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RESUMO 

 

Dunas costeiras assumem distintas morfologias, suas formas são determinadas de acordo com 

determinados fatores, dentre estes a vegetação. Na costa fluminense, na planície costeira de 

Cabo Frio ocorrem distintas morfologias. Este trecho do litoral está submetido a ventos de 

direção NE e condições climáticas de semiaridez. Entre as distintas ocorrências morfológicas 

de dunas, uma se destaca pela sua especificidade, associada à relação com a vegetação, a 

tipologia nebkas. Este tipo de duna se apresentam como acumulações eólicas em forma de 

montículos ancoradas pela vegetação. O objetivo deste trabalho foi identificar a morfologia 

nebkas em Cabo Frio, determinando sua relação com os aspectos vegetacionais que levaram a 

formação deste tipo de duna. Para tanto foram adquiridos dados bidimensionais e 

tridimensionais para avaliar especificidades desta tipologia. Os resultados mostraram que as 

moitas vegetacionais, formadas para sua sucessão ecológica foram determinantes para a 

morfologia  nebkas observada e que apresentam particularidades quando o padrão de 

acumulação sedimentar. As ilhas de vegetação demonstraram ser importantes para o 

ecossistema local, assim como as depressões entre dunas apresentaram papel essencial para 

transporte eólico.  

Palavras chave: Dunas Nebkas. Representação morfológica. Clusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Coastal dunes assume different morphologies, some of them altered due to vegetation. On the 

coast of Rio de Janeiro, on the coastal plain of Cabo Frio, different morphologies occur. This 

part of the coast is subject to NE direction winds and semiarid climatic conditions. Among the 

different morphological occurrences of dunes, the nebkas typology stands out for its 

specificity associated to the relation with the vegetation. Nebkas are wind-shaped 

accumulations of mounds anchored by vegetation. The objective of this work was to identify 

the nebkas morphology in Cabo Frio, determining its relation with the vegetative aspects that 

led to the formation of this type of dune. For this purpose two-dimensional and three-

dimensional data were acquired to evaluate specificities of this typology. The results showed 

that the vegetative clusters, formed for their ecological succession, were determinant for the 

observed morphology. The nebkas dunes presented particularities regarding the pattern of 

sedimentary accumulation. The islands of vegetation have been shown to be important for the 

local ecosystem, just as depressions between dunes have played an essential role in wind 

transport. 

Palavras chave: Nebkas dunes., Morphological representation. Clusia. 
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1. INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

A formação e desenvolvimento de formas de relevo associadas ao vento apresentam 

grande diversidade morfológica, e demonstram  a relação existente entre diferentes fatores 

sejam eles associados as particularidades desses ventos, assim como em relação ao diâmetro 

granulométrico e áreas de desenvolvimento de diferentes feições para sua ocorrência (e.g. 

PYE e TSOAR, 2009). Entre os diferentes padrões geomorfológicos deposicionais associados 

à ação aerodinâmica, as dunas representam a principal forma de relevo estudada (STOUT et 

al., 2012). Dunas costeiras são acumulações sedimentares associadas ao vento, que 

desenvolvem determinadas morfologias, em função de diferentes fatores, como por exemplo, 

flutuações na direção do vento, variabilidade granulométrica, existência de obstáculos ao 

transporte eólico, irregularidades topográficas associadas a vegetação, e as condições prévias 

de relevo (e.g. TSOAR E PYE, 2009; WIGGS, 2013). Desta maneira, nas diferentes formas 

eólicas observadas houve esforços não somente de se identificar, mas classificar diferentes 

dunas (LANCASTER, 1995; LIVISTONE, 1995; WIGGS, 2013). 

Exercícios de classificação morfológica em dunas costeiras são particularmente raros no 

Brasil. Por exemplo, Gianini et al. (2005), descrevem que as dunas costeiras na costa 

brasileira seriam classificadas de forma geral como transgressivas, uma vez que a ocorrência 

em determinadas partes do litoral brasileiros, os autores notaram o seu deslocamento em 

direção do continente. No litoral fluminense, estudos como de Fernandez et al. (2009, 2017) 

são exceção em relação a classificação morfológica. Em um determinado trecho, 

compreendido entre o Cabo Frio e o Cabo Búzios, foram observadas diferentes formas de 

dunas, que levaram os autores a conseguirem identificar e classificar os padrões morfológicos 

impulsionados pelos ventos predominantes de NE. Sendo algumas tipologias determinadas 

morfologicamente pela ocorrência ou não de obstáculos, principalmente aquelas determinadas 

pela vegetação.  

Entre as dunas associadas à vegetação, Fernandez et al., (2009, 2017), apontam a 

ocorrência, na parte mais meridional da planície costeira de Cabo Frio, depósitos em forma de 

nebkas (Figura 1). Dunas nebkas são comumente chamadas de nabkhas, Coppice, hummock, 

vegetated dunes entre outros, e são encontradas de forma extensiva em áreas desérticas e 

semi-áridas (KHALAF, 1995; TENBERG, 1995; KHALAF e AL-AWADHI, 2012; 

LANGFORD, 2000; TENGBERG e CHEN, 1998; RANGO et al., 2000; WANG et al., 2006). 
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 Lancaster (1995) e Pye e Tsoar (2009) sugerem as dunas nebkas podem ser definidas 

como acumulações sedimentares em forma de montículos, relacionadas diretamente ao padrão 

de distribuição espacial da vegetação, fixando sedimentos em função de determinados 

elementos como altitude, largura das copas, consórcio entre diferentes espécies, entre outros. 

