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RESUMO 

GUEDES, C.C.F. 2012. Cronologia e sedimentologia dos depósitos eólicos quaternários da 

costa leste maranhense. Tese de doutoramento – Instituto de Geociências, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

 

I Idades por luminescência opticamente estimulada foram obtidas nos depósitos eólicos do 

litoral leste maranhense. As datações permitiram reconhecer ao menos quatro gerações de dunas 

eólicas, incluindo a atual. As duas gerações mais antigas (G1/G0: idades LOE de 258,9±24,6 a 

88,0±8,6 ka A.P.) não são distinguíveis por critérios de campo, somente por dados geocronológicos. 

A geração eólica 2 corresponde a feições eólicas estabilizadas pela vegetação que ocorrem a até 

135 km da linha de costa atual. As idades LOE-SAR de estabilização obtidas para essas feições 

eólicas compreendem um intervalo estreito de tempo (19 a 14 ka A.P.) no Pleistoceno superior. Essa 

fase estabilização do sistema eólico é correlacionada com o evento climático HS-1. Durante esse 

período no leste maranhense, sob maior influência da Zona de Convergência Intertropical pelo seu 

deslocamento para sul, ocorreu diminuição da intensidade dos ventos alísios e aumento da 

precipitação. Essas variações climáticas diminuíram a capacidade de transporte eólico e levou o 

sistema à estabilização. A análise de proveniência sedimentar com base em minerais pesado 

identificou como principal fonte sedimentar do litoral leste maranhense a plataforma continental 

localizada a leste da foz do rio Parnaíba, alimentada via deriva litorânea longitudinal para oeste. O rio 

Parnaíba aparentemente tem contribuição minoritária como fonte sedimentar, tanto para o sistema 

atual como para as gerações eólicas pretéritas. A dinâmica sedimentar do sistema eólico atual, 

evidenciada por minerais pesados, granulometria e parâmetros morfoplanimétricos, aponta para 

intenso retrabalhamento por rios que o limitam parcialmente ao interior e por drenagens 

intermitentes, de caráter entrelaçado, que o atravessam. 

O estudo do método de datação LOE e as características LOE dos sedimentos de diferentes 

localidades do Brasil permitiu identificar a boa aplicabilidade do método vista a alta sensibilidade LOE 

do quartzo e bom desempenho nos testes aplicados. A sensibilidade LOE do quartzo foi identificada 

como a principal característica determinante da qualidade da datação LOE. A proposição da razão de 

sensibilidade Quartzo-Al2O3:C (sQ) permitiu tanto a padronização do cálculo da sensibilidade LOE 

como a comparação de medidas interlaboratoriais. A observação de grandes variações nos valores 

de sensibilidade LOE de quartzo para sedimentos de diferentes localidades são resultado tanto das 

rochas fonte como dos ciclos de sedimentação e retrabalhamento. A identificação de diferentes 

proveniências sedimentares com base no uso da sensibilidade LOE foi aplicada, com sucesso, na 

análise de variações climáticas baseada em mudanças de proveniência sedimentar na Ilha Comprida 

–SP. 



 

Palavras-chave: Lençóis Maranhenses, campo de dunas, datação por luminescência 

opticamente estimulada, sensibilidade LOE, paleoclima, minerais pesados 

 

 



ABSTRACT 

GUEDES, C.C.F. 2012. Cronologia e sedimentologia dos depósitos eólicos quaternários da costa 

leste maranhense. Phd Thesis – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Optically stimulated luminescence (OSL) ages were obtained in eolian deposits from the east 

coast of Maranhão, Brazil. OSL dating allowed the identification of at least four generations of eolian 

dunes, including the active dunefields. The two oldest generations (G1/G0: OSL ages 258.9±24.6 to 

88.0±8.6 ky B.P.) are not distinguishable by field criteria, only geochronological data. Generation 2 

corresponds to eolian features stabilized by vegetation that occurs up to 135 km from the current 

coast line. OSL-SAR ages of stabilization of these features are between 19 and 14 ky B.P., a narrow 

time interval during Pleistocene. This event is related to the climatic event HS-1. During this period 

the intensity of trade winds decreased and precipitation increased in the area due to a greater 

influence of the Intertropical Covergence Zone, which was shifting south. These climatic variations 

reduced the capacity of eolian transportation and the led system to to stabilization. Provenance 

analyzes by heavy minerals identified the continental shelf located east of the Parnaiba river mouth as 

sedimentary source for the east coast of Maranhão, which is fed by longitudinal litoral drift to west. 

Parnaiba river apparently has a minor contribution as sedimentary source for recent and past eolian 

generations. Sedimentary dynamic of the recent eolian system, as indicated by heavy minerals 

analyzes, grain size analyzes and morphoplanimetric parameters, is characterized by strong 

reworking by rivers, braided intermittent drainages, that cross the dunefield. 

 All analyzed Brazilian sediments presented relatively high OSL sensitivity and good behavior 

regarding their luminescence characteristics relevant for radiation dose estimation. The OSL 

sensitivity of quartz was identified as the main characteristic interfering the OSL dating quality. We 

propose to standardize the definition of quartz OSL sensitivity using the Quartz-to-Al2O3:C sensitivity 

ratio (sQ). The standardization is a prerequisite to compare data obtained under different 

measurement conditions and to investigate and develop geological applications of quartz OSL 

sensitivity. We observed that the major factor controlling the OSL sensitivity is the sedimentary history 

of the sediment. Longer sedimentary transport provided by huge drainage systems and long-distance 

littoral drift increases the OSL sensitivity. The use of OSL sensitivity as provenance proxy was 

successfully applied at Ilha Comprida-SP to analyze climate variations. 

 

Keywords: Lençóis Maranhenses, eolian dunefield, optically stimulated luminescence dating, 

OSL sensitivity, paleoclimate, heavy minerals 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O surgimento e a manutenção de campos de dunas eólicas dependem da existência de 

saldo influxo-efluxo (sensu Kocurek & Havholm, 1993) positivo. As características de um sistema 

eólico e sua evolução ao longo do tempo dependem das variáveis que controlam a formação de 

campos de dunas costeiros como clima, nível relativo do mar (NRM), condições antecedentes, 

extensão e limites do campo, aporte sedimentar e geometria da área fonte (Giannini, 2007; Ewing 

e Kocurek, 2010; Giannini et al. 2011). Mudanças nessas variáveis implicam alterações no 

sistema eólico. Dessa forma, campos de dunas são importantes registros climáticos e de 

variações do NRM (Lancaster et al., 2002; Munyikwa, 2005; Giannini et al., 2007, Mason et al., 

2009, Wolfe & Hogenholtz, 2009). Enquanto a palclimatologia do Quaternário baseia-se 

principalmente em registros marinhos, lacustres e espeleotemas, campos de dunas ativos e 

estabilizados constituem importante parâmetro para inferir variações de umidade e regimes de 

vento (Lancaster et al., 2002; Munyikwa, 2005; Mason et al., 2009). A cronologia de diferentes 

fases de formação das dunas eólicas é, portanto, uma fonte preciosa de informações do 

paleoclima, do comportamento do NRM e da linha de costa.  

Na porção leste da costa maranhense, entre a baía de São José e a foz do rio Parnaíba, 

localizam-se campos de dunas ativos, incluindo dois dos maiores da costa brasileira, Lençóis 

Maranhenses e Pequenos Lençóis, e outros menores, como Ilha do Caju e Tutóia. Apesar de sua 

grande expressão em área e da importância turística e ambiental, reconhecida através da criação, 

em 1981, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, estes campos de dunas ativos 

permanecem muito pouco conhecidos no que se refere a sua dinâmica sedimentar, 

sedimentologia e estratigrafia (Gonçalves et al., 2002; Gonçalves et al., 2003; Santos, 2008; Hesp 

et al., 2009). O estudo de sua evolução no tempo, com determinação de diferentes gerações de 

dunas, e dos controles geológicos de sua distribuição espacial, tampouco foi realizado, apesar do 

reconhecimento da existência de dunas estabilizadas (Gonçalves et al., 2002; Sawakuchi, 2006; 

Giannini, 2007; Santos, 2008; Hesp et al., 2009; Gastão & Maia, 2010; Maia et al., 2011; Figura 

1.1), cuja área é aproximadamente 15 vezes maior que a das dunas ativas de mesma região. 

Estas paleodunas compõem assim o mais extenso registro eólico, em superfície, do Quaternário 

brasileiro. 
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Figura 1.1: Imagem de satélite (Landsat, 1990) da área do projeto de Doutorado, com delimitação  
(linha tracejada cinza) da região onde se observam feições eólicas, tanto ativas (em branco) como 
estabilizadas (vegetadas, em rosa e verde). Representam-se também as principais vias de acesso 
(linhas pretas) e cidades (em vermelho). 

 

O estudo dos depósitos eólicos quaternários teve um grande impulso com o surgimento 

do método geocronológico baseado na luminescência opticamente estimulada (LOE) de grãos de 

quartzo. O desenvolvimento do método, especialmente após a proposição do procedimento 

Single-Aliquot Regenerative-Dose (SAR), introduzido por Murray & Wintle (2000) e revisto por 

Wintle & Murray (2006), permitiu a obtenção de idades de deposição de depósitos terrígenos 

arenosos, preenchendo a lacuna que existia até então em decorrência da escassez de material 

apto a se datar por radiocarbono. Além de ser uma ferramenta geocronológica, a análise de LOE, 

mais recentemente, tem sido utilizada também como método adicional de caracterização da 

proveniência e/ou grau de retrabalhamento do quartzo, por meio da determinação da sensibilidade 

LOE. De acordo com Pietsch et al. (2008), a sensibilidade LOE de uma alíquota de quartzo cresce 

com sucessivos ciclos sedimentares, o que permite seu uso, na análise de proveniência 

sedimentar, para identificar fontes com diferentes graus de retrabalhamento. 

 

 

Lago Caçó 
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2. METAS E OBJETIVOS 

 

A meta principal desta pesquisa de Doutorado é deduzir a cronologia dos eventos de 

formação de campos de dunas eólicas na costa leste maranhense e suas possíveis relações com 

variações de aporte sedimentar, climáticas e/ou de NRM. Como meta metodológica, pretende-se 

analisar a relação entre retrabalhamento sedimentar e sensibilidade LOE em depósitos eólicos, 

testando a extensão do paradigma de Pietsch et al. (2008), enunciado no item 1. Como forma de 

aumentar a variabilidade e abrangência de fontes sedimentares de quartzo, serão utilizadas, para 

atingir esta meta metodológica, amostras analisadas por Guedes (2009) na Ilha Comprida, Estado 

de São Paulo, e de Santa Catarina (Zular, 2011; Mendes, 2012), relacionadas ao projeto FAPESP 

(09/54232-4) “Morfodinâmica e Cronologia de Sistemas Deposicionais Eólicos no Quaternário do 

Brasil”, no qual essa tese está inserida.  

Para buscar alcançar estas duas metas gerais, estabeleceram-se os seguintes objetivos: 

1- Realizar pesquisa bibliográfica sobre os modelos mais aceitos de gênese e 

classificação de depósitos eólicos costeiros, com ênfase em campos de dunas livres, e 

estabelecer critérios de avaliação da aplicabilidade desses modelos na área de estudo. 

2- Caracterizar a dinâmica sedimentar atual dos sistemas eólicos do litoral leste 

maranhense. 

3- Com base em imagens de sensoriamento remoto e dados de campo, procurar 

reconhecer diferentes tipos (morfológicos ou morfoestratigráficos e faciológicos) de depósitos 

eólicos e relacioná-los com os processos deposicionais em atividade no sistema eólico atual, bem 

como com possíveis gerações de dunas. 

4- Fazer a caracterização sedimentológica (quanto a textura e mineralogia) das unidades 

faciológicas e morfoestratigráficas reconhecidas por sensoriamento remoto e dados de campo. 

5- Deduzir a cronologia dos eventos formadores dos depósitos eólicos, através de 

datações por luminescência opticamente estimulada (LOE) e radiocarbono. 

6- Avaliar possíveis relações entre idades e variações de aporte sedimentar e relacionar 

estas variações de aporte com mudanças relacionadas a clima, NRM e/ou neotectônica.  

7- Avaliar as características do quartzo sedimentar das áreas de estudo com relação às 

propriedades LOE e ao seu comportamento durante a aplicação do protocolo de datação LOE-

SAR. 

8- Levantar os protocolos existentes de medição e cálculo de sensibilidade LOE de 

quartzo, avaliar seu significado geológico e utilização como ferramenta traçadora de fontes 

sedimentares. 
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3. SOBRE A ESTRUTURA DA TESE 

 

A presente tese possui duas metas bem distintas. A primeira é metodológica, sobre a 

aplicabilidade das datações LOE e o significado geológico da sensibilidade LOE. A segunda é de 

conteúdo e corresponde ao estudo sedimentológico e cronológico dos depósitos eólicos 

quaternários da costa leste maranhense. De modo a cumprir essas duas metas, integram esta 

tese cinco artigos (um aceito, um submetido e três em fase final de preparação), sendo três 

relacionados à meta metodológica e dois à meta de conteúdo. Quatro destes artigos estão na 

língua inglesa. Como o regimento da pós-graduação da Universidade de São Paulo não permite 

dissertações e teses com corpo de texto em língua estrangeira, esses artigos encontram-se 

anexos. O momento mais adequado para ler cada anexo, de maneira a obter-se uma melhor 

fluência e compreensão do conteúdo da tese, será indicado ao longo do texto. 

A tese começa com a introdução do tema (capítulo 1) e a delimitação das metas e 

objetivos (capítulo 2). O item “Fundamentação Bibliográfica” (capítulo 4) consiste basicamente no 

levantamento das hipóteses de trabalho (objetivo 1), a partir da análise dos modelos de evolução, 

funcionamento e fatores controladores de sistemas eólicos e contextualização regional do litoral 

leste maranhense, incluindo clima, dinâmica sedimentar e a possível influência da neotectônica na 

sedimentação eólica.  

Os itens que se sugere sejam lidos após o capítulo 4 são focados no desenvolvimento da 

meta metodológica e encontram-se anexos. O anexo 1, “Luminescence characteristics of quartz 

from Brazilian sediments and constraints for OSL dating“, submetido para publicação nos Anais da 

Academia Brasileira de Ciências, investiga a aplicabilidade do método de datação LOE-SAR nos 

sedimentos estudados através da análise do comportamento LOE do quartzo (objetivo 7).  

O anexo 2, “Quartz-to-Al2O3:C sensitivity ratio: definition and geological significance 

based on Brazilian sediments”, em fase final de preparação, relaciona-se ao objetivos 8, voltado à 

investigação do significado geológico da sensibilidade LOE. 

Concluindo a série de artigos relacionados à meta metodológica, o anexo 3, “Quartz OSL 

sensitivity as a proxy for storm activity on the southern Brazilian coast during the Late Holocene“, 

aceito para publicação na revista Quaternary Geochronology, apresenta uma aplicação do uso da 

sensibilidade LOE na análise de variações climáticas baseada em mudanças de proveniência 

sedimentar na Ilha Comprida –SP (objetivo 9).  

O capítulo 5 reúne os métodos e resultados utilizados para o desenvolvimento do item de 

discussão da tese (capítulo 8), e que não estejam contemplados nos artigos anexos. 

A dinâmica e as fontes sedimentares do litoral leste maranhense são analisadas, com 

base em minerais pesados e parâmetros morfométricos das dunas (objetivo 2), no capítulo 6.  
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O capítulo 7 corresponde ao artigo do anexo 4 “Trade winds weakening during the 

Heinrich Stadial 1 event recorded by dunefield stabilization in tropical Brazil“, em fase final de 

preparação. O artigo analisa o registro paleoclimático do sistema eólico durante o Pleistoceno 

superior, baseado na cronologia LOE-SAR (objetivos 3, 5 e 6). 

O capítulo 8 é uma discussão sobre os controles das gerações eólicas identificadas na 

costa leste maranhense. A caracterização das gerações eólicas com base em geomorfologia, 

minerais pesados e datações LOE e comparações com outras gerações eólicas encontradas no 

Brasil são a base para discussão sobre modelos de sedimentação eólica e seus controles 

(objetivos 3, 4, 5 e 6). 

A parte final da tese (capítulo 9) reúne as considerações finais sobre os principais 

resultados alcançados. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1. CLASSIFICAÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS EÓLICOS 

 

Dunas eólicas são formas de leito, geradas pelo vento, cuja variação resulta da interação 

entre aporte sedimentar, regime de ventos e vegetação. As classificações de dunas eólicas são de 

dois tipos principais (Lancaster, 1995): baseadas na forma das dunas (classificação morfológica) 

ou baseadas na relação entre vento e suprimento sedimentar (classificação morfodinâmica). 

Classificações baseadas na forma das dunas muitas vezes misturam, aos critérios morfológicos, 

aspectos genéticos (Giannini, 1993, Giannini et al., 2008), como acontece na proposta de McKee 

(1979). Sua classificação, ainda bastante utilizada, reconhece nove tipos de dunas (Figura 4.1): 

transversal, barcanóide, barcana, linear, estrela, reversa, parabólica, ruptura de deflação e 

dômica. 
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Figura 4.1: Tipos básicos de dunas eólicas de acordo com McKee (1979). A: Transversal. B: 
Barcanóide. C: Barcana. D: Linear ou seif. E: Estrela. F: Reversa. G: Parabólica. H: Ruptura de 
deflação. I: Dômica. Figura extraída de Giannini et al. (2008).  

 

A relação entre aporte sedimentar e regime eólico, e suas implicações na classificação 

morfodinâmica das dunas, foi sintetizada por Giannini (2007) e Giannini et al. (2008) conforme a 

Figura 4.2. Dunas barcanas e cordões crescêntricos são característicos de regimes de vento 

pouco complexos em termos vetoriais, enquanto dunas estrelas e lineares são formadas por 

ventos multidirecionais. 
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Figura 4.2: Tipos de dunas e relação entre aporte sedimentar e complexidade do regime eólico 
(relação entre deriva eólica potencial resultante, ou DEPr, e a deriva eólica potencial (escalar) 
total, ou DEPt) de acordo com Wasson & Hyde (1983), Lancaster (1995), Giannini (2007) e 
Giannini et al. (2008).  

 

Abordagens mais detalhadas, baseadas no grau de influência morfodinâmica da 

vegetação, foram propostas, para o litoral brasileiro, por Giannini et al. (2005), Martinho et al. 

(2006) e Giannini (2007). Essas classificações são baseadas na influência morfodinâmica da 

vegetação. A proposta de Giannini (2007) abrange nove classes principais de feições eólicas com 

vegetação: dunas frontais, rupturas de deflação (blowouts), dunas parabólicas, rastros lineares 

residuais, retrocordões, nebkhas, planícies interdunas, montes residuais, cordões de precipitação. 

Dentre os elementos morfológicos sem vegetação, Giannini (2007) descreve: franjas de areia 

eólica, protodunas, dunas transversais, cadeias barcanóides, extensões lineares, depressões 

interdunas e lobos deposicionais. 

Os campos de dunas transgressivos incluem feições com e sem vegetação. O termo foi 

introduzido por Gardner (1955) para depósitos de areia eólica de grande escala, em movimento 

rumo ao interior, ou mais raramente, subparalelo à costa (Giannini et al., 2005; Martinho et al., 

2006). Possuem desde centenas de metros até vários quilômetros de extensão e contêm, 

invariavelmente, cordões de precipitação e/ou dunas de orientação transversal ao vento efetivo, 

com crista linear, em meia lua ou sinuosa (Giannini, 2007). De acordo com Ewing et al. (2006), a 

distribuição espacial e a tipologia de feições eólicas nos campos de dunas são os exemplos mais 
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eloquentes de padrões de evolução na natureza, estes resultantes de auto-organização dentro de 

sistemas complexos. Assim, cada padrão espacial de feições eólicas seria resultado de 

determinado estágio de evolução ou maturação do sistema no tempo. 

Giannini (2007) e Giannini et al. (2011) classificam os sistemas eólicos costeiros do Brasil 

em oito tipos ou estágios morfodinâmicos, com relação entre saldo sedimentar (influxo-efluxo) e 

espaço de acumulação crescente de 1 a 8. A classificação baseia-se no grau de desenvolvimento 

e nas relações mútuas entre quatro categorias de feições morfológicas possíveis, distintas quanto 

à função e posição espacial. Da fonte praial para o interior, estas quatro categorias de feições são: 

as de suprimento inicial (dunas frontais e transversais), as de deflação (rupturas, rastros residuais 

e retrocordões), as de cavalgamento e superposição (barcanas e barcanoides) e as de avanço 

(cordões de precipitação e lobos deposicionais). Essas quatro categorias são interligadas e 

possuem posição definida dentro do sistema eólico constituindo, assim, associações de fácies 

morfológicas. A associação praia-duna (A) é composta pelos elementos de suprimento inicial. Já a 

associação planície deflacionar (B) reúne os elementos de deflação, enquanto os elementos de 

cavalgamento e de avanço definem a associação campo de dunas livres (C). De acordo com 

Giannini (2007) e Giannini et al. (2011), os diferentes equilíbrios entre matéria sedimentar e 

energia de vento (influxo/efluxo) definem as relações entre as associações de fácies morfológicas 

em quatro tipos (Figura 4.3): o tipo A corresponde ao equilíbrio alcançado na associação praia-

duna; o tipo A-B, ao equilíbrio entre as associações praia-duna e planície de deflação; o tipo A-B-

C, ao equilibrio entre as associações praia-duna, planície de deflação e campo de dunas livre; e o 

tipo A-C, ao equilíbrio direto entre as associações praia-duna e campo de dunas livre. Segundo os 

autores, a relação A-C representa uma situação de equilíbrio influxo-efluxo ainda não atingida. 

Essas quatro relações de equilíbrio são subdivididas em oito tipos morfodinâmicos de sistema 

eólico, numerados de 1 a 8 em grau crescente de relação saldo eólico e espaço de acumulação, 

de acordo com os tipos de feições eólicas presentes (Figura 4.3). Modificações no equilíbrio entre 

influxo e efluxo, como aporte sedimentar e espaço de acomodação, levam a evolução do sistema 

ao longo do tempo. Desequilíbrios menores, próximos ao equilíbrio, são autorregulados pelo 

sistema enquanto desequilíbrios maiores são respondidos pelo sistema com auto-organização e 

transformação de um tipo de sistema eólico em outro.  
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Figura 4.3: Tipos de sistemas eólicos costeiros do Brasil, sob condição de vento efetivo 
transversal (A) e sub-paralelo (B): 1. Tipo A: dunas frontais. 2. Tipo ABI: dunas frontais com 
rupturas de deflação atadas. 3. Tipo A-BII: dunas frontais e rupturas de deflação independentes. 4. 
Tipo A-BIII: dunas frontais e dunas parabólicas. 5. Tipo A-BCI: dunas frontais, planície de deflação 
e cordão de precipitação. 6. Tipo A-B-CII: dunas frontais, planície de deflação e barcanóides. 7. 
Tipo A-B-CIII: dunas frontais, planície de deflação e campos de dunas livres completos. 8. Tipo A-
C: protodunas/dunas transversais (sensu lato) e campos de dunas livres completos. Extraído de 
Giannini et al. (2011). 

 

A relação entre saldo influxo/efluxo sedimentar é utilizada no conceito de eolian sediment 

state (Kocurek & Lancaster, 1999). As principais variáveis do conceito consideradas pelos autores 

para o sistema eólico são aporte sedimentar, disponibilidade da areia para o sistema eólico e 

capacidade de transporte do vento. Variações nesses três fatores resultariam em diferentes 

respostas do sistema eólico com estabilização, construção e destruição dos depósitos eólicos. No 

modelo de eolian sediment state para o deserto do Sahara (Figura 4.4) de Kocurek (1998) a 

produção de sedimentos é relacionada a clima úmido e estabelecimento de sistemas fluviais. 

Variações para clima seco, e com mais vento efetivo, disponibilizariam esses sedimentos fluviais 

para transporte eólico e favoreceriam a construção do sistema eólico. Entretanto climas áridos não 

são favoráveis ao aporte sedimentar no Sahara (Figura 4.4) o que, a longo prazo, levaria o 

sistema a escassez de sedimentos e destruição do registro eólico. 
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Figura 4.4: Modelo de resposta do sistema eólico do Sahara com relação a mudanças climáticas. 
Modificado de Kocurek (1998). 

 

O uso de modelos computacionais na simulação de processos eólicos (Werner, 1995; 

Bass, 2002; Bishop, 2002) permitiu a identificação de sistemas eólicos como um sistema 

complexo com padrões de auto-organização. Esses padrões espaciais de organização são 

resultado das condições limites impostas ao sistema como regime de vento, aporte sedimentar, 

geometria da área fonte, dimensões do sistema eólico, tempo de interação do sistema e 

condições iniciais (Ewing & Kocurek, 2010). Como meio de analisar quantativamente as condições 

limites, Ewing et al. (2006) definiram quatro parâmetros para a caracterização morfoplanimétrica 

de campos de dunas eólicos: espaçamento de dunas, comprimento de crista, densidade de 

defeitos e orientação da crista (Figura 4.5).  
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Figura 4.5 – Representação esquemática dos parâmetros morfoplanimétricos espaçamento, 
comprimento de crista, orientação e defeitos (quebras no padrão da duna ou nas suas 
terminações), conforme medidos em dois tipos de dunas eólicas, barcanóides e lineares 
transversais. Modificado de Ewing et al. (2006). 

 

Cada padrão espacial de feições eólicas seria resultado de determinado estágio de 

evolução ou maturação do sistema no tempo. Tais padrões evoluem com o logaritmo do tempo, 

com tendências para aumento do espaçamento de dunas, diminuição na densidade de defeitos, e 

aumentos no comprimento e na precisão de orientação das cristas (Ewing et al. 2006). Análises 

estatísticas básicas dos parâmetros dos campos de dunas são consistentes com o modelo de 

auto-organização segundo o qual estes parâmetros são variáveis dos padrões evolutivos dos 

campos de dunas através do tempo (Ewing et al. 2006).  

A área fonte pode ser definida, quanto a sua geometria, como um ponto, uma linha ou um 

plano (Ewing & Kocurek, 2010). Fontes pontuais encontram-se onde o suprimento de areia para a 

duna venha de área relativamente estreita, em relação à direção de ação do vento. Fontes 

lineares aplicam-se aos casos em que a areia provém de uma área com elevada relação 

comprimento/largura. São bem exemplificadas por praias extensas fornecendo areia para campos 

de dunas costeiros típicos. Já fontes planas referem-se ao suprimento de sedimento para um 

campo de dunas através do retrabalhamento eólico do substrato sedimentar sobre o qual o campo 

de dunas em desenvolvimento se assenta. Para fontes pontuais e lineares, os padrões evolutivos 

indicam que espaçamento intercristas e comprimento de crista evoluem em função da distância ao 

longo do eixo de ação do vento no sistema eólico (Ewing & Kocurek, 2010). Isto sugere que, sob 

estas condições de fonte, a distância sobre a qual o padrão evolutivo se desenvolve é 

proporcional ao tempo (distância corresponde ao tempo). Para campo de dunas com fonte plana, 

não são observadas variações nos parâmetros ao longo do campo, já que não existe aumento de 

distância com relação a área fonte e, portanto, não existe a correspondência entre distância e 
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tempo (Ewing & Kocurek, 2010). Entretanto, existe tendência de aumento desses parâmetros 

simultaneamente em todo o campo com o tempo (Eastwood et al., 2011). Já a condição limite de 

área do campo restringe a interação entre dunas na sua direção de migração, e, assim, mascara 

os valores de espaçamento, densidade de defeitos e comprimento de crista (Derickson et al., 

2008), e limita seu uso como índices de maturidade do padrão evolutivo. O estudo dos padrões de 

variação espacial dos parâmetros morfométricos seria então uma forma de se estudar a influência 

dessas condições limites e sua variação ao longo do tempo (Ewing & Kocurek, 2010).  

 

4.2. CONTROLES DE CAMPOS DE DUNAS COSTEIROS 

 

As condições limites de sistemas eólicos costeiros como clima, condições antecedentes, 

dimensões do sistema eólico, tempo de interação do sistema, aporte sedimentar e geometria da 

área fonte (Giannini, 2007; Ewing & Kocurek, 2010) são determinadas por controles geológicos, 

climáticos e oceanográficos que são, muitas vezes, inter-relacionados entre si. De forma mais 

generalista, podemos destacar três controles principais: clima, NRM e fisiografia, que influenciam 

tanto o aporte sedimentar como o espaço de acumulação (Golsdsmith, 1978; Carter, 1988; Pye & 

Tsoar, 1990; Lancaster, 1995; Sawakuchi, 2006; Giannini, 2007). 

 

4.2.1. Clima 

 

O regime de ventos e chuvas, junto com o aporte sedimentar, é o principal fator na 

distribuição de campos de dunas costeiros. Por controlar a deriva potencial eólica, o fator vento é 

determinante na iniciação e desenvolvimento dos campos de dunas costeiros. A deriva eólica 

potencial é diretamente proporcional à frequência e à velocidade do vento atuante por um 

determinado tempo em um rumo. Já a quantidade de sedimentos que efetivamente entra no 

sistema eólico depende de outros fatores direta ou indiretamente ligados a fatores climáticos, 

como estoque sedimentar e coesão dos grãos. 

Em campos de dunas costeiros, o clima pode influenciar na disponibilidade de 

sedimentos na área fonte, a praia. Maiores precipitações no continente implicam maiores taxas de 

erosão e capacidade de transporte fluvial até a linha de costa, aumentando, dessa forma, a 

disponibilidade de sedimentos para o sistema eólico. Na costa, esses sedimentos estão sob 

influência da deriva litorânea longitudinal, controlada pelo regime de ondas e, indiretamente, pelo 
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regime de ventos. Sob esse aspecto, terminações ou encontro de células de transporte litorâneo 

longitudinal são locais de favorecimento ao desenvolvimento de campos de dunas costeiros 

(Giannini, 2007). Entretanto, se o transporte litorâneo, ou o vento, não é muito efetivo, a 

progradação será muito intensa o que, teoricamente, desfavorece o desenvolvimento de campos 

de dunas.  

A precipitação influencia de dois modos distintos os campos de dunas costeiros. Altos 

níveis pluviométricos favorecem o desenvolvimento de vegetação, o que cria obstáculos físicos e, 

desta forma, inibe o transporte eólico. A precipitação também aumenta a umidade dos 

sedimentos, deixando-os mais coesos e desfavorecendo o transporte eólico. Entretanto, Tsoar 

(2005) destaca que solos arenosos, por possuírem alta condutividade hidráulica, são pouco 

susceptíveis a coesão por umidade. De acordo com Tsoar (2005) e Yizhaq et al. (2008), o vento é 

o fator predominante na estabilização de dunas pela vegetação em regiões com precipitação 

acima de 800 mm por ano. Até o nível de 800 mm ano variações na precipitação seriam o 

principal controle sobre o desenvolvimento da vegetação e, consequentemente, a estabilização 

das dunas. Desse modo, a deriva potencial eólica seria um bom índice para estimar a estabilidade 

da vegetação em areias, inclusive nas dunas (Tsoar, 2005). A influência da precipitação parece 

ser maior em campos de dunas interiores do que em campos de dunas costeiros (Pye & Tsoar, 

1990), já que os ventos em regiões costeiras são, segundo os mesmos autores, 

consideravelmente mais fortes que os que ocorrem no interior dos continentes.  

 

4.2.2. Nível relativo do mar 

 

Variações no NRM têm direta influência no tamanho do sistema eólico costeiro, por 

variações na linha de costa, e também no posicionamento da área fonte, a praia. Além disso, o 

NRM controla o nível freático o qual, por sua vez, influencia a disponibilidade de areia para o 

transporte eólico e a preservação dos depósitos. Pye & Tsoar (1990) analisam quatro situações de 

NRM e sua influência nos campos de dunas costeiros: NRM baixo, alto, em elevação e em queda. 

Já Giannini (2007) agrupa em dois possíveis cenários: NRM baixo e/ou em queda e ou NRM alto 

e/ou em elevação. 

O cenário com NRM baixo e/ou em queda pode favorecer o desenvolvimento de dunas 

costeiras, já que expõe os sedimentos inconsolidados da plataforma (Figura 4.6). Entretanto, essa 

regressão forçada também exporia os sedimentos aos processos estabilizadores como vegetação, 

cimentação e formação de solos, bem como à erosão subaérea pela queda do nível de base 

(Giannini, 2007). A queda do nível de base tem atuação ambígua, pois se por um lado favorece a 
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erosão, por outro lado pode aumentar a quantidade de areia na zona insaturada e assim 

disponibilizar mais sedimentos à ação dos ventos. A estabilização do substrato arenoso por 

vegetação, cimentação e formação de solos é muito dependente do clima atuante (ver discussão 

no item 4.2.1 acima). A regressão da linha de costa atuaria como um fator limitante ao 

desenvolvimento dos campos de dunas pois aumenta o tamanho do sistema eólico, espaço de 

acumulação, e afasta continuamente a fonte de areia (praia) das dunas diminuindo a relação 

influxo-efluxo sedimentar (Giannini, 2007). Dessa forma, o contexto de NRM baixo e/ou em queda 

somente favorece o desenvolvimento de campos de dunas costeiros em situações excepcionais, 

como em clima seco.  

 

 

Figura 4.6: Dois cenários de desenvolvimento de sistemas eólicos costeiros e sua relação com o 
NRM. Durante ou logo após a queda do NRM (A) e durante a subida do NRM (B). Modificado de 
Giannini (2007). 

 

Um segundo modelo, com NRM alto e/ou em elevação, é considerado por diversos 

autores (Cooper, 1958; Giannini et al., 2001, 2007; Lees, 2006; Sawakuchi, 2006, Giannini, 2007) 

como responsável por favorecer o desenvolvimento de campos de dunas costeiros em escala 

global. De acordo com este modelo, a elevação do NRM provoca erosão costeira por 

remobilização do prisma praial (princípio de Bruun, 1962). Os sedimentos em desequilíbrio na 

zona intermarés dessa forma também ficariam disponíveis para transporte eólico (Figura 4.6), 

além de serem remobilizados para a zona submersa como previsto por este princípio (Giannini, 
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2007; Giannini et al., 2001, 2007). Ao contrário do modelo anterior, a fonte de suprimento de areia 

(praia) não se afasta do campo de dunas e ocorre uma diminuição do espaço de acumulação 

(área do sistema eólico), o que aumenta o saldo influxo-efluxo no campo de dunas e desestimula 

desenvolvimento de vegetação e formação de solos na faixa costeira, mesmo sob clima úmido. O 

potencial de preservação desses depósitos também é superior ao do modelo anterior, já que a 

subida do nível de base é desfavorável à erosão subaérea.  

Os modelos apresentados tanto por Pye & Tsoar (1990) como por Giannini (2007), 

baseiam-se em duas variáveis: modificações da posição da linha de costa e no nível do lençol 

freático. O nível freático determina a disponibilidade da areia ao transporte eólico dentro do campo 

de dunas e o espaço de acomodação vertical. Variações da linha de costa induzem modificações 

no saldo influxo-eflluxo, por afetarem tanto a proximidade da área fonte (praia) com o campo de 

dunas quanto o tamanho do sistema eólico (espaço de acomodação horizontal). Três cenários são 

possíveis: regressão, com diminuição do saldo influxo-efluxo devido ao aumento em área do 

sistema eólico e ao distanciamento da área fonte; transgressão, com aumento do saldo influxo-

efluxo devido à diminuição da área do sistema eólico e ao aumento do aporte sedimentar pelo 

retrabalhamento dos sedimentos na costa; e linha de costa estacionária, caso em que a constante 

migração do campo de dunas para o interior aumenta a área do sistema eólico e, dessa forma, 

gera suave tendência de queda no saldo influxo-efluxo (Sawakuchi, 2006; Giannini, 2007). 

Lees (2006) e Giannini (2007) destacam que a grande maioria das idades disponíveis de 

dunas costeiras é consistente com o modelo de NRM alto e/ou em elevação. Esta aparente 

concordância de resultados de datações de campos de dunas costeiros com NRM alto e/ou 

elevação (Lees, 2006; Giannini, 2007) pode ser relacionado a um viés de amostragem. Por 

estarmos em um período interglacial (NRM alto), as dunas estabilizadas aflorantes são melhor 

visualizadas atualmente que as formadas em NRM baixo, as quais estariam atualmente 

submersas. Os períodos glaciais, com NRM baixo e linha de costa estável, também são, em tese, 

propícios ao desenvolvimento de campos de dunas costeiros. O fato de essa antiga região 

costeira estar atualmente submersa dificulta o reconhecimento e estudos desses possíveis 

depósitos eólicos. Esse viés de observação para as dunas relacionadas ao NRM alto pode criar 

uma falsa impressão de relação preferencial entre campos de dunas costeiros e NRM alto.  
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4.2.3. Fisiografia 

 

A influência da fisiografia nos depósitos eólicos costeiros pode ser entendida de dois 

modos: a dos elementos fisiográficos da área emersa e a da plataforma continental. 

A plataforma continental funciona como um grande estoque sedimentar que pode ser 

remobilizado pela ação de ondas no prisma praial. Roy et al. (1994), através de modelos 

matemáticos, relacionaram o declive da plataforma interna com a remobilização dos sedimentos 

para a barreira costeira. De acordo com os autores, inclinações de 0,8 a 0,1° são mais favoráveis 

ao crescimento de barreiras arenosas, com menor perda de sedimentos para costa afora. Giannini 

(2007) argumenta que essa favorabilidade se estenderia também ao desenvolvimento de sistemas 

eólicos costeiros. 

A topografia da área emersa tem grande capacidade limitante no desenvolvimento de 

campo de dunas, já que acidentes topográficos são obstáculos ao vento e à migração das dunas. 

Pye & Tsoar (1990) destacam a influência da topografia em campos de dunas interiores, com a 

canalização de ventos e a formação preferencial de dunas em zonas de baixo relevo. Já para 

regiões costeiras, os campos de dunas ocupam preferencialmente as planícies, com casos 

isolados de dunas cavalgando morros rochosos (Giannini, 1993). Outros elementos fisiográficos 

como lagunas, rios e suas desembocaduras são fatores limitantes da área do sistema eólico. O 

dinamismo das desembocaduras dos rios atua na modificação da área fonte do sistema eólico, a 

praia, de forma a interferir tanto da sua geometria (e.g. segmentação por migração da 

desembocadura) como no aporte sedimentar (e.g. maior aporte sedimentar com a proximidade da 

foz de rio). O efeito de molhe hidráulico de desembocaduras, tanto de rios como lagunares, 

bloqueia os sedimentos oriundos do transporte litorâneo, o que ocasiona um aumento, localizado, 

da disponibilidade de sedimentos a barlamar da desembocadura (Giannini, 2007). 

