersa do sistema costeiro representado por dois balneários contíguos no litoral norte do RS.  Neste setor 
devido a associação entre a orientação da linha de costa em relação ao ventos dominantes temos as dunas frontais 
mais altas da costa do RS (Calliari et al. 2005; Martinho et al. 2011). Adicionalmente, a diferença na intensidade da 
urbanização  dos  balneários  nos   permite  visualizar  diferenças  morfológicas  associadas  a  esse  fator  quanto  a 
continuidade das dunas frontais, a presença de sangradouros, as diferentes morfologias  associada ao campo de dunas 
interiores e a  presença de drenagem.

1.1 Características da Área 

Os balneários de Dunas Altas (DA) e Santa Rita (SR) localizam-se no município de Palmares do Sul, Rio Grande 
do Sul, coordenadas 567825 E 6636920 N a 568597 E 6638806N, fuso 22. Ambos pertencem à praia de Quintão, 
com 11 km de extensão, sendo a praia mais meridional do litoral norte gaúcho. Os trechos citados estão no extremo 
sul  dessa,  sendo o farol  Berta o limite sul. De acordo com os estágios morfodinâmicos descritos por Wright & 
Short,1984)  os  balneários  apresentam  estágios  modais  intermediários  a  dissipativos  (Calliari  et  al.  2006).  A 
declividade média das praias é baixa, aproximadamente 2%, com poucos e inexpressivos cúspides praiais (Martins 
1967). O setor está sob progradação (Toldo Jr. et al. 2006) apresenta uma linha de costa retilinizada com orientação 
nordeste-sudoeste e está recoberto por extensos campos de dunas transgressivas (Tomazelli,1992; Martinho et al. 
2009) as quais progradam sobre banhados e um conjunto de lagoas costeiras. As dunas frontais são frequentemente 
interrompidas  por  sangradouros  e  os  sedimentos  da  praia  e  dunas  são  constituídos  de  areias  finas  quartzosas 
(Martins, 1967, Pereira et al.2010).   

2. MATERIAL E MÉTODOS

O laser scanner consiste de um sensor ativo (possui a sua própria fonte de energia) produzindo luz laser em uma 
frequência específica para medir distância, ou seja, o sensor emite um feixe de energia (à velocidade da luz) para o 
alvo (árvores, construções e etc) medindo a distância e tempo de retorno até o sensor. O sistema emite um grande 
número de feixes, gerando uma nuvem de pontos de alta acurácia (15 cm na altimetria e 1/1000 da altura de vôo na 
planimetria)  segundo  o  Manual  of  Photogrammetric  Mapping  (2002)  do  U.S.Army Corps  of  Engineers.  Neste 
trabalho foram utilizados dados brutos, arquivos em formato ASCII com nove colunas (t,x2,y2,z2,i2,x1,y1,z1,i1), de 
um recobrimento lidar  efetuado sobre  todo o litoral  norte  do Rio Grande do Sul  fornecidos pela  Secretaria  do 
Patrimônio da União do Rio Grande do Sul (SPU-RS). O levantamento foi efetuado em julho de 2010 com um laser 
scanner  do  modelo  ALTM  2050,  sendo  processadas  nesse  trabalho  as  faixas  de  vôo  28  e  29.  A precisão  do 
levantamento é de 50 cm na planimétrica  e 15 cm na altimétrica. Na figura 1 é possível visualizar a nuvem de pontos 
gerada pelo laser scanner.

Figura 1. Nuvem de pontos gerada pelo sistema LIDAR, o exemplo acima corresponde ao balneário DA. Nota-se na 
figura o formato do cordão de dunas frontais.

Os arquivos brutos em formato ASCII, nuvem de pontos em projeção UTM referenciadas em SIRGAS 2000, 
foram processados no aplicativo ALDPAT versão 1.0 desenvolvido pelo Internacional Hurricane Research Center da 
Florida International University. A partir dos dados processados por esse aplicativo, gerou-se um modelo digital de 
superfície (MDS) com o Golden Surfer,  aplicativo utilizado para gerar uma malha regular de pontos através de 
interpolação. O MDS gerado foi convertido do formato .grd para .ers com o objetivo de facilitar a visualização e 
manipulação dos arquivos.