Isto resulta no que Lancaster (2013) indica ser um sistema eólico-vegetacional onde os 

processos eólicos se relacionam com os bióticos. Lang et al., (2013) e Du et al., (2010) 

destacam que as nebkas podem atingir variados tamanhos conforme a formação vegetacional 

e realizam esforços para compreensão da relação entre os parâmetros morfométricos das 

mesmas. O processo de formação detalhada desta tipologia vem sendo alvo de discussão nas 

últimas décadas por uma série de autores como Hesp (1981), Hesp e McLachlan (2000), 

Wang et al., (2006) e Du et al., (2010) e ainda necessitam de maiores avanços.  

Recentemente Fernandez et al. (2017) sugeriram que as dunas nebkas se encontram 

associadas ao gênero Clusia, que é uma “vegetação arbórea de pequeno porte, frequentemente 

observada nas planícies costeiras do estado do Rio de Janeiro” (ARAÚJO e HENRIQUES, 

1984), consorciada com outras espécies. O trecho de ocorrência de nebkas em Cabo Frio está 

classificado segundo Araújo e Henriques (1988) como restinga arbustiva. O presente trabalho 

utiliza o termo “campo de dunas nebkas” para enfatizar a área de ocorrência deste tipo de 

dunas onde a acumulação pela vegetação é dominante.  

De acordo com as leis brasileiras, as dunas costeiras são consideradas áreas de proteção 

permanente. A resolução nº 303, de 20 de março de 2002 do CONAMA dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, em que área de restinga 

e duna, sendo esta última localizada no litoral ou em áreas interiorizadas, seja coberta por 

vegetação ou não, devem ser consideradas áreas especialmente protegidas, como instrumentos 

de relevante interesse ambiental que integram o desenvolvimento sustentável. O documento 

ressalta a importância da preservação ambiental das dunas costeiras, tanto em relação a seu 

papel de proteção da zona costeira como em relação a sua função ecológica como habitats 

para diversas espécies de animais e vegetais.  

 O Art. 3º constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

IX - nas restingas: 

a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar 

máxima; 

b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função 

fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;[...] 

XI - em duna; (Data da legislação: 20 de março de 2002. DOI nº 090, data13 de 

maio de 2005) 
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Apesar do recente progresso na identificação em Cabo Frio desse tipo relativamente raro 

de dunas por Fernandez et al., (2009, 2017), ainda não houve avanço no estudo dos aspectos 

morfológicos das dunas nebkas na área de estudo, principalmente envolvendo uma árvore 

focal típica do ambiente tropical como a do gênero Clusia fluminensis. Tendo isto em vista o 

principal objetivo deste trabalho é contribuir na caracterização morfológica e morfométrica 

das dunas nebkas na planície costeira de Cabo Frio determinando sua relação com os aspectos 

vegetacionais que levaram a formação deste tipo de duna. 

2. ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Situada na costa nordeste do Estado do Rio de Janeiro, a região de Cabo Frio apresenta 

particularidades climáticas, oceanográficas, geológicas, geomorfológicas e ecológicas. Entre o 

litoral de Cabo Búzios e o Cabo Frio está localizada a Planície Costeira de Cabo Frio, em que 

Fernandez et al., (2009) e Pereira et al., (2010) descrevem diferentes padrões morfológicos 

associados ao vento. O recorte espacial do presente trabalho situa-se na parte meridional da 

planície costeira, mais especificamente no terraço marinho interiorizado pleistocênico 

(MARTIN e SEGUIO, 1989) (Figura 1). 

A região apresenta um contraste pluviométrico em relação ao restante do Estado, que 

acaba por proporcionar dois climas distintos relativamente próximos de distância: clima 

tropical úmido dominante no estado, e semiárido em Cabo Frio. A existência desse enclave 

climático responde por diversas razões, Coe et al. (2010) e Coe e Carvalho (2013) apresentam 

de forma bastante clara em um quadro resumido (Figura 2), destacando-se a flutuação 

climática do Quaternário e  condições climáticas especiais da área. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E GEOMORFOLÓGICAS 

 

O histórico de evolução do relevo do Rio de Janeiro está associado ao tectonismo e as 

variações do nível do mar. Durante o ciclo brasiliano (de 560 a 480 AP) ocorreu um 

amalgamento entre as placas Sul-americana e Africana, gerando um cinturão orogenético. 

Após o período do ciclo brasiliano, ocorreu um período de relativa calma tectônica de 480 AP 

até a virada do Jurássico para o Cretáceo (entre 152 e 135 AP). Durante o período do Cretáceo 
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(entre 120 e 115 AP) ocorreu um evento de tectônica rúptil, com a separação do Gondwana e 

a gênese do oceano Atlântico configurando o litoral brasileiro. 