A área fonte de campos de dunas costeiros é a praia, mais especificamente a porção de 

areia inconsolidada e sem vegetação da zona intermarés. A extensão da zona intermarés e, 

portanto da área fonte, é resultado da amplitude de maré e da morfodinâmica da praia, a qual, por 

sua vez, é dependente de fisiografia da plataforma, deriva litorânea, granulação dos sedimentos e 

regime de ondas. Praias com morfodinâmica dissipativa, de alta energia, são mais favoráveis ao 

desenvolvimento de campos de dunas costeiros, já que possuem declive mais suave que praias 

reflexivas e consequentemente zona intermarés mais extensas. Além disso, as praias dissipativas 

possuem tendência para sedimentos de granulação mais fina que as reflexivas, o que favorece o 

transporte pelo vento. O regime de marés também influencia a largura da zona intermarés; 

entretanto, regimes de marés muito amplos podem se sobrepor à energia da ondas de forma a 
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mudar as características da costa. Costas dominadas por marés não são favoráveis ao 

desenvolvimento de campos de dunas, visto que suas praias são lateralmente pouco extensas, 

interrompidas por rias ou canais de maré, e possuírem abundância de sedimentos finos e 

coesivos nas regiões inter e supramarés (Sawakuchi, 2006).  

 

4.3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

Os depósitos sedimentares quaternários da costa leste maranhense sobrepõem-se a sul 

à Formação Itapecuru (Bacia de Grajaú), de idade cretácea, a leste (Figura 4.7) à Formação 

Barreiras (Vasconcelos et al., 2004), atribuída ao Neógeno, e a norte à Bacia de Barreirinhas. No 

embasamento pré-Barreiras, destaca-se a Bacia de Barreirinhas, cuja evolução tectônica, descrita 

por Azevedo (1991), pode ter apresentado reflexos em reativações neotectônicas durante o 

Quaternário (Saadi et al., 2000; Almeida-Filho et al., 2009).  

A Formação Barreiras aflora, de acordo com Vasconcelos et al. (2004), a leste da área de 

estudo, perto da fronteira com o Estado do Piauí, e na sua porção sudoeste, nas proximidades da 

cidade de Morros (Figura 4.7); conforme constatado em campo, ocorre também sob os depósitos 

eólicos quaternários na região nordeste. De acordo com Gastão e Maia (2010), a Formação 

Barreiras também ocorre a leste de Urbano Santos (Figura 4.7). Entretanto, o que foi constatado 

em campo é que os depósitos desta área correspondem a uma geração eólica mais antiga que os 

depósitos eólicos com feições deposicionais preservadas. Pouco estudada no leste do Maranhão, 

a Formação Barreiras é melhor compreendida na parte oeste deste estado e no Pará (Rossetti, 

2001; Rossetti, 2004; Nascimento & Góes, 2005; Rossetti et al., 2005; Rossetti, 2006). Datada do 

Mioceno com base em palinologia (Arai, 1997; Lima et al., 2008), possui predominância de 

sedimentos continentais (Arai, 2006), mas com evidências de contribuição marinha e transicional 

(Rossetti, 2006; Rossetti & Góes, 2009). No Pará, e oeste maranhense, os depósitos são 

interpretados como de origem transicional, relacionados a sistema de paleovales estuarinos 

(Rossetti, 2006). Esses paleovales teriam controlado também, no Pleistoceno tardio e Holoceno, a 

deposição dos sedimentos Pós-Barreiras (Rossetti et al., 2001; Tatumi et al., 2008). 
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Figura 4.7: Mapa geológico do nordeste maranhense. Modificado de Vasconcelos et al. (2004). 

 

Os depósitos eólicos quaternários da costa maranhense mapeados por Vasconcelos et 

al. (2004) foram estudados com detalhe em poucos trabalhos (Gonçalves, 1997; Santos; 2008; 

Almeida-Filho et al., 2009; Gastão & Maia, 2010; Maia et al., 2011). O reconhecimento de uma 

geração eólica com morfologia preservada foi realizado principalmente com base em imagens 

Landsat (Gonçalves, 1997; Santos; 2008) e dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

(Almeida-Filho et al., 2009; Gastão & Maia, 2010). Os limites desta geração eólica estabelecidos 

por esses autores (Figura 4.8) são parcialmente coincidentes entre si e com o mapa de 

Vasconcelos et al. (2004), a oeste da cidade de Barreirinhas e do Lago Caçó. Em contraposição, a 

porção leste da área, mapeada como eólica e de cordões litorâneos por Vasconcelos et al. (2004), 

é reconhecida somente por Santos (2008) e Gastão e Maia (2010) e apenas parcialmente (na sua 

porção norte). Para Almeida-Filho et al. (2009), a porção a leste da cidade de Barreirinhas 

corresponderia a depósitos eólicos, sem morfologia preservada, do Pós-Barreiras, mais antigos 

que os depósitos com feições eólicas preservadas. Gastão & Maia (2010) consideram o sudeste 

da área como pertencentes a Formação Barreiras.  
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Figura 4.8: Limites das feições eólicas estabilizadas mapeados por diferentes autores (Santos, 
2008; Almeida-Filho et al., 2009; Gastão & Maia, 2010), lançados sobre o mapa geológico de 
Vasconcelos et al. (2004). A coincidência nos limites mapeados é muito maior na parte oeste da 
área. A área mapeada como “depósitos eólicos continentais” por Vasconcelos et al. (2004) e não 
reconhecida como de ocorrência de feições eólicas estabilizadas por demais autores foi 
interpretada como depósitos do Pós-Barreiras, por Almeida-Filho et al. (2008), e como Formação 
Barreiras, por Gastão & Maia (2011).  

 

No mapeamento dos depósitos quaternários localizados nos arredores das cidades de 

Barreirinhas e Paulino Neves/Rio Novo, Gonçalves (1997) reconhece quatro compartimentos 

geomorfológicos (C1, C2, C3 e C4), diferenciados por critérios topográficos, morfológicos e 

sedimentológicos. A evolução geológica da área com feições eólicas estabilizadas de acordo com 

Gonçalves (1997) compreende quatro estágios e três gerações de dunas (C1, C2 e C4). Mesmo 

sem datações absolutas, o autor relaciona os três primeiros estágios com os três últimos eventos 

transgressivos de origem glácio-eustática (anterior a 120.000 anos A.P., 120.000 anos A.P. e 

5.000 anos A.P.), e o último estágio à configuração geomorfológica atual. O modelo proposto 

aparentemente é baseado no sistema barreira/laguna do Rio Grande do Sul, cuja configuração 

Lago Caçó 

Barreirinhas 
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atual e características regionais são todavia diferentes das encontradas no leste maranhense. 

Desse modo, a escolha deste modelo parece inadequada ao contexto. Além disso, o autor 

relaciona os compartimentos geomorfológicos a estágios evolutivos por ele admitidos: assim, C1 

estaria relacionado ao estágio evolutivo 1, mais antigo, e C2 ao estágio evolutivo 2, com duas 

gerações distintas de dunas estabilizadas. Entretanto, essas duas gerações podem ter-se formado 

concomitantemente, visto que se distinguem apenas pela altitude e morfologia das dunas. Sua 

distribuição espacial, com dunas de características mais acumulativas (C1-transversais) ao interior 

de formas mais deflacionares (C2-parabólicas e C3-planícies deflacionares), é compatível ao 

observado em campos de dunas atuais na costa nordeste brasileira e mesmo de outras regiões do 

país (Giannini, 2007; Giannini et al., 2011). 

Santos (2008), com base em 14 datações TL em feições eólicas estabilizadas, reconhece 

que a deposição de dunas fixas ocorreu em pulsos. Esses pulsos estariam relacionados a 

alternâncias de períodos secos e úmidos nos últimos 23.800 anos. Entretanto, o autor não separa 

as paleodunas em gerações nem correlaciona os pulsos a condicionantes geológicos, sejam 

variações do NRM e aporte sedimentar, sejam mudanças climáticas globais ou regionais 

específicas. 

Maia et al. (2011) propõem, com base em datações LOE, quatro estágios evolutivos para 

os depósitos eólicos quaternários do litoral setentrional do Nordeste do Brasil. Segundo os 

autores, a geração mais antiga estaria relacionada ao penúltimo NRM alto, por volta de 123 mil 

anos A.P., e seria composta por depósitos arenosos de coloração avermelhada e sem forma de 

“cômoro ou colina”. O segundo estágio estaria relacionado à formação de um extenso campo de 

dunas que atingiu até 160 km da linha de costa atual por volta de 25 a 18 mil anos A.P.. Durante o 

terceiro estágio (de 14 a 12 mil anos A.P.), teria ocorrido a estabilização deste campo de dunas, o 

que indicaria, segundo os autores, um período de clima mais úmido. As dunas eólicas atuais são 

consideradas como pertencentes ao quarto estágio, com início estimado, com base na taxa de 

migração das dunas atuais e posicionamento com relação à linha de costa, em 3 mil anos A.P.. 

 

4.4. CLIMA E PALEOCLIMA 

 

O clima no leste maranhense é fortemente influenciado pela zona de convergência 

intertropical (ZCIT), principal feição atmosférica a controlar a distribuição espacial e temporal da 

precipitação e do vento na região (Figura 4.9). A ZCIT é definida por um conjunto de variáveis 

meteorológicas que atuam sobre os oceanos, como a convergência dos ventos alísios de nordeste 

e de sudeste e a área de máxima temperatura da superfície do mar (TSM) (Melo et al., 2009). O 
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gradiente de TSM entre o Atlântico Sul e Norte é fator predominante no posicionamento da ZCIT 

(Uvo, 1989). A ZCIT tem variação anual, com posição mais ao norte durante o verão do hemisfério 

norte e posição mais ao sul durante o mês de janeiro (Cavalcanti et al., 2009). O Sistema de 

Monções Sul-Americano (SMSA) atuante na região sul amazônica, principalmente durante o verão 

austral (Zhou & Lau, 1998; Vera et al., 2006), está relacionado aos ventos alísios de nordeste 

responsáveis pelo transporte de umidade do oceano para o interior do continente (Zhou & Lau, 

1998).  

 

 

Figura 4.9: Posição aproximada da ZCIT ao longo do ano em relação a área de estudo. As 
maiores precipitações na cidade de Barreirinhas ocorrem nos meses de março e abril, quando a 
ZCIT se posiciona sobre a área de estudo. 

 

Enquanto a variação térmica, tanto diurna quanto sazonal, não é muito importante 

(médias mensais de temperaturas mínimas de 21,9oC a 23,7oC e médias mensais de 

temperaturas máximas de 30,1oC a 32,4oC), a variação de precipitação, bastante influenciada pelo 

posicionamento da ZCIT, é acentuada. Espacialmente, os maiores índices de precipitação, 1800 

mm anuais, ocorrem no noroeste da região, mais próxima do equador e da ZCIT, enquanto a área 

de Tutóia, na sua porção leste, apresenta índices da ordem de 1300 mm anuais. De acordo com a 

estação pluviométrica da cidade de Barreirinhas, as chuvas concentram-se no trimestre de março 

Barreirinhas 



24 

 

a maio, cuja precipitação média é de 900 mm; esta precipitação alta deve-se à posição da ZCIT, 

que fica localizada sobre a área durante esse período (Figura 4.10). Nos meses de dezembro a 

fevereiro, o litoral maranhense, sob influência da ZCIT e da SMAS, apresenta precipitação média 

de 450 mm. Já entre junho e novembro, com a ZCIT posicionada a norte da região, não ocorrem 

precipitações significativas (média de 100 mm). No regime de ventos predominam, para a área de 

estudo, em termos médios anuais, os de NE, de acordo com dados fornecidos pelo INMET na 

cidade de São Luis, o que coincide com o rumo de migração para SW observado nos campos de 

dunas.  

 

  

Figura 4.10: Mapas de precipitação acumulada (mm) e vetores de direção dos ventos a 925 hPa 
para janeiro (a) e julho (b). Modificado de Garreaud et al. (2009).  

 

Os estudos paleoclimáticos na região concentram-se em análises geoquímicas, 

isotópicas e palinológicas dos sedimentos do lago Caçó, MA, (Ledru et al., 2001; 2002; Sifeddine 

et al., 2003; Jacob et al., 2004; 2007) e arredores (Pessenda et al., 2004), e também em 

sedimentos marinhos (Behling et al., 2000) e espeleotemas (Cruz et al., 2009). Os resultados 

desses estudos são, principalmente, interpretados em função de variações na paleopluviosidade 

que, indiretamente, refletem variações na posição geográfica da ZCIT. As variações 

paleoclimáticas na região durante o no Pleistoceno tardio e o Holoceno podem ser entendidas 

com base em variações climáticas milenares e orbitais. 

O registro isotópico em espeleotemas no Rio Grande do Norte (Cruz et al., 2009) indica 

predomínio de clima mais seco de 26.000 a 15.000 anos cal A.P., contendo duas fase úmidas, de 

25.900 a 25.000 e de 17.300 a 15.100, relacionadas aos eventos Heinrich H1 e H2 (Figura 4.11). 
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A não formação de espeleotemas de 15.000 até 13.100 anos A.P. sugere um período bastante 

seco. Os registros de 13.100 a 4.200 anos cal A.P. são indicativos de período mais úmido, 

enquanto, de 4.200 até o recente, o não crescimento da maioria dos espeleotemas sugere nova 

redução na precipitação. Os autores destacam ainda uma polaridade na precipitação entre o 

nordeste e o sudeste tropical sul americano durante o Holoceno, em resposta a variações orbitais 

na insolação. O nordeste do continente seria mais úmido durante baixas insolações no verão e 

seco com altas insolações, enquanto o sudeste teria características inversas.  

 

 

Figura 4.11: Indicadores paleoclimáticos de Cruz et al. (2009) para o Nordeste do Brasil (curva 
inferior) e comparação com os de outras regiões da América do Sul. O padrão de variação da 
curva de isótopos de oxigênio é, de forma geral, coincidente com a curva de variação da insolação 
para o mesmo período, exceto durante os períodos Heinrich, que se sobrepõem a esse padrão, 
com características mais úmidas.  
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Os registros paleoclimáticos do Lago Caçó (Ledru et al., 2001; 2002; Sifeddine et al., 

2003; Jacob et al., 2004; 2007) têm sido utilizados na interpretação de variações do clima na 

região desde 21.000 anos cal A.P.. A atividade eólica na região é registrada por fluxos de grãos 

de quartzo entre 21.000 e 17.400 anos cal A.P., junto com a abundância de elementos não 

arbóreos no espectro palinológico, indicando clima mais seco que o atual, com chuvas esparsas e 

torrenciais (Jacob et al. 2004) e estação seca superior a seis meses (Sifeddine et al., 2003). De 

17.250 até 12.900 anos cal AP, o clima teria sido mais frio e úmido (Jacob et al., 2004), com 

expansão da floresta e subida do nível do lago Caçó. No período correspondente ao Younger 

Dryas, de 12.900 a 11.500 anos cal A.P. o desenvolvimento de floresta menos densa seria 

resultado de deslocamento da ZCIT para sul (Ledru et al., 2002). Desde o fim do Younger Dryas 

até aproximadamente 3.500 anos cal AP, o clima teria se tornado mais seco, com expansão da 

savana (Pessenda et al., 2004) e intensificação das queimadas (Jacob et al., 2004; Pessenda et 

al., 2004). De acordo com Pessenda et al. (2004), um clima semelhante ao atual teria se 

estabilizado após essa época, mais úmido e favorecendo vegetação mais densa.  

A análise do testemunho marinho GeoB 3104-1 na costa potiguar por Behling et al. 

(2000), com registro de 40.000 anos, permitiu o reconhecimento, com base em dados 

palinológicos e geoquímicos, de pelo menos quatro períodos mais úmidos que o atual: 40.000, 

33.000, 24.000 e de 15.500 a 11.800 anos A.P.. Esses períodos seriam relacionados ao 

posicionamento de ZCIT mais a sul, sobre o Nordeste brasileiro. Mudanças na célula de alta 

pressão provavelmente também influenciam a precipitação, através da intensificação dos ventos 

alísios de SE e de correntes superficiais que aumentam a umidade levada ao continente e, assim, 

a precipitação orográfica. O mais importante e duradouro período úmido seria o mais recente, 

coincidente com períodos mais úmidos identificados no lago Caçó (Ledru et al., 2001; 2002; 

Sifeddine et al.. 2003; Jacob et al., 2004). 

A análise de outro testemunho marinho na costa cearense (GeoB3129-3911) por 

Weldeab et al. (2006) permitiu a reconstrução da salinidade e temperatura da superfície do mar na 

corrente meridional brasileira durante os últimos 21.000 anos. Dois períodos de aumento de 

salinidade e temperatura foram identificados: de 17.500 a 15.500 anos cal A.P. e de 13.500 a 

11.600 anos cal A.P.. De acordo com os autores, estes dois períodos estariam associados ao 

enfraquecimento da circulação termo-halina entre os oceânicos Atlântico sul e norte (Atlantic 

Meridional Overturning Circulation ou AMOC), com conseqüente mudança da ZCIT para sul.  

Tsoar et al. (2009), estudando dunas eólicas ativas e estabilizadas no litoral cearense e a 

série histórica de dados meteorológicos, observaram correlação inversa entre precipitação e 

intensidade do vento. Correlação inversa foi também encontrada pelos mesmos autores entre 

precipitação e diferença de temperatura superficial dos oceanos Atlântico tropicais norte e sul. 
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Dessa forma, baixas temperaturas de superfície no oceano Atlântico sul tropical associam-se à 

intensificação dos ventos alísios de NE e diminuição na precipitação, com ZCIT posicionada mais 

a norte. Já o posicionamento mais a sul da ZCIT é relacionado ao enfraquecimento dos ventos 

alísios de NE no Nordeste brasileiro.  

De forma geral, os diversos estudos indicam como principal modificação na dinâmica 

climática em tempos passados a posição da ZCIT (Behling et al. 2000; Ledru et al., 2001; 2002; 

Sifeddine et al., 2003; Jacob et al., 2004; Pessenda et al.. 2004; Cruz et al., 2009; Tsoar et al., 

2009). Para Cruz et al. (2009), mudanças nesta posição, em eventos milenares, seriam 

controladas pelo gelo marinho, temperaturas nas altas latitudes do hemisfério norte e pela AMOC. 

Na ausência de condições de glaciação e deglaciação, mudanças na circulação de monções, 

resultado de variação na insolação durante o Holoceno, ocasionariam a mencionada polaridade 

na precipitação entre o nordeste e o sudeste tropical sul americano. Tsoar et al. (2009) atribuem a 

intensificação ou enfraquecimento dos ventos alísios a mudanças na posição da ZCIT 

relacionadas a variações na temperatura dos oceanos Atlânticos tropicais norte e sul. Períodos de 

estabilização das dunas podem ser atribuídos, segundo os autores, a períodos frios no hemisfério 

norte, como os eventos Heinrich ou Younger dryas. Períodos de secas, com favorecimento de 

transporte eólico, não seriam suficientes para a remobilização das dunas estabilizadas 

previamente pela vegetação.  

A posição da ZCIT é controlada pelas massas de ar do Atlântico sul e do Atlântico norte, 

que, por sua vez, dependem do gradiente de temperatura superficial dos oceanos Atlânticos 

tropicais norte e sul. Alterações na temperatura superficial desses oceanos acabam por controlar 

a precipitação e a intensidade dos ventos alísios na costa leste maranhense (Tsoar et al., 2009; 

Cruz et al., 2009). A dinâmica de troca de calor entre os oceanos Atlântico sul e norte é feita pela 

AMOC. O enfraquecimento da AMOC tem sido atribuído aos eventos Heinrich (Arz et al., 1999; 

Weldeab et al., 2006; Baker et al., 2009). Durante esses eventos, a troca de calor entre o Atlântico 

sul e norte é enfraquecida com consequentemente aquecimento do Atlântico sul e esfriamento do 

Atlântico norte. Dessa forma, a ZCIT se deslocaria para sul levando mais umidade para a costa 

leste maranhense; isto aumenta a quantidade de meses úmidos, em detrimento aos meses secos 

e com ventos mais intensos. Durante esses períodos, é esperado um maior desenvolvimento da 

vegetação e estabilização dos campos de dunas (Tsoar et al., 2009). 

Já para o Holoceno, sem influências de glaciações e deglaciações, Cruz et al. (2009) 

propõem que mudanças na precipitação do Nordeste, em anti-fase com o restante da América do 

Sul, sejam resultado de alterações na circulação do SMSA, ocasionadas por mudanças na 

insolação em ciclo orbitais.  
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4.5. NRM 

 

As variações do NRM no Quaternário estão ligadas aos eventos glaciais e interglaciais 

com transferência de água dos oceanos para as calotas de gelo continentais durante os períodos 

glaciais. A idade e amplitude dessas variações têm sido estimadas por diversos métodos como 

isótopos de oxigênio em testemunhos marinhos (Schackleton, 1987) e salinidade em testemunhos 

de sedimentos (Rohing et al., 1998). Entretanto, essas variações são afetadas por fatores locais a 

regionais, como isostasia e tectônica. A curva a ser adotada nessa tese, para o Pleistoceno, é o 

invólucro proposto por Rabineau et al. (2006) com base em dados de outros autores e de sísmica 

de alta resolução (Figura 4.12). Mesmo sem grande precisão, este invólucro é suficiente para 

indicar o comportamento geral do NRM, visto que não há indicadores de NRM pleistocênicos para 

a região. 

 

Figura 4.12: Envelope de variação do NRM global para os últimos 400 ka (A: extraído de 
Rabineau et al., 2006) e para os últimos 7 ka (B: adaptado de Angulo et al., 2006).  

 

Também não existem curvas de variação no NRM holocênico específicas para o Estado 

do Maranhão, reflexo da falta de indicadores confiáveis de NRM nesta região, relacionada ao 



29 

 

regime de meso e macro-marés e à falta de costões rochosos (com incrustações de organismos 

sésseis fósseis, datáveis). O costão rochoso mais perto da área de estudo é a Pedra do Sal, 

município de Parnaíba-PI. Sua análise mostrou-se infrutífera na procura de indicadores de NRM. 

As curvas de NRM para o Holoceno do Brasil compreendem até o Estado do Rio Grande do Norte 

(Angulo et al., 2006; Caldas et al., 2006). Para o litoral de Santa Catarina até Pernambuco Angulo 

et al. (2006), em análise crítica de todos os indicadores disponíveis na literatura, indicam suave 

declínio de NRM após o nível máximo holocênico de 3 a 4 m, alcançado entre 7000 e 5000 anos 

cal A.P.. Tendência semelhante para o Holoceno foi encontrada por Caldas et al. (2006) 

especificamente para a costa do Rio Grande do Norte, com base em datações de beachrocks e 

sedimentos lagunares. Na costa cearense, Irion et al. (2012), com base no nivelamento de 

beachrocks, inferem tendência diferente para o Holoceno. Segundo os autores o NRM holocênico 

estaria em elevação, seguindo a tendência eustática de variação do NRM. Os autores também 

não encontraram evidências de NRM holocênico mais alto. 

Já em uma análise regional para o Caribe e a América do Sul, Milne et al. (2005), 

comparando dados de diversas regiões do continente com um modelo geofísico, constataram taxa 

de subida do NRM de 7 a 8 mm por ano no começo do Holoceno, com grande redução dessa taxa 

a partir de 7000 anos A.P.. Desse período até o presente, o modelo sugere variações de no 

máximo 1 m no nível eustático, relacionadas com a transferência de massa entre as calotas de 

gelo e o oceano, com tendências locais dominadas por ajustes isostáticos. Os modelos de curvas 

do NRM previstos para o Recife (1000 km a SE do Maranhão) e Suriname (1600 km a NW do 

Maranhão) são semelhantes aos de Angulo et al. (2006) e Caldas et al. (2006).  

 

4.6. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DO LITORAL LESTE MARANHENSE 

 

O litoral leste maranhense possui relevo bastante suave, sem apresentar morros de 

embasamento cristalino que possam funcionar como bloqueio para a migração das dunas eólicas. 

Dentre as principais feições fisiográficas da área de estudo, as duas principais são as 

desembocaduras dos rios Parnaíba e Preguiças (Figura 1.1). A plataforma continental no litoral 

leste maranhense possui inclinação média de 0,06º até a cota de -70 m, onde ocorre a quebra da 

plataforma (Palma, 1979). De -70 a -200 m de profundidade, já no talude, a inclinação média é de 

3º. Os sedimentos superficiais predominantes na plataforma continental são quartzo-arenosos 

(Kowsmann e Costa, 1979). 
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O regime de marés é classificado como de meso a macromaré, com amplitudes de 2,2 a 

3,1 m (Salles et al., 2000). O transporte sedimentar na costa nordeste brasileira indica franco 

predomínio de deriva litorânea longitudinal para quadrante oeste, resultado da incidência de ondas 

e ventos de E/NE (Bittencourt et al., 2005). O rio Parnaíba, cuja foz se localiza no limite leste da 

costa maranhense, atuaria, provavelmente, como principal fonte de sedimentos para o transporte 

pela deriva litorânea.  

A planície do rio Parnaíba, da foz até 140 km ao interior, possui largura de 7 km, ou 20 

vezes a largura média do canal (350 m). Dois estreitamentos são bastante claros, relacionados à 

presença de morros testemunhos com rochas do Grupo Serra Grande, pertencente à sucessão 

sedimentar da Bacia do Parnaíba. Diversos canais abandonados e cordões fluviais são 

observados na planície, a demonstrar a intensa dinâmica sedimentar do rio. Esta dinâmica é 

reforçada na comparação entre as imagens de 1990 e 2000, em que se nota que os rios 

tributários ao Parnaíba, no trecho estudado, possuem, como característica marcante, o 

represamento natural pelos depósitos marginais do rio principal. Assim, teriam sido formadas 

diversas lagoas ao longo do vale do rio Parnaíba, como as do Bacuri, das Cafusas e do Pajé 

(Figura 4.13). 

Santos (2008), com base em imagens de satélite, sem dados de campo ou datações, 

reconhece três antigas desembocaduras do rio Parnaíba (Figura 13). Entretanto, estas 

desembocaduras não foram mapeadas em detalhe, nem suas idades de atividade e abandono 

identificadas. Em uma análise mais detalhada dessas possíveis paleodesembocaduras, pode-se 

observar que somente uma (Foz Luis Correa), além da atual, possui feições de paleocanais, o que 

é indicativo da atuação de sistema fluvial. As outras duas desembocaduras (Tutóia e Araioses) 

não possuem nenhuma característica que indique seguramente a atuação pretérita de um sistema 

fluvial. Suas características são de sistemas de canais de maré associados a manguezais e, 

portanto, não devem ter atuado de fato como antigas desembocaduras do rio Parnaíba.  
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Figura 4.13: Planície de inundação do rio Parnaíba, com reconstituição dos paleocanais fluviais, 
marcados em preto, interpretados em imagem Landsat do ano 2000 (ao fundo). Notar dois 
estreitamentos (setas vermelhas) da planície de inundação, associados a presença de morros 
testemunho do Grupo Serra Grande, da Bacia do Parnaíba. Notar também represamentos dos 
tributários pelos depósitos marginais do próprio rio. Linhas brancas indicam antigas 
desembocaduras do rio Parnaíba interpretadas por Santos (2008). Apenas a Foz Luís Correia 
apresenta, a montante, indícios claros de ligação com o rio Parnaíba.  

 

As demais drenagens que deságuam na costa leste maranhense aparentam ter baixa 

carga de fundo, em comparação com o rio Parnaíba, já que nelas não se observam barras 

arenosas. O rio Preguiças, por exemplo, somente aparenta ter planície fluvial significativa no 

trecho perto da foz, já sob influência de correntes de maré. Este trecho deste rio, bem como 

outros canais de maré, atuam, por outro lado, no retrabalhamento das porções mais interiores dos 

campos de dunas, e contribuem, desse modo, para o retorno da areia eólica para o sistema de 

transporte por deriva litorânea. Apesar de serem observados meandros abandonados, o rio 

Preguiças não apresentou mudanças em seu curso, na comparação entre imagens de satélite de 

1990 e 2000, exceto na foz. Os últimos 12 km do curso do rio posicionam-se paralelamente à 

costa, separados por uma barra arenosa de menos de 1 km de largura. A comparação entre as 
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imagens de 1990 e 2000 (Figura 4.14) indicam que a foz modificou sua posição nesse período, 

por um atalho 5 km a E.  

 

 

Figura 4.14: Comparação entre as imagens Landsat de 1990 (direita) e 2000 (esquerda) da foz do 
Rio Preguiças. Notar atalho indicado na seta vermelha. 

 

4.7. ATIVIDADES NEOTECTÔNICAS 

 

Atividades neotectônicas no leste maranhense são reconhecidas em duas regiões 

distintas. Saadi et al. (2002) consideram que a falha de Sobradinho ainda apresenta atividade. 

Esses autores citam como evidências fracos alinhamentos de morros e inflexões de rios, sem, 

entretanto, mostrar estas evidências em mapas ou figuras. Em uma rápida análise da região de 

projeção da falha de Sobradinho na superfície (Figura 4.15), não se observou nenhum 

alinhamento indicativo de atividade recente da falha.  
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Figura 4.15: Modelo digital de terreno com projeção em superfície das principais estruturas da 
Bacia de Barreirinhas segundo Azevedo (1991) (em vermelho). Não foi identificado nenhum 
padrão de drenagem que sugira reativação neotectônica destas falhas. Em preto, o Lineamento 
de Perapemas mapeado por Rodrigues et al. (1986) e Almeida-Filho et al. (2009). No detalhe (A) 
observa-se que ele não é plenamente retilíneo e abrange diversas feições sedimentares 
alongadas, tais como lobos deposicionais e cordões de precipitação (linhas pretas no detalhe).  

 

 

Em trabalho mais recente, Almeida-Filho et al. (2009) sugerem que o lineamento de 

Pirapemas é expressão superficial da atividade de uma estrutura profunda do embasamento da 

Bacia de Barreirinhas. Este lineamento foi originalmente definido por Rodrigues et al. (1986), com 

base em imagens Landsat e de radar, como uma concentração de lineamentos superficiais de 

orientação N50E, que se estenderia por 200 km. 

Segundo Rodrigues et al. (1986) e Almeida-Filho et al. (2009), este lineamento separa 

duas regiões com padrão de drenagem bastante distinto. A sudeste do lineamento, a drenagem é 

fortemente marcada por direções N60E e N45W, com padrão retangular ou subparelelo. Já a 

noroeste do lineamento, o padrão de drenagem é dendrítico, menos denso e com ocasionais 

condicionamentos N20E e N30W. O bloco noroeste é interpretado com uma área subsidente 
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(Rodrigues et al., 1986; Almeida-Filho et al., 2009), com depósitos eólicos mais novos em relação 

ao bloco sudeste (Almeida-Filho et al., 2009). Almeida-Filho et al. (2009) apresentam novas 

evidências para confirmar a recente atividade do lineamento de Pirapemas, entre elas uma seção 

sísmica, feições morfológicas e idades TL/LOE. Apesar das várias evidências apresentadas por 

Rodrigues et al. (1986) e Almeida-Filho et al. (2009), a principal delas, de caráter morfológico, que 

é a separação entre duas áreas com padrão de drenagem distinto, pode ser descartada em uma 

análise mais detalhada dos mesmos dados. O bloco noroeste do lineamento de Pirapemas é, na 

verdade, um grande conjunto de dunas eólicas estabilizadas, que se estende desde a cidade de 

Morros até Barreirinhas. A leste desse conjunto de dunas estabilizadas (bloco sudeste do 

lineamento), é observada outra geração, supostamente mais antiga, também mapeada como 

depósitos eólicos (Vasconcelos et al., 2004) mas sem morfologia de dunas aparente. O contato 

entre essas gerações eólicas (Figura 4.16) é que tem sido mapeado como de origem 

neotectônica. A aparente linearidade desse contato deve-se, no entanto, à direção preferencial de 

ação deposicional do vento (para SW) e, consequentemente, de migração das dunas. 

Duas das principais evidências morfológicas de Almeida-Filho et al. (2009), o lago Caçó e 

a borda do campo de dunas atuais, são na verdade associadas a feições sedimentares, e não 

tectônicas como sugerido pelos autores. O lago Caçó é resultado do represamento de uma 

drenagem por um lobo deposicional (Figura 4.16). A borda do campo de dunas atual é retilínea em 

razão da dinâmica de migração das dunas; os rastros lineares dessa migração são vistos em 

diversos pontos da área de estudo (Figura 4.17). As datações realizadas dos dois lados desse 

suposto lineamento por Almeida-Filho et al. (2009) confirmam as gerações eólicas de diferentes 

idades, com a mais nova localizada no bloco, admitido por eles como subsidente, a noroeste.  

 

 

Figura 4.16: Lago Caçó em imagem de satélite (esquerda) e em modelo digital de terreno (direita). 
Traços pretos destacam feições sedimentares eólicas (principalmente dunas parabólicas e rastros 
lineares residuais). Notar o bloqueio de drenagem por uma geração de dunas mais nova (seta 
vermelha). 
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Figura 4.17: Imagem Landsat de 2000 da mesma região usada como evidência do lineamento de 
Pirapemas por Almeida-Filho et al. (2009). Traços lineares são resultado da migração de formas 
de leito eólicas, que deixa depósitos arenosos alongados (rastros lineares residuais ou trailing 
ridges). Pequenas drenagens alongadas instalam-se condicionadas por esses traços 
sedimentares.  

 

As outras evidências estruturais arroladas por Almeida-Filho et al. (2009) são supostas 

estruturas no embasamento da Bacia de Barreirinhas, coincidentes com o lineamento, e, segundo 

eles, indicadas por seção sísmica e mapa de gravimetria Bouguer. Apesar de existir uma falha na 

seção sísmica que passa perto do lineamento, há evidência segura que ela esteja ativa nos 

sedimentos quaternários. Também não há evidências de que a falha tenha a mesma orientação 

do lineamento, já que sua direção só poderia ser determinada com pelo menos mais uma seção 

sísmica. Azevedo (1991) também não mapeou nenhuma falha com orientação coincidente com o 

lineamento de Pirapemas na Bacia de Barreirinhas. 

A falta de dados de campo, principalmente de afloramentos com falhas e/ou fraturas, bem 

como a errônea interpretação de feições sedimentares como tectônicas, põe sob suspeita a 

existência do lineamento de Pirapemas e a atividade neotectônica no leste maranhense, pelo 
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menos da forma como foi proposta por Rodrigues et al. (1986), Saadi et al. (2002) e Almeida-Filho 

(2009).  

 

4.8. ANÁLISE DE MINERAIS PESADOS 

 

A análise de minerais pesados (com densidade acima de 2,8 g/cm3) é um importante 

instrumento na caracterização de rochas sedimentares e sedimentos recentes. Amplamente 

utilizada para investigação de proveniência sedimentar (Morton & Hallsworth, 1994), tem sido 

aplicada também, em estudos do Quaternário do Brasil, para fornecer informações sobre a idade 

relativa de sedimentos (Giannini, 1987, 1993; Giannini & Suguio, 1994; Angulo et al., 1994, 1996; 

De Mio & Giannini, 1997; Giannini et al., 1997; Lessa et al. 2000) e a dinâmica sedimentar de 

sistemas deposicionais recentes (Giannini 1987, 1993; Giannini et al. 2004; Guedes et al., 2011). 

 

4.8.1. Processos controladores da assembleia  

 

Estudos sobre a importância dos diferentes processos que condicionam a composição da 

assembleia de minerais pesados têm sido desenvolvidos desde pelo menos a primeira metade do 

século passado (Pettijohn, 1941; Dryden & Dryden, 1946; Allen, 1948; van Andel, 1959; Morton & 

Hallsworth, 1999). Os principais processos que controlam a assembleia de minerais pesados 

presentes em arenitos são intemperismo, abrasão mecânica, seleção hidráulica e diagênese 

(Morton & Hallsworth, 1999). A rocha fonte é outra variável controladora fundamental na 

assembleia de minerais pesados, pois afeta a disponibilidade e tamanho dos minerais. Possui, 

porém, caráter passivo, à medida que determina a matéria-prima inicial a ser modificada pelos 

quatro processos mencionados. 

O intemperismo pode ter diferentes objetos de atuação durante a história sedimentar: a 

rocha fonte, as estocagens sedimentares temporárias ao longo do transporte sedimentar, o 

depósito finalmente acumulado e o afloramento de rocha sedimentar. Na área fonte, o 

intemperismo atua como modificador da assembleia de minerais pesados, antes mesmo de sua 

entrada no sistema de transporte sedimentar. A intensidade dessa alteração é dependente de três 

fatores principais: a composição das rochas fontes, a fisiografia e o clima. O primeiro fator, e mais 

essencial de todos, limita a assembleia de minerais pesados pela disponibilidade inicial. A 

fisiografia e o clima controlam a taxa e espessura de formação de solo e o tempo durante o qual 
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os minerais pesados ficarão expostos a reações com o solo e a água subterrânea. De acordo com 

Morton & Hallsworth (1999), apesar do grande número de minerais pesados instáveis aos 

processos intempéricos, o intemperismo na área fonte pouco influi na diversidade de minerais 

pesados disponibilizados ao transporte sedimentar; esta diversidade seria muito mais 

determinada, segundo os autores, pela assembleia de minerais presente na área fonte. Os 

processos intempéricos podem atuar em sistemas e fácies deposicionais não marinhas como, por 

exemplo, planícies aluviais. Nos depósitos sedimentares, os processos pedogenéticos podem 

modificar substancialmente a assembleia de minerais pesados, principalmente em sedimentos 

quaternários. Durante a pedogênese, os processos atuantes são semelhantes aos processos 

intempéricos nas rochas fontes. Lang (2000) cita apatita, titanita e hornblenda como os minerais 

mais influenciados, nos solos ácidos, por dissolução e corrosão em solos glaciais. Segundo o 

autor, a alteração é mais evidente no horizonte pedogenético E, mas pode ser reconhecida 

também nos horizontes B e C.  