As características morfométricas representadas pela linha de costa e base da duna foram obtidas da seguinte 
maneira:  Linha  de  costa  determinada  no  limite  inferior  da  praia  correspondente  a  linha  das  marés  de  sizígia 



(DHN,1992) na ausência de influência meteorológica. A determinação se deu sobre o MDS, gerando-se curvas de 
nível eqüidistantes 15 cm, dentro da precisão altimétrica proposta pelo LIDAR, sobrepostas às classes altitude (cores 
atribuídas para cada intervalo de 15 cm), com o objetivo de se aumentar a sensibilidade do operador às mudanças de 
altitudes e, consequentemente, à declividade do perfil. Com a geração da mesma, foi possível visualizar a linha de 
costa, primeira linha continua que dá inicio a um aumento na declividade até a base das dunas; Base das dunas: 
Identificada visualmente através da sobreposição das curvas de nível sobre o MDS. A base da duna é a primeira linha 
que dá inicio a um aumento brusco na declividade do perfil. 

Os perfis de praia foram efetuados diretamente sobre o MDS, levantados perpendicularmente a partir da linha de 
costa  até  a  crista  da duna.  O espaçamento entre  os  mesmos foi  de 250 m.  A altura das  dunas foi  determinada 
levantando-se pontos na crista das mesmas diretamente no MDS. Os pontos foram coletados em todas as dunas na 
maior e menor altitude da crista. Quanto aos sangradouros, levantou-se o número dos que desaguavam na face da 
praia e média de ocorrência por km.

Após a coleta das citadas informações, as mesmas passaram por um processo de transformação de altitudes. A 
transformação foi efetuada com o objetivo de se converter as altitudes geométricas em ortométricas (referenciadas ao 
marégrafo  de  Imbituba)  e,  para isso,  foi  utilizado o modelo geoidal  gerado  pelo Laboratório  de  Tecnologia de 
Geoinformação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) para todo o litoral norte do RS (faixa de  Palmares 
do Sul a Torres). As altitudes foram convertidas pela Eq. (1). 

H=h-N  (1)

Onde: H é a altitude ortométrica; h é a altitude geométrica; N é a ondulação geoidal;

3. RESULTADOS

Os mapas hipsométricos gerados para os balneários DA e SR podem ser visualizados respectivamente nas Fig. 2 
e  4. Sobrepostos aos mesmos estão a linha de costa, base das dunas e perfis levantados. A orientação da linha de 
costa e  base da duna em relação ao norte de quadrícula (NQ) e geodésico (NG) foi  computada para ambos os 
balneários, assim como a altitude ortométrica. Os resultados para ambos os balneários podem ser visualizados na 
Tab.1.

Tabela 1. Altitude ortométrica e orientação da linha de costa e base da duna para os balneários DA e SR.
Dunas Altas Santa Rita

Linha de Costa Base da Duna Linha de Costa Base da Duna
NQ NG Alt(m) NQ NG Alt(m) NQ NG Alt(m) NQ NG Alt(m)

17°16'24” 16°54'50” -0,57 17°52'22” 17°30'49” 1,53 16°18'39” 15°56'54” -0,4 15°15'8” 14°53'24” 1,25

Treze perfis de praia foram levantados, sendo nove em DA e quatro em SR. A declividade dos perfis e largura da 
faixa de praia, medida com origem na linha de costa à base da duna, pode ser visualizada na Tab. 2 e 3. Nas Figuras 3 
e 5 é possível visualizar os perfis plotados para ambos os balneários.

Tabela 2. largura de praia e declividade dos perfis para DA.
Dunas Altas

Perfis Largura (m) Declividade Perfis Largura (m) Declividade

Perfil 1 58 2°4'24” ou 3,62% Perfil 6 48,61 2°28'25” ou 4,32%

Perfil 2 123,6 58'26” ou 1,70% Perfil 7 63,7 1°53'24” ou 3,30%

Perfil 3 68,6 1°45'10” ou 3,06% Perfil 8 179,7 40'13” ou 1,17%

Perfil 4 47,33 2°32'32” ou 4,44% Perfil 9 50,8 2°21'54” ou 4,13%

Perfil 5 48,26 2°29'27” ou 4,35%
Tabela 3. largura de praia e declividade dos perfis para SR.