Neste sentido o terreno Cabo Frio é considerado um fragmento da Placa Angolana 

acrescida à borda da Província da Mantiqueira. Esta orogênese é denominada de Orogenia 

Búzios e representa o último episódio colisional do orógeno Ribeira e marca o fim da 

amalgamento de Gondwana nesta região (SCHMITT et al., 2016). 

 

Figura 1: Mapa de localização da ocorrência das dunas nebkas na planície Costeira de Cabo Frio. 

Nota-se que se localiza no reverso do sistema lagunar. 
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Figura 2: Quadro destacando as peculiaridades que levam Cabo Frio a apresentar uma anomalia 

climática (Extraído de Coe e Carvalho, 2013) 

 

Fonseca (1994) ressalta que as direções NNW observadas na região entre as cidades de 

Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e São Pedro da Aldeia contrastam com as direções NE-

SW observadas regionalmente, pertencentes ao Cinturão Ribeira localizado ao longo da costa 

sudeste do Brasil moldadas principalmente durante a orogênese Brasiliana (Figura 3). 

Segundo, Muehe et al., (2006), a fisiografia do litoral do estado do Rio de Janeiro se  

divide em segmentos distintos, sendo o Cabo Frio o vértice. Essa brusca inflexão da linha de 

costa, resulta na Zona de Fratura Rio de Janeiro, que exerce influência na mudança de 

orientação da linha de costa. Ao norte de Cabo Frio a linha de costa assume a direção 

Nor/nordeste- su/sudoeste, refletindo a dominação dos alinhamentos estruturais do escudo 

brasileiro formado durante a separação dos continentes sul americano e africano. A oeste de 

cabo frio a linha de costa muda sua direção abruptamente assumindo uma direção Leste-

Oeste. 

O relevo que circunda a planície costeira de Cabo Frio é predominantemente formado 

por colinas baixas, que dão espaço para o desenvolvimento de uma planície quaternária. Os 

ciclos transgressivo-regressivos ocorridos no Quaternário foram responsáveis tanto pela 



13 
 

construção de feições costeiras, quanto a sua erosão. A planície costeira de Cabo Frio foi 

formada em três estágios: primeiro relacionado ao período anterior ao último máximo 

transgressivo, em aproximadamente 123.000 AP, associado a sedimentação pleistocênica. O 

segundo estágio se relaciona com uma regressão do nível do mar, onde ocorreu à formação 

das atuais barreiras arenosas e uma nova transgressão marinha por volta de 7.000 AP, em que 

o mar avançou sobre as barreiras construindo os corpos lagunares. Em torno de 5.000 AP, o 

nível do mar volta a baixar e ocorre a formação do sistema barreira laguna em que ocorre o 

truncamento das lagunas costeiras (TURQ et al., 1999). 

 

Figura 3: Mapa que mostra a discordância tectono-estrutural da região de Cabo Frio para o restante do 

Estado (Extraído de Oliveira Filho, 2011). 

 

O desenvolvimento das planícies que compõem o embaiamento Cabo Frio–Cabo Búzios 

é marcado por barreiras costeiras arenosas de características transgressivas e agradacionais, 

com a presença de campos de dunas, tanto recobrindo a barreira quanto no seu reverso (Figura 

4) (Fernandez, 2007). Ainda sobre as planícies, é notável a ausência de desembocaduras 

fluviais, o que significa que não há influência do aporte sedimentar fluvial para esta planície 

no quaternário. 
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Figura 4: Distribuição espacial dos diferentes tipos de dunas observadas na planície costeira do Cabo 

Frio (Extraído de Fernandez et al., 2017) 

 

2.3 FATORES CLIMÁTICOS E OCEANOGRÁFICOS 

 

A região de Cabo Frio apresenta peculiaridades climáticas bem distintas do clima 

tropical úmido em que o restante do estado se insere.  Caracteriza-se por fracas precipitações 

(em média entre 600 a 700 mm/ano) e alta taxa de evaporação anual, compreendida entre 

1.300 e 1.400 mm. O que classifica o clima desta região como uma variação de clima 

semiárido quente (BSh) de acordo com a classificação de Köppen (1948) (BARBIÉRE, 

1984). 
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Segundo Muehe (2011) estas peculiaridades podem ser explicadas por diversos fatores. 

A região de Cabo Frio por ser localizada afastada do maciço montanhoso acaba gerando um 

alargamento das planícies desta região e uma redução do efeito orográfico em relação a 

precipitação da região. Conjuntamente a este fator, a exposição da costa a ação dos ventos de 

nordeste (alísios) ocasiona  a uma redução das precipitações de forma gradativa (Figura 5), 

aumento do déficit hídrico (no extremo leste chega à semiaridez), e intensificação do 

fenômeno da ressurgência de águas frias ocasionando a redução da temperatura do ar.   