A abrasão mecânica durante o transporte é praticamente negligenciada por Morton & 

Hallsworth (1999) como processo modificador da assembleia de minerais pesados. Mesmo os 

minerais menos resistentes mecanicamente não seriam perdidos durante o transporte, mas sim 

teriam sua granulometria diminuída. 

Grande importância é dada por Morton & Hallsworth (1999) aos processos de seleção 

hidráulica durante o transporte sedimentar, com concentração de grãos minerais de 

comportamento hidráulico equivalente. O conceito de equivalência hidráulica, introduzido por 

Rubey (1933), pressupõe que minerais menores e mais densos são depositados junto a minerais 

maiores e menos densos. Dessa forma, os minerais pesados, por conta de sua densidade maior, 

possuem equivalência hidráulica diferente dos leves (quartzo e feldspato), e, portanto, distribuição 

granulométrica distinta, com concentração preferencial nas frações mais finas; mesmo raciocínio 

se aplica a associações de minerais pesados de diferentes densidades (por exemplo, zircão 

versus turmalina). Entretanto, não só o tamanho e a densidade do grão influem na sua velocidade 

de deposição: a forma do grão também possui papel importante. Minerais placóides e prismáticos 

são mais facilmente transportados em suspensão que minerais equidimensionais, de tal modo que 

tendem a equivaler-se hidraulicamente a minerais menos densos de formas mais isotrópicas. 

Após a deposição e soterramento, os minerais pesados submetem-se aos processos 

diagenéticos. A estabilidade de cada tipo mineral à ação destes processos depende da 

temperatura e composição dos fluidos diagenéticos, do tempo de soterramento e da intensidade 

de percolação (controlada pela permeabilidade do depósito). Nos sedimentos quaternários, os 

processos diagenéticos são supostamente pouco atuantes por conta do curto período de tempo 

envolvido e da baixa profundidade de soterramento à qual são submetidos. 
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4.8.2. Índices mineralógicos 

 

Tanto os processos atuantes como as variações na contribuição de diferentes áreas 

fontes imprimem assinaturas na assembleia de minerais pesados. Como forma de melhor avaliar 

a influência de cada um dos fatores controladores da assinatura mineralógica, Morton & 

Hallsworth (1994) propuseram a comparação de pares de minerais com características 

específicas semelhantes quanto a fonte, equivalência hidráulica e/ou persistência química. A ideia 

dessa proposta é fazer com que apenas um destes fatores controle, em tese, a variação de cada 

par de minerais escolhido para avaliação. Com isso, seria possível inferir a efetividade deste fator, 

no estudo de caso, com base na variação do par mineralógico no respectivo registro sedimentar. 

Os índices propostos pelos autores são genericamente representados pela fórmula: 

ABi=100x(A/(A+B)).                 (1) 

A escolha dos pares minerais é dependente da sua frequência e abundância na 

assembleia de pesados. A recomendação metodológica de Morton & Hallsworth (1994), de fazer-

se contagem dedicada de 200 grãos para cada par mineral, limita os índices aos minerais mais 

frequentes e abundantes. Por conta da abundância, semelhança física e estabilidade química o 

par mineral mais utilizado para determinação de proveniência sedimentar é o rutilo/zircão (Morton 

& Hallsworth, 1994, Guedes et al., 2011). Outros pares minerais foram propostos por Tanaka et al. 

(2010) e Guedes et al. (2011): turmalina e hornblenda para análise de maturidade química e idade 

relativa do sedimento e zircão e turmalina para o estudo de transporte sedimentar. 
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5. MÉTODOS E RESULTADOS 

 

Ler anexo 1: “Luminescence characteristics of quartz from Brazilian sediments and 

constraints for OSL dating“ 

Ler anexo 2:  “Quartz-to-Al2O3:C sensitivity ratio: definition and geological significance 

based on Brazilian sediments” 

Ler anexo 3: “Quartz OSL sensitivity as a proxy for storm activity on the southern Brazilian 

coast during the Late Holocene“ 

 

5.1. IDADES LOE 

 

Medições de concentração de U,Th e K foram realizadas em 35 amostras (Figura 5.1, 

Tabela 1). Deste total, 25 foram submetidas ao protocolo de datação LOE-SAR. Os resultados, 

sintetizados na tabela 2, apresentam graus de confiabilidade distintos, tanto pelas características 

próprias de cada amostra, como pelas condições de afloramento e forma de amostragem.  
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Figura 5.1: Mapa de localização dos pontos visitados com indicação das principais pontos de 
amostragem. Ver anexo 5 para mapa com identificação de todos os pontos amostrados. 

 

 

LM-01c-1 

LM-25T 

LM-48 

LM-24EB 

LM-40 

LM-19B 
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Tabela 1: Tabela dos resultados de concentração de U, Th e K, incluindo localização, altitude 
(Alt.), profundidade de coleta (Prof.) e teor de umidade de cada amostra. 

Amostra x y Alt. (m) Prof. (cm) Umidade (%) Th (ppm) U (ppm) K (%) 

LM-1a-3 670925 9713082 8 200 0,3 0,674±0,024 0,343±0,001 0,001±0,022 

LM-1b-1 670925 9713082 1 500 16,1 0,690±0,012 0,265±0,001 0,001±0,023 

LM-1b-2 670925 9713082 1 200 2,6 0,261±0,010 0,218±0,001 0,025±0,022 

LM-1c-1 670925 9713082 15 120 2,5 1,202±0,033 0,773±0,001 0,014±0,024 

LM-1c-2 670925 9713082 15 40 1,7 0,922±0,017 0,324±0,002 0,009±0,022 

LM-02 597360 9678790 57 80 2,7 2,160±0,041 0,425±0,002 0,055±0,023 

LM-02-E 597360 9678790 57 130 9,2 10,107±0,625 1,985±0,013 0,030±0,025 

LM-03 607004 9689296 27 55 4,5 1,060±0,033 0,350±0,001 0,001±0,022 

LM-04 612165 9686702 47 200 1,6 1,689±0,030 0,577±0,001 0,001±0,018 

LM-10 650556 9698068 42 65 1,0 0,924±0,034 0,605±0,003 0,010±0,022 

LM-12 738345 9688304 17 50 1,2 2,248±0,084 0,750±0,005 0,011±0,023 

LM-13 738703 9691031 23 155 0,8 3,883±0,213 1,518±0,006 0,001±0,023 

LM-14 724535 9679658 52 70 5,5 4,240±0,119 1,020±0,002 0,031±0,024 

LM-16 719339 9686558 49 60 0,5 1,010±0,010 0,356±0,001 0,006±0,022 

LM-19-B 694714 9690326 47 360 2,6 1,107±0,010 0,275±0,001 0,002±0,023 

LM-19-T 694714 9690326 47 170 2,2 2,031±0,075 0,736±0,003 0,001±0,024 

LM-23-B 668890 9708978 20 260 1,1 0,794±0,022 0,350±0,002 0,001±0,021 

LM-23-T 668890 9708978 20 150 2,4 0,987±0,014 0,454±0,001 0,014±0,022 

LM-24 667440 9705910 20 90 2,3 4,064±0,075 0,7250,003 0,001±0,022 

LM-24-EB 667440 9705910 20 400 9,0 10,032±0,368 1,145±0,010 0,0460,025 

LM-25-T 805290 9683734 20 200 0,9 3,97±0,082 0,927±0,003 0,001±0,023 

LM-25-M 805290 9683734 20 420 0,8 3,386±0,125 0,840±0,035 0,077±0,024 

LM-25-B 805290 9683734 20 1000 0,7 2,151±0,059 0,495±0,004 0,031±0,022 

LM-25-E 805290 9683734 20 1200 2,1 1,371±0,036 0,472±0,002 0,070±0,024 

LM-26 799239 9688312 33 500 0,5 7,191±0,170 1,343±0,005 0,083±0,023 

LM-27 801981 9695290 18 120 17,6 0,745±0,010 0,247±0,001 0,458±0,031 

LM-29 844030 9682506 1 150 0,7 2,357±0,030 0,551±0,005 0,116±0,024 

LM-30 842947 9676908 36 210 2,1 1,286±0,019 0,277±0,001 0,001±0,021 

LM-39 806737 9662410 86 170 0,2 2,722±0,056 0,688±0,001 0,001±0,021 

LM-40 802264 9673548 85 200 0,3 2,312±0,028 0,480±0,002 0,026±0,024 

LM-48B 665989 9633815 28 450 0,4 4,650±0,009 0,690±0,001 0,030±0,004 

LM48T 665989 9633815 28 200 0,7 17,360±0,077 1,760±0,004 0,055±0,006 

LM-49 675165 9643368 65 250 2,4 9,540±0,030 1,180±0,002 0,021±0,005 

LM-79 786377 9630590 35 280 0,6 10,160±0,031 1,850±0,004 0,061±0,006 

LM-83 785848 9636250 88 400 1,5 6,760±0,016 0,900±0,002 0,022±0,004 
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Tabela 2: Resultados das taxas de dose anuais de radiação ionizante calculadas, dose acumulada 
estimada e idade obtida. * idades com baixa confiabilidade pela alta dispersão das doses medidas 
nas alíquotas. 

Amostra 
Taxa de dose 
gama 
(mGy/ano) 

Taxa de dose 
beta 
(mGy/ano) 

Taxa de dose 
cósmica 
(mGy/ano) 

Taxa de dose 
total 
(mGy/ano) 

Alíquotas 
(aceitas/  
total) 

Dose 
estimada 
(Gy) 

Idade (mil 
anos) 

LM-1a-3 0,071±0,010 0,059±0,018 0,1590±0,0080 0,289±0,022 17/36 5,3±0,3 18,4±1,6 

LM-1c-1 0,144±0,017 0,133±0,024 0,1626±0,0081 0,439±0,030 24/24 17,4±0,7 39,7±3,2 

LM-1c-2 0,081±0,011 0,068±0,019 0,1660±0,0083 0,315±0,023 15/36 5,5±0,2 17,4±1,5 

LM-02 0,159±0,019 0,141±0,024 0,1654±0,0083 0,466±0,032 23/24 6,8±0,3 14,6±1,2 

LM-03* 0,086±0,011 0,066±0,018 0,1655±0,0083 0,317±0,022 19/24 2,0±0,1 6,3±0,5 

LM-04 0,143±0,017 0,110±0,019 0,1600±0,0080 0,413±0,027 23/24 7,2±0,3 17,5±1,4 

LM-13 0,353±0,041 0,281±0,039 0,1611±0,0081 0,795±0,058 24/24 15,7±0,7 19,8±1,7 

LM-19-B 0,082±0,011 0,060±0,018 0,1534±0,0077 0,295±0,023 18/24 4,9±0,2 16,6±1,5 

LM-23-B 0,077±0,010 0,063±0,018 0,1568±0,0078 0,296±0,022 23/24 4,7±0,2 15,8±1,3 

LM-24 0,268±0,030 0,180±0,027 0,1640±0,0082 0,613±0,042 23/24 8,5±0,4 13,9±1,2 

LM-24-EB* 0,561±0,060 0,369±0,046 0,1512±0,0076 1,080±0,076 10/24 124,8±5,3 115,5±9,5 

LM-25-T 0,291±0,034 0,208±0,031 0,1593±0,0080 0,658±0,046 24/24 17,9±0,8 27,2±2,2 

LM-25-M 0,272±0,032 0,241±0,035 0,1504±0,0075 0,664±0,048 18/24 78,7±3,4 118,6±9,9 

LM-25-B 0,165±0,020 0,135±0,024 0,1296±0,0065 0,430±0,032 18/24 103,0±4,4 239,8±20,4 

LM-25-E* 0,133±0,016 0,142±0,025 0,1233±0,0062 0,397±0,030 15/33 137,4±5,9 345,8±30,0 

LM-26 0,511±0,059 0,396±0,053 0,1476±0,0074 1,055±0,079 18/24 153,3±6,6 145,3±12,6 

LM-29 0,201±0,023 0,2110,032 0,16090,008 0,572±0,040 24/24 6,0±0,3 10,4±0,9 

LM-30 0,091±0,011 0,064±0,018 0,1593±0,008 0,313±0,022 19/24 6,2±0,3 19,8±1,6 

LM-39 0,207±0,024 0,150±0,025 0,1640±0,0082 0,521±0,035 24/24 9,4±0,4 18,0±1,4 

LM-40 0,170±0,020 0,134±0,025 0,1610±0,0080 0,465±0,033 21/24 8,3±0,4 17,8±1,5 

LM-48B 0,306±0,035 0,216±0,027 0,148±0,0074 0,670±0,045 20/24 173,4±11,7 258,9±24,6 

LM-48T* 1,030±0,116 0,656±0,082 0,1596±0,008 1,846±0,142 23/24 111,0±7,4 60,1±6,1 

LM-49 0,577±0,064 0,374±0,046 0,1573±0,0079 1,108±0,079 23/24 97,5±6,5 88,0±8,6 

LM-79 0,703±0,080 0,512±0,064 0,1554±0,0078 1,370±0,102 20/24 160,7±10,8 117,3±11,8 

LM-83* 0,422±0,047 0,281±0,035 0,1515±0,0076 0,854±0,059 21/24 79,6±6,3 93,3±9,8 

 

A análise inicial das características das amostras procedeu-se pela determinação da 

temperatura de pré-aquecimento a ser utilizada no protocolo LOE-SAR. Como a área de estudo é 

bastante ampla, quatro amostras foram selecionadas (LM-1c-1, LM-19B, LM-24EB e LM-40) de 

modo a representar a variabilidade espacial (leste e oeste da área) e de possíveis áreas fonte, 

incluindo depósitos de dunas eólicas e depósitos pré-dunas. Procurou-se, dessa forma, analisar 

possíveis variações de proveniência do quartzo, tanto no espaço como no tempo. 

As amostras selecionadas possuem características bastante semelhantes no teste do 

pré-aquecimento, com amplo platô (Figura 5.2), e só apresentam problemas de transferência de 

carga com temperaturas acima de 260oC. A temperatura de 220oC demostrou-se a mais 

adequada, já que os valores dos testes aplicados no protocolo SAR para as três amostras 

obtiveram valores ótimos para essa temperatura.  
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Figura 5.2: Teste do platô realizado para as amostras LM-1c-1, LM-19B, LM-40 (esquerda) e LM-
24EB (direita). Notar o comportamento errático das doses estimadas para temperaturas acima de 
240oC e o amplo platô de 160 a 240oC. Dose em tempo de irradiação (s) a taxa de 95,9±4,1 
mGy/s. 

 

A capacidade das amostras de atuar como dosímetro natural e a adequabilidade do 

protocolo LOE-SAR foram avaliadas nas mesmas amostras selecionadas para o teste do platô 

(analisadas cinco alíquotas por amostra). O teste também avalia se os parâmetros selecionados 

para o protocolo LOE-SAR são adequados. O procedimento consiste em expor as alíquotas à luz 

solar por ao menos 1 hora (fotoesvaziamento completo em condições naturais), aplicar uma dose 

de radiação conhecida e estimá-la pelo protocolo LOE-SAR. As diferenças, em porcentagem, 

entre as doses estimadas e as aplicadas ficaram próximas de zero, porém duas alíquotas da 

amostra LM-24EB apresentaram diferenças entre 15 e 20% (Figura 5.3). Esse teste confirmou a 

capacidade do quartzo da região de atuar como um dosímetro natural. Entretanto, a amostra LM-

24EB apresentou duas de cinco alíquotas com problemas (diferença entre doses estimadas e 

aplicadas de até 40%). Em vista disso, o resultado de sua datação deve ser observado com 

especial atenção. 
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Figura 5.3: Teste de capacidade das amostras de se comportarem como dosímetros naturais para 
as amostras LM-1c-1, LM-19B, LM-40 e LM-24EB. As diferenças entre as doses aplicadas e 
estimadas são próximas de 0% demostrando que as amostras, de forma geral, se comportam 
como dosímetros naturais. Valores acima de 10% para duas alíquotas da amostra LM-24EB são 
indicativas de comportamento errático, não compatível com o esperado para um dosímetro 
natural.  

 

5.2. GRANULOMETRIA E MINERAIS PESADOS 

 

O total de 96 amostras foi analisado granulometricamente (Anexo 6), por difratometria a 

laser, e mineralogicamente, por quantificação da assembleia de minerais pesados. Os 

procedimentos laboratoriais executados são listados a seguir: 

• Granulometria: as amostras foram analisas por difratometria a laser em granulômetro 

Malvern, modelo Mastersizer 2000. Os parâmetros estatísticos da distribuição granulométrica 

foram calculados pela técnica analítica dos momentos de Pearson com precisão de 1/8 de phi, 

excluindo-se a fração fina. Os valores de cada parâmetro foram classificados nominalmente de 

acordo com os critérios de Folk & Ward (1957).  

• Separação de minerais pesados e leves: a fração areia muito fina de uma massa inicial 

de aproximadamente 60g foi submetida a fracionamento densimétrico em bromofórmio (CHBr3, d 

~ 2,83), empregando-se álcool como solvente. As frações de minerais leves e pesados assim 

obtidas foram pesadas em balança de precisão. 

• Separação de minerais magnéticos: as frações afundadas em bromofórmio foram 

submetidas à separação de minerais magnéticos, com uso de ímã portátil, e pesadas em balança 

de precisão.  
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• Confecção de lâminas de grãos pesados: as lâminas de grãos de minerais pesados 

foram confeccionadas em montagem permanente, utilizando-se bálsamo do Canadá natural como 

meio de imersão. 

• Quantificação de minerais pesados (Anexo 7): realizou-se ao microscópio óptico de luz 

polarizada a identificação e contagem, para cada amostra, de pelo menos 200 grãos 

transparentes não micáceos. A quantificação de minerais opacos, em relação aos minerais 

pesados transparentes, foi realizada pela contagem de 100 grãos. A contagem foi balizada por 

faixas eqüidistantes marcadas na lâmina.  

 

5.2.1. Granulometria das paleodunas 

 

Os depósitos de paleodunas constituem-se predominantemente de areia fina e média, 

com presença de grânulos em algumas amostras, provavelmente resultado de processos 

deflacionares. Em parte das amostras, também se observa uma cauda de finos (silte e argila, 

Figura 5.4), fruto de processos pós-deposicionais. O grau de seleção varia de bem selecionado a 

moderadamente selecionado, com assimetria predominantemente positiva. Espacialmente, 

observa-se a tendência de amostras melhor selecionadas para o oeste da área (Figura 5.5). O 

diâmetro médio não apresenta tendência tão clara de variação espacial, mas é possível notar, 

mesmo assim, que os valores de tamanho médio mais fino concentram-se na metade oeste da 

área (Figura 5.6). Esta tendência de distribuição espacial está de acordo com o padrão esperado 

de dispersão de sedimentos, com área fonte a nordeste e transporte, pela deriva litorânea, para 

oeste e, pelo vento, para sudoeste.  

As amostras analisadas da Formação Barreiras (total de quatro) são classificadas como 

areia muito fina, pobremente selecionada e com assimetria fortemente positiva, incluindo os 

pelíticos (interpretados, neste caso específico, como de origem dominantemente deposicional).  
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Figura 5.4: Distribuição granulométrica da amostra LM-25-T. Notar a cauda de sedimentos finos 
(acima de 4 phi) com predominância de silte, resultado de processos pós-deposicionais.  

 

 

Figura 5.5: Mapa de distribuição espacial do desvio padrão da distribuição de freqüências de 
granulometria. Notar pior seleção granulométrica nas amostras localizadas no leste da área. 
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Figura 5.6: Mapa de distribuição espacial do diâmetro médio da distribuição de frequências de 
granulometria. Apesar de não haver evidência de uma tendência espacial contínua de variação, os 
valores de tamanho médio mais fino concentram-se na metade oeste da área.  

 

5.2.2. Resultados da análise de minerais pesados das paleodunas 

 

A concentração média de minerais pesados na fração areia muito fina dos sedimentos 

analisados é de 2,1%. Desse total, os minerais magnéticos representam 65% em massa, 

enquanto, dentre os não-magnéticos, 18% são de minerais pesados opacos, em frequência de 

contagem. Os minerais pesados transparentes mais freqüentes (Tabela 3) são, em ordem 

decrescente de abundância: zircão, rutilo, cianita, sillimatina, turmalina e anatásio. Também 

ocorrem, menos frequentemente, apatita, leucoxênio, estaurolita, hornblenda, zoisita, titanita, 

dumortierita, granada e alterita. Os minerais mais abundantes (zircão, rutilo e cianita) representam 

em média 90% da assembleia de minerais pesados dos sedimentos. 

A baixa quantidade de minerais com alta freqüência de ocorrência e ao mesmo tempo 

com relativa abundância (zircão, rutilo, cianita, sillimanita e turmalina) limita as opções de 

composição de índices mineralógicos, nos moldes do proposto por Morton & Hallsworth (1999). O 
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índice composto pelos minerais rutilo e zircão (RZi), de propriedades físico-químicas semelhantes, 

foi analisado com o objetivo de detectar possíveis variações nas áreas fontes.  

 

Tabela 3: Tabela de propriedades físico-químicas dos minerais mais abundantes do leste 
maranhense. Propriedades consultadas em Mange & Maurer (1992) e Pettitjohn et al. (1987). E: 
equidimensional; P: prismático.  

 

Densidade 
Mínima 

Densidade 
Máxima Forma 

Estabilidade 
Química 

Anatásio 3,82 3,97 E Ultraestável 

Andaluzita 3,13 3,16 P Instável 

Apatita 3,1 3,35 E e P Metaestável 

Cianita 3,53 3,65 P Metaestável 

Rutilo 4,23 5 E Ultraestável 

Sillimanita 3,23 3,27 P Metaestável 

Turmalina 3,03 3,25 E e P Ultraestável 

Zircão 4,6 4,7 E e P Ultraestável 

 

A distribuição espacial da assembleia de minerais pesados presentes nos sedimentos 

das feições eólicas estabilizada apresenta maior abundância de minerais mais densos (rutilo e 

zircão, Figura 5.7) na região oeste da área. O padrão inverso é encontrado no mapa de 

distribuição da soma dos minerais menos densos (cianita, turmalina, sillimanita e apatita, Figura 

5.8). Este último padrão é o mesmo observado na distribuição do parâmetro desvio padrão (Figura 

5.5), índice inverso de seleção granulométrica, e é, portanto, o oposto do esperado na hipótese de 

seleção por transporte sedimentar. Ele pode ser explicado pela tipologia das feições eólicas 

estabilizadas. Na região oeste, predominam dunas parabólicas e áreas deflacionares, enquanto 

no leste da área, o domínio é de dunas parabólicas e cadeias barcanóides. Tem-se, assim, caráter 

mais deflacionar na porção oeste, o que provavelmente favoreceu a concentração nesta área de 

minerais pesados mais densos em detrimento dos menos densos e mais facilmente transportados. 
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Figura 5.7: Mapa de distribuição espacial da frequência (em %) da soma de rutilo e zircão. 
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Figura 5.8: Mapa de distribuição espacial da frequência (em %) da soma de cianita, turmalina e 
sillimanita.  

 

5.3. MAPA DE OCORRÊNCIA DOS DEPÓSITOS EÓLICOS E GERAÇÕES EÓLICAS 

 

O mapeamento realizado nessa tese permitiu propor um novo modelo de distribuição 

espacial para os depósitos eólicos quaternários do litoral leste maranhense (Figura 5.9). Ao 

menos três gerações eólicas são observadas no litoral leste maranhense. A geração atual (G4 de 

Giannini et al., 2007) cavalga os depósitos eólicos cuja estabilização ocorreu no final do 

Pleistoceno (idade LOE-SAR de 27,2±2,2 a 10,4±0,9 ka A.P.) e que, apesar de ligeiramente mais 

antigas, são correlacionáveis a G2 de Giannini et al. (2007), isto é, são anteriores à máxima 

inundação do Holoceno. Os depósitos da G2 são parcialmente limitados a oeste pelo rio Munim, 

com depósitos eólicos ocorrendo de forma isolada a oeste desse rio. A G2 cavalga depósitos de 

duas gerações eólicas mais antigas (Figura 5.10), não individualizadas no mapa geológico (idades 

LOE de 258,9±24,6 a 88,0±8,6 ka A.P.), correlacionadas a G1 de Giannini et al. (2007) e a 

geração anterior, aqui nominada G0. A G1/G0 aflora na parte leste da área e ocorre sotoposta a 

G2 na parte oeste e não são distinguíveis por critérios de campo, somente por dados 
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geocronológicos. Apresenta aspecto bastante dissecado por drenagens e se assenta sobre as 

Formações Barreiras e Itapecuru. 

 

 

Figura 5.9: Mapa geológico do litoral leste maranhense, sobre imagem Landsat do ano de 2000. 
Modificado de Vasconcelos et al. (2004). 
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Figura 5.10: Seções geológicas do litoral leste maranhense.  

 

A G1 é a composta, na sua porção basal, por depósitos arenosos com níveis 

conglomeráticos, por vezes apresentando cimentação caulinítica (Figura 5.11). Em afloramentos 

onde é observado o contato da G1 com a Formação Barreiras é bastante comum a presença de 

clastos com cimentação ferruginosa na base da G1, o que indica retrabalhamento subaquoso da 

Formação Barreiras junto ao início da deposição do sistema eólico. Para o topo ocorre a 

diminuição da presença de níveis conglomeráticos, bem como de clastos isolados. Esta tendência 

ascendente para sedimentos melhor selecionados em G1 sugere elevação do saldo influxo-efluxo 

eólico ou mesmo menor disponibilidade de exposições da Formação Barreiras para 

retrabalhamento, por conta de seu gradual soterramento pelos depósitos da própria G1. Sua 

espessura estimada nas seções geológicas (Figura 5.10) é de até 60 m. Entretanto, essa 

espessura pode corresponder à soma de duas gerações, G1+G0, as quais possuem aspecto de 

campo bastante semelhante. De forma geral, a espessura da G1/G0 é maior na parte leste da 

área de estudo. Já na porção oeste, a G1 ocorre de forma descontínua. 
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Figura 5.11: Geração 0 e 1 com níveis conglomeráticos (A: G0 ponto LM-25 e B: G1 ponto LM-
11,5). Por vezes, encontram-se clastos de crostas ferruginosas, indicativos de retrabalhamento da 
Fm. Barreiras (C, ponto LM-34). A cimentação, nestas gerações, é caulinítica (D, imagem ao MEV 
da amostra LM-24EB).  

 

Já a G2 é caracterizada por preservar formas de relevo de feições eólicas estabilizadas e 

é formada depósitos de areia quartzosa fina a média, bem a moderadamente bem selecionada. As 

feições eólicas estabilizadas da G2 ocorrem em área de aproximadamente 16.000 km2 e 

alcançam distâncias de até 135 km da costa (160 km se medidas, na direção do vento). Ocorrem 

de forma contínua na parte oeste da área e mais descontínua na parte oeste. Feições de baixo 

suprimento eólico, como áreas deflacionares e dunas parabólicas (associação planície deflacionar 

(B) sensu Giannini, 2007 e Giannini et al., 2011), ocorrem predominantemente a leste de 

Barreirinhas e do lago Caçó e no norte da área (Figura 5.12). Elementos de cavalgamento e de 

avanço como cadeias barcanoides e cordões de precipitação (associação campo de dunas livres 

(C) sensu Giannini, 2007 e Giannini et al., 2011) ocorrem bordejando os limites meridionais do 
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sistema de paleodunas (Figura 25). Elementos da associação praia-duna (A) não são observados 

por terem sido, provavelmente, afogados e/ou erodidos durante a transgressão holocênica. A 

relação entre associações de feições morfológicas permite caracterizar o sistema eólico, durante 

sua estabilização no final do Pleistoceno, como ABC-I (campo de dunas incompleto com planície 

de deflação), na sua porção oeste de ocorrência, e ABC-III (campo de dunas completo, com 

planície de deflação), na parte leste, de acordo com a classificação de Giannini (2007) e Giannini 

et al. (2011). Esta variação espacial na tipologia do sistema eólico sugere diminuição do saldo 

influxo-efluxo para oeste, provavelmente relacionado ao espaço de acumulação limitado, a leste, 

pelo paleorrelevo mais alto, relacionado à presença da G1/G0.  

 

 

Figura 5.12: Mapeamento do sistema eólico do litoral leste maranhense quanto aos tipos 
predominantes de feição eólica. 

 

Localmente (afloramento LM-01), os sedimentos arenosos eólicos da G2 são sotopostos 

por depósitos arenosos (espessura de até 4 m), com grânulos e estratificação cruzada acanalada 

de médio porte. Esses depósitos podem ser divididos em duas unidades (inferior e superior), 
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separadas por discordância erosiva (Figura 5.13). A inferior, de até 2 m de espessura observada, 

é composta de areia média com estratificações plano-parelelas e cruzadas tabulares, com 

mergulho predominante para W-SW (Figura 5.13). Apresenta aspecto de piçarra, conferido pela 

cimentação eodiagenética - pedogenética por material argilo-orgânico-ferruginoso (Figura 5.13). A 

idade LOE-SAR obtida para essa é de 39,7±3,2 ka A.P.. Seu topo é marcado por uma crosta 

ferruginosa lenticular, de até 5 cm de espessura. A unidade superior possui de 3 a 4 m de 

espessura e cimentação eodiagenética-pedogenética por material argilo-orgânico-ferruginoso. Sua 

porção basal é composta por arenito conglomerático, inclusive com intraclastos de material 

ferruginoso provenientes da crosta que capeia a unidade inferior (Figura 5.13), o que indica o 

caráter erosivo do contato. Sua porção superior é constituída de areia média a grossa, com 

grânulos e estratificações cruzadas acanaladas de médio porte (séries de 0,3 a 1 m), cujos 

mergulhos exibem padrão bipolar, E e W, com predomínio para E. A idade LOE-SAR de 17,4±1,5 

ka A.P. da unidade superior é penecontemporânea à obtida para os depósitos eólicos sobrepostos 

(18,4 ±1,6 ka A.P.) da G2. A sobreposição das idades LOE=SAR, pelo erro, sugere atuação 

contemporânea de processos fluviais e eólicos.  

Os depósitos da G4 correspondentem a campos de dunas eólicas ativos, cujos detalhes 

serão discutidos no capítulo 6, ocupam área de aproximadamente 1.300 km2.  
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Figura 5.13: Duas unidades observadas no ponto LM-01 (acima, à esquerda), separadas por 
contato erosivo sobre crosta ferruginosa e indicação de rumo de mergulho das estratificações 
cruzadas medidas para as fácies inferior (N=10) e superior (N=17). Idades LOE-SAR obtidas para 
as duas unidades (abaixo, à direita). Ambas as unidades apresentam-se fraturadas (acima, à 
direita), como possível resultado de atividade neotectônica. A unidade superior apresenta 
intraclastos dessa crosta na base (abaixo, à esquerda).  

LOE-SAR: 17,4±1,5 ka A.P. 

LOE-SAR: 39,7±3,2 ka A.P. 
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6.  DINÂMICA SEDIMENTAR ATUAL DOS CAMPOS DE DUNAS DO LESTE 

MARANHENSE 

 

Carlos C.F. Guedes, Natália N. Hilbert, Paulo C.F. Giannini 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

 

A porção leste da costa maranhense, entre a baía de São José e a foz do rio Parnaíba, 

possui o maior sistema eólico ativo do Brasil com diversos campos de dunas, incluindo dois dos 

maiores da costa brasileira, Lençóis Maranhenses e Pequenos Lençóis, e outros menores, como 

Ilha do Caju e Tutóia (Figura 6.1 e 6.2). Apesar de sua grande expressão em área e da 

importância turística e ambiental, reconhecida através da criação, em 1981, do Parque Nacional 

dos Lençóis Maranhenses e, em 1996, da Área de Proteção Ambiental (APA) do Delta do 

Parnaíba, estes campos de dunas ativos permanecem muito pouco conhecidos no que se refere a 

sua dinâmica sedimentar, sedimentologia e estratigrafia (Gonçalves et al., 2002; Gonçalves et al., 

2003; Santos, 2008; Hesp et al., 2009, Luna et al., 2012). 
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Figura 6.1: Mapa de localização de amostras e perfis (linha pretas) analisados nos campos de 
dunas dos Lençóis Maranhenses e Pequenos Lençóis Maranhenses. 
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Figura 6.2: Mapa de localização de amostras e perfis (linha pretas) analisados nos campos de 
dunas de Tutóia e da Ilha do Caju. 

 

O surgimento e a manutenção de campos de dunas eólicas dependem da existência de 

saldo influxo-efluxo (sensu Kocurek & Havholm 1993) positivo, representado pelo acúmulo de 

dado volume de sedimentos eólicos em um espaço de estocagem sedimentar (ou “espaço de 

acumulação eólica”, na nomenclatura daqueles autores). Campos de dunas são sistemas 

complexos que resultam em padrões de distribuição de dunas pela auto-organização do sistema 

(Werner, 1995; Bass, 2002; Bishop, 2002). Esses padrões espaciais de organização são resultado 

das condições limites impostas ao sistema como regime de ventos, aporte sedimentar, geometria 

da área fonte, dimensões do sistema eólico, tempo de interação do sistema e condições iniciais 

(Ewing & Kocurek, 2010). A caracterização morfoplanimétrica dos campos de dunas eólicas tem 

sido utilizada para analisar essas condições limites (Ewing et al., 2006, Derickson et al., 2008, 

Eastwood et al., 2011). Os parâmetros morfoplanimétricos que melhor respondem às condições 

limites do sistema são o espaçamento entre dunas e o comprimento da crista, os quais 

apresentam tendência ao longo do rumo de ação do vento (Ewing et al., 2006). 
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  Fatores como aporte sedimentar, disponibilidade de areia para o sistema eólico e 

capacidade de transporte do vento (eolian sediment state sensu Kocurek & Lancaster, 1999) são 

os principais controles em campos de dunas. A influência de outras condições limites de campos 

de dunas como geometria da área fonte e área do sistema eólico estão sendo melhor conhecidas 

em estudos recentes, com base em parâmetros morfoplanimétricos (Ewing & Kocurek, 2010, 

Eastwood et al., 2011).  

  Esse capítulo objetiva combinar o recente método de análise de parâmetros 

morfoplanimétricos com métodos clássicos de granulometria e análise de minerais pesados no 

estudo da dinâmica sedimentar do sistema eólico recente do leste do Estado do Maranhão. Como 

objetivos mais específicos, visa identificar e caracterizar as fontes sedimentares do sistema eólico, 

as vias e processos de transporte e retrabalhamento dos sedimentos (source-to-sink system) e as 

principais condições limites dos quatros maiores campos de dunas do leste maranhense (Lençóis 

Maranhenses, Pequenos Lençóis, Ilha do Caju e Tutóia). 

 

6.2. ÁREA DE ESTUDO 

 

O clima da região leste maranhense classifica-se como quente subúmido tropical de zona 

equatorial, com temperatura média anual de 27°C, caracterizado por período seco com quatro a 

seis meses de duração e por período úmido marcado por chuvas torrenciais (IBGE, 1977). A 

estação chuvosa concentra-se no primeiro semestre e está relacionada à presença, sobre a 

região, da Zona de Convergência Inter-Tropical (ZCIT). Já a estação seca, no segundo semestre, 

ocorre quando a ZCIT posiciona-se mais a norte da área de estudo. Espacialmente, os maiores 

índices de precipitação, 1800 mm anuais, ocorrem no noroeste da região enquanto a área de 

Tutóia apresenta índices da ordem de 1300 mm anuais. 

 O regime mareal regional é de meso a macromaré. Os ventos predominantes, medidos nas 

estações São Luís (MA) e Luís Corrêa (PI), de 1951 a 1972, são de E e NE, com velocidades 

médias de 3,6 a 8,2 m/s (Sawakuchi, 2006). De acordo com Bittencourt et al. (2005), existe grande 

predomínio de ondulações (swell waves) de E e NE, o que resulta em deriva litorânea longitudinal 

com rumo geral oeste.  
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6.3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.3.1. Sensoriamento Remoto 

 

A análise dos parâmetros morfoplanimétricos, distância entre cristas e tamanho das 

cristas (Figura 6.3), propostos por Ewing & Kocurek (2010), foram feitas em composições RBG de 

imagens Landsat, de 1990 e 2000, adquiridas no sítio eletrônico da NASA 

(https://zulu.ssc.nasa.gov). Realizou-se um total de nove perfis nos quatro campos de dunas 

analisados, como forma de avaliar a variação dos parâmetros em função da sua distância à linha 

de costa.  

 

 

Figura 6.3 – Exemplo da medição dos parâmetros morfoplanimétricos com base em imagens 
Landsat do ano 2000. O comprimento da crista é obtido pela extensão da linha interpretada sobre 
a duna. O espaçamento entre cristas é a distância entre dunas intersecções sucessivas de cristas 
com a linha base do perfil (reta preta NE). 

 

 

 

https://zulu.ssc.nasa.gov/
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6.3.2. Granulometria e minerais pesados 

 

O total de 40 amostras (duas do rio Parnaíba, uma do rio Preguiças, três do sistema 

praia-duna do Piauí, dez de praias no litoral maranhense e 24 das dunas, Figura 6.1 e 6.2) foi 

submetido à análise granulométrica por difratometria de laser em equipamento Malvern, modelo 

Mastersizer 2000. Os parâmetros estatísticos da distribuição granulométrica foram calculados pela 

técnica analítica dos momentos de Pearson, com precisão de 1/8 de phi, excluindo-se a fração 

pelítica. Os valores de cada parâmetro foram classificados nominalmente de acordo com os 

critérios de Folk & Ward (1957). A separação dos minerais quanto a densidade foi realizada na 

classe areia muito fina, pela técnica da flutuação-afundamento, utilizando-se bromofórmio (CHBr3, 

d~2,83) como líquido denso. Na análise de minerais pesados ao microscópio óptico de luz 

polarizada, realizou-se a identificação e contagem, para cada amostra, de pelo menos 200 grãos 

transparentes não micáceos.  

 

6.4. RESULTADOS 

6.4.1. Características gerais dos campos de dunas do leste maranhense 

 

Quando se comparam as áreas dos principais campos de dunas localizados no litoral 

leste maranhense (Ilha do Caju, com 31 km2; Tutóia, com 41 km2; Pequenos Lençóis, com 150 

km2; e Lençóis Maranhenses, com 1052 km2), nota-se aumento progressivo de leste para oeste. 

