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CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO NAS DUNAS DE NATAL – CAPITAL DO 
RN 

 
Roberto Pereira1 & João Abner Guimarães Junior 2 

 
Resumo – Considerando que a infiltração é o processo de transferência da água da superfície 

para o interior do solo, pretende-se apresentar informações adicionais sobre a capacidade de 

infiltração dos sedimentos eólicos na região de Natal – RN. Ficou bem evidente que a capacidade 

de infiltração diminui com a profundidade. Também se verifica uma maior homogeneização em 

profundidade, pois enquanto próximo à superfície (2 m) a capacidade de infiltração varia de valores 

menores que 5 mm/h até  maiores que 40 mm/h, nas profundidades maiores (6 m) atinge valores 

pouco maiores que 15 mm/hora, o que pode gerar escoamento superficial ou de pele onde ocorrem 

as coberturas de dunas de pequena espessura, próxima à praia. As taxas de infiltrações elevadas nos 

testes de infiltrações confirmam a vulnerabilidade natural dos sedimentos eólicos.  
 
 

Abstract – Whereas the infiltration is the process of transferring water from the surface into 

the soil to provide additional information about the infiltration capacity of Eolian sediments in the 

region of Natal – RN. Became clear that infiltration capacity decreases with depth. Also there is a 

greater homogeneity in depth, because while near the surface (2 m) the infiltration capacity ranges 

from values smaller than 5 mm/h up to greater than 40 mm/h at greater depths (6 m) reaches values 

slightly greater than 15 mm/hour, which can generate run-off or skin where they occur as small 

dunes covers thickness, next to the beach. High infiltration rates of infiltration tests confirm the 

natural sediments wind vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 

 

O município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, está inserido nas chamadas 

micro-bacias de escoamento difuso do litoral Leste e possui um relevo ondulado com elementos 

bem definidos que diferenciam sua paisagem nos seguintes compartimentos de relevo 

(MEDEIROS, 2001): cordões de dunas fixas, dunas móveis, superfície de aplainamento de dunas 

descaracterizadas, planície flúvio-marinha do estuário do Potengi, recifes de arenito ou “beach 

rock”, falésias, rios, riachos e lagoas, conforme Figura 01 a seguir: 

 

Figura 1 – Mapa geológico geomorfológico do município do Natal. Adaptado de Melo (1995) e Melo (1998). 

 

Todo este conjunto geomorfológico se encontra estruturado basicamente em dois tipos de 

formações geológicas: a Formação Barreiras do Terciário e sedimentos eólicos do Quaternário, 

sendo a primeira sotoposta a primeira. 
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Formação Barreiras 

De acordo com a Figura 01, em superfície a Formação Barreiras aflora de maneira restrita na 

Zona Sul de Natal e de forma mais expressiva na Zona Norte, formando algumas vezes falésias na 

linha de costa e vertentes nas margens dos rios, embora sejam típicas as feições de tabuleiros no 

litoral Oriental, como é o caso da parte mais elevada e central no domínio da Zona Norte, onde em 

parte se encontram recoberta pelos sedimentos eólicos recentes.  Segundo o IPT (1981 e 1982) as 

rochas clásticas continentais pouco consolidadas da Formação Barreiras a sul de Natal apresentam, 

a partir da base sobre as rochas carbonáticas do Mesozóico, uma seqüência de arenitos de 

granulação grossa e, em direção ao topo, uma diminuição granulométrica composta de um pacote 

heterogêneo de sedimentos areno-síltico-argilosos pouco consolidados e fracamente selecionados. 

 

Sedimentos eólicos 

O mapa geológico e geomorfológico do Natal (Figura 01) mostra que a maior parte do 

município é praticamente recoberto pelos sedimentos eólicos os quais se encontram como dunas 

fixas, móveis e descaracterizadas (superfície de aplainamento) pelas atividades antrópicas, 

formados pelas areias quartzosas finas a média de coloração variada conforme as idade cronológica. 