 

Em relação à orientação dos ventos, a direção do quadrante nordeste é predominante 

relacionada ao tempo bom e tendo momentos de presença dos ventos vindos do quadrante sul, 

relacionados a eventos de tempestades. Os ventos dominantes (alísios de retorno) sopram de 

NE e de ENE. Entretanto, mais particularmente no outono e inverno, este regime de vento de 

NE é perturbado pela passagem dos sistemas frontais acompanhados por ventos do setor sul. 

Este regime de ventos também pode ser perturbado pelos fortes eventos “El Niño”, que 

provocam profundas modificações da circulação atmosférica na América do Sul. 

Figura 5: Mapa das Isoietas do Estado do Rio de Janeiro, destacando Cabo Frio (Extraído de Barbiéri e 

Coe Neto, 1999). 
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Fernandez et al., (2017) ao analisar os dados de ventos para a região de Cabo Frio 

apontam que os ventos do quadrante nordeste predominam o ano inteiro, especialmente nos 

meses de verão. No outono a frequência dos ventos de NE diminui devido a participação dos 

ventos de sudoeste, resultado de maiores frequências de migrações de frentes polares. Estes 

resultados podem ser confirmados com os dados de Alves (2006) sobre o comportamento das 

direções eólicas para Arraial do cabo (Figura 6).  Nota-se que os ventos do quadrante 

Nordeste predominam.  

A região de Cabo Frio também é influenciada pela ocorrência da ressurgência costeira. 

Nesta, as águas frias denominadas de Água Central do Atlântico Sul (ACAS) afloram na 

plataforma continental (COE et al. 2010, 2013). Esta ressurgência é do tipo intermitente, 

intensificada pelos fortes ventos de nordeste, que durante a primavera–verão se tornam 

fortalecidos. O fator que explica este fenômeno, mais intenso na região de Cabo Frio, é que a 

mesma se localiza no ponto de inflexão da costa brasileira, o que acaba por provocar uma 

zona de divergência entre a costa e a Corrente do Brasil (COE et al. 2010, 2013; TESSLER e 

GOYA, 2011).  A intensificação da ressurgência na região de Cabo Frio induz a uma redução 

na precipitação e, consequentemente, um aumento na aridez climática, evaporação e 

salinidade das lagoas. 

 

 

Figura 6: Distribuição de ventos em Arraial do Cabo entre janeiro de 2001 e dezembro de 2005. 

Coordenadas 22° 58’ 38’’/ 42° 01’ 15’’ (Extraído de Alves, 2006). 
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2.4 VEGETAÇÃO 

 

A condição climática peculiar mais seca da região de Cabo Frio acaba por determinar a 

cobertura vegetal, fazendo com que se apresentem diferenciadas em relação ao restante da 

costa do estado. A classificação da vegetação da região é algo bem discutido na academia 

científica. As matas da região já foram classificadas como floresta seca, disjunção 

fisionômico-ecológica da estepe nordestina, e também como “enclave” fitogeográfico, devido 

a fisionomia característica de “caatinga” em um domínio contínuo de Mata Atlântica, como já 

relatado em trabalhos anteriores (ARAUJO & HENRIQUES, 1984; LEME, 1985; ARAUJO, 

1997, 1998; AB’ SABER, 2003).  

Ab’ Saber (1977, 2003) destaca que a região de Cabo Frio constitui o único grande 

reduto de caatingas extrasertanejo do país, com presença de vegetação de cactáceas 

espinhentas que marca a paisagem da região. Ainda sobre isso destaca que as mudanças 

ambientais ocorridas na última glaciação levaram as caatingas a se espalharem por grande 

parte do Brasil Tropical, permanecendo como mini ou meso-redutos em alguns locais até 

hoje. A região de Cabo Frio foi considerada como um testemunho paleoclimático do clima 

seco e frio do último Período do Quaternário. 

 A região de Cabo Frio também faz parte do Centro de Diversidade Vegetal de Cabo 

Frio (CDVCF), que é um dos seis centros de diversidade existentes da Mata Atlântica, da 

Região Neotropical, apresentando alto grau de diversidade fisionômica, florística e 

endemismos, resultado de uma evolução físico-geográfica e uma especificidade climática 

associada à heterogeneidade física. Compreende uma área de aproximadamente 1562 Km², 

abrangendo oito municípios: Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da 

Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.  

Boher et al., (2009) realizou o mapeamento de vegetação e uso do solo da área do 

CDVCF, este mapeamento classificou o campo de dunas Nebkas como formação pioneira 

com influência marinha, mais especificamente como restinga arbustiva.  Sendo esta vegetação 

de restinga arbustiva ocorrendo sobre campo de dunas fixas, com Neossolos Quatzarênicos de 

fisionomia heterogênea. Em relação as dunas nebkas, foco do presente trabalho, a espécie 

dominante no dossel das moitas que foram identificadas por Fernandez et al., (2009; 2017)  

são da espécie lenhosa Clusia fluminesis da família Clusiaceae e são muito comuns nas áreas 

de restinga do Rio de Janeiro. 
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2.5 PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL 

A planície costeira de Cabo Frio representa um elemento importante da geodiversidade 

do Rio de Janeiro devido a presença de diferentes feições geomorfológicas que apresentam 

funções na composição da paisagem regional.  A partir deste panorama o decreto estadual nº 

42.929 de 18 de abril de 2011 criou o Parque Estadual Da Costa do Sol (PECSOL), 

abrangendo uma área de aproximadamente 9.840,90 hectares que foram divididos em quatro 

núcleos de proteção ambiental (Atalaia-Dama Branca; Massambaba; Pau-Brasil; Sapiatiba) 

distribuídas nos municípios de Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Saquarema e São Pedro da Aldeia (Figura 7). A PECSOL foi o primeiro parque no Brasil que 

se trata de áreas descontínuas.  