Outra característica marcante, previamente notada por Giannini (2007), é a assimetria desses 

campos de dunas, com a parte leste avançando mais ao interior que a oeste. 

O campo de dunas localizado na ilha do Caju (Figura 6.2) é delimitado a leste pela baía 

do Caju e a oeste e sul pela baía da Melancieira. As dunas são predominantemente do tipo cadeia 

barcanóide e, por vezes, barcanas isoladas, com migração para W-SW. A parte norte-noroeste do 

campo de dunas é composta de cadeias barcanóides, sem áreas deflacionares significativas, e 

com as dunas sendo retrabalhadas a sul pela baía da Melancieira. Já na porção sudeste, as 

dunas barcanas estão separadas da linha de costa por uma área deflacionar com 2 a 5 km de 

comprimento, caracterizada pela presença de retrocordões. 

Localizado a oeste da cidade de Tutóia, o campo de dunas de Tutóia (Figura 6.2) é 

delimitado pela praia do Arpoador, a norte, e pelo rio Cangatá e áreas de manguezal, a sul, e 

avança até 4,5 km para o interior. A sudeste, o campo de dunas avança sobre uma planície com 

retrocordões. É composto principalmente de dunas barcanas e, subordinadamente, cadeias 
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barcanóides. As áreas deflacionares, que ocupam 22% do campo de dunas, abrangem 

retrocordões e rastros lineares residuais, distribuídos entre as dunas livres mais interiores e as 

mais próximas à praia. 

O campo de dunas dos Pequenos Lençóis (Figura 6.1) apresenta assimetria bastante 

pronunciada, com seu lado sudeste avançando até 12 km enquanto seu lado oeste avança menos 

da metade dessa distância, limitado pelo rio Preguiças e sua foz. É composto principalmente por 

dunas barcanas e cadeias barcanóides. As áreas de deflação com retrocordões e rastros lineares 

residuais ocupam 30% da área total do campo de dunas e estão concentradas nas porções 

noroeste e no extremo sudeste (Figura 6.1). As dunas barcanas e cadeias barcanóides estão 

separadas da praia por uma planície composta por nebkhas, protodunas e depósitos residuais 

(lags) (Figura 6.4), compostos por areia grossa e grânulos. A praia de Caburé possui 

morfodinâmica dissipativa a intermediária, na maré alta, e dissipativa na maré baixa. Depósitos de 

mangue em erosão, encontrados por 11 km ao longo da praia e por falésias de até 2 m de altura 

da Formação Barreiras (Figura 6.4) indicam tendência transgressiva para a região. As falésias 

expõe arenitos conglomeráticos e são fontes locais de grânulos e seixos encontrados tanto na 

praia como na área deflacionar entre a praia e o campo de dunas. 
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Figura 6.4: Falésia da Formação Barreiras, na praia de Caburé (acima, à esquerda). Dunas 
avançando por sobre mangue às margens do rio Preguiças (acima, à direita). Depósitos de 
mangue aflorando na praia de Caburé (abaixo, à direita). Nebkhas em área deflacionar do campo 
de dunas dos Pequenos Lençóis (abaixo, à esquerda). 

 

Os Lençóis Maranhenses (Figura 6.1) constituem o maior campo de dunas do Brasil, 

limitado a sudeste pela foz do rio Preguiças e a oeste pela barra da Baleia. O campo de dunas 

atual avança até 30 km ao interior sobre dunas estabilizadas pela vegetação e corpos de água, 

como os lagos Santo Amaro e Travosa, e, muitas vezes, represa drenagens. Dunas barcanas e 

cadeias barcanóides constituem a grande maioria das formas dunares (Figura 6.5). As dunas são 

separadas da praia por uma planície com 1 a 2 km de largura, composta por lençóis de areia e 

áreas por vezes alagadas formando lagunas rasas (até 30 cm de profundidade), com deposição 

localizada de material argiloso (Figura 6.5). Diversas drenagens intermitentes ocorrem no interior 

do campo de dunas. Com orientação geral S-N, drenam as lagoas presentes nos interdunas 

durante a estação de chuvas (Figura 6.6). Planícies deflacionares ocorrem no interior do campo 

de dunas, nas localidades de Queimada dos Britos e Baixa Grande, e na margem sudeste. 

Ocupam somente 11% da área total e são compostas por rastros lineares residuais, retrocordões 

e áreas alagadas (Figura 6.1). A planície deflacionar no extremo sudeste dos Lençóis 
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Maranhenses situa-se a sotavento do rio Preguiças e relaciona-se, portanto, ao corte do 

fornecimento de areia da região praial, por este rio (Figura 6.1). Possui dinâmica influenciada por 

variações na posição da desembocadura.  

 

 

Figura 6.5: Dunas barcanas com depressões interdunas alagadas (acima, à esquerda) e com 
vegetação e retrocordões (abaixo, à esquerda). As dunas são separadas da praia por uma 
planície composta de lençóis de areia e áreas alagadas com eventual deposição de material 
argiloso (acima, à direita). As áreas deflacionares no interior do campo de dunas dos Lençóis 
Maranhenses são compostas por rastros lineares residuais, retrocordões e áreas alagadas 
(abaixo, à direita). 
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Figura 6.6: Drenagens intermitentes cortam o campo de dunas dos Lençóis Maranhenses durante 
a estação de chuvas. 

 

6.4.2. Parâmetros morfoplanimétricos 

 

Os dois parâmetros morfoplanimétricos analisados, espaçamento intercristas e 

comprimento de crista, apresentam distribuição com assimetria positiva (Figura 6.7). De forma 

geral, ambos os parâmetros apresentam tendência de crescimento com o aumento da área do 

campo de dunas (Figura 6.7, Tabela 4). Essa relação é mais pronunciada para o espaçamento 

intercristas. Para os Lençóis Maranhenses, a comparação entre as médias dos perfis indica 

aumento da distância entre cristas e diminuição do comprimento das cristas de SE para NW. Para 

os Pequenos Lençóis, em contraste, o padrão de variação espacial é inverso, com leve diminuição 

da distância entre cristas e aumento pronunciado de comprimento das cristas de SE para NW.  
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Tabela 4: Média e desvio padrão para os parâmetros morfoplanimétricos. 

  
Lençóis 

Maranhenses 
Pequenos Lençóis 

Maranhenses 
Tutóia 

Ilha do 
Caju 

Distância entre cristas (m)  
média 

276 238 186 108 

Distância entre cristas (m) 
desvio padrão 

152 308 92 32 

Comprimento de cristas (m)  
média 

1237 612 453 640 

Comprimento de cristas (m)  
desvio padrão 

824 316 391 335 

Área (m2) 1052 150 41 31 

 

 

Figura 6.7: Histograma dos parâmetros morfoplanimétricos medidos para os quatro campos de 
dunas estudados: distância entre cristas (A) e comprimento de crista (B). A distribuição de quartis 
e mediana nos diagramas em caixa (boxplot), tanto da distância entre crista (C) como do 
comprimento de crista (D), apresenta tendência grosseira de crescimento com o aumento da área 
do campo de dunas.  
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A variação dos parâmetros morfoplanimétricos em função da distância da praia não 

apresenta tendências gerais marcantes para os perfis dos Lençóis Maranhenses e Pequenos 

Lençóis (Figura 6.8). Entretanto, para ambos os campos de dunas, os valores de distância entre 

cristas tendem a apresentar maior dispersão na proximidade da costa. O mesmo não é observado 

para o comprimento das dunas. No campo de Tutóia, a distância entre cristas diminui para o 

interior e o comprimento das cristas apresenta alta variabilidade. Já no campo da Ilha do Caju, os 

parâmetros, que são constantes até aproximadamente 4 km da costa, apresentam tendência de 

aumentar para o interior, de 4 a 7 km da linha de costa.  
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Figura 6.8: Distribuição dos parâmetros morfoplanimétricos com relação a distância da linha de 
costa. 
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6.4.3. Sedimentologia 

 

6.4.3.1 Granulometria 

 

As areias das praias e dos campos de dunas podem ser classificadas como finas a 

médias, moderadamente a bem selecionadas e simétricas. O rio Preguiças possui sedimentos 

com distribuição granulométrica bastante semelhante a dos campos de dunas. Já o rio Parnaíba 

apresenta areias finas moderadamente selecionadas.  

O exame do mapa de isovalores de diâmetro médio para os Lençóis Maranhenses e 

Pequenos Lençóis (Figura 6.9) permite observar tendência pouco definida de afinamento da 

granulometria para o interior do sistema eólico. De acordo com o método de Mclaren & Bowles 

(1985) de interpretação de rumos de transporte baseada no padrão de variação espacial de 

estatísticas da distribuição granulométrica, a tendência prevista, no caso de afinamento, é de 

melhora de seleção com queda de assimetria. O padrão aqui observado, entretanto, ainda que 

pouco nítido, é de piora de seleção (Figura 6.10) e aumento de assimetria para o interior do 

campo de dunas, isto é, as areias mais grossas, situadas preferencialmente próximas a fonte 

praial, apresentam-se melhor selecionadas e mais negativas do que as mais finas. O resultado 

obtido pode ser explicado pelo retrabalhamento das areias de dunas eólicas pelos rios. Desse 

modo, o transporte fluvial superimposto melhoraria o grau de seleção rumo à costa, com 

transporte preferencial de grossos. Em suma, o padrão da dispersão sedimentar nos campos de 

dunas estudados refletiria a combinação complexa das influências de transporte eólico para SW e 

dos rios entrelaçados que cortam o campo de dunas para NE, estes particularmente ativos 

durante a estação chuvosa.  
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Figura 6.9: Valores de diâmetro médio (phi), interpolados para os campos de dunas dos Lençóis 
Maranhenses e Pequenos Lençóis. 

 

Figura 6.10: Valores de desvio padrão da distribuição granulométrica, interpolados para os 
campos de dunas dos Lençóis Maranhenses e Pequenos Lençóis. 
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6.4.3.2 Minerais pesados 

 

Na assembleia de minerais pesados transparentes não micáceos, destacam-se os 

minerais ultraestáveis zircão, rutilo e turmalina, que representam, em média, um total de 66% em 

frequência de contagem. Ocorrem também cianita, turmalina, sillimanita, andalusita, hornblenda, 

estaurolita, epídoto e mais raramente apatita, anatásio e granada (Anexo 7). As duas possíveis 

áreas fonte de sedimentos para o sistema eólico do leste maranhense possuem assembleias bem 

distintas (Figura 6.11). O rio Parnaíba apresenta composição mineralógica bastante matura, 

caracterizada pela presença de apatita (4%), baixas quantidades de cianita (2%) e sillimanita (1%) 

e ausência de hornblenda, estaurolita, epídoto e andalusita. Já as areias do litoral a leste da foz 

do rio Parnaíba, sem influência do aporte sedimentar do rio pela deriva litorânea, possuem relativa 

abundância em cianita (18%), sillimanita (13%), estaurolita (7%), hornblenda (5%), epídoto (2%) e 

andalusita (3%). O sistema eólico do leste maranhense, bem como a praia, são mais semelhantes 

com as areias do litoral a leste de rio Parnaíba de que com a assembleia deste rio. Sua 

assembleia de minerais pesados caracteriza-se pela presença de cianita (6%), sillimanita (4%), 

estaurolita (6%), hornblenda (10%), epídoto (4%) e andalusita (1%), com rara ocorrência de 

apatita. A assembleia de minerais pesados da amostra coletada perto da foz do rio Preguiças 

possui as mesmas características das amostras das dunas dos Pequenos Lençóis, evidenciando 

o retrabalhamento, descrito por Giannini (2007), das areias do campo de dunas pelo rio. 
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Figura 6.11: Assembleia de minerais pesados no sistema deposicional recente do litoral leste 
maranhense e das suas possíveis áreas fontes imediatas, o rio Parnaíba e o litoral a barlamar 
(leste) da foz deste rio. Notar as diferenças entre as assembleias destas duas possíveis fontes 
sedimentares com relação a quantidade de zircão (Zir), rutilo (Rut), turmalina (Tur), apatita (Apa), 
cianita (Cia), sillimanita (Sill), hornblenda (Horn) e andaluzita (And). 

 

Não são observadas claras tendências de variações nas assembleias de minerais 

pesados dos sedimentos das dunas dos Pequenos Lençóis e da praia adjacente. Entretanto, para 

os Lençóis Maranhenses observa-se um amadurecimento da assembleia tanto para o interior do 

campo de dunas como para oeste, nas dunas e na praia. Há significativa diminuição de 

hornblenda e sillimanita e enriquecimento em minerais ultraestáveis como zircão e rutilo (Figura 

6.12). Considerando-se que estes dois grupos de minerais também distinguem-se pelo 

equivalente hidráulico baixo e alto, respectivamente, este resultado sugere transporte seletivo de 

minerais pesados leves rumo à porção proximal do campo de dunas, o que pode ser atribuído, em 

consonância com a interpretação feita para os resultados granulométricos, ao retrabalhamento 

pelos rios que cortam o campo de dunas. A tendência é bem exemplicada pelo perfil 1 (Figura 

6.12), onde se nota aumento dos minerais pesados mais densos, como zircão e rutilo, em 

detrimento dos menos densos, como hornblenda e sillimanita, rumo ao interior. A concentração de 

minerais pesados leves diminui não somente da praia para o interior do campo de dunas, em cada 
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perfil, como também entre os perfis (Figuras 6.12), de SE (perfil 1) para NW (perfil 4), portanto no 

rumo do retrabalhamento combinado por deriva litorânea longitudinal, transporte eólico e 

transporte fluvial (Figura 6.13). Este padrão de variação é mais claro com hornblenda, que, 

entretanto, além da facilidade de transporte, caracteriza-se também pela instabilidade química. 

 

 

Figura 6.12: Variação espacial da assembleia quantitativa de minerais pesados no campo de 
dunas dos Lençóis Maranhenses. Todos os pontos representados são de depósitos eólicos, 
exceto LMA - 11, que corresponde a sedimento de praia. Abreviações utilizadas: zircão (Zir), rutilo 
(Rut), turmalina (Tur), apatita (Apa), cianita (Cia), sillimanita (Sill), hornblenda (Horn) e andaluzita 
(And). 
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Figura 6.13: Figura exemplificando o mecanismo de retrabalhamento sedimentar exercido pela 
drenagem que atravessa o campo de dunas dos Lençóis Maranhenses. Os sedimentos carreados 
rumo SW pelo vento são levados pelos rios de volta à praia e daí transportados novamente pelo 
vento para o interior do campo de dunas. Orientação das setas rumo à costa desenhada de 
acordo com a direção aproximada dos rios principais cortando o campo de dunas. 

 

6.5. DISCUSSÃO 

 

6.5.1. Áreas fontes mediatas do sistema eólico 

 

Com vazão média anual de 763 m3/s (ANA, 2010) e leito bastante arenoso, o rio Parnaíba 

é o principal da costa norte da Região Nordeste brasileira e esperava-se que fosse a principal 

fonte sedimentar para o litoral leste maranhense. Dados sobre a descarga sedimentar do rio 

Parnaíba são esparsos (ANA, 2010) e são de concentração de material em suspensão na estação 

de Luzilândia (a 100 km da foz). Não foram encontradas medidas de transporte de carga de fundo, 

que são o principal indicativo de fornecimento de areia para o transporte por deriva litorânea. A 

relação de transporte de carga em suspensão e carga de fundo pode ser estimada de acordo com 

as características do rio (Turowski et al., 2010). Uma estimativa do potencial de transporte de 
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areia pode ser feita pela observação e classificação do rio Parnaíba por imagens de satélite. Ele 

pode ser considerado como tipo 3b ou 4, na classificação de Schumm (1985), tipos de rio 

meandrantes com barras arenosas laterais e sinuosidade relativamente baixa. O índice de 

sinuosidade, calculado do ponto LM-35 até a foz, é de apenas 1,3. Rios com estas características 

possuem carga sedimentar mista (fundo e suspensão). A relação de carga de fundo, em relação 

ao total, é entre 3 e 11%, de acordo com Schumm (1985), ou por volta de 9%, segundo Turowski 

et al. (2010).  

Considerando a vazão média (763 m3/s) e a concentração de material em suspensão 

média (500 ppm) e admitindo-se a razão entre carga de fundo e carga sedimentar total como 9%, 

tem-se um volume de carga de fundo (arenosa) de aproximadamente 1,1 x 106 m3/a. Se forem 

consideradas a área das dunas ativas, de 1300 km2, e uma espessura média de areia de 10 m, o 

volume estimado de areia do sistema eólico atual será de aproximadamente 13 x 109 m3. Dessa 

forma o rio Parnaíba precisaria de aproximadamente 12 mil anos para fornecer o volume de 

sedimentos eólicos presentes, isto somente para o sistema atual, e sem contar com os depósitos 

de praia, barras arenosas submersas e de sua própria foz. Ainda que este seja um cálculo 

aproximado, este volume de sedimentos provenientes do rio Parnaíba parece ser insuficiente para 

abastecer o sistema eólico da costa leste maranhense desde o último máximo NRM, em 

aproximadamente 6.000 anos A.P., quando a configuração da costa brasileira passou a ter 

contornos póximos do atual. Dessa forma, a contribuição de sedimentos provenientes da deriva 

litorânea e da plataforma continental deve ser significativa e, até, predominante na formação dos 

campos de dunas ativos do leste do Maranhão. 

Essa interpretação é suportada pela análise da assembleia de minerais pesados. Os 

sedimentos do litoral leste maranhense são mais semelhantes às areias costeiras presentes a 

leste do rio Parnaíba, fornecidas pela deriva litorânea longitudinal de leste para oeste. Ambas as 

assembleias são ricas em hornblenda, sillimanita, cianita, epídoto e andalusita. A contribuição 

sedimentar do rio Parnaíba é difícil de ser estimada, já que a assembleia do rio é bastante matura 

e mais caracterizada, portanto, pelas ausências de tipos minerais metaestáveis e instáveis do que 

pela presença. Entretanto a ocorrência de apatita tanto no rio como no sistema praia-duna perto 

de Tutóia e, mais raramente, nos Pequenos Lençóis, indica que uma parcela do aporte 

sedimentar, ainda que minoritária, para estes dois campos de dunas, seja feita pelo rio Parnaíba. 
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6.5.2. Geometria da área fonte imediata 

 

A área fonte pode ser definida, quanto a sua geometria, como um ponto, uma linha ou um 

plano (Ewing & Kocurek, 2010). Fontes lineares são bem exemplificadas por praias em sistema 

eólicos costeiros, o caso do sistema eólico do litoral leste maranhense. Para fontes com esta 

forma, espera-se que parâmetros morfoplanimétricos, como espaçamento intercristas e 

comprimento de crista cresçam em função da distância ao longo do eixo de ação do vento no 

sistema eólico (Ewing & Kocurek, 2010). Entretanto, esse padrão somente é observado no campo 

da Ilha do Caju e, mesmo aí, só a partir de 4 km de distância da costa. Nos perfis dos Lençóis 

Maranhenses, Pequenos Lençóis e Tutóia, este padrão de variação não se confirma. Os 

parâmetros apresentam-se com tendência para constância, exceto por variações locais 

relacionadas à presença de áreas deflacionares. Nestas áreas, com ocorrência mais perto da 

costa, as distâncias entre cristas tornam-se maiores e os comprimentos de crista, menores, pela 

predominância de dunas barcanas isoladas. Tal fato é mais relacionado à diminuição local dos 

saldos influxo-efluxo sedimentar de que a padrões evolutivos de dunas, no tempo e/ou espaço. 

Desonsideradas as áreas deflacionares, a tendência para parâmetros morfoplanimétricos 

constantes sugere geometria de área fonte plana (Ewing & Kocurek 2010). Essa geometria não é 

a esperada para campos de dunas costeiros onde a fonte sedimentar imediata seja a praia. 

Todavia o litoral leste maranhense encontra-se sob clima tropical, com precipitações de 1300 a 

1800 mm anuais. Tal fato permite caracterizar os campos de dunas como úmidos, com nível 

freático bastante atuante e aflorante, evidenciado pela formação de lagoas nos interdunas na 

época de chuvas. Luna et al. (2012), utilizando simulações em modelos celulares e baseando-se 

no exemplo do Lençóis Maranhenses, verificou que a altura do nível freático aflorante é 

proporcional a taxa de crescimento da altura da duna na direção do vento. Quanto mais alto for o 

nível do freático aflorante, maior será a distância necessária para as dunas atingirem dada altura. 

Segundo os autores, durante a inundação extensiva das depressões interdunas na estação 

chuvosa, o retrabalhamento eólico fica restrito às cristas dunares deixando-as mais planas. O 

material retrabalhado das cristas é lançado nas interdunas inundadas, onde, na estação seca 

seguinte, atua como fonte de areia, interna ao campo de dunas, para as dunas a sotavento. Luna 

et al. (2012) restringem-se à análise das alturas das dunas e não abordam os parâmetros 

propostos por Ewing e Kocurek (2010) utilizados nesse estudo. Contudo, a troca de areia entre 

dunas e interdunas por eles evocada, recorrente ao longo dos ciclos anuais climáticos, deve 

contribuir para a geometria plana da fonte sedimentar do campo de dunas e, assim, para a 

constância dos parâmetros morfoplanimétricos ao longo de um mesmo perfil longitudinal ao vento 

efetivo.  
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Outro fator que pode atuar como fonte sedimentar de geometria plana, principalmente 

nos Lençóis Maranhenses, são as diversas drenagens atuantes internamente no campo de dunas 

durante a estação chuvosa. Essas drenagens conectam as lagoas interdunas e retrabalham os 

sedimentos do interior do campo de dunas para o litoral com rumo aproximado S-N, transversal ao 

do transporte eólico (NE-SW). São drenagens intermitentes, de padrão morfodinâmico 

entrelaçado, portanto caracterizadas por carga sedimentar bem maior que sua capacidade de 

transporte. A distribuição espacial dos parâmetros granulométricos e da assembleia de minerais 

pesados nos Lençóis Maranhenses e na praia adjacente apontam para grande efetividade desse 

retrabalhamento. O amadurecimento da assembleia para o interior do campo de dunas e para 

oeste, principalmente pela diminuição da ocorrência de hornblenda e sillimanita, é indicativo de 

selecão de minerais pesados menos densos, possivelmente acompanhado de dissolução ao longo 

do transporte sedimentar.  

 

6.5.3. Condições limites dos campos de dunas 

 

Dentre as condições limites dos sistemas eólicos (sensu Ewing & Kocurek, 2010), as 

variações de aporte sedimentar e a dimensão dos sistemas eólicos são as que aparentam ter 

maior influência na formação dos campos de dunas atuais do leste maranhense.  

A influência da condição limite área do campo de dunas fica claramente evidenciada pela 

elevação do valor médio dos parâmetros morfoplanimétricos com o aumento da área do campo de 

dunas. No campo de dunas da Ilha do Caju, essa limitação é bastante clara. Com migração 

subparalela a linha de costa, o campo de dunas da Ilha do Caju possui aumento de largura na 

metade oeste de sua praia, onde ocorre uma leve inflexão da linha de costa (Figura 6.14). Esse 

aumento de largura é mais pronunciado a partir da distância de 4 km da linha de costa ao longo 

do perfil. Por se tratar de um campo de dunas bastante estreito (10 km de comprimento por 1 km 

de largura), a influência limitante da largura sobre o comprimento da crista torna-se acentuada. 

Dessa forma o comprimento de cristas fica limitado pela largura máxima do campo de dunas. 

Entretanto, observa-se que a distância entre cristas aumenta juntamente com o comprimento das 

cristas (Figura 6.14). Esse aumento da distância entre cristas rumo ao interior pode ser resultado 

de um menor saldo influxo-efluxo relativo, pelo aumento da largura do campo de dunas e, assim, 

do espaço de acumulação. Outra hipótese para explicar o aumento dos parâmetros medidos é a 

maior possibilidade de interação entre as dunas, o que, de acordo com Ewing et al. (2006), ocorre 

em campos de dunas com área maior.  
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Figura 6.14: Variações dos parâmetros morfoplanimétricos do campo de dunas da Ilha do Caju em 
função da distãncia à praia. Notar o aumento dos parâmetros com o aumento da largura do campo 
de dunas (de 4 a 7 km de distância da praia). Fundo: imagem Landsat de 2000. 

  

Para os Lençóis Maranhenses, a comparação da média dos parâmetros 

morfoplanimétricos entre os cinco perfis NE-SW levantados indica aumento da distância entre 

cristas e diminuição do comprimento das cristas de SE para NW (Figura 6.15). Nesse mesmo 

rumo, o campo de dunas avança menos para o interior, mesmo sem nenhum obstáculo aparente. 

De acordo com o modelo de Ewing & Kocurek (2010), a diminuição da largura do campo de dunas 

limita a interação entre dunas no rumo do vento, o que deveria restringir tanto o aumento da 

distância entre cristas quanto de comprimento das cristas. Todavia, o padrão observado é de 

aumento da distância entre cristas e diminuição do comprimento das cristas. Tal padrão parece 

ser melhor explicado pela diminuição do saldo influxo-efluxo sedimentar do que pela interação 

entre dunas. Com caráter mais deflacionar para NW, as dunas tenderiam a ser mais espaçadas e 

desconectadas, com cadeias barcanoides a barcanas isoladas em casos extremos. Essa hipótese 
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está de acordo com o fluxo de transporte sedimentar na praia pela deriva litorânea longitudinal. A 

maior disponibilidade de sedimento ao transporte eólico estaria ligada ao polo de partida da deriva 

longitudinal.  

 

 

Figura 6.15: Gráfico em caixas (boxplot) dos valores da distância entre cristas (esquerda) e 
comprimento de cristas (direita) para todos os perfis do campo de dunas eólicas dos Lençóis 
Maranhenses. Notar aumento da mediana dos valores de distância entre cristas e diminuição do 
comprimento de crista de SE (perfil 1) para NW (perfil 4). 

 

Para os Pequenos Lençóis, a limitação do rio Preguiças ao avanço do campo de dunas 

aparenta influenciar nos valores de comprimento de crista. O rio Preguiças limita o avanço do 

campo de dunas nos dois perfis mais ocidentais o que, localmente, aumenta o saldo influxo-efluxo 

e, consequentemente, forma cadeias barcanoides mais extensas (Figura 6.16).  
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Figura 6.16: Comparação entre as variações dos parâmetros morfoplanimétricos entre os perfis os 
limites do campo de dunas dos Pequenos Lençóis Maranhenses. Notar o limite ao espaço de 
acomodação imposto pelo rio Preguiças na parte oeste do campo de dunas (seta vermelha). 
Fundo: imagem Landsat de 2000.  

 

Variações no aporte sedimentar para os sistemas eólicos costeiros em estudo podem 

resultar de mudanças no tamanho da praia como área fonte. Os principais elementos fisiográficos 

atuantes na limitação do tamanho das praias da região são desembocaduras de rios e canais de 

maré. A migração para NW da foz do rio Preguiças diminuiu o tamanho da área fonte dos Lençóis 

Maranhenses e cortou o suprimento sedimentar de sua porção mais a leste (Figura 6.17), onde 

resultou o desenvolvimento de áreas deflacionares. Essa migração aparentemente ocorreu 

diversas vezes, por dinâmica autogênica do sistema, visto que a parte leste dos Lençóis 

Maranhenses apresenta diversos pulsos de migração de dunas intercalados com áreas 

deflacionares. A migração da foz do rio Preguiças para NW também modificou a dimensão da 

área fonte dos Pequenos Lençóis Maranhenses, a qual cresceu nesse rumo, e acarretou portanto 

um estiramento, no mesmo rumo, do próprio campo de dunas. Entretanto, como o limite interior do 

campo de dunas nesse trecho é o próprio rio Preguiças, a componente horizontal do espaço de 

acumulação neste setor tem-se mantido muito limitada, prevenindo o desenvolvimento do sistema 

eólico para o interior. As dunas formadas na porção oeste dos Pequenos Lençóis Maranhenses 

Perfil 3 

Perfil 2 

Perfil 1 
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são retrabalhadas pelo rio Preguiças, como evidenciado pela semelhança entre as assembleias 

de minerais pesados do leito do rio e do sistema eólico. Desse modo, as areias da porção leste 

dos Lençóis Maranhenses são, em parte, derivadas do retrabalhamento das areias dos Pequenos 

Lençóis Maranhenses pelo rio Preguiças.  

 

 

Figura 6.17: Foz do rio Preguiças. Notar o retrabalhamento das areias da parte oeste dos 
Pequenos Lençóis, pela margem direita do rio, e o corte, pela desembocadura, do fornecimento 
de areia para a porção leste dos Lençóis Maranhenses, com desenvolvimento de planície de 
deflação extensa a sotavento. Fundo: imagem Landsat de 2000. 

 

6.6. CONCLUSÕES 

 

A aplicação de parâmetros morfoplanimétricos demonstrou-se ferramenta útil para o 

entendimento da influência dos limites dos campos de dunas e a identificação da geometria das 

áreas fontes imediatas. A sua combinação com a análise de minerais pesados proporcionou a 
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caracterização da dinâmica sedimentar do litoral leste maranhense, em termos de vias de 

transporte e retrabalhamento sedimentar (source-to-sink system).  

A principal fonte sedimentar do litoral leste maranhense é a plataforma continental 

localizada a leste da foz do rio Parnaíba, alimentada via deriva litorânea longitudinal para oeste. O 

rio Parnaíba aparentemente tem contribuição minoritária como fonte sedimentar. O sistema eólico 

é intensamente retrabalhado por rios que o limitam parcialmente ao interior e por drenagens 

intermitentes, de caráter entrelaçado, que o atravessam.  

A distribuição tempo-espacial de tipos de feições eólicas nos diferentes campos de dunas 

estudados, bem como seus parâmetros de distância entre cristas e comprimento de crista, são 

influenciados pelas condições limites do sistema eólico, isto é, dimensões, geometria de área 

fonte e aporte sedimentar, bem como pelo clima, que, no entanto, age de modo mais ou menos 

homogêneo em todos os campos de dunas da região. Variações no saldo influxo-efluxo 

sedimentar, tanto por variação no aporte sedimentar ligadas à dinâmica costeira como por 

alterações no espaço de aumulação, são fatores preponderantes sobre os parâmetros 

morfoplanimétricos analisados. 



85 

 

 

7. CAPÍTULO 7 

 

Ler anexo 4: “Trade winds weakening during the Heinrich Stadial 1 event recorded by 

dunefield stabilization in tropical Brazil“ 
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8. DISCUSSÃO 

 

8.1. ATIVIDADES NEOTECTÔNICAS E POSSÍVEL INFLUÊNCIA NA DEPOSIÇÃO 

EÓLICA 

 

A análise dos dados de SRTM permite identificar três áreas (A, B e C) com padrões de 

drenagens distintas (Figura 8.1). A área A caracteriza-se por relevo bastante suave e altitudes 

variando de 0 a 110 m. Os vales são pouco dissecados e apresentam padrão sub-dendrítico de 

baixa densidade. Algumas drenagens com orientação NE-SW são observadas de modo incipiente. 

Nesta área, observam-se diversas feições eólicas estabilizadas pela vegetação como dunas 

parabólicas e barcanas. As maiores altitudes estão relacionadas a cordões de precipitação nas 

bordas da área. O contato entre as áreas A e B é aproximadamente linear e coincidente com a 

feição apontada na literatura como Lineamento de Pirapemas (Almeida-Filho et al., 2009). 

Entretanto, em análise mais detalhada, observa-se que o contato é irregular, associado aos limites 

de gerações eólicas diferentes. 
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Figura 8.1: Imagem SRTM com drenagens interpretadas (em azul). Linhas vermelhas separam 
três áreas (A, B e C) com padrões de drenagem distintos. 

 

O padrão de drenagens sub-paralelo a retangular é típico da área B. Os vales são mais 

dissecados e a densidade de drenagens é maior, em comparação com a área A. Também são 

observados platôs com altitudes variando de 70 a 120 m, cuja altitude cresce para sul. Feições 

eólicas estabilizadas, semelhantes às da área A, encontram-se na porção norte da área B, de 

forma descontínua.  

A área C é caracterizada um padrão de drenagem dendrítico de alta densidade. Seus vales 

são mais dissecados que os da área A e os platôs observados na área B não estão presentes. A 

área C ocorre a sul das áreas A e B, limitada pelo rio Munin a oeste, e por um contato irregular 

com formato aproximado de “W” no sul e leste da área de estudo.  

Na imagem aeromagnetométrica disponível na folha São Luiz do mapa da CPRM (2004), 

podem ser observadas duas regiões bastante diferentes (Figura 8.2). A região norte da área de 

estudo apresenta padrão bastante homogêneo, sem nenhuma orientação aparente. Corresponde 

à Bacia de Barreirinhas e tem seu limite sul, com orientação NW-SE, coincidente com a falha de 
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Sobradinho. A região a sul da Falha de Sobradinho possui marcante estruturação NE-SW e, mais 

subordinadamente, padrão E-W. A orientação NE-SW é relacionada ao Cinturão Móvel do Gurupi 

(rochas sedimentares neoproterozoicas) e zonas de cisalhamento (Almeida et al., 2000; 

Vasconcelos et al., 2004). O Lineamento de Pirapemas (Almeida-Filho et al., 2009) possui 

orientação semelhante à dominante nesta porção do mapa aeromagnetométrico. Entretanto, os 

limites da área B traçada na imagem SRTM, com padrão de drenagens NE-SW, não é coincidente 

com a área do mapa magnetométrico de mesma orientação preferencial. Ou seja, o padrão NE-

SW de drenagens da área B ocorre tanto a norte como a sul da Falha de Sobradinho. Além disso, 

o padrão de drenagens NE-SW ocorre somente nos depósitos de diferentes gerações eólicas 

quaternárias e não sobre as formações Itapecuru e Barreiras, mesmo com o mapa 

aeromagnetometrico apresentando orientação NE-SW (Figura 8.3). O limite entre o padrão de 

drenagens dendrítico da área C e o orientado da área B aparenta portanto ser controlado pela 

formação sedimentar aflorante e não por estruturas do embasamento. 

 

 

Figura 8.2: Imagem aeromagneométrica sombreada (CPRM, 2004). Duas regiões com padrões 
distintos são separados pela Falha de Sobradinho (linha preta).  
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Figura 8.3: Comparação entre a imagem STRM (em transparência) e os padrões de drenagem 
interpretados (em azul) com a imagem aeromagnetométrica da CPRM, 2004) (fundo). Notar que 
os limites entre as áreas com diferentes padrões de drenagem não coincidem com a estruturação 
geral do embasamento. 

 

Outra crítica à hipótese da influência neotectônica exercida pelo suposto Lineamento de 

Pirapemas relaciona-se a seu controle no padrão de drenagens, que, segundo Almeida-Filho et al. 

(2009), seria por juntas e falhas. Entretanto, é bastante improvável que o stress do Lineamento de 

Pirapemas seja propagado por distâncias de até 80 km em sedimentos semi-consolidados. As 

raras juntas observadas em campo, com orientação NW-SE e E-W, ocorrem predominantemente 

na Formação Barreiras (LM-25 e LM-29), sem se propagar para os sedimentos eólicos sotopostos. 

Em somente um ponto foram observadas juntas nos sedimentos pós-Barreiras (LM-01, Figura 

5.13). Esse afloramento está localizado na área A de padrões de drenagem e fica a 45 km do 

Lineamento de Pirapemas. Além disso, localiza-se sobre a região de padrão magnetométrico 

homogêneo, pouco ou não estruturado, relacionado à Bacia de Barreirinhas. Portanto, não 

existem dados de campo que suportem a ideia de controle estrutural das drenagens da área B. 
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Como o padrão NE-SW de drenagens ocorre somente sobre os depósitos quaternários 

eólicos e com orientação bastante semelhante à direção predominante do vento formador do 

sistema eólico (Figura 8.4), propõe-se que o controle das drenagens seja por feições 

sedimentares, isto é, cordões de precipitação e rastros lineares. Trata-se de feições eólicas 

bastante lineares e alinhadas com a direção de vento predominante, com relevo positivo e 

continuidade de dezenas de quilômetros na região, e que aparentemente possuem portanto 

plenas condições de controlar o estabelecimento de drenagens nessa escala (Figura 8.5). 

 

 

Figura 8.4: Histogramas dos alinhamentos de drenagens interpretados com base na imagem 
SRTM (esquerda) e da direção dos ventos medidos na cidade de São Luis (direita) em série 
intermitente de 1961-2011 (dados fornecidos pelo INMET). Notar a coincidência das direções 
principais. 
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Figura 8.5: Imagem Landsat do ano 2000, em que é evidente o controle da orientação das 
drenagens pelas feições eólicas (setas vermelhas), sejam ativas ou estabilizadas por vegetação.  

 

 

8.2. ÁREAS FONTE DOS DEPÓSITOS EÓLICOS 

 

A análise dos sistemas deposicionais atuais do litoral leste maranhense (capítulo 6) 

quanto a assembleia de minerais pesados permite sugerir, como principal área fonte, os 

sedimentos oriundos da costa a leste da foz do rio Parnaíba, trazidos por deriva litorânea 

longitudinal. Os sedimentos provenientes do rio Parnaíba teriam contribuição minoritária. Por outro 

lado, a ocorrência de G1/G0 e de feições eólicas de G2 imediatamente a oeste do rio Parnaíba 

(Figura 5.9) sugere, em vista da direção predominante do vento, que esses depósitos eólicos, em 

particular, possam ter sido derivados diretamente do rio, em cenário semelhante ao do campo de 

dunas estabilizado do rio São Francisco (Barreto, 1996).  
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  Os sedimentos do rio Parnaíba diferenciam-se substancialmente dos sedimentos das 

gerações eólicas adjacentes, principalmente sob quatro aspectos: baixa concentração de cianita 

(média de 2% no rio, contra 12% nas paleodunas próximas); presença de apatita; maior 

frequência de turmalina (média de 7% no rio, contra 2% nas paleodunas); e ausência de 

andaluzita. A ausência de apatita nas dunas estabilizadas provavelmente é resultado de sua 

instabilidade em condições geoquímicas ácidas. Entretanto, as outras diferenças da assembleia 

de minerais pesados das gerações eólicas em relação a do rio Parnaíba são sugestivas de fontes 

sedimentares imediatas distintas. A assembleia de minerais pesados tanto da G2 como da G1/G0 

são bastante semelhantes aos sedimentos presentes no campo de dunas atual dos Lençóis 

Maranhenses, excetuando-se os minerais instáveis. Dessa forma, o cenário atual de baixa 

contribuição sedimentar do rio Parnaíba parece ter-se estendido desde o Pleistoceno. A 

ocorrência de depósitos eólicos imediatamente a leste do rio Parnaíba com assinatura 

mineralógica dos sedimentos litorâneos a barlamar do rio são sugestivos de um cenário, durante a 

formação desses depósitos no Pleistoceno, do rio Parnaíba com vazão bastante reduzida, incapaz 

de barrar a migração das dunas. Fenômeno similar ocorre atualmente na relação entre o campo 

de dunas dos Pequenos Lençóis e o rio Preguiças. 