Isto porque, as dunas mais antigas denominadas de Formação Potengi por Villaça et al. (1986) 

tendem a ser avermelhadas, as mais novas esbranquiçadas e as de idade intermediárias apresentam 

uma coloração amarelada. Em algumas situações podem apresentar algum conteúdo argiloso como 

provável intemperização da Formação Barreiras, sotoposta, constituindo hoje as coberturas 

latossólicas de Nunes (1996). Conforme o trabalho de Duarte (1995) parte do que se considera 

como Formação Barreiras na Zona Norte poderá corresponder às dunas antigas arrasadas de 

coloração avermelhadas chamadas de Formação Potengi. Segundo Melo (1995), na Zona Sul, as 

dunas apresentam espessuras variadas devido à sua própria geometria, de tal modo que os dados de 

poços do sistema de captação pública d’água da CAERN mostraram uma espessura média em torno 

de 20,0 m.  

Segundo o IPT (1982), a granulometria e o alto grau de seleção e de arredondamento, 

confere a esses sedimentos excelentes características hidráulicas, refletindo-se diretamente na alta 

permeabilidade e velocidade de infiltração. Desse modo, desempenham excelente papel como 

reguladores dos recursos hídricos, na região costeira, transferindo ao aqüífero inferior, a Formação 

Barreiras, por infiltração, considerável volume anual de água, constituindo, indiscutivelmente, o 

reservatório subterrâneo mais importante da bacia costeira.  Melo (1995), a partir das reservas 

reguladoras de águas subterrâneas na Zona Sul de Natal com base no total anual de 70 x 106 m3, 
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avaliadas através da Lei de Darcy, comparou com o volume precipitado de 1600 mm/ anuais em 

uma área de 90 Km2 e encontrou uma taxa de infiltração de 48%.  

 

OBJETIVOS 

Sabe-se que a infiltração é um processo de transferência da água da superfície para o interior 

do solo e em condições favoráveis, como em solos permeáveis com superfície preservada, 

a infiltração retém  no interior do solo grande parte das precipitações pluviométricas, reduzindo 

significativamente o escoamento superficial. Esse processo pode ser natural, infiltrando-se de forma 

difusa diretamente no solo da bacia ou induzido através de estruturas ou equipamentos apropriados 

para esse fim. Portanto, a infiltração é um processo de grande importância prática, pois afeta 

diretamente o escoamento superficial, que é o componente do ciclo hidrológico responsável pelos 

processos de erosões, alagamentos e inundações. 

Com base na importância dos sedimentos eólicos, inclusive relativo à sua vulnerabilidade à 

contaminação por infiltração, pretende-se apresentar informações adicionais sobre a capacidade de 

infiltração, principalmente na Zona Sul de Natal, com base em revisões bibliográficas e 

informações de testes de infiltrações obtidos de empresas privadas.   

 

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DAS DUNAS E FORMAÇÃO BARREIRAS 

 

 Os testes de infiltrações realizados por (MELO, 1995) pelo método de rebaixamento na zona 

não saturado destes sedimentos eólicos para determinação da condutividade hidráulica, conforme 

metodologia de ensaios pontuais da ABGE (1990), mostraram resultados com variações quase 

insignificantes, cuja média ficou em 2,2 x10 -4 m/s.  Esses valores não parecem estar muito 

próximos dos obtidos por outros trabalhos (Tabela 01) na zona saturada.  

Tabela 1  – Resultados dos ensaios de condutividade hidráulica (K) conforme diversos trabalhos para a Zona 

Não Saturada (ZNS) e Zona Saturada (ZS) das dunas. 

 

 

 

 

 

Na 

Local Trabalho – Ano Nível Testado (m) K (m/s) 

Lagoa de Pitimbu Modificado de Melo – 1995 0,00 – 2,90 (ZNS) 1,5 x 10 -6  
Campus 
Universitário 

Modificado de Melo – 1995 0,00 – 14,23 (ZNS) 2,2 x 10 -6 

Lagoa dos 
Potiguares 

Modificado de Melo – 1995 0,00 – 14,66 (ZNS) 2,8 x 10 -6 

Bosque dos 
Namorados 

Modificado de Melo – 1995 0,00 – 23,83 (ZNS) 2,3 x 10 -6 

Lagoa do Preá ACQUA – PLAN – 1978 ZS 2,0 x 10 -4 
Centro Administ. ACQUA – PLAN – 1988 ZS Média de 3,1 x 10 -4 
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Zona Norte foi realizado ensaios de permeabilidade do meio poroso insaturado pelo método de 

rebaixamento acima do nível d’água (MELO, 1998), conforme Tabela 02 seguinte, que corresponde 

as taxas de infiltração adotados nos projetos de drenagem.  