  Figura 7: Parque Estadual da Costa do Sol (Extraído de INEA). 

 

O campo de dunas Nebkas, alvo de estudo do trabalho, presente na planície de Cabo 

Frio faz parte do núcleo Atalaia – Dama Branca. O parque tem a função de assegurar a 

preservação dos remanescentes da mata atlântica e ecossistemas da região das baixadas 
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litorâneas, recuperar as áreas degradadas e garantir a geoconservação dos diferentes 

elementos que marcam a paisagem. Ainda tem a função social como área de lazer público, 

recreação e potencial educacional. 

A criação do Parque Estadual Costa do Sol (PECSOL) representa a possibilidade de 

“implementação de um instrumento de planejamento e gestão do uso do solo capaz de 

viabilizar o desenvolvimento urbano e a conservação ambiental da zona costeira” (CORRÊA, 

2012). Devido a sua fragmentação o parque acaba por abranger diferentes elementos 

paisagísticos característicos da região, despontando como uma alternativa de implementação 

de um instrumento capaz de promover a conservação frente ao processo de expansão da 

ocupação urbana. Porém, segundo Corrêa (2012) o território extremamente fragmentado não 

prevê a implantação de corredores ecológicos, favorecendo o isolamento das áreas de 

proteção integral e apresentam formas irregulares, o que acaba por intensificar o efeito de 

borda sobre os fragmentos.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No intuito de identificar e caracterizar a morfologia nebkas foram efetuados 

levantamentos topográficos bidimensionais e de representação morfológica tridimensionais na 

planície costeira de Cabo Frio.  

3.1 PERFIS TOPOGRÁFICOS BIDIMENSIONAIS 

 

Foram realizados dois perfis topográficos bidimensionais transversais ao campo de 

dunas utilizando estação total, haste de suporte e prisma de reflexão. Este equipamento realiza 

a coleta de dados de distância vertical e horizontal com erros submétricos. Uma vez que os 

dados seriam pós–processados, foram atribuídas cotas arbitrárias no levantamento em campo, 

que em gabinete foram devidamente ajustadas e referenciadas através do posicionamento de 

antenas diferenciais de posicionamento (DGPS) em pontos estratégicos ao longo dos perfis.  

Para o processamento foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2010, onde foram 

plotados os dados de distância (horizontal) e leitura (vertical) adquiridos. Após a realização 

dos devidos ajustes de tabulação dos dados foi possível a plotagem do perfil topográfico a 

partir do gráfico de dispersão como etapa final de forma a representar a morfologia das 

acumulações eólicas em relação a sua morfometria. 
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3.2 MODELOS MORFOLÓGICOS TRIDIMENSIONAIS 

 

A fim de analisar feições morfológicas do terreno fora utilizado um mapeamento 

tridimensional em determinados pontos no campo. Foram selecionados três pontos de acordo 

com a necessidade de representação espacial da feição Nebka.  A escolha dos pontos teve por 

objetivo melhor representação das características morfológicas. O mapeamento tridimensional 

foi realizado a partir da geração de modelos digitais de elevação (MDE) utilizando um 

sistema de posicionamento global diferenciado (DGPS –GTR-G²-L1L2). Fora utilizado o 

método proposto por Baptista et al. (2008), que visa o “scaneamento” de uma área 

representativa (Figuras 8 e 9). Todos os perfis tridimensionais feitos em campo foram em 

modo cinemático (Rover), utilizando-se de antenas receptoras de sinais de satélite acopladas 

no equipamento, suportados por uma haste (2 metros de altura). Foram realizados  ajustes no 

equipamento que permitiu a coleta de dados em coordenadas e altitudes ajustadas ao 

elipsoide, em trajetórias randômicas percorrendo as irregularidades topográficas observadas 

diretamente em campo, coletando dados a cada segundo.  

Em gabinete os pontos adquiridos foram exportados do aparelho para o programa 

Novatel CDU e pós-processados no programa GTR Processor 2.8.  O posterior ajuste das 

altitudes para a correção ortométrica dos valores altimétricos elipsoidais, foi feita programa 

MapGeo 2010, disponibilizado pelo IBGE. O tabelamento dos dados foi feito com o 

Microsoft Office Excel 2010, onde foram feitos os devidos ajustes para a formatação dos 

dados. Como etapa final, esses dados foram importados para o programa Surfer for Windows 

versão 8.0 da Golden Software, por interpolação do método Krigging. Este método de 

interpolação foi escolhido pela estimativa de dados não amostrados, a partir de uma série de 

valores adquiridos através de cálculos matemáticos, que teoricamente geraria por um 

estimador geoestatístico não viciado e com variância mínima dados mais fidedignos de não 

amostragem. Para o presente trabalho foram feitos três modelos digitais de elevação, em que 

foi possível representar as nuances geomorfológicas do campo de dunas nebkas. 
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Figura 8: Caminhamento realizado no campo de Dunas nebkas para realização dos blocos  

tridimensionais.  