O índice RZi, aplicado para verificar a proveniência sedimentar (Morton & Hallsworth, 

1994), não se mostrou efetivo para diferenciar áreas fontes dos sedimentos eólicos maranhenses. 

Tanto o rio Parnaíba como o sistema praia-duna a leste da foz do rio possuem índice RZi bastante 

semelhantes (Tabela 5). Os depósitos da G1/G0 possuem índice RZi ligeiramente maior que os da 

G2 e os do rio Parnaíba, mas bastante semelhante ao obtido para as amostras da Formação 

Barreiras. Esta semelhança reforça a contribuição sedimentar da Formação Barreiras para as 

gerações eólicas mais antigas, já evidenciada pelos depósitos conglomeráticos da base da G1/G0 

com clastos de crosta ferruginosa provenientes da Fm. Barreiras.  

 

Tabela 5: Média do índice RZi. 

  
Rio 

Parnaíba 

Litoral a leste 
da foz do rio 

Parnaíba 
G2 G1/G0 

Fm. 
Barreiras 

RZi 23 26 26 32 35 
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8.3. VARIAÇÕES NAS CONDIÇÕES LIMITES E RESPOSTA DO SISTEMA EÓLICO 

 

O surgimento, desenvolvimento e estabilização de sistemas eólicos costeiros são 

resultado de condições limites como clima, NRM, aporte sedimentar, geometria da área fonte, 

condições antecedentes e extensão e fronteiras do campo de dunas (Giannini, 2007; Ewing e 

Kocurek, 2010; Giannini et al., 2011). Variações do NRM e de clima ao longo do tempo são as 

principais condicionantes da evolução do sistema eólico, pois influenciam tanto as dimensões e 

fronteiras do campo de dunas (espaço de acumulação) como o aporte sedimentar (deriva 

potencial eólica e disponibilidade de sedimentos) controlando assim o saldo influxo-efluxo eólico. 

Se a utilização de depósitos eólicos permite inferir a variação das condições limites ao 

longo do tempo, a indicação exata dos momentos de ocorrência destas variações depende da 

aplicação de métodos geocronológicos. As idades LOE-SAR em grãos de quartzo, por fornecer a 

idade da última exposição à luz solar (i.e. soterramento), é, dessa forma, essencial para o 

entendimento dos registros eólicos como arquivos de variações climáticas e/ou de NRM e tem, de 

certo modo, revolucionado o estudo de sistemas eólicos quaternários (Lancaster et al., 2002; 

Munyikwa, 2005; Giannini et al., 2007, Mason et al., 2009, Wolfe & Hogenholtz, 2009). A 

confiabilidade do método, entretanto, é dependente tanto das características da amostra como 

dos procedimentos de amostragem e laboratoriais utilizados. Assim sendo, a interpretação das 

idades LOE-SAR deve ser feita com os critérios necessários, sempre em vista do tipo de amostra 

e dos resultados laboratoriais obtidos. Nessa tese, as datações LOE-SAR podem ser entendidas 

de dois modos: as obtidas em amostras coletadas em meio a seção vertical de afloramentos 

decamétricos são interpretadas como idades de acumulação do sistema eólico; já as referentes a 

superfície de feições eólicas estabilizadas da G2, são interpretadas idades de diminuição da 

deriva eólica potencial e estabilização do sistema eólico. A resolução do método LOE-SAR impõe 

limitações às interpretações. O erro médio das idades é em torno de 10% da idade adquirida. 

Desse modo, o valor absoluto do erro aumenta na mesma proporção da idade da amostra. Idades 

antigas, perto do limite do método, como no caso de LM-48B (258,9±24,6 ka A.P.) apresentam 

erro muito superior à escala temporal de variações já conhecidas ou suspeitas do NRM e do 

paleoclima. Isto impossibilita, por exemplo, sua correlação segura com eventos climáticos 

milenares, já que o erro se torna maior que o período de duração do evento que se quer 

interpretar. Para o período mais recente (Holoceno e Pleistoceno tardio), a resolução do método 

torna-se, na maioria dos casos, mais adequada, com erros de magnitude compatível com a escala 

de variação dos eventos climáticos milenares e até seculares. Entretanto sempre deve-se 

comparar a magnitude dos eventos climáticos com a margem de erro das datações LOE-SAR. 
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Eventos de curta duração podem não ser bem identificados pelas datações LOE-SAR, visto seu 

alto erro relativo (da ordem de 10%).  

 

8.4. O REGISTRO EÓLICO E AS VARIAÇÕES DO NRM 

 

As idades obtidas para o registro eólico da costa leste maranhense diferenciam-se das 

obtidas em outras regiões do Brasil (Quadro 1) e, consequentemente, dos modelos aceitos para 

esses sistemas eólicos. Giannini et al. (2007) propõem correlação entre as gerações de dunas de 

diferentes regiões do Brasil. Os autores observaram predomínio de idades relacionadas a 

contextos de NRM alto e/ou em elevação. Como observado no item 4.2.2, esse predomínio pode 

estar relacionado a um viés de amostragem. As idades obtidas para a G2 do litoral maranhense 

estão relacionadas, principalmente, ao final do último período glacial com NRM do mar em 

elevação (Figura 8.6). Entretanto, a maioria dessas idades pode ser interpretada como de 

estabilização do sistema eólico. Idades obtidas em afloramento para a G2 (LM-25T: 27,2±2,2 ka 

A.P. e LM-1a-3: 18,4±21,6 ka A.P.), que representa a fase de acumulação do sistema, são de 

NRM baixo e linha de costa na quebra da plataforma (Figura 8.6). A preservação de depósitos 

eólicos relacionados ao NRM baixo no leste maranhense pode estar relacionada ao tamanho 

excepcional dos depósitos, com ocorrência a até 130 km da costa atual ou 180 km da quebra da 

plataforma. A fase de desenvolvimento da G2 maranhense estaria relacionada ao NRM baixo e, 

principalmente, ao grande período de linha de costa estável na quebra da plataforma, onde a 

estabilidade da condição limite relativa à área de acumulação do sistema eólico favoreceu o seu 

desenvolvimento. De acordo com Sawakuchi (2006), condições de linha de costa estável tornam 

sistemas eólicos costeiros mais influenciados por fatores autocíclicos como clima. A baixa 

quantidade de idades de afloramento, entretanto, não permitiu reconhecer se ocorreu mais de um 

pulso de sedimentação eólica. Tampouco se observaram paleossolos, capazes de indicar pulsos 

de acumulação eólica. Estudos futuros na região ainda são necessários para este tipo de 

detalhamento na cronologia de formação do sistema eólico. 
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Figura 8.6: Envelope de variação do NRM global para os últimos 400 ka (A: extraído de Rabineau 
et al. 2006) e idades LOE-SAR obtidas, com o respectivo erro. Linha preta indica o nível da 
quebra da plataforma (-70 m). 

 

Quadro 1: Proposta de correlação entre gerações de campos de dunas de diferentes regiões 
costeira do Brasil. Modificado de Giannini et al. (2007) 

 
GERAÇÃO EÓLICA E RESPECTIVA IDADE INFERIDA OU MEDIDA POR 

TL/LOE 

Ceará  

(Claudino Sales, 
2002) 

D5: anterior à 
transgressão 
holocênica 

D4: contemporânea à 
transgressão 
holocênica 

D3: Holoceno médio 
a 1,2 ka AP 

D2: ativa, 
iniciadas 
entre 1,2 
e 0,3 ka 

AP 

D1: ativa, 
iniciada 
após 0,3 

ka AP 

Rio Grande do 
Norte  

(Barreto et al. 
2004) 

Tênues ou 
dissipadas: 149-24 

ka AP 

Tênues ou nítidas: 
10,8-9,1 ka AP 6,5-

5,6 ka AP 

Nítidas: 3,5-2,5 ka 
AP 

<0,5 ka AP 

Paraíba  

(Barreto et al., 
2002) 

64-27 ka AP    

Bahia-Sergipe 
(Bittencourt et al., 
1982; Dominguez 

et al., 1996; 
Barbosa, 1997) 

Qe1: >120 ka AP Qe2: >5,1 ka AP Qe3: <3,7 ka AP 
Qe4: ativa, formada 

nos últimos 400 anos 

Santa Catarina 
(Giannini, 1993; 
Giannini et al., 
2001, 2007) 

1: iniciada antes ou 
durante a última 

transgressão 
pleistocênica 175-51 

ka AP 

2: iniciada antes ou 
durante o alto NRM 
pós-glacial 11-5 ka 

AP 

3: fixada após a 
transgressão 

holocênica 6,3-o,2 ka 
AP 

4: ativa 
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Por outro lado, a fase de estabilização do sistema eólico correspondente à G2 

maranhense está bem registrada por datações LOE-SAR e relaciona-se a momento de subida do 

NRM. Condições de subida do NRM são, teoricamente, favoráveis à acumulação eólica 

(Sawakuchi, 2006; Giannini, 2007) pela constante aproximação da área fonte e elevação do saldo 

influxo-efluxo por diminuição do espaço de acomodação. Entretanto, o caso específico do leste 

maranhense apresenta cenário adverso a esse modelo. Na parte leste da área, a presença de 

cadeias barcanóides estabilizadas pela vegetação indica queda brusca da capacidade de 

transporte eólico (deriva eólica potencial). A presença de feições eólicas deflacionares na parte 

oeste da área, bem como idades LOE-SAR progressivamente mais novas para o interior, indicam 

diminuição do saldo influxo-efluxo por diminuição do aporte sedimentar costeiro, mesmo com a 

linha de costa avançando sobre o campo de dunas. A subida do NRM, por outro lado, ajudaria na 

preservação dos depósitos eólicos pela subida do nível freático (Kocurek & Havholm, 1993; 

Giannini, 2007; Mendes, 2011). 

A identificação da influência do NRM na evolução da G1/G0 torna-se menos precisa, 

tanto pela menor quantidade de dados geocronológicos como pela resolução das idades LOE-

SAR (Figura 8.6). A moda de idades por volta de 250 ka A.P. está, aparentemente, de acordo com 

o modelo de evolução do sistema eólico da G2. As duas idades obtidas, mesmo considerando a 

margem de erro, estão associadas ao final de um período glacial. As outras modas observadas, 

por volta de 120 e 90 ka A.P. podem ser relacionadas, pela margem de erro, tanto com NRM alto 

como com o final do último interglacial. Os altos erros associados às idades mais antigas não 

permite reconhecer as variações do NRM como fator de influencia majoritária na evolução das 

gerações eólicas presentes no leste maranhense. Entretanto a relativa estabilidade da linha de 

costa na quebra da plataforma durante períodos de NRM baixo foi um fator importante para o 

desenvolvimento do sistema eólico maranhense.  

 

8.5. O REGISTRO EÓLICO E AS VARIAÇÕES PALEOCLIMÁTICAS 

 

A resposta de um sistema eólico às variações paleoclimáticas é dependente do sistema 

climático atuante. A influência da precipitação é dominante em sistemas áridos e semi-áridos, até 

800 mm anuais, enquanto a intensidade do vento é o principal controle no desenvolvimento da 

vegetação e estabilização das dunas em áreas com precipitações maiores que 800 mm por ano 

(Tsoar, 2005; Yizhaq et al., 2008). De acordo com Yizhaq et al. (2008), a reativação de dunas 
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estabilizadas pela vegetação somente ocorre com ventos de força muito superior ao necessário 

para manter a atividade de um campo ativo. Tal fato permite a coexistência de dunas ativas e 

estabilizadas sob mesmo regime climático. O litoral leste maranhense encontra-se no contexto de 

campos de dunas úmidos com precipitações maiores que 1300 mm anuais, em que, de acordo 

com o modelo de Yizhaq et al. (2008), variações na intensidade do vento seriam mais efetivas que 

na precipitação para a estabilização ou reativação de dunas (Figura 8.7). Tanto a precipitação 

como a intensidade do vento, na área de estudo, estão relacionadas com a influência da ZCIT. 

Durante o primeiro semestre, sob influência da ZCIT, os ventos alísios são fracos e a precipitação 

é alta (1480 mm) e no segundo semestre a precipitação é insignificante (143 mm) e os ventos 

alísios intensificados. Variações no posicionamento da ZCIT, dessa forma, teria grande impacto 

na deriva potencial eólica e também na precipitação. Como as variações do vento e da 

precipitação estão relacionadas e deslocam o equilíbrio do sistema eólico na mesma direção fica 

difícil estabelecer qual é o fator com maior influência sobre os campos de dunas no leste 

maranhense. Os mesmo ventos alísios são responsáveis pelo aporte sedimentar via deriva 

litorânea longitudinal. Intensificação dos ventos alísios aumentaria o aporte sedimentar e, 

consequentemente, elevaria o saldo influxo-efluxo no sistema eólico. Dessa forma respostas do 

sistema eólico maranhense a variações paleoclimáticas, com períodos propícios ao 

desenvolvimento ou estabilização do sistema, são função do posicionamento da ZCIT e, 

consequentemente, da intensidade dos ventos alísios e da precipitação. Uma diminuição/aumento 

de meses sob influência da ZCIT deslocam o equilíbrio do sistema eólico do leste maranhense 

para o desenvolvimento/estabilização tal pelo maior/menor aporte sedimentar como maior/menor 

capacidade de transporte pelo vento e pela menor/maior precipitação. 
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Figura 8.7: Modelo numérico computacional de Yizhaq et al. (2008) para transição entre dunas 
ativas e estabilizadas com base na precipitação, deriva potencial eólica e cobertura da vegetação 
crítica para a estabilização das dunas (Vc). Os Lençóis Maranhenses encontram-se, atualmente, 
no ponto “e” destacado com círculo vermelho. Notar que, admitido este modelo, modificações na 
deriva potencial eólica são mais efetivas para estabilizar as dunas que variações na precipitação 
para o caso do leste maranhense. Modificado de Yizhaq et al. (2008). 

 

Analisar os depósitos eólico como um registro paleoclimático enfrenta três dificuldades. A 

primeira tem relação à resolução do método geocronológico LOE-SAR, muito inferior aos 

utilizados em outros registros como U-Th em espeleotemas e radiocarbono em sedimentos 

orgânicos. A segunda dificuldade tem relação com a pontualidade do registro. Os depósitos 

sedimentares, de forma geral, são caracterizados por pulsos de deposição e pela presença de 

hiatos deposicionais. O sistema eólico, em reposta a variações climáticas, compreendem fases  

tanto de acumulação como de destruição, o que resulta em um registro eólico pontual, 

diferentemente de registros em espeleotemas, de gelo ou marinhos que são, em sua maioria, 

contínuos, ou com hiatos não erosivos. A terceira peculiaridade do sistema eólico como registro 

sedimentar é o grande tempo de resposta a variações em suas forçantes, principalmente em um 

sistema de grandes dimensões, como o do litoral leste maranhense. Um bom exemplo desse fato 

é a estabilização do sistema eólico durante o evento HS-1 discutida no Anexo 4. Mesmo 
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considerando a margem de erro das idades, o sistema aparentemente levou 5 mil anos para se 

estabilizar completamente. O fato de as idades de estabilização tornarem-se mais novas para o 

interior indica diminuição do saldo influxo-efluxo por diminuição do aporte sedimentar costeiro. 

Essa diminuição do aporte é relacionada a dois fatores ligados ao enfraquecimento dos ventos 

alísios: diminuição do aporte sedimentar pelo enfraquecimento da deriva litorânea e diminuição da 

deriva potencial eólica. O efeito da histerese em sistemas eólicos descrita por Yizhap et al. (2008) 

torna o seu registro ambíguo, em que as transformações do sistema respondem somente a 

desequilíbrios maiores. Desequilíbrios menores (i.e. variações climáticas pequenas e passageiras, 

muito próximas do equilíbrio) seriam autorregulados pelo próprio sistema e não registradas nos 

depósitos.  

A interpretação paleoclimática das modas de idades obtidas em torno de 90, 110 e 250 

mil anos é bastante discutível, tanto pela baixa quantidade de idades em cada moda como pela 

resolução delas, já que não permitem a correlação com eventos milenares como o HS-1 

associados a G2 maranhense nem com varições do NRM. Entretanto, as modas de 90 e 110 mil 

anos da G1 são parcialmente coincidentes com altas na curva de insolação (Figura 8.8) que, para 

o Holoceno, estão relacionadas a períodos mais seco no Nordeste (Cruz et al., 2009) e poderiam 

estar relacionadas a pulsos de maior desenvolvimento do sistema eólico. Já a resolução das 

idades LOE-SAR com moda em 250 mil anos (G0) não permitem nem a tentativa de correlação 

com os ciclos orbitais de 23 mil anos. O estudo dessa geração eólica face ás mudanças climáticas 

necessita de um maior estudo de campo e, principalmente, do refinamento dos dados 

geocronológicos, seja pela maior quantidade ou por alternativas metodológicas. 
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Figura 8.8: Idades LOE-SAR e comparação com curva de insolação calculada para a latitude 
10oS. 

 

O registro geocronológico obtido para a G2 maranhense com base nas datações LOE-

SAR, é bastante detalhado e permitiu a correlação com eventos climáticos milenares (Anexo 4). 

Um modelo de evolução desta geração eólica com base nas variações das principais condições 

limites (NRM e climáticas) pode ser proposto para a G2 com base no conceito de eolian sediment 

state (Kocurek & Lancaster, 1999) e suas variáveis: aporte sedimentar, disponibilidade da areia 

para o sistema eólico e a capacidade de transporte do vento (Figura 8.9). O início e 

desenvolvimento do sistema eólico é favorecido sob condições de linha de costa estável, o que 

ocorre principalmente em NRM baixo já que a quebra da plataforma está a -70 m. Em períodos de 

NRM alto, de menor duração que de NRM baixo no Quaternário, a baixa inclinação da plataforma 

continental é desfavorável a estabilidade da costa. Climas mais secos, relacionados a ZCIT 

posicionada mais a norte, e associados a maior atuação dos ventos alísios, aumentam tanto o 

aporte sedimentar para o sistema eólico, pela intensificação da deriva litorânea, quanto a 

capacidade de transporte eólico. Tal cenário é extremamente favorável para a construção de 

campos de dunas. Uma subsequente subida do NRM aumentaria o potencial de preservação dos 
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depósitos mais interiores pela subida do nível freático e diminuiria a disponibilidade dos 

sedimentos dos depósitos eólicos para retrabalhamento tanto fluvial como eólico. Os depósitos 

mais próximos à linha de costa provavelmente seriam retrabalhados por processos marinhos 

durante a transgressão. Inversamente, a resposta do sistema eólico maranhense para variações 

climáticas de aumento da influência da ZCIT, por sua migração para sul, com consequentes maior 

pluviosidade e enfraquecimento dos ventos alísios, é de diminuição no aporte sedimentar para o 

sistema eólico; além disso, ocorreria queda na capacidade de transporte sedimentar ocasionando 

a estabilização do sistema eólico. Um cenário com linha de costa estável em NRM alto e ZCIT 

mais a norte, condições semelhantes a atuais, também é favorável ao desenvolvimento do 

sistema eólico. Entretanto seu registro no tempo geológico seria prejudicado pela subsequente 

queda do NRM, com exposição dos sedimentos à erosão subaérea. A volta do sistema para as 

condições de NRM baixo e ZCIT posicionada mais a norte, favoráveis ao desenvolvimento eólico, 

não levaria à reativação das dunas estabilizadas e sim ao início de uma nova geração de dunas. 

 

 

Figura 8.9: Modelo de resposta do sistema eólico a variações climáticas e do NRM com base na 
evolução da geração eólica 2 maranhense. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O surgimento do método geocronológico LOE-SAR tem permitido avanços no estudo da 

evolução de sistemas deposicionais eólicos quaternários, ao possibilitar situar esta evolução na 

escala de tempo. Entretanto, como todo método de datação, ele possui limitações intrínsecas 
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relacionadas ao procedimento de amostragem e às características da própria amostra. O 

entendimento dos porquês metodológicos de todas as etapas da datação por LOE-SAR 

(amostragem, preparação da amostra, aquisição dos dados e interpretação dos dados) foi 

fundamental para a melhor compreensão dos resultados obtidos. O estudo metodológico incluiu a 

análise do comportamento LOE de amostras de diferentes proveniências. As amostras analisadas 

apresentaram diferentes comportamentos, com relação às propriedades LOE, frente ao protocolo 

de datação. A principal característica analisada, com grande influência no protocolo LOE-SAR, é a 

sensibilidade LOE do quartzo. A observação de grandes variações nos valores de sensibilidade 

LOE de quartzo para sedimentos de diferentes localidades é resultado de variações tanto de 

rochas fontes como dos ciclos de sedimentação e retrabalhamento que cada sedimento sofreu. 

Dessa forma, a sensibilidade LOE de quartzo foi reconhecida como uma ferramenta de análise de 

proveniência sedimentar. A padronização de forma de medição da sensibilidade LOE, bem como 

sua normalização para possíveis comparações interlaboratoriais, foram realizadas nessa tese com 

o uso de um padrão (Al2O3:C). 

O uso do método geocronológico LOE-SAR foi, junto com dados de campo e 

sedimentológicos, empregados na resolução da meta principal desse doutorado: deduzir a 

cronologia dos eventos de formação de campos de dunas eólicas na costa leste maranhense, 

frente às suas principais forçantes, como NRM e clima. Foram reconhecidas ao menos quatro 

gerações, eólicas incluindo a atual. A evolução da geração eólica 2, anterior à geração ativa, foi 

caracterizada com relação às variações climáticas e de NRM. O evento climático milenar HS1, e a 

consequente migração da ZCIT para sul, foi responsável por grande desequilíbrio no sistema 

eólico maranhense, onde ocasionou a estabilização da geração eólica 2. Gerações eólicas mais 

antigas como as G1/G2 não tiveram sua evolução caracterizada com relação às variações 

climáticas e de NRM, principalmente pela falta de resolução do método LOE-SAR. Estudos mais 

detalhados dessas gerações mais antigas ainda são necessários. 
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Abstract 

This study analyzes the optically stimulated luminescence (OSL) characteristics of quartz grains 

from fluvial, aeolian and shallow marine sands of northeastern and southeastern Brazil, with especial focus 

on the applicability of the single-aliquot regenerative dose (SAR) dating protocol. All analyzed Brazilian 

sediments presented relatively high OSL sensitivity and good behavior regarding their luminescence 

characteristics relevant for radiation dose estimation. However, some samples from the Lençóis 

Maranhenses region in northeastern Brazil showed inadequate OSL sensitivity correction, hampering the 

implementation of the SAR protocol and their ability to behave as a natural dosimeter. While the shallow 

marine and eolian samples showed a narrow and reliable dose distribution, the fluvial sample has a wide 

dose distribution, suggesting incomplete bleaching and natural doses estimates dependent on age models.  
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Introduction  
 

Luminescence is the light emitted by some materials, previously exposed to ionizing radiation, 

when stimulated by some type of activating energy (Huntley, 1985). The intensity of the light emitted is 

proportional to the dose of ionizing radiation which the material was exposed. This relation allows several 

common minerals such as quartz, feldspar, zircon, and calcite to behave as a natural radiation dosimeter, 

i.e. record the amount of ionizing radiation to which they were exposed. The luminescence signal of the 

mineral grains is emptied naturally by sunlight during sedimentary transport. After burial, when the 

sediment grains are protected from sunlight, the luminescence signal builds up due to the ionizing radiation 

derived from nearby natural radionuclides and cosmic rays. As a result, the luminescence signal of buried 

sediment grains is related to the radiation dose (equivalent dose) absorbed since deposition. Thus, the age 

of burial can be calculated through the ratio between the equivalent dose and the dose rate (equation 1): 

 
 

 Gy/y rate Dose

Gy dose Equivalent
 ge yA   (1) 

The IS unit of absorbed radiation dose is the Gray (Gy) that is the energy amount per unit mass 

absorbed by a sample in Joules per kilogram (1 Gy = 1 J/Kg). 

Optically stimulated luminescence (OSL) dating is a method of absolute geochronology that has 

been widely applied in Quaternary studies since its proposition by Huntley (1985) and further development 

of the Single-Aliquot Regenerative Dose (SAR) protocol by Banerjee et al. (1999) and Murray and Wintle 

(2000). The SAR dating protocol is now the most frequently applied method to obtain estimates of natural 

radiation doses. A complete review of the major aspects of the SAR dating protocol is presented by Wintle 

and Murray (2006). Presently, OSL dating stands out as the only method that makes possible the direct 

determination of deposition ages for clastic sediments, allowing the definition of a precise and reliable 

timescale for eolian, shallow marine and fluvial Quaternary deposits. Based on the luminescence of 

common silicate minerals (e.g. quartz and feldspar), the method is suitable for dating of sandy organic-poor 

sedimentary deposits, which are beyond other common dating methods such as that based on radiocarbon 

and U-Th series. Hundreds to thousands of luminescence dating surveys have been performed in 

Quaternary sediments from Australia, Europe and United States. Despite the huge continental and coastal 

Quaternary sedimentary record in Brazil, only few dating studies have been performed during the last 

decades (Poupeau et al., 1984, 1988; Suguio et al., 1999, 2003; Barreto et al., 2001; Teeuw and Rhodes, 

2004; Giannini et al., 2007; Araujo et al., 2008; Sawakuchi et al., 2008, Tatumi et al., 2008; Tsoar et al., 

2009; Feathers et al., 2010, Sallun and Suguio, 2010; Soares et al., 2010; Guedes et al., 2011; Bueno et al., 

2012). However, luminescence dating has limitations with regard to laboratory procedures and sediment 

characteristics. Using data from single-grain dating of quartz Araujo et al. (2008), Feathers et al. (2010) and 

Bueno et al. (2012) make considerations regarding the integrity of archeological sites at central Brazil to 

validate radiocarbon dates. However, still lack information regarding the luminescence behavior of the 

quartz found in Brazilian sediments and its suitability for radiation dose estimates using the SAR protocol. 

In this context, the aim of this paper is to discuss the luminescence characteristics of quartz grains from 

fluvial, eolian and shallow marine sediments of southeastern and northeastern Brazil. We also analyze the 

influence of these characteristics on results obtained with the OSL-SAR dating protocol. 
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Material and methods 
 

Studied locations 

 

The eight sediment samples discussed in this paper are from the Ilha Comprida Barrier in 

southern Brazil (São Paulo State) and from the Lençóis Maranhenses coastal zone in northeastern Brazil 

(Maranhão State) (Fig. 1). The Ilha Comprida Barrier samples were previously dated by Sawakuchi et al. 

(2008) and Guedes et al. (2011). The Ilha Comprida Barrier is a Holocene regressive barrier composed of 

vegetated stabilized eolian dunes and beach ridges, mainly represented by well sorted very fine to fine high 

reworked sands (Nascimento et al., 2008; Giannini et al., 2009; Guedes et al., 2011). The inland area of the 

Ilha Comprida Barrier comprises low to high grade metamorphic rocks and granites (Campanha and 

Sadowski, 1999) drained by the Ribeira de Iguape River under wet subtropical climate.  

The Lençóis Maranhenses coastal zone comprises several active and stabilized dunefields (Hesp 

et al., 2009) composed of well sorted fine sands. These eolian sediments cover the Barreiras Formation 

(Vasconcelos et al., 2004), which is represented by poorly sorted coarse sandy alluvial sediments. The 

inland area is composed mainly of Paleozoic sedimentary rocks from the Parnaíba Basin (Schobbenhaus et 

al., 2001), drained by the Parnaíba River that flows from south to north, bounding the west sector of the 

Maranhão State. This region has a tropical climate with four to six months dry season. 

 

 

  

Figure 1: Sample locations in the Lençóis Maranheses coastal zone (right) and Ilha Comprida 

Barrier (left). 
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Sampling and sample preparation 

 

OSL samples must be collected avoiding sunlight exposure. Bioturbated horizons should also be 

avoided to obtain ages of sediment deposition as roots and animals can mix surface grains exposed to 

sunlight with grains buried during sedimentation. Despite sometimes are difficult to recognize a bioturbated 

deposit, OSL dating has been used to recognize post-depositional disturbance (Bateman et al., 2007; Bueno 

et al., 2012). The influence radius of gamma radiation from natural radionuclides is about 30 cm in 

sediments. Thus, it is recommended to collect samples at the center of a homogeneous area with 30 cm 

radius to facilitate the estimation of the dose rate due to gamma radiation. It is preferable to avoid contacts 

between depositional facies or pedogenic horizons or zones with different concentration of heavy minerals. 

In complex sampling sites with composition heterogeneities, all the compositional units that can influence 

the dose rate should be analyzed (see Feathers et al., 2010 as example). The samples were collected with 

opaque PVC or aluminum pipes about 30 cm long by 5 cm in diameter. From each site additional ~500g of 

sample material were collected in plastic bags to determine the moisture content and the concentrations of 

U, Th, and 
40

K for estimation of radiation dose-rate. The measurement of the sampling depth, elevation and 

geographical position are needed to estimate the contribution of cosmic radiation for dose rate. 

All laboratory procedures for quartz separation were performed under red light. The sample 

preparation included separation of 120-150 m sand grains through wet sieving; chemical treatment with 

H2O2 27%, HCl 3.7%, and HF 40% for 40 minutes in order to remove organic matter, CaCO3, and feldspars 

and the outer shell of the quartz grains affected by alpha radiation, respectively. Density separation with 

lithium metatungstate solution was performed to separate heavy (>2.75 g/cm
3
) from light minerals and 

quartz from feldspar (<2.62 g/cm
3
). 

 

Natural equivalent-dose measurement 

 

OSL measurements were carried out with an automated Risø DA-15 TL/OSL system in the 

Radiation Dosimetry Laboratory at Oklahoma State University (Stillwater, OK – USA). The built-in 
90

Sr/
90

Y beta source gives a dose rate of 99.6±4.1mGy/s. Optical stimulation was carried out with blue 

LEDs (470 nm), delivering 31 mW/cm
2
 to the sample. The heating rate used was 5°C/s. Equivalent-doses 

were determined using the OSL-SAR protocol described in Table 1.  

 

Table 1: Single aliquot regeneration-dose (SAR) protocol used for the samples described in this study.  

1. Dose (Di) 

2. Preheating at 160-300°C for 10 s 

3. Measure OSL at 125°C for 100 s (Ri) 

4. Test dose (TDi) 

5. Preheating at 160°C for 10 s 

6. Measure OSL at 125°C for 100 s (Ti) 

7. Calculate sensitivity-corrected OSL Li=Ri/Ti  

8. Repetition of steps 1-7  
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Dose rate measurement 

 

The ionizing radiation dose-rate in nature originates mainly from the radioactive decay of 
232

Th, 
238

U, 
235

U and 
40

K, and the cosmic rays reaching the sample site. The U, Th and K concentrations were 

determined through high resolution gamma spectrometry (Fig. 2a) using a high purity germanium detector 

(HPGe) inside a 15 cm lead shield in the Laboratório Aberto de Física Nuclear of the Instituto de Física of 

Universidade de São Paulo. Conversion factors published by Adamiec and Aitken (1998) were used to 

obtain dose rate values from radionuclides concentrations. The sample preparation for gamma spectrometry 

comprised sediment drying and storing in sealed containers for at least 28 days in order to re-establish 

secular equilibrium in the decay chain after loss of 
222

Rn during handling of the sample. The water content, 

which attenuated the ionizing radiation, was estimated on a duplicate sample collected together with the 

dating sample. 

  

 

Figure 2: A: Gamma rays spectrum obtained with a high resolution HPGe detector for the sample IC-3-

FML-2 (Ilha Comprida). Identified peaks: 
40

K, 
214

Bi (chain of 
238

U) and 
208

Tl (chain of 
232

Th). B: Apparent 

age (with error) of sample IC-3-FML-2 when different values for the water content are used to calculate the 

radiation dose rate. C: Natural OSL signal and OSL signal after laboratory irradiation with ~3Gy of beta 

radiation for sample IC-3-FML-2 (Ilha Comprida). D: The natural signal can be decomposed into three 

components (D). 
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The contribution of the cosmic radiation to the dose rate (Table 2) was calculated according to 

Barbouti and Rastin (1983) and Prescott and Stephan (1982), using the latitude, longitude, elevation, depth 

of sample collection, and the density of each sample.  

 

Table 2 

 

Dose rate considerations 
 

One of the major uncertainties of dose rate calculation is the determination of the water content 

during the time of sediment burial. The water within the sediment pores attenuates and absorbs the 

radiation in different rate than sediments, decreasing the effective dose rate. Usually, the water content is 

estimated on a duplicate sample collected together with the dating sample. However, the water content 

measured in the laboratory may not reflect the mean water content since burial. Changes in groundwater 

level and pluviosity (dry or wet season) are difficult to estimate. Thus, the error associated with this 

measurement must reflect depositional conditions, the local weather and climate changes. Samples 

collected in stabilized eolian dunes, for example, have an associated error smaller than a fluvial sample 

collected in outcrops above the groundwater level. Normally, an error of 10% is assigned to the water 

content. If uncorrected, the dose rate obtained from the dry sample used in gamma spectrometry is 

overestimated resulting in age underestimation. For the IC-3-FML-2 sample, an increase of 10% in the 

water content results in an 8% decrease in dose rate and an overestimation of the age by 8% (Fig. 2b). This 

sample was collected in an outcrop one meter above the present groundwater table. Additionally, the 

sample is a shallow marine deposit, which was deposited at a relative sea level higher than the present 

level. Considering its relatively complex post-depositional history, an error of 10% was assigned for this 

sample. 

For most samples, the contribution of cosmic radiation to the dose rate is around 30% (Table 2). 

However, when U, Th, and K concentrations are low (e.g. quartz sands with low heavy mineral contents), 

the relative contribution of the cosmic radiation can surpasses 50% (sample LM-19-B, Table 2). Samples 

from the same area have different relative contributions of cosmic radiation to the dose rate due to their 

different burial depths. Another approach to improving the estimate of the cosmic dose rate is in situ 

measurements. In situ measurements of cosmic radiation (Sallun et al., 2007) at two different regions in 

Brazil (São Paulo and Piauí States) show discrepancies of ~20% compared to estimates obtained with the 

equations of Barbouti and Rastin (1983) and Prescott and Stephan (1982). These differences are probably 

related to hourly isolated measurements, which did not take into account monthly or interannual natural 

variations which average out over the timescale of OSL dating. While reliable information about changes in 

cosmic radiation during the Quaternary is not available, the approaches of Barbouti and Rastin (1983) and 

Prescott and Stephan (1982) are the best methods to obtain a theoretical average value for cosmic radiation 

at the sampling site, although still are approximations and have relatively high uncertainty. 

Another important factors that should be considered for dose rate estimation are the geochemistry 

and the radioactive equilibrium of the sample. Radionuclides produced by the radioactive decay of Th and 

U can present different geochemical properties. For example, 
234

Th is particle adhesive, while its daughter 
234

U is easily soluble under oxidizing conditions (Anjos et al., 2006). To evaluate possible leaching and, 

consequently, changes in the dose rate since burial, an analysis of the isotopes in the radioactive decay 

chain can be performed with high-resolution gamma spectrometry. However, it is difficult to determine 

when the leaching occurred and to correct the annual dose accordingly. When a disequilibrium is detected, 

a higher error can be attributed to the dose rate. 

 



8 

 

Measurement of equivalent-dose 
 

The main objective of the luminescence measurements is to determine the total ionizing radiation 

dose received by the sediment since burial, allowing to determine its age of deposition. However, OSL 

dating of single-grains of quartz has been used also to verify post-depositional disturbance on archeological 

sites by (Araujo et al., 2008, Feathers et al., 2010). The luminescence signal due to the absorbed radiation 

dose can be measured by stimulating the sample (usually quartz or feldspar) with light of one wavelength 

and monitoring the luminescence (OSL) at another wavelength. However, the amount of light emitted for a 

fixed radiation dose varies from sample to sample and among aliquots of the same sample. This variation in 

sensitivity among samples is the result of different source rocks and sedimentary histories (Preusser et al., 

2006, 2009; Pietsch et al., 2008; Alexanderson and Murray, 2009; Zheng et al., 2009; Fitzsimmons et al., 

2010; Sawakuchi et al., 2011). Thus, there is not a general relationship between the luminescence intensity 

and the radiation dose, i.e. a single dose-response curve applicable to all samples is unreliable. This dose-

response curve has to be build for each sediment aliquot, with the estimation of the natural dose of each 

sample being represented by the average of many aliquots. 

The OSL signal of quartz has an exponentially decaying behavior (Fig. 2c) where the majority of 

the luminescence is emitted during the first seconds of stimulation. Three components (Fig. 2d), named 

fast, medium and slow (Bailey et al., 1997) according to their increasing decay times, are generally used to 

describe the OSL of quartz. However, up to seven OSL components have been identified (Jain et al., 2003). 

Usually, the fast component is dominant and is used in OSL dating protocols. In cases where the medium 

and slow components are dominant, the application of conventional dating protocols is impaired (Steffen et 

al., 2009). All the samples analyzed in this study show a high intensity fast component signal, which 

dominates the light emission. 

The most common approach to luminescence dating is to measure the signal of an aliquot which 

is composed of tens to hundreds of grains. The signal of the aliquot is the sum of the signals of all grains. 

The OSL sensitivities of these grains can vary by two to three orders of magnitude (Pietsch et al., 2008; 

Sawakuchi et al., 2011). Commonly, few grains dominate the OSL signal of sediments (Rhodes, 2007). The 

OSL sensitivity distribution of quartz grains from eolian and beach deposits from Ilha Comprida shows that 

only 10% of the grains contribute 50-60% of the signal of an aliquot (Sawakuchi et al. 2011). Single-grain 

analyzes of central Brazilian sediments showed a 68.8% of quartz dim grains (Feathers et al., 2010). 