Tabela 2 – Resultados dos ensaios de condutividade hidráulica (K) para a Zona Norte. 

Sonsagem a Trado (1998) Local Nível Testado (m) K (m/s) 

S4 Nova Natal 0,00 – 3,30 1,5 x 10 -5  

S5 Nova Natal 0,00 – 2,00 3,2 x 10 -5 

S8 Extremoz 0,00 – 20,00 

0,00 – 07,00 

1,1 x 10 -6 

2,5 x 10 -6 

S9 Extremoz 0,00 – 13,50 

0,00 – 03,00 

9,9 x 10 -6 

3,2 x 10 -6 

S10 Extremoz 0,00 – 07,50 1,5 x 10 -6 

S11 Nova Natal 0,00 – 18,00 1,2 x 10 -6 

S12 Nova Natal 0,00 – 16,10 2,2 x 10 -6 

S13 Santa Catarina 0,00 – 12,50 2,0 x 10 -6 

S15 Igapó 0,00 – 16,10 1,4 x 10 -6 

S16 Dunas VI 0,00 – 29,00 3,7 x 10 -7 

 

Com relação à condutividade hidráulica da camada superior da Formação Barreiras na Zona 

Sul de Natal, a ACQUA – PLAN (1998) obteve um valor de 1,6 x 10-6 m/s, sendo que a parte 

inferior dos perfis de poços, base da Formação Barreiras, formada dominantemente de arenitos de 

granulometria fina a grossa, apresenta condutividades hidráulicas que variam de 6,7 x 10 -5 m/s 

(captação Guarapes) a 3,74 x 10-4 m/s (captação Lagoa Nova II). A Formação Barreiras na Zona 

Norte (MELO, 1998)  mostra uma condutividade hidráulica (K) variando de 1,9 x 10-5 a 1,4 x10-3 

m/s. 

 

INFILTRAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL NO SOLO  

 

A capacidade de infiltração de um solo é determinada por ensaios de permeabilidade que são 

associados ao método de prospecção empregado, tais como: sondagens a trado e a percussão, poços 

rasos e trincheiras. 

Independente do método empregado, a infiltração da água na superfície de um solo pode ser 

avaliada pela lei de HORTON, dada pela equação seguinte: 

      f = fc + (fo - fc).e-kt 
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Em que: 

      f =  capacidade de infiltração depois do tempo t; 

      fo = capacidade de infiltração inicial (t = 0); 

      fc =  capacidade de infiltração final (t = ∞) ou velocidade de infiltração básica (VIB), muito 

próxima da Permeabilidade ou condutividade hidráulica vertical K do meio saturado; 

      k = constante característica do solo. 

      t = intervalo de tempo; 

 

Estudos realizados pelo SCS (Soil Conservation Service) do Departamento de 

 Agricultura dos Estados  Unidos  chegaram  aos valores da Tabela 3 para os parâmetros da fórmula 

de HORTON.  

 

Tabela 3 - Parâmetros da fórmula de HORTON. 

Classificação hidrológica do solo (SCS) Parâmetros 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Taxa de infiltração inicial do solo seco: fo (mm/h) 250 200 130 80 

Taxa de infiltração final do solo úmido: fc (mm/h) 25 13 7 3 

Constante característica 2 2 2 2 

 

PERMEABILIDADE DA ÁREA DE RECARGA EFETIVA DO AQÜÍFERO DE NATAL 

 

As figuras seguintes apresentam os resultados dos testes de infiltração nas bacias XVII San 

Vale/Cidade Satélite e XIX Lagoinha, que correspondem a área de recarga efetiva do aqüífero de 

Natal, conforme proposta do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Natal 

(GUIMARÃES Jr.; PEREIRA, 2009).   

Os testes de infiltração citados anteriormente compreenderam ensaios de permeabilidade do 

meio poroso insaturado pelo método de rebaixamento acima do nível d’água. As taxas de infiltração 

da área de recarga efetiva do aqüífero de Natal estão representadas em mapas através de isolinhas 

de mesma taxa de infiltração para as três profundidades seguintes: 2,0 m na figura 2; 4,0 m na 

figura 3 e 6,0 m na figura 4. 