 

 

Figura 9: Utilização do DGPS para rastreamento morfológico nas dunas nebkas. Foto tirada 

em Maio de 2017. Coordenadas: 23K 0803325 E/ 7460590 N. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS MORFOLÓGICOS 

 

Os perfis topográficos bidimensionais I e II (Figura 10) transversais à linha de costa 

evidenciaram desníveis de acumulação topográfica em que os topos e as bases de acumulação 

eólica em sua maioria apresentam uma diferença altimétrica próxima a 2,5 metros. Esse 

resultado indica que as cotas obtidas em relação a acumulação eólica se encontram ajustadas à 

altura da composição florística arbustiva de restinga da região segundo Araújo e Henriques 

(1984) e Boher et al., (2009) e corroboram com as altitudes encontradas por Fernandez et al., 

(2017) em levantamento topográfico inicial no campo de dunas nebkas em Cabo Frio.  

Ressalta-se acumulações mais pronunciadas em que as diferenças altimétricas chegam a 

atingir quatro metros, estas se encontram compatíveis com as alturas das copas das árvores e 

densidade da vegetação encontrada no local (Figura 10). Esta altura corrobora com o que 

Araújo e Henriques (1984) definem como vegetação “Scrub” que são moitas de vegetação 

arbustiva que chegam a atingir os 4 metros de altura e são formadas em torno de um indivíduo 

de Clusia e intercaladas por clareiras com esparsa cobertura herbácea ou baixa-arbustiva, 

geralmente atrás do pós-praia e são comuns em áreas de restinga.  

Em ambos os perfis topográficos é possível notar evidências de um padrão de 

acumulação diferenciado em que se nota declividade mais suavizada a barlavento e a 

sotavento uma declividade mais íngreme. Esta peculiaridade também pode ser constatada 

através do Bloco tridimensional I (Figura 13) em que é possível observar que a duna 

representada apresenta a face projetada a sotavento de inclinação mais íngreme associada 

diretamente a fixação e retenção dos sedimentos pela estrutura da vegetação Clusia. Pode ser 

observado que a diferença entre base e topo da duna chega a atingir aproximadamente 5 

metros de altura e 40 metros de comprimento. Este comportamento morfométrico se apresenta 

diferente dos trabalhos de Du et al., (2010), Lang et al., (2013), Khalaf et al., (1995, 2012), 

Langford (2000) e Bristow e Mountney et al., (2013) em que estes autores indicam que de 

forma geral as dunas nebkas apresentam a face a barlavento de inclinação íngreme e associada 

a captação de sedimentos pela estrutura da vegetação, enquanto que a sotavento se encontra-

se a face mais suavizada relacionada a acumulação. 
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Figura 10: Perfis topográficos bidimensionais realizados na Planície Costeira. Detalhe em azul 

indicando a particularidade quanto o padrão de acumulação. Imagem: Ortofoto 2006 (IBGE); WGS 

84. 
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As dunas representadas no Bloco II (Figura 14) chegam a atingir 42 metros de 

comprimento e apresentam diferenças altimétricas entre topo e base da duna variando de 2 a 

2.5 metros, corroborando com a altura esperada pela vegetação arbustiva nesta área 

(ARAÚJO e HENRQUES, 1984; BOHER et al.,2009). O bloco tridimensional III (Figura 15) 

por sua vez representa uma duna nebka de menores proporções. Em relação ao seu 

comprimento, chega a medir 20 metros, e atinge dois metros de altura. Nos blocos 

tridimensionais II e III é possível visualizar o caráter mais alongado das dunas. 

os parâmetros morfométricos das dunas nebkas demonstram estreita relação entre a 

altura da duna e o crescimento das extensão, de forma que em uma mesma área e espécie 

vegetal as dunas que apresentam maiores alturas demonstram maiores (TENGBERG, 1998; 

DU et al.,2010; LANG et al., 2013; KHALAF et al., 1995, 2012). De fato através dos dados 

iniciais coletados em Cabo Frio pode ser observado que as dunas de maiores alturas (Bloco I) 

indicam o maior comprimento e o de altura menos pronunciada o menor comprimento (Bloco 

III) (Tabela 2).  