Santa Rita

Perfis Largura (m) Declividade Perfis Largura (m) Declividade

Perfil 1 41,44 2°16'48” ou 3,98% Perfil 3 76,79 1°13'51” ou 2,15%

Perfil 2 79,14 1°11'40” ou 2,08% Perfil 4 47,95 1°58'15” ou 3,44%



Figura 2. Mapa hipsométrico do Balneário Dunas Altas-RS.

Figura 3. Perfis levantados no balneário DA.



Figura 4. Mapa hipsométrico para o Balneário Santa Rita-RS.

Figura 5. Perfis levantados no balneário SR.
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4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

É notável nos mapas hipsométricos das Fig. 2 e 4 o potencial do método que através da topografia e morfologia 
detalhadas e contínuas indicam de forma indireta a predominância de processos eólicos, representado pelo vento 
Nordeste (NE) na morfologia do campo de dunas interiores. Rastros lineares residuais  “trailing ridges”, (Hesp e 
Martinez, 2008) com gradientes topográficos decrescentes e oblíquos em relação à orientação da linha de costa 
(especialmente na Fig. 2) são feições marcantes. Essa morfologia é devido à presença de vegetação que ancora as 
bordas  de  dunas  transgressivas  transversais,  parabólicas  e  barcanóides  e  se  estende  por  centenas  de  metros, 
alcançando escalas quilométricas que ultrapassam a área de levantamento. Na Figura  4 esta morfologia é menos 
desenvolvida  pelo  processo  de  urbanização  mais  intenso em SR comparativamente  ao  de  DA ainda  incipiente. 
Detalhes dos rastros lineares são mostrados na Figura 6.

Figura 6. Detalhe dos rastros lineares residuais deixado pelas dunas transgressivas, do cordão alto de dunas frontais e 
de um sangradouro migrando entre o campo de dunas. A imagem representa a parte norte do balneário DA 

imediatamente ao sul do sangradouro.

Outra característica marcante é a continuidade de grandes dunas frontais com morfologia mais retilinizada no 
setor norte de Dunas Altas a qual contrasta com o setor sul deste mesmo balneário como também com a maior parte 
do  setor  urbanizado  do  balneário  Santa  Rita  (Fig.  4)  onde  os  sangradouros  rompem  o  cordão  contínuo 
transformando-o em segmentos mais curtos sob a forma de massas isoladas em forma de U, com extremidades 
voltadas  para  o  continente  devido  à  intensa  ação  do  vento  NE,  verificando-se  o  papel  dos  sangradouros  na 
desestabilização das dunas frontais através da erosão.

A cerca de 500 m da extremidade sul de DA o sangradouro propiciou a formação de um blowout (ruptura de 
deflação) com 102 m de comprimento (Fig. 7).

Figura 7. Ruptura de deflação (blow out) causada pela presença de um grande sangradouro localizado ao sul de DA.



Segundo Hesp (2000) rupturas de deflação são feições mistas (erosivo-deposicionais), formadas pela erosão do 
vento em dunas pré-existentes. A areia erodida pelo vento da bacia de deflação e das paredes adjacentes  é depositada 
imediatamente a sotavento na forma de lobo deposicional. 

Como evidenciado nas Fig. 2 e 4 a altura das dunas frontais atinge valores máximos da ordem de 12 m. A altitude 
média em DA é de 7,66 m (desvio padrão de 1,49), e em SR é de 6,76 m (desvio padrão de 1,14). A metodologia 
considerávelmente  mais  precisa  do  LIDAR corrobora  os  resultados  obtidos  por  Calliari  et  al.  (2005).  Deve-se 
ressaltar que a metodologia usada no trabalho citado consistiu na medição de largura da praia e altura das dunas a 
intervalos de 10 Km. O levantamento LIDAR evidencia a presença muitos outros tipos de rupturas de deflação tipo 
calha no cordão de dunas frontais, e tipo bowl (bacia/mais profundo) ou tipo sauce (pires/mais raso) no campo de 
dunas transgressivas (Fig. 8). Segundo Hesp (2000) o tipo calha é mais alongado com paredes íngremes e profundo 
podendo cortar toda a duna ao passo que os tipo bacia desenvolvem-se em terrenos de dunas relativamente planos 
com declive baixo, ou na crista das dunas. 

      

Figura 8. Blow outs (rupturas de deflação) tipo fenda no balneário SR (esquerda) e tipo bacia no balneário DA 
(direita).

Nas dunas de ambos balneários estas feições nos indicam que o sistema de dunas frontais pode ser classificado 
como os tipos 3 ou 4  na classificação morfodinâmica de Hesp (2002). 