Comparando-se os mapas fica bem evidente que a capacidade de infiltração diminui com a 

profundidade. Também se verifica uma maior homogeneização, pois enquanto próximo à superfície 
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(2 m) a capacidade de infiltração varia de valores menores que 5 mm/h até  maiores que 40 mm/h, 

nas profundidades maiores (6 m) atinge valores pouco maiores que 15 mm/hora. 

 
Figura 02 – Capacidade de infiltração do solo a 2 m de profundidade da área de recarga do aqüífero 

de Natal. 
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Figura 03 – Capacidade de infiltração do solo a 4 m de profundidade da área de recarga do aqüífero 

de Natal. 
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Figura 04 – Capacidade de infiltração do solo a 6 m de profundidade da área de recarga do aqüífero 

de Natal. 
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Estudos recentes (FUNPEC/CAERN, 2009) no extremo sul da Zona Sul de Natal também 

ressaltaram que essa permeabilidade (K) diminui em profundidade à medida que se aproxima da 

interface dunas-barreiras de acordo com os resultados dos ensaios de permeabilidade executados na 

zona não saturada (Tabela 4), segundo a metodologia da ABGE (1996), em nível variado. Este 

comportamento deve ser devido ao retrabalhamento do Barreiras, conforme anteriormente 

comentado.  

 

Tabela 4 -  Condutividade hidráulica “K” de Alagamar (FUNPEC/CAERN, 2009).  

K (cm/s) Unidade geológica 
10-2 Porção superior da unidade Dunas 
10-4 Porção situada na prox. do contato Dunas x Form. Barreiras 
10-5 Porção superior da Form. Barreiras. 

  

Os valores de “K” encontrados, quando comparados com os valores tabelados (Figura 5), 

conforme apresentados nos ensaios (FUNPEC/CAERN, 2009), foram coerentes com as descrições 

dos perfis litológicos dos pontos testados.  

 

 

 

 
Figura 5 – Padrões de valores de permeabilidade (K) para diferentes materiais geológicos (ABGE, 1996). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a) Para efeito da avaliação da infiltração nos projeto de equipamentos de sistemas de drenagem de 

Natal recomenda-se a adoção da taxa de infiltração final do solo úmido (fc) da fórmula de Horton 

citada anteriormente. Desse modo, como referência para uma análise preliminar das condições de 

infiltração no município de Natal, recomenda-se:  

• Os solos arenosos das coberturas de dunas preservadas como solos tipo A, aplicando-se nesse caso 

aos terrenos dos parques das Dunas e da Cidade e do cordão de dunas de Lagoinha.  

• Nas regiões com cobertura de dunas descaracterizadas recomenda-se a classificação como solo tipo 

B, como é o caso dos bairros de Candelária e Mirassol e tendendo para uma classificação de solos 

tipo C em Lagoa Nova, Dix Sept Rosado, Tirol e Petrópolis e na Zona Norte. 

                   102                  1                    10-2                10-4                 10-6                10-8 K (cm/s) 
             

Material 
geológico Pedregulhos Areias Areias finas siltosas e 

argilosas, siltes argilosos Argilas 
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• Nas locais com formações de solos de fundo de lagoa, tal como em Capim Macio e solos aluvionais 

do bairro da Ribeira e nos afloramentos do Barreiras recomenda-se a classificação como solo tipo 

D. 

b) As características de drenagem de Natal - bacias de drenagem fechadas com solos permeáveis - 

recomendam o desenvolvimento de uma política de indução do processo de infiltração como 

elemento de drenagem, a partir da preservação de áreas de infiltração nos lotes e a construção de 

reservatórios de infiltração para receber as águas do sistema público de drenagem e promover a 

recarga induzida do aqüífero. 

c) Devido à diferença na capacidade de infiltração entre os sedimentos dunares e a Formação 

Barreiras, esta deve funcionar como uma barreira às taxas de recargas artificais elevadas, devendo 

ocasionar elevação da superfície freática, assim como a formação de escoamento superficial ou de 

pele decorrente do afloramento da mesma onde ocorrem as coberturas de dunas de pequena 

espessura, próxima à praia, por exemplo.  

d) As taxas de infiltrações elevadas nos testes de infiltrações confirmam a vulnerabilidade natural dos 

sedimentos eólicos.  
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