 

 

    Figura 11: Imagem das dunas nebkas presentes na Planície Costeira de Cabo Frio. Coordenadas: 

23K 22°56’5.97”S/ 42°2’28.22”O 
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Tabela 2: Parâmetros morfométricos das dunas nebkas da planície de Cabo Frio 

 

Blocos tridimensionais  Altura da duna (m) COMPRIMENTO (m) 

BLOCO I 5 40 

BLOCO II 2.2- 2.5 35 - 42 

BLOCO III 2 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: (A) Planície Costeira de Cabo Frio. (B) Localização dos blocos tridimensionais I, II e III 

realizados na planície costeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Bloco tridimensional I. Seta vermelha indica a ação do vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 14: Bloco tridimensional II. Seta vermelha indicando a ação do vento. 
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       Figura 15: Bloco tridimensional III. Seta vermelha indicando a ação do vento.  

 

 

4.2 FATORES DE CONTROLE DAS DUNAS NEBKAS 

 

 

A evolução das dunas nebkas está estreitamente relacionada a formação vegetacional, 

sedimento disponível e atividade eólica (DU et al., 2010; LANG et al., 2013). Como 

indicativo da ação do vento no campo de dunas nebkas de Cabo Frio pode ser observado no 

bloco II (Figura 14) uma altitude mais baixa (3,8 metros) localizada a barlavento indicando 

uma possível remobilização eólica segundo os ventos predominantes de nordeste atuantes da 

região, ocorrendo um transporte eólico horizontal de sedimentos em direção ao quadrante 

sudoeste. De forma mais abrangente, é possível notar que as formações eólicas de modo geral 

obedecem ao alinhamento preferencial dos ventos de NE (Figura 16). 

É importante destacar a presença de depressões alongadas entre dunas ajustadas aos 

ventos de NE com pouca ou nenhuma vegetação herbácea, que se apresentam visíveis no 

bloco tridimensional II (Figura 14) e na figura 15. Sobre isso Dougil e Thomas (2002) 

indicam que estas depressões são comuns em campos de dunas nebkas e que estas áreas 

interdunas geralmente são orientadas pelo vento principal e acabam virando um local propício 
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de deflação e material erodido que contribui para a acumulação sedimentar nas dunas 

adjacentes. 

Estudos prévios como o de Khalaf et al., (1995), Langford (2000) e Wang et al., (2006) 

indicam que a redistribuição de sedimentos em escala local através destas áreas inter dunas se 

mostraram de elevada importância para o processo de formação das dunas nebkas por 

representar importantes fontes de sedimentos.  Khalaf et al., (1995), Lang et al., (2013) e Du 

et al., (2010) destacam que a espécie vegetal é o principal fator controlador do formato da 

duna nebka, pois a estrutura da vegetação, densidade e quantidade de ramos existentes 

influenciam na capacidade de reter sedimentos. Sendo assim, em relação ao formato da 

tipologia nebka encontrada em Cabo Frio, é possível notar a partir da figura 16 e nos blocos 

tridimensionais II (Figura 14) e III (Figura 15) que as dunas aparentemente apresentam forma 

alongada. 

Caris et al., (2009) ao estudarem a formação arbustiva aberta de Clusia na área do 

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, sendo a Clusia hilariana (clusiaceae) dominante 

no dossel,  utiliza técnicas de classificação orientada a objetos para realizar um mapeamento 

da distribuição das ilhas de vegetação e estabelecer o formato das mesmas. Os resultados 

mostraram que o formato das ilhas de vegetação em Jurubatiba se apresentam em maioria 

alongados e muito alongados (Figura 17). Segundo Caris et al., (2009) Jurubatiba apresenta 

formação vegetal em “Scrub”, que também é encontrada em Cabo Frio. Esta similaridade, 

junto com os dados iniciais obtidos em Cabo Frio, sugere que o padrão de distribuição das 

ilhas de vegetação em Cabo Frio devem apresentar resultados próximos aos encontrados em 

Jurubatiba. Porém, ressalta-se que em Cabo Frio fora identificado a formação de acumulações 

eólicas em função desta vegetação Clusia (FERNANDEZ, 2009, 2017). Caris et al., (2009) no 

entanto não sinaliza a existência de dunas em Jurubatiba, uma vez que o trabalho fora 

centralizado no uso de técnicas de sensoriamento remoto para elaboração de mapa temático e 

identificação e quantificação das ilhas de vegetação na área. 

Entre as espécies lenhosas, as pertencentes ao gênero Clusia parecem ser as principais 

espécies focais sob as quais muitas espécies de plantas se estabeleceram, sendo 

frequentemente relatadas onde a vegetação é organizada em moitas (ZALUAR e SCARANO, 

2000). Ambas as espécies apresentam o Metabolismo Ácido das Crassuláceas (CAM- Tree) 

que tem por característica apresentar um mecanismo de resistência ao estresse que maximiza a 

eficiência do uso da água, sendo importantes no processo de sucessão (SCARANO, 2002; 

PIMENTEL et al., 2007). Esse mecanismo CAM presentes nas espécies do gênero Clusia 
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corrobora com as características frequentemente encontradas em dunas nebkas em relação a 

tolerância ao estresse e condições extremas em que a vegetação deste padrão de dunas se 

estabelece (LANG et al.,2013). 

Figura 16: Campo de dunas nebkas, em destaque para as setas vermelhas indicando a presença de 

depressões entre dunas e o formato alongado da vegetação Clusia.  

