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RESUMO 

 

 

Com o processo de urbanização que as cidades brasileiras vem passando, 
Natal/RN não foge a regra das demais, tendo ocorrido uma urbanização acelerada, 
desordenada e planejada – porém não aplicada,  vem provocando um elevado 
aumento dos problemas socioambientais. Um dos preocupantes problemas 
verificados é a mudança na paisagem costeira, que tem causado sérios danos à 
população da cidade, mais, especificamente, do bairro de Ponta Negra. Para os 
estudos geográficos, a questão da ocupação das praias que vem se intensificando 
nas últimas décadas, é de grande importância, pois estes, além de servirem de 
moradia na nova configuração urbana, têm incorporado novas formas de 
interferência ambiental, sem que haja ao mesmo tempo o avanço do conhecimento 
necessário para um uso mais adequado e racional dos espaços litorâneos. Com 
isso, o presente trabalho teve como objetivo principal estudar a paisagem costeira 
da Praia de Ponta Negra, na cidade de Natal/RN, verificar e analisar os efeitos 
causados pela ação antrópica e natural, e como isto reflete na qualidade de vida da 
população residente, trabalhadora e dos freqüentadores e também as 
transformações da paisagem da área objeto de estudo, desde 1970 até 2010. A 
metodologia utilizada seguiu duas etapas, a primeira correspondeu ao trabalho de 
gabinete – levantamento bibliográfico e redação textual; e a segunda, ao trabalho 
empírico – realização da caracterização ambiental e a aplicação dos questionários. 
Podemos então, mensurar que Ponta Negra, está muito susceptível as mudanças 
ambientais, tanto ocasionadas pela dinâmica natural da praia, quanto das ações 
humanas sobre esse espaço bastante frágil e mutável, necessitando assim, de um 
estudo sistemático mais aprofundado sobre a paisagem costeira. Para que haja uma 
minimização da alteração das paisagens nas zonas costeiras é preciso que tenha 
uma gestão integrada dos ambientes, com base no planejamento das ações e no 
(re) ordenamento territorial das ocupações desses espaços tão importantes, tanto 
ambientalmente, quanto sócio-economicamente. Pois, só assim, teremos um 
desenvolvimento sustentável e um uso adequado desse espaço. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem Costeira. Ponta Negra/RN. Zona Costeira. 

Urbanização. 
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ABSTRAT 

 

 

With process urbanization process the Brazilian cities have been goin  
through, Natal/RN does not differ from the other ones, it has had a fast, inordinate 
and planned urbanization, but not applied, it has caused a high increase of social 
environmental problems. One of the worrying problems observed is the change in the 
coastal landscape, which has caused serious damage to the city‟s population, more 
specifically, of Ponta Negra beach neighborhood. For the geographical studies, the 
issue, concerning the occupation of the beaches that has been getting higher and 
higher in the last decades is extremely important because these, in addition to being 
used as homes in the new urban configuration, have incorporated new ways of 
environmental interference, without a simultaneous advance of knowledge which 
would be necessary for a more suitable and rational use of litoral spaces. Thus, the 
current assignment aimed to focus the coastal landscape of Ponta Negra Beach, in 
the city of Natal/RN, checking and analyzing the effects caused by anthropic and 
natural action, and the way it reflects in the quality of life of the resident, working 
population and of the frequenters as well as the landscape transformations in the 
area which is object of study, from 1970 through 2010. The methodology used 
followed to stages, the first concerned the theoretical work – bibliographic surveying 
and composition; and second one the empirical work – marking of the environmental 
characterization and application of the questionnaires. So, we can measure that 
Ponta Negra, is very susceptible to environmental changes, the ones caused by the 
natural dynamics of the beach, as well as the human actions (society) in this really 
fragile and mutable space, so it needs, a more profound systematic study about the 
coastal landscape. In order to reach a minimization of the change of the landscapes 
in the coastal zones there must be an integrated management of the environments, 
based on the planning of actions and territorial reordination of the occupations of 
these so important spaces, environmentally, as well as socioeconomically. Whereas, 
only this way, we will have a sustentable development and a suitable use of that 
space. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Com as mudanças que vêm ocorrendo nas grandes e médias cidades, 

devido, principalmente, ao processo de urbanização – que consiste no aumento 

relativo da população das cidades acompanhadas, portanto, pela redução da 

porcentagem dos contingentes populacionais do campo e melhoria de infraestrutura 

existente nas cidades. Segundo Souza (2007, p.20) afirma que a [...] cidade é vista 

como um espaço de concentração de oportunidades de satisfação de necessidades 

básicas materiais e imateriais, mas, também, como um local crescentemente 

poluído, onde se perde tempo e se gastam nervos com engarrafamentos, onde as 

pessoas vivem estressadas e amedrontadas com a violência e a criminalidade. 