In the SAR protocol (Table 1), measurements to build the dose-response curve and of the natural 

signal are carried out with a single aliquot. This prevents the use of aliquots with different OSL 

sensitivities, giving dose response curves more reliable than that obtained through multiple aliquot 

protocols. Moreover, a test dose is applied after each irradiation-heating-illumination cycle as a way to 

correct the OSL sensitivity variations of the aliquot during the SAR procedure. In order to evaluate the 

quality of the aliquot as a dosimeter, the dose recovery, recycling ratio, recuperation and feldspar presence 

tests are performed (Murray and Wintle, 2000). The estimated natural dose value for a sample is the 

average of several aliquots (at least 15 aliquots that passed the tests). In the next section, we investigate the 

performance of selected samples from Brazil in those tests and others characteristics important for 

luminescence dating such as dose distribution and OSL signal saturation. 

 

OSL sensitivity and recycling ratio 

 

The OSL sensitivities of quartz from the Ilha Comprida Barrier and Lençóis Maranhenses coastal 

zone are relatively high, with OSL curves whose light emissions decay during the first seconds, indicating 

domination by fast components. Linear modulated OSL measurements on quartz single grains from Ilha 

Comprida sediments confirm the predominance of the fast component (Sawakuchi et al., 2011). Quartz 
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grains from both regions are suitable for OSL dating, but there are significant differences in their 

luminescence characteristics. The quartz aliquots from Ilha Comprida are approximately 20 times more 

sensitive than the quartz aliquots from Lençóis Maranhenses. As a result, the Ilha Comprida quartz is more 

suitable for dating of young samples.  

Measurements performed on 24 quartz aliquots (around 400 grains each) from a Lençóis 

Maranhenses sample (LM-40) show a wide distribution of sensitivity values (Fig. 3a). A similar 

distribution was observed by Sawakuchi et al. (2011) on quartz single grains of fluvial, eolian and shallow 

marine sediments from southeastern Brazil (São Paulo State). This high variation in sensitivity among 

aliquots prevents the use of multialiquot dating protocols. The SAR protocol is not affected by this 

variation in OSL sensitivity, since all measurements for equivalent dose estimation are carried out in single 

aliquots. 

We observed different trends in OSL sensitivity variation during the SAR protocol measurements 

for equivalent dose estimation in 24 quartz aliquots from the Ilha Comprida sample IC-39-CI (Fig. 3b). 

While the sensitivity of some aliquots decreased by 30%, others aliquots show a sensitivity increase of 20 

to 30%. On the other hand, the Lençóis Maranhenses samples present a large increase in OSL sensitivity 

when a high laboratory radiation dose is applied (Fig. 3c). 

 

 

 

Figure 3: A: Distribution of OSL sensitivities for 24 quartz aliquots from the sediment sample LM-40 

(Lençóis Maranhenses). B and C: OSL sensitivity changes monitored with test dose signals during the 

application of the SAR protocol. These data correspond to 24 quartz aliquots from samples IC-39-CI (B) 

and LM-24EB (C), respectively from the Ilha Comprida Barrier and Lençóis Maranhanses coast. For 
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sample LM-24EB, major changes occur during the application of the higher doses in cycles 5 to 8, 

comprising doses of 100, 170, 300 and 220 Gy, respectively. The OSL sensitivity changes are smaller 

during the application of low doses up to 50Gy. 

 

The correction of OSL sensitivity changes during the SAR protocol is one of the most important 

advances in luminescence dating. The effectiveness of this correction is tested using the recycling ratio. 

The test is usually performed by repeating the smallest radiation dose used to build the dose-response 

curve. If the sensitivity correction works properly, the corrected signals for both radiation doses in the 

beginning and end of the sequence of measurements should be the similar. The ratio between the OSL 

signals associated with the radiation doses used in the recycling ratio test should varies from 0.9 to 1.1 for 

reliable sensitivity correction (Murray and Wintle, 2000). Values over or under these limits suggest that the 

sample or the protocol are inappropriate for radiation dose estimation, leading to the rejection of the 

aliquot. 

The Ilha Comprida samples show reliable sensitivity corrections indicated by recycling ratios 

between 0.9 and 1.1 (Fig. 4a), as it has been observed in other studies (Sawakuchi et al., 2008: Guedes et 

al., 2011). Problems with recycling ratios for samples from the Northeastern Brazil (Ceará State) were 

reported by Tsoar et al. (2009) . This behavior was also detected in samples from the Lençóis Maranhenses 

coastal zones (Fig. 4b), which only 50% of the aliquots show recycling ratios between 0.9 and 1.1. In this 

case, a higher number of aliquots has to be measured to obtain a reliable radiation dose estimate. The 

difficulty in correct the OSL sensitivity changes of the Lençóis Maranhenses sediments is possibly related 

to the origin and/or depositional history of their quartz grains. 
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Figure 4: A and B: Histograms of recycling ratio tests performed for samples IC-3-FML-2 (A) and LM-

24EB (B). For sample IC-3-FML-2, the recycling ratio values show a low dispersion and are centered near 

1. For LM-24EB, 50% of the aliquots fail the test. C: Dose recovery tests performed with Lençóis 

Maranhenses samples (LM-1c-1, LM-19B, LM-24EB and LM-40). The mode near zero shows that most of 

the samples can be used as a natural radiation dosimeter. However, some samples exceed the 10% limit of 

the recycling ratio test. 

 

Dose recovery test 

 

The dose recovery test evaluates the capacity of the aliquot to behave as a natural dosimeter. It is 

also used to verify if the experimental parameters used in the SAR protocol are adequate, because it 

provides estimates for a radiation dose close to the natural radiation dose. This test is performed bleaching 

the aliquots by either sunlight exposure or an extended light stimulation in the laboratory. A known 

radiation dose approximating the natural dose is applied and the SAR procedure is performed to estimate 

the laboratory applied dose. The difference between the known laboratory dose and the estimated dose 

using the SAR protocol shall not exceed 10% (Fig. 4c). This test also evaluates the correction of the OSL 

sensitivity changes during the first pre-heating (Wintle and Murray, 2006). The application of this test on 

four samples from Lençóis Maranhenses coast (five aliquots for each sample) shows reliable results (Fig. 

4c) with small differences between applied and recovered doses (mode near zero). However, two aliquots 

of sample LM-24EB exceeded the 10% limit. Thus, an especial attention should be taken to this sample 

while performing the SAR protocol. Feathers et al. (2010) also obtained reliable dose recovery results for 

samples of central Brazil but underestimation of the given dose was observed by Araujo et al. (2010) at a 

nearby site. The reasons by this underestimation were not clear (Araujo et al., 2010). 
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Recuperation test 

 

The recuperation test is the measurement of the zero dose point of the dose-response curve. It is 

assumed that the signal from a zero dose should be within the background. However, a signal above the 

background can indicate transfer of charge from deeper traps due to previous heating, irradiation and 

optical stimulation. The test is performed by comparing the corrected signal from a zero dose and the 

corrected natural signal. The zero dose corrected OSL signal should be less than 5% of the corrected 

natural signal, otherwise small equivalent doses for young samples with a very low natural signal would be 

unreliable. Using the SAR procedure as described in Table 1, all 24 analyzed aliquots of sample ICL-6 

failed the recuperation test, with a mean recuperation of 9.5%. To overcome this issue, we added an 

additional stimulation for 40 s at 260
o
C at the end of the SAR sequence (following step 6 in Table 1) as 

recommended by Wintle and Murray (2006). As a result, the recuperation decreased to 3.4% (mean of 24 

aliquots) and only three aliquots failed the recuperation test. Comparing the estimated doses for both set of 

aliquots, a difference of 6% was observed in the final results. Dose estimates were 140 mGy without and 

132 mGy with the additional step.  

  

Incomplete bleaching 

 

A premise of luminescence dating is that the sediment has undergone complete bleaching prior to 

burial. If the bleaching is incomplete, the age will be overestimated, and the dose distribution is different 

from a normal distribution. The OSL fast component used for OSL dating is bleached within minutes to 

seconds of sunlight exposure (Aitken, 1998) while the thermoluminescence (TL) traps take several hours to 

be bleached (Preusser et al., 2009). This makes OSL dating of sediments advantageous in relation to TL 

dating. While eolian sediments rarely present problems related to sunlight exposure, subaqueous sediments 

such as shallow marine and especially fluvial commonly display incomplete bleaching, particularly 

regarding the TL signal. The frequency distribution of estimated doses of well bleached aliquots measured 

with the SAR protocol tends to be normal (Fig. 5a) as found for shallow marine sample IC-3-FML-2 from 

Ilha Comprida. This behavior of the dose distribution is indicative of complete bleaching prior the burial. A 

distribution different from the normal with large dispersion (Fig. 5b), as showed by a fluvial sediment 

sample from the Lençóis Maranhenses region (LM-1c-1), is indicative of incomplete bleaching. Incomplete 

bleaching was suggested by Sallun and Suguio (2007) as a reason for the wide dispersion of the estimated 

dose values in some fluvial samples from the Paraná Alloformation and colluvial samples from the 

Paranavaí Formation in southeastern Brazil. In those cases, aliquots with few grains or even single grains 

should be measured to avoid insufficiently bleached grains. Linear modulated OSL on single-grains 

measurements were performed to analyze partial bleaching and post-depositional disturbance on 

archeological sites at central Brazil by Feathers et al. (2010) and Bueno et al. (2012). The authors 

concluded that post-depositional disturbance is the main factor responsible for higher scatter of estimated 

dose distributions. 
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Figure 5: A and B: Distribution of estimated doses for a shallow marine (A) and a fluvial 

sediments samples (B). The shallow marine sample shows a normal distribution, as expected for sediments 

with sufficient bleaching prior to burial. However, the fluvial sample shows a bimodal distribution, 

probably as result of incomplete bleaching before burial. C: Natural OSL signal of the sample IC-55-CI-2 

with an estimated dose of less than 100mGy and an age of few decades. D: Dose-response curve for two 

different aliquots of sample LM-25E from Lençóis Maranhenses. While the equivalent dose for aliquot one 

saturates around 100Gy (single exponential curve, solid line), aliquot two saturates at doses above 300Gy 

and the dose response is best described by the sum of two exponential curves (dashed line). These 

variations in the dose-response curves among aliquots of the same sample indicate the need for great 

caution when dating samples with high natural doses, near the limit of saturation. 

 

OSL signal and age range 

 

The lower age limit in luminescence dating is determined by the OSL sensitivity and the detection 

limit of the OSL signal in relation to the background. Ages of few decades have been determined (Ballarini 

et al., 2003; Madsen et al., 2005; Sawakuchi et al., 2008). Sawakuchi et al. (2008) obtained ages of less 

than one century and estimated doses of less than 100 mGy for the Ilha Comprida samples. Even for low 

natural doses, the high OSL sensitivity of the Ilha Comprida quartz results in a signal well distingueshed 

from background (Fig. 5c). 

 For increasing radiation doses, the luminescence signal shows an exponentially saturating trend. 

This saturation value varies among samples, but is commonly in the range from 100 to 200 Gy for quartz 

(Wintle, 2008). Therefore, the upper age limit depends on the saturation dose and the dose rate of the 

sample. Lower dose rates result in higher age limits. Recent studies (Murray et al., 2007, 2008; Preusser et 
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al., 2009; Lowick et al., 2010a, 2010b; Pawley et al., 2010) observed that the saturation curve of quartz is 

best described by the sum of two exponential curves, one rapidly saturating and another that saturates more 

slowly, or even the sum of an exponential and a linear curve (Fig 5d). The measurement of dose values up 

to 600 Gy (Pawley et al., 2010) and the construction of dose response curves up to 1000 Gy (Lowick et al., 

2010b) allowed to extend the upper age limit, obtaining ages of up to 250,000 years for quartz aliquots 

(Murray et al., 2008). However, caution must be taken in estimating doses near the saturation limit of the 

sample. Murray et al. (2008) and Pawley et al. (2010) observed an underestimation of the dose of around 

10% in samples with high natural doses (>150 Gy), probably resulting from an unstable medium 

component. The fluvial sample LM-25E, which was interpreted in the field as collected in the Barreiras 

Formation of Miocene age, is a good example for the complexity of interpreting results for samples near or 

above the OSL saturation limit. From a total of 33 analyzed aliquots, 4 were saturated and 14 failed in the 

SAR tests. While some aliquots showed a simple exponential saturation dose-response curve and doses in 

the saturated region, others are better described as a sum of two exponential curves and dose results are 

below the saturation limit. The estimated dose for this sample was 137±6 Gy, near the saturation limit 

proposed by Wintle (2008), with a dose distribution showing a wide dispersion, probably as a result of 

incomplete bleaching. The calculated age of 345±30 ka for this sample is unreliable regarding the dose 

distribution and the near saturation estimated dose. This OSL age does not match with the expected 

Miocene age for the Barreiras Formation estimated through microfossils content (Arai, 1997). 

 

Conclusions 
 

Luminescence dating is widely applied in Quaternary studies. Advances in protocols for 

equivalent dose estimation during the last decade, such as the development of the SAR protocol, improved 

OSL dating reliability. Brazil has a wide and stable cratonic area and most of the Quaternary sediments are 

composed predominantly of quartz. The analyzed Brazilian sediments show good behavior regarding their 

luminescence characteristics, such as high sensitivity and adequate dose-response curves. However, 

variations in sample characteristics and sample sites can influence the final result. Thus, a critical analysis 

of the results for each sample must take into account the overall characteristics of the quartz sample and 

sample site. 
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Resumo 

Esse estudo analisa as características da luminescência opticamente estimulada (LOE) do quartzo 

presente em sedimentos brasileiros, com vistas para avaliar a adequação do protocolo SAR para estimativas 

de doses equivalente. Isto incluiu a análise dos sedimentos fluviais, eólicos e marinhos raso de duas áreas 

no nordeste e sudeste do Brasil (Lençóis Maranhenses e Ilha Comprida). Os sedimentos analisados 

apresentam características adequadas para datação por luminescência, exibindo alta sensibilidade e bom 

desempenho em testes de recuperação de doses. No entanto, algumas amostras de sedimentos da costa 

maranhense apresentaram dificuldades na correção da sensibilidade da luminescência, o que dificulta a 

aplicação do protocolo SAR e seu uso como dosímetro natural. Enquanto as amostras de sedimentos 

marinhos rasos e eólicos analisados apresentaram distribuições de dose com dispersão reduzida, a amostra 
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de sedimentos fluviais possui distribuição de dose com elevada dispersão, indicativa de fotoesvaziamento 

parcial e estimativa de dose pouco confiável. Em vista da variação das características LOE entre amostras, 

uma análise crítica das doses estimadas para cada amostra deve levar em consideraçao as características do 

local de coleta da amostra e de luminescência do quartzo. 

 

Palavras chave: Datação por luminescência opticamente estimulada; Protocolo LOE-SAR; Sensibilidade 

LOE; sedimentos arenosos brasileiros 
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Table 2: Sample characteristics, equivalent radiation doses and OSL ages obtained. 

Sample 
Elevation 

(m) 

Sampling 

depth (m) 
Type 

Water 

content 

(%) 

Th 

(ppm) 
U (ppm) K (%) 

Total 

Dose rate 

(mGy/y) 

Cosmic dose rate 

(mGy/y) 

Aliquots 

(accepted/total) 
Dose (Gy) Age (ka) 

IC-3-FML-2 1.5 2.8 
Shallow 

marine 
10 

0.501 

±0.016 

0.042 

±0.001 

0.466 

±0.024 

0.611 

±0.44 

0.1416±0.0071 

(23%) 
24/24 3.6 ± 1.5 6.0 ± 0.5 

IC-55-CI-2 3 0.7 
Shallow 

marine 
17.8 

1..471 

±0.074 

0.521 

±0.004 

0.343 

±0.034 

0.635 

±0.042 

0.1641 ± 0.0082 

(25%) 
21/24 0.13 ± 0.01 0.21 ± 0.02 

IC-39-CI 5 0.4 
Shallow 

marine 
13 

1.483 

±0.096 

0.181 

±0.014 

0.485 

±0.039 

0.716 

±0.052 

0.1674±0.0084 

(23%) 
20/24 3.4 ± 1.4 4.8 ± 0.4 

LM-24EB 20 4 Eolian 9.0 
10.032 

±0.368 

1.145 

±0.010 

0.046 

±0.004 

1.080 

±0.076 

0.1512±0.0076 

(16%) 
10/24 125±5 116±10 

LM-1c-1 15 1.2 Fluvial 2.5 
1.202 

±0.033 

0.773 

±0.001 

0.014 

±0.001 

0.439 

±0.030 

0.1626±0.0081 

(37%) 
24/24 17.4±0.7 39.7±3.2 

LM-19-B 47 3.6 Eolian 2.6 
1.107 

±0.010 

0.275 

±0.001 

0.002 

±0.001 

0.295 

±0.023 

0.1534±0.0077 

(52%) 
18/24 4.9±0.2 16.6±1.5 

LM-40 85 2 Eolian 0.3 
2.312 

±0.028 

0.480 

±0.002 

0.026 

±0.002 

0.465 

±0.033 

0.1610±0.0080 

(35%) 
21/24 8.3±0.4 17.8±1.5 

LM-25E 20 12 Fluvial 2.1 
1.371 

±0.036 

0.472 

±0.002 

0.070 

±0.006 

0.397 

±0.030 

0.1233±0.0062 

(31%) 
15/33 137±6 346±30 
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Abstract 14 

 15 

In this work we propose to standardize the definition of quartz OSL sensitivity, using the Quartz-16 

to-Al2O3:C sensitivity ratio (sQ). The standardization is a prerequisite to compare data obtained 17 

under different measurement conditions and to investigate and develop geological applications 18 

of quartz OSL sensitivity. To calculate sQ we propose using the total OSL signal of the first test 19 

dose (corresponding to 1 Gy) normalized to the signal of Al2O3:C grains (at 10 mGy dose) with 20 

the same volume and grain size as the sediment samples. We also explore the geological 21 

significance of the OSL sensitivity variation of quartz sand from three different areas in Brazil 22 

(Santa Catarina, São Paulo, and Maranhã States). We observed that the major factor controlling 23 

the OSL sensitivity is the sedimentary history of the sediment. Longer sedimentary transport 24 

provided by huge drainage systems and long-distance alongshore drift increases the OSL 25 

sensitivity.  26 

 27 

1. Introduction 28 
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 29 

Early studies of the optically stimulated luminescence (OSL) sensitivity of quartz focused on 30 

improving dating procedures (McKeever et al., 1996; Murray and Roberts, 1998; Murray and 31 

Wintle, 2000; Wintle and Murray, 1999, 2006). Quartz with low OSL sensitivity is usually 32 

associated with large uncertainties in dose estimates, larger scatter OSL ages and a high 33 

number of rejected aliquots (Preusser et al., 2006; Alexanderson and Murray, 2009). However, 34 

the geological meaning of the OSL sensitivity is still under investigation, with a growing number 35 

of studies (Preusser et al., 2006, 2009; Li et al., 2007; Pietsch et al., 2008; Alexanderson and 36 

Murray, 2009; Zheng et al., 2009; Fitzsimmons et al., 2010; Flitzsimmons, 2011; Sawakuchi et 37 

al., 2011). The OSL sensitivity of quartz is influenced by the parent rock (Li et al., 2007; 38 

Alexanderson and Murray, 2009; Sawakuchi et al., 2011), depositional context (Li and Wintle, 39 

1992; Fitzsimmons et al., 2010; Flitzsimmons, 2011) and is known to change during 40 

sedimentary transport (Pietsch et al., 2008; Sawakuchi et al., 2011). Therefore quartz OSL 41 

sensitivity can be used for geologic studies of sediment provenance and transport. However, in 42 

recent publications there is no uniform definition of the term “sensitivity”. Differences in 43 

measurement techniques (e.g. stimulation power) and signal determination (e.g. integration 44 

intervals, normalization dose) make the comparison between studies very difficult. In this work 45 

we propose a standardization of the OSL sensitivity determination which will help future studies 46 

and enable the comparison of measurements. We also explore the geological meaning of the 47 

OSL sensitivity variation of quartz sands from three different areas in Brazil.  48 

 49 

2. Samples locations 50 

 51 

OSL sensitivities were determined for thirty five samples from three locations in southern and 52 

northeastern Brazil (Fig. 1), respectively, São Francisco do Sul and Santa Catarina islands in 53 

Santa Catarina State and the Lençóis Maranhenses dunefield in  Maranhão State. To explore 54 

the geological meaning of OSL sensitivity, we also re-analyzed t OSL data of thirty seven 55 

samples from São Paulo State (Fig. 1) previously described by Sawakuchi et al. (submitted). 56 

 57 

 The Santa Catarina State coast is situated within the Southern Subtropical Zone (Sthraler, 58 

1977) and can be divided into two large geomorphological sectors. The northern part has a 59 

narrow coastal plain with a sinuous coastline marked by many embayments while the southern 60 
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zone has  wide coastal plains with a straight coastline. These sectors comprise Pleistocene and 61 

Holocene coastal sediments deposited in wave, estuarine, lagoon, barrier, and eolian 62 

depositional systems (Martin et al., 1988; Giannini et al., 2007). Four different sedimentary 63 

eolian units corresponding to two eolian sequences separated by an unconformity generated 64 

during the relative sea-level fall of the last glacial period have been previously described 65 

(Giannini et al. 2007). Fifteen samples were collected on the northern sector and consist of fine 66 

to medium well sorted sands with very rounded grains and high quartz content (>90%). , The  67 

prevailing swell wave direction (170°) carries sediments from SW to NE(Giannini, 2002), while 68 

the eolian drift is represented by dune fields that migrate to south at the southern coast and to 69 

north at the northern coast. The fluvial input comprises coastal rivers that drain sedimentary and 70 

igneous rocks from Paraná Basin and metamorphic rocks from the Dom Feliciano Belt 71 

(RADAMBRASIL-IBGE 1986). The Tubarão and the Itajaí-Açu rivers are the major watersheds 72 

of this region, which drain areas of approximately 4,700 and 15,500 km2, respectively and flow 73 

to a large (100 to 240 km) continental shelf.  74 

The Ilha Comprida Barrier is a regressive Holocene sandy barrier that has developed in a 75 

microtidal context at the southeastern Brazilian coast (Suguio and Martin, 1978; Sawakuchi et 76 

al., 2008; Giannini et al., 2008). The thirty seven samples collected from the Ilha Comprida 77 

barrier are highly reworked very fine to fine well sorted sands from stabilized coastal dunes and 78 

beach ridges with a high content of quartz (>90%) (Nascimento et al., 2008; Guedes et al., 79 

2011); the climate is classified as wet subtropical, with mean annual temperature of 21.1oC and 80 

mean annual precipitation of 1583 mm (IBGE, 1992; Geobrás, 1966; IPCC-DCC, 2000). 81 

Although the barrier is under the action of E to NE and S to SE swell wave systems, which 82 

generate alongshore currents with opposite directions, the dominant littoral sediment transport 83 

is to NE (Tessler, 1988; Nascimento et al., 2008). The inland area of the Ilha Comprida barrier is 84 

drained by the Ribeira de Iguape River and features mainly low to high grade metamorphic 85 

rocks and granites of the Ribeira Belt (Campanha and Sadowski, 1999). The continental shelf 86 

has a similar context identified in Santa Catarina State varying from 100 to 240 km. 87 

The eastern Maranhão coastal setting comprises several dunefields including the major 88 

Brazilian active dunefield, Lençóis Maranhenses (Gonçalves et al., 2003; Santos, 2008; Hesp et 89 

al., 2009). Inland from the active dunefield a stabilized dune field has been observed (Hesp et 90 

al. 2009). Sixteen samples were collected from stabilized dunes and four samples from the 91 

basement of the dunes (fluvial deposits). The regional climate is tropical with four to six months 92 

of dry season. The annual average temperature is 27oC with a mean annual precipitation of 93 

1500 mm (IBGE, 1992). The tidal regime ranges from meso to macrotidal. The net littoral drift  94 

to  the west is related to E and NE swell waves and to E to NE trade winds (Bittencourt et al., 95 



4 

 

2005). The inland area is drained by the Parnaíba River, located at the east of Maranhão coast, 96 

and is composed mainly by Paleozoic sedimentary rocks from the Parnaíba Basin 97 

(Schobbenhaus et al., 2004). A narrow continental shelf (50 to 80 km) is present near the 98 

Maranhão shoreline. 99 

 100 

3. Methods 101 

 102 

The preparation of quartz aliquots was performed under red light and consisted of separation of 103 

120-150 m sand grains through wet sieving; treatment with H2O2 27%, HCl 3.75%, HF 48-51% 104 

for 40 minutes, in order to remove organic carbon, CaCO3 and feldspars, respectively; density 105 

separation with lithium polytungstate solution (at densities of 2.75 g/cm3 and 2.62 g/cm3). The 106 

OSL measurements were carried out with an automated Risø DA-15 TL/OSL system in the 107 

Radiation Dosimetry Laboratory at Oklahoma State University. The built-in 90Sr/90Y beta source 108 

gives a dose rate of 95.9±4.1mGy/s. Optical stimulation was carried out with blue LEDs (470 109 

nm), delivering 31mW/cm2
 

to the sample. The heating rate used was 5°C/s. All the aliquots were 110 

prepared with a measuring spoon and assumed to have the same volume (~400 grains).  111 

Measurements of sample sensitivities were obtained as part of dose measurements with the 112 

OSL-SAR procedure (Murray and Wintle, 2000; Wintle and Murray, 2006). To minimize 113 

sensitivity changes due to laboratory procedures, the natural sensitivity was evaluated (Fig. 2) 114 

using the signal of the first test dose (TD) after the natural signal measurement (in all cases 115 

smaller than 20 Gy), and the first dose applied to obtain the dose-response curve (FRD, in all 116 

cases smaller than 10 Gy). Natural dose signal was not utilized in order to avoid the saturation 117 

region of the dose-response curve and the resulting underestimation of the OSL sensitivity for 118 

samples with higher natural doses (Fig. 3a). Although the use of aliquots with the same volume 119 

and measurement with the same equipment allows comparison of samples intra-laboratory, the 120 

comparison of results inter-laboratories is very complex. The OSL signal depends on the 121 

volume of quartz (number and size of grains), power of stimulation and efficiency of the 122 

photomultiplier. In order to eliminate the influence of equipment variables on the OSL signal we 123 

propose normalization by measuring a standard material (Al2O3:C) with the same volume and 124 

grain-size as the sediment aliquots. However, the Al2O3:C OSL signal has a different behavior 125 

than the quartz signal (Fig. 3b) with an overall slower decay and a higher relative signal 126 

contribution of medium and slow components.To eliminate the influence of differences in signal 127 

behavior we calculated and compared the sensitivity for TD and FRD dose values in two ways: 128 
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(1) using the first 2s (fast component dominated) and (2) using the total signal, totaling 4 values 129 

for each aliquot. The calculated signal was normalized to 1Gy by linear interpolation. 130 

Al2O3:C (Landauer, Inc.) aliquots were heated to 450oC to reset prior signals, before application 131 

of four different doses (~100, ~200, ~300, ~400mGy) and measurement of the resulting OSL 132 

signals at 40oC (Fig. 2). The signal of Al2O3:C was determined from the mean of five aliquots. 133 

Due to its high sensitivity the standard signal was normalized to 10 mGy. The signal of the 134 

Al2O3:C was 57,470 ± 2,496 counts/s/Gy when calculated with the fast component, and 135 

5,727±252 counts/s/Gy when calculated with the total OSL curve. The sample sensitivity was 136 

defined by the equation: 137 


sQ =((Qs - As)/As)*100 138 

Where Qs is the signal of the quartz sample normalized to 1Gy and As is the signal of the 139 

Al2O3:C standard. 140 

 141 

4. Results 142 

 143 

The values of OSL sensitivities calculated either with the fast component or with the total signal 144 

are highly correlated (r2=0.966 using the TD and r2=0.982 using FRD, Fig. 4). However the 145 

scatterplot of the FRD based sensitivity shows less dispersion than the TD based value (Fig. 4).  146 

OSL sensitivities calculated using the test dose and the first regeneration dose for 750 aliquots 147 

(Fig. 5a) do not fit the 1:1 line (Fig. 5b). For samples with high natural doses, the test dose used 148 

during the SAR-procedure (up to 20Gy) might already exceed the linear range of the dose 149 

response curve. Consequently, the interpolation to 1Gy shows a tendency to underestimate the 150 

OSL sensitivity (Fig. 5b). Meanwhile, the maximum values of the FRD did not exceed 10Gy, at 151 

which point the dose-response curve is expected to be linear. However, for samples with TD 152 

and FRD below 10 Gy the values calculated using the TD tend to be higher than by FRD. This 153 

difference can be caused by sensitivity changes during the SAR procedure (Murray and Wintle, 154 

2000) or by differences between the thermal treatments (Wintle and Murray, 1999), i.e. pre-heat 155 

of 160oC before TD and pre-heat of 220oC for 10 seconds before FRD. Nevertheless the 156 

correlation between the FRD and the TD (using the total signal) are high (r2=0.972) 157 

The distribution of the values of OSL sensitivity between aliquots of a same sample shows a 158 

distinct mean and a positive skewness (Fig. 6). However up to ten times high variability is 159 
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observedbetween the lowest and the highest values. This results in a standard deviation of 160 

more than 50% as  shown in sample LM-40 (Fig. 6). 161 

 162 

5. Discussion 163 

5.1. Uncertainties on OSL sensitivity calculation 164 

 165 

The main challenging of using OSL sensitivity as a geological proxy is the normalization of the 166 

measurements that would  llow the comparison inter-laboratories. The basic measurement is 167 

the OSL signal which depends of the irradiation dose, volume of quartz (number and size of 168 

grains), power of laser stimulation, efficiency of the photomultiplier and OSL sensitivity of the 169 

sample. The influence of each factor and the associated uncertainties will be discussed below. 170 

The influence of the irradiation dose can be eliminated using the units as Counts/Gy (Pietsch et 171 

al., 2008; Alexanderson and Murray, 2009) or Counts/s/Gy (Fitzsimmons et al., 2010; 172 

Fitzsimmons; 2011). However, for high doses this normalization tends to underestimate the OSL 173 

sensitivity (Fig. 2). As a consequence of saturating behavior of the dose response curve the 174 

relative increase in intensity is smaller for high doses (above ~10Gy) than for doses in the linear 175 

range. This limits the using of the natural OSL signal (Alexanderson and Murray, 2009, 176 

Fitzsimmons et al., 2010) in the OSL sensitivity calculation and is probably the reason for the 177 

differences in the OSL sensitivities calculated with the natural and the test dose signals as 178 

observed by Fitzsimmons et al. (2010). Conversely, these authorsattribute the observed 179 

differences to OSL sensitivity changes during laboratory irradiation cycles. With the impossibility 180 

of use of  the natural dose or other high dose we choose to use the first test dose and the first 181 

regeneration dose to calculate OSL sensitivity. Both doses are usually low (above ~10Gy) and 182 

avoid high sensitivity changes in the beginning of SAR cycle avoid. Indeed, changes on OSL 183 

sensitivity are observed after the read out of natural OSL (Singhvi et al., 2011), thus we avoid 184 

adoptingthe natural signal as an effect of underestimation of OSL sensitivity for high natural 185 

doses. 186 

To compare the OSL sensitivity between aliquots, normalization by volume or weight is needed. 187 

Regarding the facilities, we choose the volume normalization (~400 grains) Weight 188 

normalization was not required. Using large aliquots of about 400 grains minimize the influence 189 

of grain-to-grain variability. Around 10% of the grains from Ilha Comprida samples contribute to 190 

50-60% of the total luminescence of an aliquot (Sawakuchi et al., submitted). Data from coastal 191 
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dunes in southern Africa  show that 95% of total luminescence originates from only 5% of the 192 

grains (Duller et al., 2000). This suggests that only a small variation on proportion of bright 193 

grains implies in a larger scatter between aliquots (Fig. 6). Using measurements obtained as 194 

part of the SAR dating procedure allows to minimize measurement time, while providing data for 195 

a larger number of aliquots per sample. The mean of all aliquots measured during the SAR 196 

procedure reduces the uncertain of grain-to-grain variability.  197 

To compare OSL sensitivity measurements between equipments and laboratories we propose 198 

the use of a standard material with  equivalent volume and grain-size aliquots. This aims the 199 

elimination the influence of equipment related factors as power of stimulation and efficiency of  200 

the photomultiplier. The use of a natural standard material, as quartz, was avoided for  non-201 

uniformity inferences and high grain-to-grain variability. We therefore propose the use of the 202 

Al2O3:C (Landauer, Inc.) as the standard material due its homogeneity and well know 203 

characteristics. 204 

The high correlation of the OSL sensitivities based on the fast component and the total signal 205 

respectively, allows us to propose the use of the total signal only .This has the advantage of 206 

eliminating the influence of  laser activationpower if the sample is bleached to background 207 

during the OSL stimulation. 208 

The following examples used the standardized definition of the OSL sensitivity, based on the 209 

total signal of the first test dose normalized to the Al2O3:C standard at 10mGy. The result for 210 

each sample was calculated as the mean of all aliquots measured during the SAR procedure. 211 

 212 

5.2. Factors influencing the spatial variation of the OSL sensitivity: An example from Brazil 213 

 214 

The quartz OSL sensitivities of sand samples from three locations in Brazil vary considerably 215 

(Fig. 7). The sensitivity of sands from the São Paulo area (Ilha Comprida barrier) is almost two 216 

orders of magnitude higher than the sensitivity of sands from the stabilized dunefield in the 217 

Maranhão area Sediments accumulated under different modes of deposition (eolian, marine and 218 

fluvial) from each area did not show differences in OSL sensitivity. As a consequence of  mode 219 

of deposition, the intensity of the sunlight exposure previous to burial is regarded by Li & Wintle 220 

(1992) as a major influence on the OSL sensitivity of sediments. However, the Maranhão 221 

samples, with supposedly higher eolian reworking and higher sunlight exposure, have lower 222 

OSL sensitivity than Santa Catarina and São Paulo samples. Similar values for samples from 223 
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the same area but of distinct deposition modes indicates that the intensity of pre-burial 224 

bleaching has probably a minor influence on quartz OSL sensitivity. Also, our data are contrary 225 

to previous observations by Fitzsimmons et al. (2010), which interpret a significant influence of 226 

the mode of deposition on OSL sensitivity for sediments from Lake George, Australia. 227 

Conversely, Fitzsimmons (2011) observed variations in OSL sensitivity of quartz from different 228 

areas of Australia. The geological context (e.g. source area, climate, depositional history) of 229 

sediment production and deposition is regarded by Alexanderson and Murray (2009) to be more 230 

important than the depositional environment for the quartz OSL sensitivity in Swedish 231 

sediments. It is in agreement with the data observed in this study. The regional context 232 

apparently has a larger influence on OSL sensitivity than the mode of sediment deposition (Fig. 233 

7, Table 1). 234 

The geological context, here represented by type of source rocks and sedimentary reworking 235 

(distance of sedimentary transport), is the major control on quartz OSL sensitivity in the studied 236 

sediments. The Maranhão dunefield  (Fig. 8) has source areas dominated by sedimentary rocks 237 

(87.5%), which are drained by the Parnaíba River and its tributaries, and areas drained by 238 

coastal N-NE rivers, placed on zones dominated by medium to high metamorphic rocks 239 

(67.4%). The total drainage area is around 505.450 km2 with the sediments reaching the studied 240 

site by alongshore drift transport to the west. The São Paulo and Santa Catarina coastal 241 

sediments are supplied by coastal rivers, with drain areas dominated by igneous and 242 

metamorphic rocks (55.9%), and by the Paraná-Paraguay Rivers which flow on areas covered 243 

by sedimentary rocks (69.2%) and volcanic rocks (11.3%). The total drainage area is 244 

approximately 3.627.000 km2, being seven times greater than the drainage system that feeds 245 

the Maranhão coast. The major contribution for both areas stems from sedimentary rocks (Table 246 

3) of similar context (Paleozoic-Mesozoic sedimentary basins). Differences in drainage area 247 

and, consequently, distance of sedimentary transport down to the shore are a major distinction 248 

between the sediments of the Maranhão and Santa Catarina-São Paulo coasts. Also, the shelf 249 

width can play a significant role in sedimentary reworking. Sediments under transport in a 250 

narrow shelf can be easily transported to deep sea depositional systems, moving out of the 251 

shallow depositional systems during alongshore drift. In this case, the alongshore drift can be 252 

divided in small cells, hampering the sensitivity increase during the alongshore transport.In turn, 253 

sediments under transport in a wide shelf can be transported through longer distances 254 

alongshore, allowing multiple sediment exchanges between the foreshore-shoreface and 255 

offshore zones. The shelf width in the area between the Paraná-Paraguai river mouth and the 256 

Ilha Comprida barrier varies from 100 to 240 km while the distance between the Parnaíba river 257 

mouth and the Lençóis Maranheses dunefield ranges is from 50 to 80 km. Therefore, the wider 258 
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shelf in the Santa Catarina-São Paulo setting would allow the development of long-distance 259 

alongshore drift, favoring the sensitivity increase of the sediments deposited in coastal barriers.  260 

Sedimentary reworking represented by the number of erosion-deposition cycles is known to be 261 

a quartz OSL sensitizer (Pietsch et al., 2008; Sawakuchi et al., 2011). This would explain the 262 

variation in the OSL sensitivities of the studied sediments, both through the distance of 263 

sedimentary transport as well as through the inherited sensitization from sedimentary source 264 

rocks.  265 

 266 

5. Conclusions 267 

 268 

Standardization of quartz OSL sensitivity measurement and calculation is a prerequisite for the 269 

study of its geological meaning, allowing comparison between data obtained under different 270 

measurementconditions. This is necessary for the development of general geological 271 

applications of quartz OSL sensitivity. The use of the total signal of the OSL decay curve and its 272 

normalization to the signal from standard material (Al2O3:C) allows comparison of OSL 273 

sensitivities inter-laboratories with different equipment. The definition of the quartz-to-Al2O3:C 274 

sensitivity ratio (sQ) is similar to that employed in isotope ratios such as 13C and 18O.  275 