 

Ainda em relação ao papel de facilitação da espécie Clusia fluminensis, é possível 

encontrar nas ilhas de vegetação no campo de dunas nebkas o estabelecimento de espécies 

consorciadas como cactáceas e bromeliáceas (FERNANDEZ et al., (2017). Este consórcio 

corrobora com o que Kidron e Zohar (2015), Hesp (2017), Du et al., (2010) e Lang et al., 

(2013) apontam como o papel positivo que as dunas nebkas apresentam no ecossistema, 

formando em uma meso e micro escala habitats que geram condições melhores de abrigo, 

sombra, ambiente adequado para o estabelecimento de outras espécies vegetais e alimentos 

para a fauna, contribuindo para a preservação da biodiversidade. 
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Em relação a importância da vegetação, estudos como os de Du et al., (2010),  Lang et 

al., (2013), Khalaf e  Al-Awadhi (2012), HESP e MCLACHLAN, (2000), KHALAF et al., 

(1995) e  Nield e Baas (2008) destacam a relação entre a altura e às espécies vegetais em que 

às dunas são estabelecidas. Esta relação baseia-se principalmente na capacidade de captação 

de sedimentos pela estrutura da vegetação. A vegetação nas dunas nebkas é indispensável, 

sendo os sedimentos armadilhados dentro ou em volta da vegetação, se a mesma morre, às 

nebkas desaparecem (DU et al., 2010).  

As dunas nebkas tendem a se formar em resposta a plantas individuais ou aglomerados 

de plantas (NIELD e BAAS, 2008). Esta interação entre abióticos e bióticos gera um sistema 

eólico-vegetacional, em que o tipo de vegetação e sua densidade estão associados à dinâmica 

do sedimento. A vegetação pode reduzir o transporte e limitar o abastecimento de sedimentos, 

por sua vez o crescimento da vegetação é influenciado pela capacidade da vegetação de 

suportar o soterramento e erosão eólica. Diferentes espécies de vegetação exibem, portanto 

diferentes tolerâncias de soterramento, o que acaba por determinar sua localização preferida 

em uma duna. 

 

Figura 17: Mapa das ilhas de vegetação da formação arbustiva de Clusia. Notam-se as formas 

alongadas e irregulares da vegetação (Extraído de Caris et al., 2009)  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Planície de Cabo Frio apresenta as características para de dunas costeiras, 

apresentando-se exemplares em termos de diversidade de formações eólicas. A partir de 

diferentes métodos topográficos foi possível fazer um levantamento da morfometria de uma 

das tipologias presentes na planície associada ao efeito da vegetação, as dunas nebkas 

identificada por Fernandez et al., (2009).   

Os resultados obtidos indicam que as dunas nebkas apresentam-se de forma contínua 

formando um campo de dunas na parte meridional da planície, sendo o padrão de acumulação 

eólica paralelo aos ventos de NE dominantes. Em relação a morfologia as dunas nebkas 

apresentam um padrão eólico associado ao efeito da vegetação, com alturas condizentes com 

a altura da vegetação Clusia no local. A espécie Clúsia fluminensis, identificada como espécie 

dominante no dossel, apresenta potencial de espécie focal e apresenta características típicas de 

vegetações encontradas em dunas nebkas na literatura, como tolerância ao estresse 

(mecanismo CAM) e um papel positivo no ecossistema em escala local, contribuindo para a 

conservação da biodiversidade (KIDRON e ZOHAR, 2015).  

Foram ainda encontradas dunas em que os parâmetros morfométricos apresentam 

particularidades quando comparados aos encontrados na literatura existente. A relação entre 

os parâmetros morfométricos (altura e comprimento) das dunas apresentam-se inicialmente 

coerentes em relação ao encontrado na literatura existente. As depressões alongadas entre 

dunas demonstram ser, segundo a literatura, essenciais para a acumulação sedimentar das 

dunas adjacentes, sendo importantes para a formação das dunas nebkas (KHALAF et al., 

1995; LANGFORD, 2002; DOUGIL e THOMAS, 2002; WANG et al., 2006).  Estudos 

prévios realizados por Caris et al., (2009) em Jurubatiba demonstram que a vegetação Clusia 

apresenta formato alongado, indicando uma possível correlação com Cabo Frio. Porém 

necessita-se de mais investigação utilizando técnicas de sensoriamento remoto. Vale ressaltar 

o papel positivo dessas ilhas de vegetação em uma escala local.  

O potencial de Geodiversidade da planície costeira de Cabo Frio foi reconhecido através 

da criação do Parque Estadual do Parque do Sol em 2011, que englobou diversas formas 

eólicas da planície em sua área de proteção, entre elas foi incorporado o campo de dunas 

nebkas. Vale reiterar que a criação do parque estadual reforça a importância da preservação de 

feições morfológicas associadas ao vento e reitera a raridade da ocorrência de dunas deste 

padrão na planície. Portanto pode-se concluir que apesar da recente identificação das dunas 
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Nebkas por Fernandez et al. (2009, 2017), houve um avanço em relação a caracterização 

morfométrica e morfológica desta tipologia na área de estudo. 
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