
USO DE GPR PARA ANÁLISE DOS DEPÓSITOS SEDIMENTARES DAS 
DUNAS DE ITAÚNAS, ES 

 
Zuqui, A.R.1; Lima, J.F.V.1; Altoé, R.T. 1 

 
1 Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre, Brasil 

 
 

A vila de Itaúnas é um famoso ponto turístico do estado do Espírito Santo. Sua fama se deve, 
também, ao fato de dunas terem coberto de sedimentos a antiga vila, que possuía cerca de 
200 casas e se encontravam no litoral capixaba. O soterramento teve início na década de 50, 
fazendo com que seus moradores destruíssem as casas para reaproveitamento do material. O 
trabalho teve como objetivo compreender melhor a dinâmica desse depósito sedimentar. Para 
isso, fez uso de GPR, análise granulométrica e de ortofotos. O GPR utilizado foi o SIR-3000 da 
GSSI, com antena na frequência de 200 MHz, aplicado em duas áreas escolhidas previamente, 
totalizando 13 linhas, sendo 7 na direção NW-SE e 6 NE-SW, estas últimas paralelas a linha de 
costa. Foi utilizada a escala granulométrica de Udden-Wentworth, com uma adaptação, 
considerando o limite entre areia grossa e muito grossa de 1.18. As imagens aéreas mostram 
que as dunas mantiveram o padrão de expansão preferencial para oeste, preferencialmente 
sudoeste onde expandiu cerca de 22m, entre os anos de 2008 e 2012. A análise 
sedimentológica compreendeu nove análises, todas apresentando sedimentos predominantes 
na fração areia média e unimodais. Destas amostras, seis são muito bem selecionadas, uma 
bem selecionada e duas moderadamente bem selecionadas. Grãos de quartzo 
subarredondados com esfericidade média perfazem cerca de 95%, nas frações superiores a 
areia muito fina, sendo encontrado também fragmentos de feldspato, micas e minerais pesados 
que perfazem até 20% dos grãos, nas frações areia muito fina ou inferior. Os perfis do GPR 
mostraram dois padrões predominantes de sedimentação, um inferior com estraficação 
cruzada planar de alto ângulo com mergulho para leste, sendo este classificado como depósito 
de cordão litorâneo. Sobre ele há uma superfície delimitando seu topo em relação ao padrão 
de deposição adjacente. A mesma foi classificada também como a antiga topografia da vila 
devido a presença de diversas hipérboles, interpretadas como objetos da antiga vila. Fato este 
comprovado nos perfis próximos a ruina da igreja que se encontrava parcialmente exposto. O 
padrão superior de deposição, também possui estratificação cruzada planar de alto ângulo, 
porém com mergulho para oeste, sendo portando os depósitos eólicos. Por vezes devido a 
sobreposição de uma duna sobre a outra, há uma variação no ângulo de mergulho. A 
espessura do depósito superficial chega a ser maior que a profundidade dos dados dos perfis, 
que foi de 9,4 metros. Portanto o trabalho ajuda a elucidar que as dunas se desenvolveram 
sobre o cordão litorâneo, tendo como direção preferencial de expansão para NW e SW, 
apresentando um bom selecionamento dos grãos. Porém devido a formação recente das 
mesmas, os grãos ainda não apresentam todas características de depósitos eólicos, como alto 
grau de arredondamento. 
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