The comparison of OSL sensitivity of quartz from three different areas inBrazil shows 276 

differences of two orders of magnitude. The sedimentary history represented by the number of 277 

erosion-deposition cycles has the largest influence on the quartz OSL sensitivity of Brazilian 278 

coastal sediments. Longer sedimentary transport increases the OSL sensitivity. For Brazilian 279 

coastal sands, the longer sedimentary transport is provided by huge drainage systems and 280 

long-distance alongshore drift. The sensitivity inherited from sedimentary source rocks also 281 

contributes to the relatively high sensitivity of coastal Brazilian sands. 282 
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Table 1: Major characteristics of each study area that possibly influence the OSL sensitivity of 388 

quartz. 389 

Area São Paulo Santa Catarina Maranhão 

Type od sediments Eolian, marine Eolian, marine Eolian, fluvial 

Possibility of sedimentary reworking 
High (inner shelf), 

Intermediate (River 
input) 

High (inner shelf), 
Intermediate (River 

input) 
High 

Shelf width 100 to 240 km 100 to 240 km 50 to 80 km 

Catchment area 
Total: 3,376,654 km2 (Paraná-Paraguai: 

3,125,665 and Costeiras S-SE: 250,989 km2) 

Total: 505,450 km2 (Parnaíba: 
317,144 and Costeiras N-NE: 

188,306 km2) 

% of sedimentary source rocks in 
catchment area 

Paraná-Paraguai: 69.2%                                                                          
Coastal S-SE: 44.1% 

Parnaíba: 87.5%                       
Coastal N-NE: 54.5% 

% of igneous and metamorphic source 
rocks in catchment area 

Paraná-Paraguai: 30.8%                                                                       
Coastal S-SE: 55.9% 

Parnaíba: 12.5%                           
Coastal N-NE: 45.5% 

Sample sensitivity 
(δsQ) 

Minimum 3,883 2,455 138 

Maximum 10,541 6,992 1,132 

Mean 6,944 4,416 550 

 390 

 391 

 392 

Figure Captions 393 



14 

 

 394 

Figure 1: Sample locations (black triangles). A – Maranhão State (sixteen samples), B – São 395 

Paulo State (thirty seven samples), C and D – Santa Catarina State (fifteen samples). 396 

 397 
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 398 

Figure 2: Fluxogram of the routine to measure the OSL sensitivity. 399 

 400 

 401 

Figure 3: A (left)-Comparison of OSL sensitivity calculation using the natural dose/exponential 402 

dose response curve (sample LM-25-B) and the test dose/linear interpolation. The OSL 403 
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sensitivity tends to be underestimated for high natural doses if normalized by the equivalent 404 

dose. In this example, calculation based on the natural dose in the saturation range of the dose 405 

response curve underestimates the sensitivity by a factor of 2.4 compared to a calculation 406 

based on the test dose in the linear range. B (right)- OSL decay curves of Al2O3:C (black 407 

squares) and an aliquot with quartz extracted from sample SF-11-L (gray circles). Note the 408 

slower decay of the Al2O3:C signal. 409 

 410 

Figure 4: Scatterplots of OSL sensitivities calculated using the fast component and total signal 411 

of the test dose (left) and first regeneration dose (right). 412 

 413 

Figure 5: A (left)-Boxplot of the OSL sensitivities (sQ) calculated with the test dose and first 414 

regeneration dose using the total OSL curve. The bottom, division line and top of the box 415 

indicate the first quartile, median and third quartile. Asterisks represent outlier values. B (right)- 416 

Scatterplot of OSL sensitivities calculated using the total signal of the test dose and first 417 

regeneration dose. The values calculated with the test dose tend to be underestimated using 418 

high test doses (above 1:1 line). Gray square – aliquots with test dose >10 Gy (83 aliquots from 419 

4 samples); black circle – aliquots with test dose <10 Gy (667 aliquots from 29 samples). 420 

 421 
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 422 

Figure 6: Histograms of OSL sensitivity of aliquot per sample. A- Sample LM-40 from Maranhão 423 

State; B- Sample TP-12 from Santa Catarina State (Santa Catarina Island); C- Sample LM-04 424 

from Maranhão State; D- Sample SF-9-L from Santa Catarina State (São Francisco Island). 425 

N=Number of aliquots, M=Mean, SD=Standard Deviation. 426 

 427 
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 428 

Figure 7: OSL sensitivity (sQ) variation in sands from three different areas and modes of 429 

deposition. The regional geologic context is predominant over the last mode of deposition. The 430 

bottom, division line and top of the box represent the first quartile, median and third quartile. N = 431 

number of samples. 432 
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Figure 8: Map of major river systems and source rock types of Brazilian northeast (above) and 434 

south-southeast (below). Arrows are the main sedimentary transport paths. Geological map 435 

based on Schobbenhans and Bellizzia (2001). 436 
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a b s t r a c t

Natural cycles of irradiation during burial and bleaching due to solar exposure during transport increase
the Optically Stimulated Luminescence (OSL) sensitivity of quartz sand grains. The relationship between
the OSL sensitivity and sediment transport allows to discriminate quartz sand grains with different
depositional histories. In this paper, we evaluate the variation of OSL sensitivity in quartz grains
deposited during the progradation of the Ilha Comprida barrier on the southern Brazilian, coast. Changes
in sand sensitivity recorded by barrier growth since 6 ka ago are controlled by the variation in the
proportion of low versus high sensitivity quartz grains. Low sensitivity grains with short sedimentary
history are supplied by the Ribeira de Iguape River and reach the barrier through southward alongshore
currents during fair weather conditions. Storm conditions shift the alongshore currents to northeast and
permit the transport of high sensitivity grains with long sedimentary history from distal southern coastal
sectors to the barrier. Therefore, the input of distal sediments for the Ilha Comprida barrier depends on
the frequency and intensity of storms. Thus, the OSL sensitivity can be used as proxy for storm activity.
The variation of OSL sensitivity through time indicates that the Ilha Comprida barrier changed from
a relatively stable to an unstable storm pattern around 2 ka ago. Periods with increased storm activity
peaked around AD 500, AD 1500 and AD 1850, approximately on the boundaries of the Medieval Climate
Anomaly and the Little Ice Age.

� 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Coastal barriers formed by well-sorted fine sands dominated by
quartz are common features in tropical or subtropical zones such as
that from Brazil and Australia. Finding paleoclimate proxies for
these sedimentary deposits has been challenging due to the
monotonous mineralogical composition and absence of organic
materials. This is the case for the southern Brazilian coast that
presents large Holocene prograded barriers with well-preserved
sets of sand ridges. Although paleoclimate records for onshore
(Behling et al., 2004; Cruz et al., 2006) and offshore (Chiessi et al.,
2008) regions of Southern Brazil have been obtained in the last
couple of years, paleoclimate proxies for coastal sands would fill

a gap and allow a more complete reconstruction of past climates in
Southern Brazil. In general, geological paleoclimate proxies would
correspond to components within sediments able to record
changes in climate sensitive systems such as lakes, forests and
caves. Currently, the wave climate which determines the intensity
and direction of alongshore currents in the southern Brazilian
barriers has a pronounced change when climate conditions shift
from fair weather to stormweather (Pianca et al., 2010). Therefore,
the sand provenance in these barriers would be climate sensitive
and suitable to be used as a paleoclimate proxy.

Thermoluminescence (TL) and optically stimulated lumines-
cence (OSL) are promising quartz provenance indicators. A prove-
nance indicator based on quartz luminescence combined with
sediment OSL dating would allow coastal barriers to be used as
paleoclimate records. Efforts to find a relationship between the TL/
OSL characteristics and the provenance of quartz have been made
during the last decades (Hashimoto et al., 1989; Rink et al., 1993;
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Rink,1999, 2003; Preusser et al., 2006; Choi et al., 2006; Chithambo
et al., 2007; Keizars et al., 2008; Pietsch et al., 2008; Westaway,
2009; Tokuyasu et al., 2010; Sawakuchi et al., 2011; Fitzsimmons,
2011; Tsukamoto et al., 2011; Lü and Sun, 2011). However, the
development of reliable TL/OSL provenance proxies has been
difficult due to ambiguity in the geological significance of the
luminescence properties of quartz.

Pioneering studies by Rink (1999, 2003) attempted to use the
residual TL signal decay as a tracer for sediment transport in coastal
systems. The gradual decay of the natural TL signal of quartz along
transport routes allows one to determine the direction of coastal
currents as well as the source of sediment grains since their last
burial episode (Rink, 1999, 2003). Keizars et al. (2008) also esti-
mated the residence time of sand grains in the swash zone through
the calibration of the residual TL signal decay using laboratory
bleaching experiments. In spite of the suitability to identify the
source of sediments with a natural TL signal acquired during
temporary burial, this method is limited by the depletion of the TL
signal. In the coastal zone, this depletionwould occur on timescales
fromhours to centuries (Rink, 2003). The residual TL signal is useful
to outline the direction and source of sediments under transport in
active depositional systems but it is not suitable for sediments that
are not under transport or with completely depleted TL signal.
Another approach is based on the increase of the quartz OSL
sensitivity during sediment transport (Pietsch et al., 2008). This
increase is supposed to be cumulative and irreversible in sedi-
mentary systems, and is therefore supposedly able to record the
sedimentary history of quartz grains.

The definition of OSL sensitivity is the light intensity emitted per
unit radiation dose. As demonstrated by laboratory experiments,
cycles of irradiation and bleaching enhance the OSL sensitivity of
quartz (McKeever et al., 1996; Li, 2002; Moska and Murray, 2006;
Koul and Chougaonkar, 2007). During the sedimentary transport of
quartz grains, these cycles correspond to periods of irradiation
during burial after deposition, followed by bleaching due to solar
exposure during erosion. Independently of the effect of other
process on quartz OSL sensitivity, we hypothesize that in deposi-
tional environments with a dominant mode of transport and
mixing between sediments with contrasting degree of reworking,

the quartz OSL sensitivity could be a provenance indicator able to
differentiate sediments with distinct depositional histories. The
Ilha Comprida barrier, on the southern Brazilian coast (Guedes
et al., 2011a), comprises sands whose OSL sensitivity of their
quartz grains vary in many orders of magnitude (Sawakuchi et al.,
2011). The huge variation in the OSL sensitivity of these sands is
attributed to the mixture of grains with different depositional
histories regardless of the source rock for the quartz grains
(Sawakuchi et al., 2011). This would allow the discrimination
between sediments with short and long depositional histories. In
this paper, we evaluate the quartz OSL sensitivity in sands from the
Ilha Comprida barrier. This barrier is composed of sets of beach
ridges and dune ridges deposited by the progradation of a wave-
dominated coastal system since the Middle Holocene (Giannini
et al., 2009). Its well-defined depositional chronology (Sawakuchi
et al., 2008; Guedes et al., 2011a) and sands with known source
rocks (Guedes et al., 2011b) make the Ilha Comprida barrier suitable
to use the quartz OSL sensitivity as a proxy for provenance. The
connection between sediment provenance and shifts in the coastal
currents correlated to the swap from fair weather to stormweather
will allow us deduce past climate changes through the variation of
quartz OSL sensitivity during the development of the Ilha Comprida
barrier.

2. Study setting

According to Giannini et al. (2009), the Ilha Comprida is
a Holocene sand barrier developed in a microtidal setting (Fig. 1). It
corresponds to a prograded barrier formed by beach and dune ridge
alignments (Fig. 2) deposited since the Middle Holocene (Giannini
et al., 2009; Guedes et al., 2011a). The climate in the Ilha Comprida
barrier region is wet subtropical, with a mean annual precipitation
of 1583 mm and a mean annual temperature of 21.1 �C (IBGE, 1992;
IPCC-DCC, 2000). The barrier is located in the region of the South
Atlantic Convergence Zone (SACZ) where tropical air masses meet
with polar air masses, forming cold fronts that advance northward
(Satyamurti et al., 1998). Trade winds from east and northeast and
associated swell wave systems prevail during the action of tropical
air masses. The northward migration of cold fronts takes bad

Fig. 1. At the left, the Ilha Comprida barrier in the context of the major alongshore transport pathways and fluvial systems that supply sediments to the southern Brazilian coast. The
numbers indicate the major rivers delivering sediments to the coastal system: 1. La Plata River; 2. Guaíba River; 3. Tubarão River; 4. Itajaí-Açu River; 5. Ribeira de Iguape River; 6.
Paraíba do Sul River. At the right, the Ilha Comprida barrier and the rocks drained by the Ribeira de Iguape River. The black squares show the location of the source rock samples.
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weather conditions throughout the southern Brazilian coast,
turning to south and southeast winds and swell wave systems
(Seluchi and Marengo, 2000; Rodrigues et al., 2004). These two
swell wave systems generate alongshore currents with opposite
directions (Fig. 1). Yet, northeastward litoral drift dominated the
barrier growth during the Holocene as indicated by heavy minerals
indexes, grain size parameters and sandy ridge morphology
(Tessler, 1988; Nascimento Jr. et al., 2008; Guedes et al., 2011a). OSL
ages recently obtained by Guedes et al. (2011a) indicate that the
Ilha Comprida barrier progradation began about 6041 � 504 years
ago. Wind conditions able to build eolian dunes appeared only in
the late stage of barrier progradation, around 575� 47 years before
AD 2006 (Sawakuchi et al., 2008). The main eolian forms comprise
foredunes and associated blowouts with lobes to NNW. Both forms
developed in the seaward backshore zone, with short eolian
transport of sands from the foreshore. A small dunefield with
irregular barchanoid chains migrating to NNW evolved in the
northern portion of the barrier. OSL ages indicate that the devel-
opment of eolian dunes by winds from south was episodic and
followed an event of coastal erosion as indicated by beach ridges
truncation. This points to a transient morphodynamic shift of the
barrier, which is attributed to the intensification of cold fronts since
the Little Ice Age (Sawakuchi et al., 2008). This is in agreement with
the northward expansion of the southern westerly wind belt in the

Holocene (Lamy et al., 2010), since the westerlies stimulate the
northward advance of polar air masses.

Thedrainage systemof southern SouthAmerica comprises the La
Plata River and minor coastal rivers (Fig. 1). The inland area of the
Ilha Comprida barrier is part of the Ribeira Belt (Campanha and
Sadowski, 1999; Faleiros et al., 2011), the major geological prov-
ince of the onshore zone bordering the southeastern Brazilian coast.
The Ribeira Belt comprises low to high grade metamorphic rocks,
such as schists, mylonites, orthogneisses, paragneisses and granu-
lites, and subordinate granites. Hydrothermal quartz veins occur
within all these rocks. The Ribeira de Iguape River is the major
watershed inland from the Ilha Comprida barrier. It has an area of
approximately 25,400 km2 and an annual average water flow of
375 m3/s at its mouth (DAEE, 1998). Thus, sediments derived from
the Ribeira Belt reach the northern end of the Ilha Comprida barrier
through the Ribeira de Iguape River. The Ilha Comprida sediments
are well-sorted very fine to fine sands with a high content of quartz
(>90%). These sands have a heavy minerals assemblage with
elevated proportions of amphibole, pyroxene, epidote, sillimanite,
kyanite, staurolite, garnet, zircon and rutile (Nascimento Jr. et al.,
2008; Guedes et al., 2011b), pointing to a primary provenance
compatible with the rock assemblage outcropping in the adjacent
onshore zone. Yet, variations in the RZi (rutile to zircon ratio) heavy
minerals index imply changes in sand provenance during the Ilha

Fig. 2. (A) Geomorphology of the Ilha Comprida barrier in aerial photographs from 1962. (B) Sampling sites for OSL sensitivity measurements. OSL sensitivities of quartz single-
grains were measured in samples identified in the map by ICL1, ICL1E, ICL3A, ICL3D and ICL9A. The shaded areas differentiate the outer zone with eolian ridges (foredunes and
blowouts) from the inner zone with beach ridges. (C) Sands with plan-parallel and low-angle cross stratification from beach ridges at sampling site 2. (D) Foredunes and blowouts at
sampling site 6.
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Comprida barrier evolution (Guedes et al., 2011b). On the south side
of the Ilha Comprida barrier, the Itajaí-Açu River and its tributaries
are the major watershed. This watershed has an area of approxi-
mately 15,500 km2 (Schettini, 2002) and drains rocks of the Luis
Alves Terrane,which is a small cratonic remnant that occurs south of
the Ribeira Belt (Faleiros et al., 2011). These rocks are composed of
ArcheanePaleoproterozoic orthopyroxene-bearing mafic to leuco-
cratic orthogneisses, dominantly of intermediate composition
(metaenderbite, metaopdalite, metaleuconorite), metamorphosed
under granulite facies conditions (Basei et al., 1998; Hartmann et al.,
2000). Minor quartzite and banded iron formation lenses are also
present. The Itajaí-Açu River discharges in the Atlantic Ocean at
around 230 km southward of the Ilha Comprida barrier. The coastal
zone between the Itajaí and Ribeira de Iguape rivers comprises only
minor watersheds and the Babitonga, Guaratuba and Paranaguá
bays, which act as hydraulic obstacles for the alongshore bedload
transport.

3. Material and methods

3.1. Experiment and sample preparation

For this study, OSL single-grain measurements were especially
valuable for investigating the variability of OSL sensitivitywithin and
between sediments and source rocks. This technique allows us to
characterize differences in sensitivity among grains of the same
sedimentary bed or source rock, allowing a better evaluation of the
effect of sedimentary transport on sensitivity through the compar-
ison between sediments and source rocks. Two sediment samples
from beach ridges (ICL1 and ICL3A) and three sediment samples
from foredune ridges (ICL1E, ICL3D and ICL9A) of the Ilha Comprida
barrier were prepared for OSL sensitivity measurements in quartz
single-grains. These samples were selected to be representative of
the sedimentary facies and position within barrier length. OSL
sensitivity data from seven major types of source rocks that
outcrop inland from the barrier were used as a reference for the
sensitivity of quartz before its release to sedimentary systems. The
analyzed source rocks comprised hydrothermal quartz vein (VR3V),
granite (VR12R), orthogneiss (VR5RO), paragneiss (VR4R),
kyaniteegarnetemuscoviteequartz schist (VR7R), migmatitic schist
(VR5RP) and sericiteechlorite schist (VR13RF). The luminescence
characteristics and the geological context of the samples used for
single-grainmeasurementswere previously presented in Sawakuchi
et al. (2011). Figs. 1 and 2 show the location of sediments and source
rocks samples used for quartz single-grain measurements.

Thirty-six sediment samples collected from twenty-two pits or
natural outcrops (Fig. 2) in the Ilha Comprida barrier were prepared
for OSL sensitivity measurements in multigrain aliquots. The
aliquots used for multigrain measurements in samples ICL1, ICLE,
ICL3A, ICL3D and ICL9A were different from that used in single-
grain measurements to avoid sensitivity changes due to labora-
tory procedures. All sediment samples represent well-sorted fine
sands from beach and stabilized or active dune ridges. These
samples were previously dated using the Single-Aliquot Regener-
ative protocol (Murray and Wintle, 2000; Wintle and Murray,
2006), with the results presented in Sawakuchi et al. (2008) and
Guedes et al. (2011a). The OSL sensitivity measurements presented
in this study were performed in aliquots different from that used in
these dating studies. The OSL permitted evaluation of changes in
the luminescence sensitivity of sediments accumulated in the
barrier through time.

Firstly, crushed rock samples and sediment samples were wet
sieved. Quartz separates with 180e250 mm grain size for single-
grains and 120e150 mm grain size for multigrain aliquots were
prepared by treatment with 27% H2O2, 3.75% HCl and 48e51% HF

for 40 min. Then, density separation in sodium polytungstate
solution with densities of 2.75 g/cm3 and 2.62 g/cm3 were per-
formed for removal of heavy minerals and remaining feldspars,
respectively. The weight percent of heavy minerals was measured
in the very fine sand fraction (0.0625e0.125 mm) through heavy
liquid separation (bromoform, CHBr3, 2.85 g/cm3) as described in
Guedes et al. (2011b). Heavy minerals concentration was measured
in subsamples that were not submitted to chemical treatments.

Single-grains of quartz were deposited on aluminum discs with
a 10 � 10 grid of pits that were 300 mm deep with a 300 mm
diameter. Three single-grain discs per sample were prepared. The
grains within each pit were checked under a stereoscopic micro-
scope and only pits with pure quartz grains were used in the
analysis. Empty pits and pits with non-quartz grains were excluded
from the data analysis. This procedure ensured that all analyzed
OSL signals were provided by single-grains of quartz. 121e268
grains per rock sample and 190e291 grains per sediment sample
were analyzed.

For the multigrain aliquots of quartz from sediments, subsam-
ples of the same volume comprising about 400 grains were
measured with a micro spoon and fixed to stainless steel cups using
Silkospray. Four quartz aliquots, totalizing around 1600 grains, were
used to determine the OSL sensitivity of each sediment sample.

3.2. Single-grain measurements

Single-grain measurements were carried out on a Risø TL/OSL
DA-15 system with single-grain attachment in the Los Alamos
National Laboratory. A preliminary assessment of theOSL sensitivity
of quartz single-grains from these samples is discussed in
Sawakuchi et al. (2011). The Risø reader used for single-grain anal-
ysis is equipped with a 532 nm green laser, nominally 50 W/cm2 at
the sample position, for optical stimulation of grains and a built-in
beta source with a dose rate of 0.0139 Gy/s. The OSL signal was
detected using a Hoya U-340 filter with transmission wavelength
between 290 and 370 nm. Initially, each quartz grain was bleached
at 125 �C (5 �C/s) for 1 s with 90% laser power. Then, Linear
Modulated OSL (LM-OSL) curves were acquired for 10 s of stimula-
tion, with a resolution of 0.2 s per data point, after 100 Gy of beta
radiation. A relatively high radiation dose was applied to improve
the signal of low sensitivity grains and facilitate the discrimination
among grains with different sensitivities, and a pre-heat was not
used to avoid laboratory-induced changes in sensitivity.

LM-OSL measurements were used to identify the component
controlling the luminescence signal of the studied quartz grains.
The OSL sensitivity of each quartz grainwas obtained by integrating
the total LM-OSL curve. The backgroundwas obtained from the LM-
OSL curves of empty disc positions, which yielded mean integral of
564 counts and standard deviation of 41 counts. The value of 687
counts that corresponds to the mean background plus three stan-
dard deviations was used to correct the LM-OSL curves and to
identify dim and low sensitivity grains. Grains with OSL signals
smaller than 687 counts were considered as dim grains since they
cannot be discriminated from the background. Grains with signals
less than 1374 counts, which correspond to two times the back-
ground, were classified as low sensitivity grains. The proportions of
dim and low sensitivity were assessed for sediments and source
rocks samples.

3.3. Multigrain aliquots measurements

The multigrain aliquots of quartz were measured using an
automated Risø TL/OSL DA-15 system equipped with a bialkali PM
tube (Thorn EMI 9635QB) and Hoya U-340 filters (290e370 nm) in
the Radiation Dosimetry Laboratory at Oklahoma State University.
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The built-in 90Sr/90Y beta source gives a dose rate of
0.0996 � 0.0041 Gy/s. The quartz aliquots were bleached through
ContinuousWave (CW) stimulation at 125 �C (5 �C/s) for 1000 swith
blue LEDs (470 nm). Afterwards, optical stimulationwas carried out
at 125 �C (5 �C/s) during 100 s, with blue LEDs delivering 31 mW/
cm2 to the sample. A pre-heat was not performed to keep the OSL
sensitivity as natural as possible, in the same way adopted in the
single-grain measurements. Stimulation was carried out immedi-
ately after the irradiation of each aliquot, minimizing the loss of
unstable OSL components. CW-OSL was measured instead of LM-
OSL since future protocol development for sensitivity measure-
ments will probably use data from routine dating protocols. A
feldspar test with infrared stimulation performed on all samples
ensured the effectiveness of quartz separation. The OSL sensitivity
was obtained by integrating the first two seconds of the OSL decay
curve while the background was determined by integrating the last
ten seconds. The average OSL sensitivity of the four aliquots of each
sample was evaluated in relation to its deposition age and was used
to build interpolation maps using the inverse distance weighted
method (Shepard, 1968). The OSL sensitivity errors were calculated
through the Gaussian law of error propagation.

4. Results

4.1. Sensitivity of quartz single-grains

The OSL sensitivities of quartz single-grains extracted from the
Ilha Comprida sands and inland source rocks have frequency
distributions with positive assimetry that vary by five orders of
magnitude, ranging from 10�2 to 103 counts/sGy. Despite the high
variability within samples, the percentiles of quartz sensitivity
from the Ilha Comprida barrier sediments are approximately one
order of magnitude higher than the percentiles of source rocks

(Fig. 3). Orthogneiss (VR5RO) is the only source rock with high
sensitivity similar to the sensitivity of sediments. However, this
relatively high sensitivity source rock is diluted among all other low
sensitivity source rocks. Thus, the comparison between total
assemblages of quartz single-grains from source rocks and sedi-
ments shows that the sensitivity of sediments is significantly
higher than the sensitivity of source rocks. Regarding the sediment
samples, no significant difference was observed in the OSL sensi-
tivity of wave- and wind-deposited sands.

Despite the higher sensitivity, the Ilha Comprida sands comprise
amixture of relatively dim and bright grains. The percentages of low
sensitivity grains within the Ilha Comprida sands vary from 1%
(ICL3D) to 6% (ICL1E). Dim grains were not observed. Bright grains
with sensitivity higher than 100 counts/sGy represent less than
three percent of the grains but can have a significant contribution to
the sensitivity of multigrain aliquots. Fig. 4 shows the distributions
of light output among quartz single-grains from source rocks and
sands. Around10%of the quartz grains from the Ilha Comprida sands
contribute approximately 50e60% of the total luminescence.
Similar relationshipswere observed for the source rocks, where 10%
of the grains produce 55e65% of the total light output. Thus, a small
proportion of quartz grains is responsible for a significant part of the
luminescence signal of the studied sands and rocks, being in
agreement with observations of previous studies (Duller et al.,
2000; Murray and Wintle, 2002; Rhodes, 2007). Duller et al.
(2000) demonstrated that only 5% of quartz grains in sands from
coastal dunes in southern Africa provide 95% of the total light sum.
In the studied sediment samples, 50% of the grains give approxi-
mately 85e90% of the luminescence. For the source rocks, 50% of the
grains generate around 90e100% of the luminescence, indicating
a higher proportion of dim or low sensitivity grains. The
proportion of dim grains in source rocks was from 0 to 34%, while
low sensitivity grains represent from 13% to 66% of the measured

Fig. 3. Boxplots of OSL sensitivities of quartz single-grains from the Ilha Comprida barrier sediments and their main source rocks types. Source rock types are represented by
hydrothermal quartz vein (VR3V), granite (VR12R), orthogneiss (VR5RO), paragneiss (VR4R), kyaniteegarnetemuscoviteequartz schist (VR7R), migmatitic schist (VR5RP) and
sericiteechlorite schist (VR13RF). Samples ICL1 and ICL3A correspond to wave-deposited sands (beach ridges) and samples ICL1E, ICL3D and ICL9A are from wind-deposited
sediments (foredunes and blowouts). The number of quartz grains of each sample is presented in Table 2.
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grains. Table 1 summarizes the proportion of dim and low sensi-
tivity quartz grains in the studied sediments and source rocks.

4.2. Sensitivity of quartz multigrain aliquots

The mean OSL sensitivities of the multigrain aliquots reflect
a relatively high variation within the barrier, ranging from 7676 to
20,130 counts/sGy, with errors from 2 to 10% of the mean. The OSL
sensitivities of eolian and wave-deposited sands are similar
(Fig. 5), even though averaging effects can mask subtle differences.
Samples with higher mean sensitivities also display a higher mean
heavy minerals concentration (Fig. 6). Despite the significant
variation of OSL sensitivity within samples, we observe
a decreasing tendency in sensitivity toward the northern and
younger portion of the barrier (Fig. 7). As a consequence, the
spatial variation in sensitivity is also temporal. Table 2 summarizes
the OSL sensitivities, heavy minerals contents and deposition ages
of the studied sediment samples. The evaluation of sensitivity
regarding the age of sediment deposition shows a shift at 2 ka from
a pattern of relatively stable sensitivity to highly varied sensitivity.
Cyclic and high amplitude changes in the mean sensitivity are
observed from 2 ka to present. An abrupt change in sensitivity is
observed at around AD 1450, which corresponds to the transition
between the Medieval Climate Anomaly (MCA) and the Little Ice
Age (LIA). Both changes are also observed in the concentration of
heavy minerals (Fig. 7).

5. Discussion

5.1. Natural controls on quartz OSL sensitivity

The quartz luminescence depends on the type and content of
point defects formed by vacancies of oxygen or silicon ions and by
the incorporation of impurities such as aluminum and titanium
(Preusser et al., 2009). The formation of point defects and their
effectiveness as luminescence centers is regulated by many
geological factors. There is no consensus regarding the most
important factor controlling the OSL sensitivity of quartz in nature.
Studies attempting to interpret a provenance signal through quartz
TL or OSL have been attributed the observed luminescence to three
main factors: 1) the composition of fluids and melts from which
quartz crystallizes (Rink et al., 1993). This defines the availability of
impurities to be incorporated by quartz during crystallization; 2)
the temperature of quartz formation and posterior heating events
(Bøtter-Jensen et al., 1995; Poolton et al., 2000; Polymeris et al.,
2007; Sawakuchi et al., 2011). Higher temperatures favors the
incorporation of impurities as well as the formation of intrinsic
defects such as oxygen vacancies; 3) the irradiation history,
including the irradiation during the lifetime of quartz in the parent
rocks (Tsukamoto et al., 2011) and cycles of irradiation and
bleaching during the sediment transport (Pietsch et al., 2008), both
cases would activate non-luminescent centers as well as generate
new ones. In summary, the OSL sensitivity depends on factors

Fig. 4. Percentage of light sum originated from the proportion of decreasing bright grains from sediments and source rocks.

Table 1
Percentage of dim and low sensitivity grains in the studied source rocks and sediments.

Sample type Sample ID Sample description Number of grains % of dim grains % of low sensitivity
grains

Source rocks VR03R Hydrothermal quartz vein 210 7 58
VR04R Granite 246 0 33
VR05RO Paragneiss 229 1 13
VR05RP Orthogneiss 121 3 57
VR07R Migmatitic schist 215 1 31
VR12R Kyaniteegarnetemuscovitee

quartz schist
255 16 61

VR13RF Sericiteechlorite schist 182 34 66
Sediments ICL1 Beach ridge 190 0 2

ICL1E Eolian dune 285 0 6
ICL3A Beach ridge 284 0 3
ICL3D Eolian dune 291 0 1
ICL9A Eolian dune 291 0 4
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acting in the primary parent rocks (igneous and metamorphic
rocks) before their weathering and release of quartz grains to
surface systems and factors acting in quartz grains during
their transport in sedimentary systems. The key point in order to
use the OSL sensitivity as an indicator of depositional history of
quartz is to evaluate if the sensitivity increase due to sediment
transport can be discriminated from the sensitivity inherited from
parent rocks.

The primary origin of quartz has been evoked to explain the
variability of quartz OSL sensitivity observed in sediments from
New Zealand (Preusser et al., 2006) and China (Zheng et al., 2009).
According to Westaway (2009), the OSL emissions relate with the
quartz origin, which would influence the OSL sensitivity detected
in specific wavelengths. The number of cycles of irradiation during
temporary burial and subsequent bleaching by solar exposure
when sediment is transported increases the OSL sensitivity of

quartz. This conclusion was reached by Pietsch et al. (2008)
through the study of the OSL sensitivity of quartz grains from the
Castlereagh River that drains an area dominated by few rock types
(volcanic and sedimentary rocks), minimizing the effect of quartz
origin on the OSL sensitivity. In this setting, dim grains represented
75% of these grains while grains with initial detectable lumines-
cent signal comprised 25% of the grains. The downstream increase
in sensitivity in the Castlereagh River is represented by the
conversion of dim to bright grains as well as by an increase in the
sensitivity of grains with initial detectable luminescent signal.
Only 10% of the grains do not increase their luminescence sensi-
tivity while the sensitivity of 62% of the initial luminescent grains
(around 15% of all grains) increased linearly by two orders of
magnitude until reaching a limit and becoming the brightest
grains.

Igneous and metamorphic rocks rich in quartz crystallize form
melts with high contents of Al and Ti, which are the main impu-
rities substituting for Si in quartz crystal lattice to form extrinsic
point defects. Thus, the increase in quartz crystallization temper-
ature that favors the incorporation of impurities would be the most
important factor acting on parent rocks. It has been demonstrated
that the increase in sensitivity due to sedimentary cycles can
exceed the sensitivity inherited from parent rocks (Pietsch et al.,
2008) even in sediments derived from multiple lithologies
(Sawakuchi et al., 2011). Exceptions should bemade to sedimentary
parent rocks, whose quartz grains will have a sensitivity inherited
from previous sedimentary cycles (Fitzsimmons, 2011), and to
sediments eventually heated by contact with lava flows or by fault
movement. These possibilities should be addressed before the
interpretation of the OSL sensitivity signal of quartz from
sediments.

The mode of sediment transport, which determines the extent
of sunlight exposure and possibly influences the increase in the OSL
sensitivity of quartz, also has been evoked to explain the OSL
sensitivity of quartz grains (Li and Wintle, 1992). However,
Fitzsimmons (2011) concluded that the nature of sunlight exposure
during sediment transport is less important than source lithology
for the OSL sensitization of quartz. Yet, it is important to note that
the source lithology is represented by sandstones whose quartz
grains were submitted to previous sedimentary cycles before their
return to active sedimentary systems.

Regarding the Ilha Comprida barrier, our data indicate that the
type of sediment deposition does not affect significantly the OSL
sensitivity of quartz. There is no significant difference between the
sensitivities of wind- and wave-deposited sands, which is
compatible with the short transport from the foreshore zone to the
foredunes and blowouts from the backshore zone.

For provenance purposes, the quartz grains can be classified
into two end members: 1. Grains with a short depositional
history whose sensitivity is still dominated by sensitivity
inherited from parent rocks; 2. Grains with long depositional
history with sensitivity surpassing that inherited from parent
rocks. The “short” and “long” sedimentary histories are relative
definitions that will depend on the sensitivity inherited from
parent rocks and capacity of the sedimentary system to increase
the sensitivity. The Ilha Comprida barrier is supplied by sands
with contrasting depositional histories, which are suitable for the
discrimination using the quartz OSL sensitivity. Our single-grain
data indicate that the top 30% of the grains in terms of bright-
ness are responsible for more than 70% of the total luminescence
of the Ilha Comprida sands. These brightest grains control the
observed variation of OSL sensitivity of the Ilha Comprida barrier
through time and therefore should more reliably record the
relative contributions of the distal and proximal sediment
sources.

Fig. 5. OSL sensitivities measured in multigrain aliquots of quartz from the Ilha
Comprida barrier sands. There is no significant difference between the OSL sensitivities
measured in wind- and wave-deposited sands. M ¼ mean, SD ¼ standard deviation,
N ¼ number of samples.

Fig. 6. OSL sensitivities of multigrain aliquots in relation to heavy minerals
concentration.

A.O. Sawakuchi et al. / Quaternary Geochronology xxx (2012) 1e11 7

Please cite this article in press as: Sawakuchi, A.O., et al., Quartz OSL sensitivity as a proxy for storm activity on the southern Brazilian coast
during the Late Holocene, Quaternary Geochronology (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2012.07.002



5.2. The provenance signal of quartz OSL sensitivity in the Ilha
Comprida barrier and its use as a proxy for storm activity

Dating studies have demonstrated that the Ilha Comprida
barrier sands are significantly bright being since even small
equivalent doses around 0.040 � 0.005 Gy can be recovered
(Sawakuchi et al., 2008). As it has been interpreted for the bright
Australian sands (Fitzsimmons et al., 2010), the high sensitivity of
the Ilha Comprida sands is due to their long sedimentary history.
However, quartz single-grains from the Ilha Comprida barrier sands
have sensitivity varying in four orders of magnitude, with the
sensitivity of multigrain aliquots differing by a factor of 3. Thus, the
Ilha Comprida sands would comprise a mixture of grains with
different sedimentary histories and their high sensitivity is due to
the presence of a significant content of bright grains. The sum
sensitivity of quartz single-grains from these sands is significantly
higher than the sensitivity of quartz from their primary source
rocks, as would be expected due to the presence of grains with long
depositional history. Single-grain data show that the sensitivity
distributions of quartz single-grains from sediments and source
rocks are positive skewed, suggesting a power law relationship
similar to that observed by Rhodes (2007) in eolian and fluvial
sands from Australia. This points out that the sedimentary
reworking increases the sensitivity but keep the luminescence
distribution inherited from source rocks.