Diante do exposto pode-se inferir que as cidades sofreram modificações 

drásticas com o processo de urbanização e industrialização, a qual provocando 

sérios problemas sociais e ambientais para a população e para a paisagem. Isso 

pode ser demonstrado em Moraes (1999, p.41) quando afirma que: 

 

Industrialização e urbanização, crescimento urbano, favelização e 
disseminação de segundas residências. Trata-se de processos que 
diz respeito fundamentalmente à ocupação dos entornos das 
grandes cidades litorâneas, alargando esses territórios citadinos por 
meio da urbanização de suas periferias e adjacências. Com isso, se 
conformam as metrópoles da zona costeira e crescem algumas 
capitais estaduais localizadas na costa (estruturando pré-metrópole). 

 
No processo de urbanização das cidades brasileiras, onde a ocupação urbana 

aconteceu desordenadamente, acelerada e de forma não planejada, a cidade de 

Natal/RN não foge a regra das demais. Teve uma urbanização também acelerada, 

desordenada, porém foi planejada, mas não efetivamente posto em prática, 

provocando um elevado aumento dos problemas sócio-ambientais.  

Torna-se evidente que o processo de urbanização em Natal, fez surgir 

espaços desiguais, consolidando uma região Centro-Sul (Ponta Negra) mais 

favorecida e outra Oeste-Norte menos favorecida; tal dualidade está apoiada em 

estruturas de segregação e auto-segregação, onde se localizam os extremos da 

cidade, relacionados com a qualidade habitacional e o valor do uso do solo. 

De acordo com Cunha (1991) a consequência do acelerado crescimento 

urbano, esta diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico, desta forma, 

agravaram-se os problemas existentes na cidade. Tentando resolver essa situação, 

a população fez pressão junto ao poder público, para que este fornecesse mais 

incentivos em determinados setores, sobretudo no de habitação. 



O desenvolvimento metropolitano veio, portanto, acompanhado destes 

problemas, tais como: a falta de moradias e favelização, a carência de infra-estrutura 

urbana, o crescimento da economia informal, a poluição – do ar, do solo, das águas 

e sonora, o aumento do fluxo do trânsito, aumento da população pobre e ocupação e 

uso de áreas de mananciais, entre outros. 

Os problemas sócio-ambientais, então, vêm aumentando e um dos mais 

graves deles é a questão da mudança na paisagem costeira, que envolve uma série 

de questionamentos, como por exemplo: os processos erosivos, o desgaste da 

qualidade de vida da população, as transformações e a deterioração da paisagem. 

Ao analisar os bairros da cidade de Natal, o bairro de Ponta Negra, se 

destacou devido as suas reais mudanças na paisagem, e como vem se 

desenvolvendo. Suas várias construções conduziram para o bairro uma 

dinamicidade tanto no aspecto econômico, social, ambiental como no político. A 

instalação do comércio hoteleiro local, do comércio formal e informal e a construção 

da via costeira ocasionaram um impulso ao povoamento demasiado da zona 

Administrativa Sul da cidade em detrimento às demais zonas da cidade.  

Mendes (1989) afirma que Ponta Negra foi um dos primeiros bairros que 

abrigaram os conjuntos habitacionais destinados a uma população de poder 

aquisitivo mais elevado, levando a construção dos conjuntos de Ponta Negra e 

Alagamar, além da intensificação de enormes casarões à beira mar, provocando 

significantes transformações na área em estudo. 

O que vem nos chamar a atenção são as transformações que estão sendo 

provocadas na zona costeira do bairro de Ponta Negra. Nesse sentido, faz-se 

importante ressaltar que a zona costeira de acordo com a Constituição da República 

Federativa do Brasil, capítulo VI, artigo 225, parágrafo 4 (apud MORAES, 1999) 

corresponde a um “Patrimônio Nacional, cuja utilização far-se-á, na forma da lei, 

dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais”. Vale frisar que o conceito de zona costeira é 

algo complexo e a utilização desse vai depender do uso que se fará dela.  

Para tanto, o conceito de Silveira (2002, p.16) sobre zona costeira abarca 

que: 

A zona costeira constitui uma área de transição entre o continente e 
o oceano, onde se concentra um grande número de atividades 
fundamentais ao homem, relacionadas a fatores socioeconômicos e 
qualidade de vida. Essas atividades normalmente situam-se em 



compartimentos geomorfológicos de estrutura frágil diante das 
intervenções antrópicas, devido a sua complexidade ambiental, onde 
atuam conjuntamente vários elementos naturais, tais como: ventos, 
ondas, correntes, precipitações pluviométricas, marés, insolação, 
evaporação, erosão e deposição.  

 
Nesse fragmento fica evidenciado todos os processos que ocorrem na zona 

costeira e que sofreram transformações na paisagem de uma área. Cabe frisar que 

os estudos dos fatores naturais e sociais surgem como ferramenta de enorme 

relevância para o entendimento das modificações impostas ao meio ambiente. 