A análise da Tab. 2 indica que a largura média da faixa de praia no balneário DA é de 76,51 m,  porém a mesma 
cai para 55,04 quando se desconsidera os perfis 2 e 8, medidos sobre sangradouros. No balneário SR a média cai para 
61,33  m.  A  declividade  média  do  faixa  de  praia  do  balneário  DA é  de  1,91°  ou  3,34%,  média  calculada 
contabilizando-se todos os  perfis,  e  2,22° ou  3,88%  excluindo-se  do cálculo os  perfis  2  e  8.  O balneário  SR 
apresenta perfis de menor declividade, 1,67° ou 2,91%, sinalizando o mesmo como um setor mais dissipativo (Fig. 3 
e  5). Estes  resultados  podem  indicar  variação  granulométrica  com sedimentos  levemente  mais  grossos  para  o 
balneário  Dunas  Altas,  entretanto  esses  dados  precisam  ser  checados  através  de  amostragem  de  campo  e 
processamento de laboratório. A análise conjunta das tabelas 1,2 e 3 indicam que largura da praia não seria um fator 
determinante para explicar a pequena variação na altura das dunas entre os dois balneários contíguos.  Entretanto 
levando-se em consideração a maior efetividade do vento na transferência de sedimentos da praia para as dunas, a 
menor declividade associada ao balneário DA favoreceria a maior altura das dunas uma vez que em  praias menos 
inclinadas (mais dissipativas ) essa relação é verdadeira (Short e Hesp,1982 ) desde que mantida a mesma orientação 
da  costa  em  relação  ao  vento  predominante.  O  mesmo  raciocínio  se  aplica  a  granulometria.  Estirâncios  com 
sedimentos mais finos fornecem mais sedimentos para as dunas frontais. 

A média de sangradouros para o balneário Dunas Altas é de  2,65 sangradouros/km. Seis foram contabilizados 
nesse balneário, sendo quatro de ocorrência natural e os dois restantes formados artificialmente para a drenagem de 
águas pluviais em áreas edificadas. Em Santa Rita a média de sangradouros sobe para 3,10 sangradouros/km (Fig. 9). 
Isso pode ser atribuído ao fato de tal balneário apresentar um número maior de áreas urbanizadas. Em um trecho de 
1058 m apenas um sangradouros é de ocorrência natural, sendo os demais formado pela drenagem de vias urbanas 
perpendiculares à linha  de costa.  Para o trecho de costa estudado, uma média de 3,01 sangradouros/km foram 
contabilizados, uma média que corrobora os valores encontrados por Figueiredo e Calliari (2005).    



Figura 9. Concentração de sangradouros no trecho de praia estudado por km.

Os resultados e discussão mostram que os levantamentos LIDAR em dois balneários do litoral  norte do RS 
definem de forma detalhada e contínua a variabilidade morfológica lateral existente ao longo dos mesmos. O grau de 
detalhe  e  recobrimento  do  método permite  identificar  de  forma  inédita  para  esse  setor  do  litoral  os  principais 
processos dinâmicos responsáveis pelos padrões morfológicos encontrados. Relações morfodinâmicas entre a altura 
das dunas e as características morfométricas da praia como largura, granulometria dos sedimentos e declividade, com 
exceção  desta  última,  são  incipientes  justamente  pelo  fato  do  estudo  ter  se  concentrado  num  trecho  curto.  A 
facilidade de obtenção de  infinitos  perfis  perpendiculares  à  praia  permite  uma rápida  e  precisa  visualização  da 
variabilidade  dos  sistemas  praiais  exemplificado  aqui  por  dois  balneários  contíguos  com  diferentes  grau  de 
urbanização.  Métodos  estatísticos  aplicados  ao  grande banco  de  dados  que  pode  ser  gerado  por  esse  método 
apresentam um imenso potencial para explicar os principais fatores que regem a variabilidade morfológica costeira. 
O método apresenta grande aplicação no manejo costeiro uma vez que levantamentos prévios ao estabelecimento de 
balneários podem indicar direções preferenciais de migração de dunas e  número e amplitude dos sangradouros que 
deságuam na  praia.  Assim  riscos  costeiros  relacionados  a  ação  do  vento  e  da  água  (sangradouros)  podem ser 
mitigados. 
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