In summary, single-grain data indicates that the Ilha Comprida
barrier sands are made of a mixture of grains with contrasting
depositional histories since their crystallization andweathering out

from primary parent rocks to sedimentary systems. The sediment
transport in the Ilha Comprida barrier is controlled by a drift system
of alternating alongshore currents to southwest during fair weather
times that shift to northeast during storm events. Geomorpholog-
ical and sedimentological features indicate that the storm drift to
northeast is more effective for sediment remobilization and
deposition (Suguio and Martin, 1978; Giannini et al., 2009; Guedes
et al., 2011a). The Holocene barriers of southern Brazil comprise
distal sediments with high coastal sedimentary reworking as well
as proximal sediments with short sedimentary history delivered to
the coastal barriers directly by river catchments (Sawakuchi et al.,
2009). Sands with long sedimentary history can also derive from
offshore zones in the outer shelf (Viana et al., 1998a). Storm waves
on the Brazilian shelf can rework sediments in water depth around
100 m (Viana et al., 1998b), making possible the transport of sands
from the outer shelf to the shoreface and foreshore zones. For the
Ilha Comprida barrier, proximal sediments are supplied by the
Ribeira de Iguape River, the greatest drainage basin in the hinter-
land of the studied coast. The Ribeira de Iguape river mouth reaches
the South Atlantic at the northern end of the Ilha Comprida barrier.
Its sands are delivered to the Ilha Comprida barrier by the along-
shore fair weather drift to southwest. These fluvial sands have
a relatively short depositional history because they are derived
mainly from the weathering of igneous and metamorphic rocks. On
the other hand, storm currents to northeast allow that distal sedi-
ments from southern coastal sectors and/or from the outer shelf
reach the barrier. Sediments from the south can be transported for
hundreds of kilometers of coastal segments, suffering multiple

Fig. 7. At the top, variation in OSL sensitivities from multigrain aliquots within the Ilha Comprida barrier. Sites with multiple samples are represented by the mean sensitivity. The
arrows indicate the main sediment sources and directions of alongshore transport. The dotted lines show the main phases of barrier growth. At the base, variation in OSL
sensitivities and heavy minerals concentration in relation to ages of sediment deposition. OSL ages by Sawakuchi et al. (2008) and Guedes et al. (2011a). Heavy minerals
concentration by Guedes et al. (2011b). The shaded areas differentiate stable from unstable periods regarding wave climate. The time intervals of the Little Ice Age (LIA) and
Medieval Climate Anomaly (MCA) are marked by the black bars.
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cycles of transport and temporary storage in the shelf and coastal
plains until reach the Ilha Comprida barrier. This northward long
distance sediment transport in the southern Brazilian coast is
supported by stratigraphical (Lessa et al., 2000), isotope (Mahiques
et al., 2008) and mineralogical (Sawakuchi et al., 2009) data. Thus,
sediments from south are transported for longer distances inwave-
dominated coastal systems until their deposition in the Ilha Com-
prida barrier. Sediments from north are transported for shorter
distances, with this transport being dominated by fluvial processes
until their deposition in the barrier. The mixture of these sands
with different depositional histories dictates the variability of the
OSL sensitivity in the barrier. The multigrain aliquots in the Ilha
Comprida barrier show a higher OSL sensitivity when heavy
minerals concentration gets higher. Heavy minerals concentration
in coastal sand barriers has been related to storm events (Woolsey
et al., 1975; Roy, 1999; Buynevich et al., 2004; Dougherty et al.,
2004). Thus, the relationship between heavy minerals concentra-
tion and OSL sensitivity in the Ilha Comprida sands suggests that
the supply of brighter sands is related to storm currents. As a result,
the OSL sensitivity of the Ilha Comprida barrier sands would be
a proxy for storming in the southern Brazilian coast.

The variation of OSL sensitivity through time shows a striking
shift in sand provenance at around 2 ka ago. The time from 6 to 2 ka
is characterized by the input of sands with mean sensitivity from
10,000 to 12,000 counts/sGy, which is followed by a period with
high variation in sand provenance as indicated by sensitivity
varying from 7500 to 20,000 counts/sGy. This shift in sand

provenance would represent a transient change from a relatively
stable dynamics to a condition of submillenial high variability in
the frequency and/or intensity of storms. Abrupt increase in storm
activity would be occurred during the transition from the Medieval
Climate Anomaly (MCA) to the Little Ice Age (LIA) at around AD
1500 and after the LIA at around AD 1850. Currently, storm patterns
along the southern Brazilian coast are influenced by the northward
advance of polar air masses. Increased activity of polar air masses
since 2 ka ago correlates with the strengthening and/or northward
expansion of the westerlies wind belt in southern South America
(Gilli et al., 2005; Lamy et al., 2010), suggesting that the provenance
variation in the Ilha Comprida barrier results from regional sub-
millenial paleoclimate changes.

6. Conclusions

The high variation in quartz OSL sensitivity of the Ilha Comprida
barrier sands results from the mixture of sediments with different
depositional histories, corresponding to the mixture of two end
members regarding the sensitivity of quartz grains. Low sensitivity
quartz grains would be supplied by the Ribeira de Iguape River,
which are transported to the barrier by fair weather southward
alongshore currents. The shift to northward alongshore currents
during storm conditions permits the input of high sensitivity quartz
grains from distal southern coastal sectors and/or from offshore
zones. Thus, the OSL sensitivity of quartz grains records the storm
activity in the Ilha Comprida barrier.

The OSL sensitivity of the Ilha Comprida barrier displays a rela-
tively short variation from 6 ka to 2 ka. Huge variation in the
sensitivity occurs from 2 ka to present. This shift in the OSL
sensitivity records the onset from a relative stable coast to an
unstable condition characterized by more frequent and/or intense
storms. The increase in storm patterns at 2 ka is consistent with
other regional paleoclimate changes in South America such as the
strengthening of the westerly wind belt since the Middle Holocene.
In the South Atlantic, the westerlies drive the activity of polar air
masses whose migration northward and encounter with tropical
air masses generate storm conditions in the Brazilian coastal zone.

The relationship between OSL sensitivity and the sedimentary
history of quartz is a promising tool for the provenance analysis of
sediments, especially in contexts comprising the mixing between
sediments with short and long depositional histories. The quartz
OSL sensitivity coupled with luminescence dating is a valuable
paleoclimate proxy for southern Brazilian barriers as well as for
other sedimentary systems whose sediment provenance is climate
dependent.
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1. Introduction 

The climate in South America is strongly dependent on the dynamics of the Intertropical 

Convergence Zone (ITCZ). Sazonal changes in the ITCZ are correlated to variations in the intensity of 

trade winds in northeastern Brazil. The southward shift of the ITCZ during the austral summer is 

related to the strenghtening of northeaster trade winds, which increases the transport of moisture to 

southern continental regions (Vuille et al., 2012). Studies performed in the last decades improving the 

understanding of paleoclimate in tropical South America are mostly focused on temperature and 

precipitation proxies (Selter et al., 2000; Cruz et al., 2009; Kanner et al., 2012). Wind proxies for 

South America are restricted to high latitude arid zones, refering to the transport of eolian dust to 

marine depositional environments (Gaiero, 2007; Gaiero et al., 2007). Also, the Late Pleistocene 

climate inferences on northeastern Brazil are based on geochemical, isotopic or palinological data 

from Caçó lake (Ledru et al., 2001; 2002; Sifeddine et al., 2003; Jacob et al., 2004; 2007) and 

sedimentary deposits (Pessenda et al., 2004) in the State of Maranhão, as well from marine core 

record from continental margin (Arz et al. 1999; Behling et al., 2000) and speleothemes (Cruz et al., 

2009). These inferences are based mainly on evidences of changes on vegetation cover and 

precipitation, with few information about the wind behavior in the paleoclimate archives (Tsoar et al., 

2009).  
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The use of the dunefield record to infere climate changes is restricted to desert continental 

areas (Landcaster et al., 2002; Munyikwa, 2005; Miao et al., 2007; Fujioka et al, 2009; Mason et al., 

2009) where the precipitation is the main control of the presence or absence of vegetation. 

Meanwhile, the evolution of Quaternary coastal dunefields, at least in a time scale of hundreds to 

thousands years, has been more related to relative sea level (RSL) changes than to precipitation 

variations, with dunefield iniciation frequently linked to interglacial periods with high or rising RSL 

(Lees, 2006; Giannini et al., 2007; Bateman et al., 2010). According to Tsoar (2005) and Yizhaq et al. 

(2008) the wind is the dominant factor over the dune dynamics in areas with rainfall above 800 mm 

per year, in which the influence of precipitation on vegetation is enhanced. This is the case of coastal 

dunefields in wet tropical areas, as in Lençóis Maranhenses (LM) region. Located on northeastern 

Brazil the LM coastal active dunefield is one of the majors of South America in area (1,000 km2). The 

study of its evolution and of the nearby stabilized dunes may help to fill the lack of information about 

the wind intensity variatons during the late Quaternary. Despite this potential importance of the LM 

dunefield, it remains poorly studied in relation to their dynamics, sedimentology, stratigraphy and 

evolution through time (Hesp et al., 2009).  

The northeastern Brazilian coast is characterized by the presence of a huge litoral drift system 

coupled to a coastal eolian system. This litoral drift system has a westward net alongshore sediment 

transport, giving origin to a 900 km length coast dominated by sandy barriers with attached dunefields 

migrating onshore. The LM dunefield growth is directly supported by the activity of northeast trade 

winds, which controls the alongshore sediment supply to the LM coast and the onshore eolian 

transport. (Bittencourt et al., 2005). The LM dunefield marks the west limit of this litoral drift system, 

from where the coast shifts from sand-wave to mud-tide dominated. Thus, dune activity and 

stabilization in the LM dunefield would record changes in the northeast trade winds in tropical Brazil. 

In this paper we determined the ages of stabilization, by vegetation growth, of eolian features located 

inland to the LM active dunefield (Fig. 1). The OSL chronology for the last stabilization event of the 

LM dunefield is studied regarding its significance to changes in the trade winds intensity in tropical 

Brazil . 
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Figure 1: Location and geomorphic features of the studied area. A. Northeastern Brazil, with indication 
of the Lençóis Maranhenses eolian system and the cores utilized for paleoclimate comparison. B. 
Eolian generations mapped over SRTM image. Caçó Lake is located between deposits of two eolian 
generations (C), having been formed by the blockade of a drainage developed over the older unit. D 
and E. Details of stabilized eolian features in Landsat images (2000). Note the predominance of 
parabolic dune type, with barchanoid chains also visible in D (arrow). 

 

2. STUDY AREA AND METHODS 

 

The Lençóis Maranhenses dunefield is situated in a coastal tropical area with mean 

temperature of 26oC (Nimer, 1989), influenced by the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) and with 

a tidal range from 2 to 4 m. Climate setup is very similar to that of State of Ceará (300 km to east from 

studied area), as described by Tsoar et al. (2009). The rainfall is concentrated in the first semester 

(1480 mm at Barreirinhas meteorological station) under the ITCZ influence and weak winds (Tsoar et 

al., 2009). The major eolian transport happens during the second semester when the trade winds are 

acting and the rainfall is negligible (145 mm at Barreirinhas meteorological station). The trade winds 

are also responsible for wave regime (from N-NE) and, consequently, for an unidirectional litoral drift 
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system to west (Bittencourt et al., 2005). So high eolian transport is associate to high sand input by 

the littoral drift.  

At least three eolian generations are observed: the active eolian generation; the newer eolian 

generation with eolian landforms stabilized; and the older eolian generation without preserved eolian 

landforms. Stabilized eolian features from the newer eolian generation are observed in an area of 

approximately 16,000 km2, 16 times larger than the active dunefield itself. The newer eolian 

generation reach distances up to 135 km far from the actual shoreline (or 160 km along the main wind 

direction) and are characterized by fine to medium and well to moderately well sorted sands, 

according to the Folk & Ward (1957) nominal classification. Eolian features associated to deflation 

processes, and therefore to low relative sand supply, as parabolic dunes (up to 20 m high) and 

deflation flats are predominant on the northwest of the system (Fig 2). In counterpart, eolian features 

linked to high relative sand supply as barchanoid chains and precipitation ridges (up to 30 m high) 

occur boardering the southernmost limits of the paleodune system. The thickness of the eolian sand 

deposits are only 1 to 2 m at the deflation areas, increasing to east, where it reaches 15 m. Those 

sediments lay over Barreiras Formation, from Miocene, and Itapecuru Formation, from Cretaceous 

(Vasconcelos et al., 2004) in the southwest of the area. In its southeastern portion the occurrence of 

the newer eolian generation is discontinuous over the older eolian generations (Fig. 1).  

Eolian features stabilized by vegetation were mapped using Landsat images (years of 1990 

and 2000). Ten sandy samples were collected for OSL dating in pits and outcrops in areas previously 

mapped as stabilized eolian dunes (Fig. 1 and 2). Four samples were collected in outcrops of the 

older eolian generations and the base of the unit newer eolian generation (Fig. 2B). The sampling was 

made in shallow pits, trenches or cuts (1 to 2 m deep), taking care to avoid bioturbation, as well in 

natural sections up to 15m deep (Fig. 2B). OSL ages (Supplementary Data) were determined by the 

single aliquot regenerative-dose (OSL-SAR) method (Murray & Wintle, 2000; Wintle & Murray, 2006). 

We interpret the dating results as the ages of last dune activity (stabilization by vegetation). 
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Figure 2: Distribution of OSL ages (in ky). A. In relation to paleodunes types (A) over Landsat 
images (2000). B. In outcrop at LM-25 sample site, where possible three eolian generations lay over 
Barreiras Formation. 

 

3. OSL AGES AND PALEOGEOGRAPHY 

 

 The luminescence ages obtained of stabilized eolian features for this huge paleodune system 

fall in a relatively narrow time range (from 19,000 to 14,000 years ago). The datings are also 

consistent spatially, with older ages nearby the coastline and younger ages inland (Fig. 2). 

Considering the luminescence ages of the paleodunes features as the last wind deposition prior to 

their stabilization by vegetation, the results allow us to determine the end of the paleodune system 

activity during the late Pleistocene. The initiation of the Lençóis Maranhenses paleodunes system can 

not be determined precisely but may be associated to the last lowstand RSL, as can be deduced from 

at least two evidences. First, the luminescence age (Fig. 2) from the middle of the deposit is indicative 

of activity during the last glacial. Second, admitting that the Caçó Lake was formed by the blockade of 

a drainage by these paleodunes when they were active (Sifeddine et al. 2003), the older lake deposit 

ages around 21 cal ky BP obtained by Sifeddine et al. (2003) and Jacob et al. (2007) sustains the 

hypothesis of the dunefield activity during the last glacial. The lower time limit to the dunefield activity 

is given by the OSL ages of the older eolian generation or multiple generations: 118.6 ± 9.9, 145.3 ± 

12.6 and 239.8 ± 20.4 ky. 

The activity and development of the last Lençóis Maranhenses paleodunes generation system 

can be related to the last glacial period, synchronously with dunefiels development in continental 

areas of the South Hemisphere (Munyikwa, 2005). However this is the first record of coastal dunes 
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development during low RSL in a tropical area, as development of costal dunefields is commonly 

associated to rising/high RSL (Short, 1988; Lees, 2006; Giannini et al., 2007; Bateman et al., 2010). 

This association has a preservation and access bias, since lowstand RSL dunefields tend to be 

eroded during the following transgression or to be drowned, keeping them, in this last case, less 

accessible than highstand dunefields. In the study area the preservation and outcroping of lowstand 

dunefields were probably possible as a result of their huge dimensions and their development over 

elevated areas (10 to 90 m above present sea level). With a shelf break at -70 m, the paleoshoreline 

remained at approximately 65 km from today’s shoreline during almost the whole lowstand RSL 

period. So, considering the dimensions and ages of the paleo dunefield, it is valid to assume the 

continental shelf adjacent to the Lençóis Maranhenses paleodunes system as a contiguous 

paleodunes area. The large predominance of sands as superficial sediments over the continental 

shelf adjacent to Lençóis Maranhenses region (Kowsmann and Costa, 1979) is an indication of the 

presence of these previously eolian dunes.  

 

DUNE STABILIZATION AND TRADE WINDS ACTIVITY 

 

Variation on duration of the ITCZ influence and the trade winds strenght on the study area are 

the major forcings over the Lençóis Maranhenses eolian system, at least under conditions of stable 

relative sea level. The data set from Caçó Lake sediments (Ledru et al., 2001; 2002; Sifeddine et al., 

2003; Jacob et al., 2004; 2007) has been used to interpret climate changes since 21 cal ky BP. It also 

comprises the record of Lençóis Maranhanses paleodunes system activity and subsequent 

stabilization period. This record is given by high and variable quartz influxes between 21 and 17.4 cal 

ky BP when the abundance of non-arboreal elements on palynological spectra are indicative of a 

dryer climate, characterized by a dry season lasting six months (Sifeddine et al., 2003). A more humid 

period between 17.4 and 12.9 cal ky BP is evidenced by lake level rose and increased goethite influx 

and siderite formation (Sifeddine et al., 2003). Meanwhile Jacob et al. (2004) argue that this more 

humid period starts at 19.2 cal ky BP as demonstrated by a major presence of silt and kaolinite 

pointing to denser vegetation and soil development. Also, the Caçó Lake starts to be a perennial lake 

after 19.2 cal ky BP (Jacob et al., 2004). This humid period is coincident with the dunes stabilization 

(19 to 14 ky ago) and likewise to the Heinrich Stadial 1 event (HS-1).  

HS-1 has been associated to weakening of Atlantic Meridional Ocean Circulation (AMOC) and 

to a shift on the ITCZ to south in South America (Arz et al., 1999; Weldeab et al., 2006; Baker et al., 

2009) and Africa (Stager et al., 2011). This shift on the ITCZ is suggested by the increase on sea 

surface temperature (SST) on northeast Brazilian coast (Arz et al., 1999; Weldeab, et al., 2006; 

Jaeschke et al., 2007) and the relatively low SST on Cariaco basin (Lea et al., 2006, Fig. 3). The drier 



7 

 

climate through the most of the Late Pleistocene suggests a higher eolian drift potential under trade 

winds and weak ITCZ influence. Also the shoreline was relatively stable in the continental shelf break 

during a time period longer than the Holocene, a fact which must favored the development of greater 

coastal dunefields. Those favorable conditions had an end through the HS-1. The stabilization of the 

LM paleodunefield, suggested by OSL ages, is an evidence of decreased trade wind strength over LM 

eolian system. This is also an evidence of a shift of the ITCZ to the south during the HS-1 (Denton et 

al., 2010) induced by the weakening of the AMOC.  

 

 

Figure 3: Comparison of OSL ages with RSL curve (Corrêa, 1996), sea surface temperature (SST) on 
northeast Brazil coast (GeoB 3910-2, Jaeschke et al., 2007 and GeoB 3129-1, Weldeab, et al., 2006), 
SST on Cariaco basin (PL07-39PC, Lea et al., 2006) and d18O of North Greenland Ice Core (North 
Greenland Ice Core Project members. 2004). Ages are coincident with the increase of SST on 
northeast Brazilian coast and relatively low SST on Cariaco basin suggesting the weakening of trade 
winds in the HS-1. 
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CONCLUSIONS 

 

OSL ages allow us to determine the end of activity of one of the largest Quaternary dunefield 

system (250x130 km) in South America. The stabilization of this huge dunefield during the Late 

Pleistocene provides evidence of the effect of global climate changes on wet dunefields dynamics. 

The eolian record, provided by Lençóis Maranhenses paleodunes system, of weakening of trade 

winds during the Heinrich Stadial 1 event is an aditional information on the Late Pleistocene 

paleclimate puzzle. 
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Supplementary data 

 

OSL dating methods: 

 

The equivalent doses were determined with quartz aliquots using a single aliquot regenerative-

dose (SAR) protocol (Murray and Wintle, 2000; Wintle and Murray, 2006). The preparation of quartz 

aliquots was performed under red light and consisted of: separation of 120-150 m sand grains 

through wet sieving; treatment with H2O2 27%, HCl 3.75%, HF 48-51% for 40 minutes, in order to 

remove organic carbon, CaCO3 and feldspars, respectively; density separation with lithium 

polytungstate solution (at densities of 2.75 g/cm3 and 2.62 g/cm3). The OSL measurements were 

carried out with an automated Risø DA-15 TL/OSL system in the Radiation Dosimetry Laboratory at 

Oklahoma State University (Stillwater). The built-in 90Sr/90Y beta sources give dose rates of 

95.9±4.1mGy/s. Optical stimulation was carried out with blue LEDs (470 nm), delivering 31mW/cm2
 

to 

the sample. The heating rate used was 5°C/s.  

The concentrations of 40K, 238U and 232Th used for dose-rate estimation were determined by 

gamma-spectrometry with a high resolution HPGe detector inside a 15 cm lead shield. Concentrations 

were obtained by comparison with standard samples of isotopes. Beta and gamma dose-rates were 

calculated using the conversion factors given by Adamiec and Aitken (1998). The contribution of 

cosmic radiation to the dose rate was calculated as described by Barbouti and Rastin (1983) and 

Prescott and Stephan (1982). 
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Table SD1: OSL ages results. 

Sample 
Gama dose 

rate 
(mGy/ano) 

Beta dose 
rate 

(mGy/ano) 

Cosmic dose 
rate (mGy/ano) 

Total dose 
rate 

(mGy/ano) 

Aliquots 
(accepted/  

total) 
Dose (Gy) Age (Ky) 

LM-1a-3 0,071±0,010 0,059±0,018 0,1590±0,0080 0,289±0,022 17/36 5,3±0,3 18,4±1,6 

LM-02 0,159±0,019 0,141±0,024 0,1654±0,0083 0,466±0,032 23/24 6,8±0,3 14,6±1,2 

LM-04 0,143±0,017 0,110±0,019 0,1600±0,0080 0,413±0,027 23/24 7,2±0,3 17,5±1,4 

LM-13 0,353±0,041 0,281±0,039 0,1611±0,0081 0,795±0,058 24/24 15,7±0,7 19,8±1,7 

LM-19-B 0,082±0,011 0,060±0,018 0,1534±0,0077 0,295±0,023 18/24 4,9±0,2 16,6±1,5 

LM-23-B 0,077±0,010 0,063±0,018 0,1568±0,0078 0,296±0,022 23/24 4,7±0,2 15,8±1,3 

LM-24 0,268±0,030 0,180±0,027 0,1640±0,0082 0,613±0,042 23/24 8,5±0,4 13,9±1,2 

LM-24-EB 0,561±0,060 0,369±0,046 0,1512±0,0076 1,080±0,076 10/24 124,8±5,3 115,5±9,5 

LM-25-T 0,291±0,034 0,208±0,031 0,1593±0,0080 0,658±0,046 24/24 17,9±0,8 27,2±2,2 

LM-25-M 0,272±0,032 0,241±0,035 0,1504±0,0075 0,664±0,048 18/24 78,7±3,4 118,6±9,9 

LM-25-B 0,165±0,020 0,135±0,024 0,1296±0,0065 0,430±0,032 18/24 103,0±4,4 239,8±20,4 

LM-26 0,511±0,059 0,396±0,053 0,1476±0,0074 1,055±0,079 18/24 153,3±6,6 145,3±12,6 

LM-30 0,091±0,011 0,064±0,018 0,1593±0,008 0,313±0,022 19/24 6,2±0,3 19,8±1,6 

LM-39 0,207±0,024 0,150±0,025 0,1640±0,0082 0,521±0,035 24/24 9,4±0,4 18,0±1,4 

LM-40 0,170±0,020 0,134±0,025 0,1610±0,0080 0,465±0,033 21/24 8,3±0,4 17,8±1,5 
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OSL data: Estimated dose distributions 

 

 

LM-1a-3 

 

Figure SD1: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-1a-3. 

 

LM-02 

 

 

 

Figure SD2: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-02. 
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LM-04 

 

 

Figure SD3: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-04. 

 

LM-13 

 

 

Figure SD4: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-13. 
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LM-19B 

 

Figure SD5: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-19B. 

 

 

LM-23B 

 

 

Figure SD6: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-23B. 
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LM-24 

 

Figure SD7: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-24. 

 

 

LM-24EB 

 

 

 

Figure SD8: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-24EB. 
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LM-25B 

 

 

 

Figure SD9: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-25B. 

 

LM-25M 

 

 

 

Figure SD10: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-25M. 
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LM-25T 

 

 

Figure SD11: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-25T. 

 

 

LM-26 

 

 

Figure SD12: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-26. 
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LM-30 

 

 

Figure SD13: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-30. 

 

LM-39 

 

 

Figure SD14: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-39. 
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LM-40 

 

 

Figure SD15: Histogram of estimated dose distribution, with erros, of sample LM-40. 

 

 

 



Anexo 5: Mapa de pontos 





Anexo 6: Resultados de granulometria 



 Resultados granulométricos das amostras dos Lençóis Maranhenses. Valores em phi. 

Amostras Tipo Diâmetro Médio Desvio Padrão Assimetria 

LMA – 1 Duna 2,29 0,61 0,00 

LMA - 2 Duna 2,32 0,53 -0,01 

LMA - 3 Duna 1,75 0,40 0,02 

LMA - 4 Duna 2,32 0,50 0,05 

LMA - 5 Duna 2,10 0,49 0,06 

LMA - 6 Duna 1,92 0,57 0,08 

LMA - 7 Duna 2,29 0,56 0,15 

LMA - 8 Duna 1,77 0,44 0,04 

LMA - 12 Duna 2,26 0,55 0,10 

LMA - 13 Duna 2,39 0,57 0,11 

LMA - 14 Duna 1,95 0,70 0,38 

LMA - 15 Duna 2,04 0,59 0,28 

LMA - 16 Duna 1,89 0,36 0,02 

LMA - 17 Duna 1,89 0,45 0,03 

S3 Duna 1,77 0,52 0,01 

S4 Duna 2,39 0,43 0,05 

S5 Duna 2,09 0,44 0,05 

MÁXIMO 

Duna 

2,39 0,70 0,38 

MÍNIMO 1,75 0,36 -0,01 

MÉDIA 2,08 0,51 0,08 

DESVIO PADRÃO 0,22 0,08 0,10 

LMA – 9 Praia 1,50 0,39 0,01 

LMA - 10 Praia 1,96 0,58 -0,07 

LMA - 11 Praia 2,20 0,41 0,01 

S1 Praia 2,83 0,42 0,01 

S2 Praia 1,60 0,51 0,05 

MÁXIMO 

Praia 

2,83 0,58 0,05 

MÍNIMO 1,50 0,39 -0,07 

MÉDIA 2,02 0,46 0,00 

DESVIO PADRÃO 0,53 0,08 0,04 

 



Resultados granulométricos das amostras dos Pequenos Lençóis Maranhenses. Valores em phi. 

Amostras Tipo Diâmetro Médio Desvio Padrão Assimetria 

PLM - 01 Duna 1,92 0,63 -0,08 

PLM - 02 Duna 2,41 0,50 0,05 

PLM - 03  Duna 1,96 0,50 0,04 

PLM - 04 D Duna 1,73 0,50 0,05 

PLM - 05 D Duna 1,53 0,56 0,14 

PLM - 06 D Duna 2,60 0,56 0,00 

PLM - 07 Duna 2,32 0,51 0,06 

PLM - 08 Duna 2,32 0,45 0,04 

PLM - 10 Duna 2,64 1,55 2,15 

MÁXIMO 

Duna 

2,64 1,55 2,15 

MÍNIMO 1,53 0,45 -0,08 

MÉDIA 2,16 0,64 0,27 

DESVIO PADRÃO 0,37 0,33 0,67 

PLM - 04 P Praia 2,23 0,61 0,04 

PLM - 05 P Praia 2,88 0,50 -0,08 

PLM - 06 P Praia 2,70 0,46 0,01 

MÁXIMO 

Praia 

2,88 0,61 0,04 

MÍNIMO 2,23 0,46 -0,08 

MÉDIA 2,60 0,52 -0,01 

DESVIO PADRÃO 0,27 0,06 0,05 

 



Resultados granulométricos das amostras. Valores em phi. 

Ponto Tipo 

Diâmetro 
Médio c/ 
Pelíticos 

Desvio-
padrão c/ 
pelíticos 

Assimetria c/ 
pelíticos 

Diâmetro 
Médio 

Desvio-
padrão Assimetria 

LM-02 G2 2,46 1,50 2,67 2,02 0,51 0,06 

LM-02-E Fm. Barreiras 4,69 1,87 0,63 3,04 0,59 -0,71 

LM-03 G2 2,24 1,37 2,59 1,91 0,63 0,19 

LM-03-E Fm. Barreiras 3,68 2,50 0,56 2,03 1,11 -0,09 

LM-04 G2 2,47 1,10 3,64 2,27 0,47 0,03 

LM-05 G2 2,51 1,15 3,01 2,28 0,57 0,10 

LM-06 G2 2,61 1,18 3,42 2,34 0,41 0,02 

LM-07 G2 2,31 1,14 3,40 2,09 0,50 0,06 

LM-08 G2 2,14 1,09 2,72 1,96 0,64 0,30 

LM-09 G2 2,26 0,99 2,41 2,12 0,65 0,19 

LM-10 G2 2,06 0,55 0,07 2,06 0,55 0,07 

LM-11 G2 2,09 1,18 2,30 1,84 0,66 0,35 

LM-12 G2 2,55 0,71 1,67 2,48 0,55 0,04 

LM-13 G2 2,57 1,04 2,97 2,42 0,61 0,06 

LM-14 G2 3,05 1,81 1,46 2,25 0,72 0,16 

LM-15 G2 2,01 0,91 2,29 1,89 0,62 0,24 

LM-16 G2 2,02 1,20 3,26 1,77 0,52 0,10 

LM-17 G2 1,80 0,52 0,06 1,80 0,52 0,06 

LM-18 G2 1,77 0,51 0,05 1,77 0,51 0,05 

LM-19-B G2 2,18 0,36 0,02 2,18 0,36 0,02 

LM-19-T G2 2,51 1,00 3,87 2,32 0,41 0,03 

LM-1a-3 G2 1,75 0,54 0,12 1,75 0,54 0,12 

LM-1b-1 G1? 2,39 0,46 0,05 2,39 0,46 0,05 

LM-1b-2 G2? 1,91 0,49 0,09 1,91 0,49 0,09 

LM-1c-1 G1? 2,36 0,49 0,08 2,36 0,49 0,08 

LM-1c-2 G2? 1,78 1,33 3,36 1,48 0,50 0,21 

LM-20 G2 2,47 0,89 3,13 2,33 0,51 0,06 

LM-21 G2 2,28 1,05 3,34 2,09 0,50 0,05 

LM-22 G2 1,77 0,88 2,63 1,65 0,57 0,19 

LM-23-B G2 2,08 0,41 0,03 2,08 0,41 0,03 

LM-23-T G2 2,26 0,45 0,04 2,26 0,45 0,04 

LM-24 G2 2,75 1,82 1,61 1,98 0,65 0,21 

LM-24-E G1 3,56 2,06 0,75 2,25 0,87 0,02 

LM-24-EB G1 3,32 2,26 0,73 1,92 0,98 0,18 

LM-25-B G1 2,78 1,50 2,07 2,32 0,66 -0,02 

LM-25-E Fm. Barreiras 2,62 1,24 2,48 2,35 0,66 0,04 

LM-25-M G1 2,07 0,71 3,15 2,03 0,55 0,06 

LM-25-T G2 2,48 1,30 3,08 2,14 0,41 0,01 

LM-26 G1 3,25 1,89 0,96 2,19 0,82 0,14 

LM-27 G3 2,40 0,44 0,01 2,40 0,44 0,01 

LM-27-D G4 2,24 0,50 0,03 2,24 0,50 0,03 

LM-27-DF G4 2,50 0,45 0,02 2,50 0,45 0,02 

LM-27-P Praia 2,61 0,62 -1,30 2,61 0,62 -1,29 

LM-28 Rio Parnaíba 2,70 0,82 4,41 2,62 0,49 0,03 

LM-29 G2 2,61 1,66 1,78 2,08 0,81 0,05 

LM-29-E Fm. Barreiras 3,34 2,26 1,10 2,22 0,87 -0,49 

LM-30 G2 2,08 0,87 3,92 2,00 0,53 0,08 

LM-31 G1 2,54 1,71 1,66 1,92 0,78 0,17 

LM-32 G1 2,44 1,75 1,81 1,83 0,76 0,27 

LM-33 G1 2,99 1,94 1,42 2,10 0,77 0,24 

LM-34-B Fm. Barreiras 2,77 2,13 1,23 1,75 0,88 0,22 

LM-34-T G1 3,10 1,98 0,93 1,98 0,86 0,24 

LM-35 Rio Parnaíba 2,97 0,99 3,67 2,80 0,46 0,03 

LM-36 G1 2,67 1,76 1,79 2,00 0,70 0,32 

LM-37 G2 2,47 1,55 2,07 2,01 0,71 0,19 

LM-38 G2? 2,75 1,84 1,55 1,96 0,73 0,34 

LM-39 G2 2,19 1,02 3,34 2,04 0,59 0,15 

LM-40 G2 2,26 1,10 3,16 2,09 0,61 0,03 

LM-41 G2 2,59 1,62 1,95 2,05 0,70 0,20 

 





Anexo 7: Resultado da quantificação de minerais pesados 



 

 



Resultados da quantificação de minerais pesados de cada amostra, em valores percentuais de contagem ao miscrocópio petrográfico.
Ponto zircão rutilo cianita turmalina sillimanita sil. Fibrosa apatita andalusita alterita hornblenda anatasio estaurolita outros Epidoto Opacos rzi

LM-02 64 26 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 27

LM-02-E 43 26 13 1 1 0 0 0 0 0 4 4 7 0 34 37

LM-03 57 25 12 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 22 25

LM-03-E 48 27 12 3 3 0 0 1 0 0 2 0 3 0 16 34

LM-04 54 28 13 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 27

LM-05 64 22 7 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12 25

LM-06 68 17 10 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 11 25

LM-07 60 22 12 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 17 21

LM-08 69 23 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25

LM-09 64 25 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 27

LM-10 66 19 9 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 22

LM-11 67 19 8 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 24

LM-12 66 21 7 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 28

LM-13 60 28 7 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 25

LM-14 50 26 14 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 27

LM-15 51 25 14 2 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 20 23

LM-16 53 25 14 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 15 25

LM-17 67 22 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19

LM-18 73 13 7 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 24 17

LM-19-B 65 17 12 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 22

LM-19-T 66 23 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 27

LM-1a-3 68 20 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22

LM-1b-1 48 18 21 2 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 22 27

LM-1b-2 65 23 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 32

LM-1c-1 66 21 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25

LM-20 56 28 10 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13 30

LM-21 59 25 7 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 18 33

LM-22 72 20 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 25

LM-23-B 69 18 9 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 22

LM-23-T 68 21 4 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 18 25

LM-24 53 23 15 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 28

LM-24-E 48 29 16 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 19 36

LM-24-EB 46 25 22 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 17 36

LM-25-B 53 29 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 30

LM-25-E 54 29 11 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 15 30

LM-25-M 50 27 7 4 5 2 0 4 0 0 1 0 0 0 27 40

LM-25-T 49 30 6 1 7 1 0 3 0 0 2 0 1 0 17 34

LM-26 54 29 8 0 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 11 27

LM-27 27 18 13 4 17 8 1 5 0 1 2 0 4 0 28 23



Resultados da quantificação de minerais pesados de cada amostra, em valores percentuais de contagem ao miscrocópio petrográfico.
Ponto zircão rutilo cianita turmalina sillimanita sil. Fibrosa apatita andalusita alterita hornblenda anatasio estaurolita outros Epidoto Opacos rzi

LM-27-D 53 16 9 3 7 5 1 3 0 0 1 0 0 0 20 24

LM-27-DF 50 18 8 1 8 4 2 3 0 0 1 0 3 0 21 19

LM-27-P 22 8 13 6 22 9 4 6 0 3 3 1 3 0 22 24

LM-28 68 19 1 6 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 21 21

LM-29 54 20 7 2 5 2 0 2 0 0 4 0 2 0 19 32

LM-29-E 48 26 11 1 5 2 0 2 0 0 4 0 2 0 18 35

LM-30 69 20 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24 21

LM-31 61 25 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 28

LM-32 55 24 15 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 35

LM-33 52 28 13 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 14 35

LM-34-B 55 25 13 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2 0 14 36

LM-34-T 49 28 16 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 23 29

LM-35 57 24 2 7 1 0 4 0 0 0 2 0 2 0 20 25

LM-36 45 24 17 2 6 0 0 1 0 0 4 0 0 0 20 40

LM-37 56 29 8 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 19 37

LM-38 48 29 17 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 17 37

LM-39 58 29 7 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 17 32

LM-40 57 26 6 3 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 15 35

LM-41 55 27 12 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 21 33

PRE-03 55 14 6 17 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 39

LM-58 17 10 24 8 15 4 0 2 0 9 0 7 0 4 35

LM-59-P 50 10 17 4 8 0 0 1 0 2 0 6 0 1 21

LM-61 45 5 13 8 8 5 0 4 0 5 0 7 0 1 23

LMA-1 48 6 7 7 2 0 0 4 0 4 0 11 0 11 53

LMA-2 5 10 15 17 12 4 0 4 0 18 0 13 1 1 21

LMA-3 62 14 4 6 1 0 0 0 0 6 0 3 0 2 58

LMA-4 68 15 2 7 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 25

LMA-5 53 13 6 17 1 0 0 0 0 1 0 6 0 1 30

LMA-6 33 9 5 37 3 0 0 0 0 2 1 9 0 1 35

LMA-7 67 17 1 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 30

LMA-8 43 8 5 20 5 1 0 3 0 3 0 9 1 3 52

LMA-9 37 11 7 16 4 0 1 3 0 11 0 5 0 5 42

LMA-10 79 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 37

LMA-11 72 7 7 5 1 1 0 1 0 0 0 7 0 1 53

LMA-12 73 13 2 6 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 63

LMA-13 63 17 9 5 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 39

LMA-14 54 15 5 15 1 0 0 0 0 0 0 7 0 2 24

LMA-16 29 18 11 19 5 0 0 1 0 2 0 12 0 1 40

LMA-17 47 8 4 25 1 0 0 0 0 3 0 9 1 1 50



Resultados da quantificação de minerais pesados de cada amostra, em valores percentuais de contagem ao miscrocópio petrográfico.
Ponto zircão rutilo cianita turmalina sillimanita sil. Fibrosa apatita andalusita alterita hornblenda anatasio estaurolita outros Epidoto Opacos rzi

PLM-1 34 10 10 13 3 2 1 1 0 12 1 8 1 6 38

PLM-2 27 11 7 14 3 0 0 1 0 22 0 3 1 10 25

PLM-3 21 11 11 15 6 2 0 1 0 19 0 6 1 6 64

PLM-4P 52 4 7 12 3 1 0 0 0 7 0 3 3 8 44

PLM-5D 53 16 10 7 3 0 1 1 0 3 1 5 1 1 67

PLM-5P 10 1 8 9 5 4 1 2 0 39 0 5 1 15 22

PLM-6D 38 12 5 17 5 1 0 2 0 13 1 2 0 3 28

PLM-6P 16 5 2 5 7 3 1 1 0 41 0 4 3 14 32

PLM-7 46 12 4 12 3 0 1 1 0 12 0 2 0 6 29

PLM-8 13 7 6 16 6 1 1 1 0 37 1 4 0 6 30

PLM-10 49 18 6 15 4 0 0 1 0 1 0 4 0 2 48

PRE-4 5 2 6 21 10 4 1 3 0 28 0 7 0 12 25

S1 14 1 7 14 7 2 1 1 0 32 0 5 1 13 25

S2 68 11 5 7 1 0 0 1 0 0 0 4 0 2 61

S3 37 9 4 33 0 1 0 0 0 2 0 11 1 1 35

S4 66 19 2 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 39

S5 44 16 9 21 2 0 0 1 0 0 0 7 0 0 23

ST3 71 7 4 10 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 67
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