Desse modo, a preservação do ambiente praial e a proteção das propriedades 

costeiras requer um entendimento profundo dos processos costeiros. Vale ressaltar 

que zona costeira é diferente de orla marítima, isso pode ser comprovado em Dias 

(2009. p. 279): 

Zona costeira não pode ser confundida com “orla marítima” que é a 
faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo 
uma porção marítima e outra terrestre, caracterizada pela interface 
entre a terra e o mar – Decreto Federal (5.300/2004, art. 22). A 
definição da faixa terrestre da zona costeira abrange a integralidade 
do território do município que sofre influência direta dos fenômenos 
ocorrentes na zona costeira. Assim, não se pode dizer, por exemplo, 
que um município tem apenas uma parte – defronte ao mar – 
costeira. Nesse caso, o município, em sua integralidade é costeiro. 
Observe que, pela definição legal, um município pode ser costeiro 
mesmo não esteja situado defronte para o mar.  

 
 Nessa perspectiva, fica evidente a diferenciação entre a zona costeira onde 

será a área a ser trabalhada e a orla marítima a qual está inserida a mesma. Dessa 

forma, não se pode descurar que essa zona é uma área considerada 

constitucionalmente como patrimônio nacional e que seus ecossistemas são frágeis 

e necessitam de permanente proteção. Com isto, se faz necessário um estudo bem 

mais aprofundado sobre essa temática.  

Nesse sentido, o espaço geográfico se define por ser uma construção social, 

carregada de história, valores e diversos significados, que vem sendo estabelecidos 

ao longo do tempo pela sociedade. Parece conveniente dizer que o espaço 

geográfico é uma construção da sociedade materializada nos objetos e ações nesse 

espaço social e é isso que se verifica na praia de Ponta Negra em Natal. De acordo 

com Andrade (1984), o espaço é assim o lócus de ações de disputa no seu processo 

de apropriação, quando: 

 



No processo de produção do espaço para alguns e não para 
todos, da sociedade, escudada no poder político do Estado, 
organiza no território visando utilizá-lo de determinadas formas e 
com determinados fins. Procurando maximizar a utilização do 
espaço, a sociedade, ainda sob a égide do Estado, vai 
aperfeiçoando cada vez mais as formas materiais e sociais de 
utilização do território e estas transformações nos meios, nas 
técnicas, vão provocar conseqüências que levam à necessidade 
de reformulação desses fins a serem atingidos. E estes se 
reformulam em função dos jogos de interesses, de pressões e de 
poder existentes entre grupos e classes sociais (ANDRADE, 1984, 
p.19). 
 

 Diante disso, o espaço se constitui como um produto social e que se encontra 

em constante processo de produção e/ou (re) produção, em decorrência das ações 

humanas sobre o espaço vivido, conferindo ao mesmo tempo características 

próprias de cada fase de evolução da sociedade. Nesse sentido, afirma-se que a 

paisagem costeira é parte integrante do espaço geográfico e esse se constitui numa 

área de fácil transformação, uma vez que o espaço é o suporte crucial para a 

realização das atividades econômicas. 

Nesse aspecto, Cavalcanti (2007) afirma que a visão geográfica de espaço 

passa necessariamente pela abordagem integrada, apesar de em alguns casos 

tenham-se que realizar uma análise isolada dos elementos que compõem o quadro 

natural, entretanto estarão sempre direcionados a uma caracterização do conjunto, 

combinados pelos diferentes compartimentos naturais e suas interdependências, 

aliadas aos fatores de ordem socioeconômica e político-administrativa e de suas 

respectivas interfaces com o ambiente natural e suas possíveis alterações. Diante 

do exposto, os questionamentos feitos na pesquisa foram: 

 

 Quais são as mudanças ocorridas na paisagem costeira de Ponta Negra? 

 Como essas alterações vêm afetar tanto o meio ambiente quanto a qualidade 

de vida da população da área? 

 Como se configura o (re) ordenamento espacial do bairro após as mudanças 

na paisagem costeira da década de 1970 à 2010?  
 Como tentar amenizar as alterações na paisagem costeira da praia e do 

bairro? 
A transformação da paisagem costeira traz consigo uma nova configuração 

espacial, novo uso do espaço apropriado e uma determinada dinamicidade que 



antes era inexistente, além de transformar a qualidade de vida da população local e 

dos transeuntes da área em estudo.  

Com isso, a pesquisa teve como objetivo principal estudar a paisagem 

costeira da Praia de Ponta Negra, na cidade de Natal/RN, verificando e analisando 

os efeitos causados pela ação antrópica e natural, e como isto reflete na qualidade 

de vida da população residente, trabalhadora e dos freqüentadores, e também as 

transformações da paisagem da área objeto de estudo, desde 1970 até 2010. Teve 

como objetivos específicos: 

 

 Estudar o processo de urbanização do bairro de Ponta Negra em Natal, 

dando um enfoque para a paisagem costeira da praia de Ponta Negra; 

 Identificar e analisar os problemas causados pela ação antrópica e natural na 

zona costeira da praia de Ponta Negra, em Natal/RN; 

 Analisar as modificações da paisagem costeira fazendo uma relação com a 

qualidade de vida da população da área em estudo; 

 Indicar o que deve ser feito para amenizar as transformações que vêm 

ocorrendo na paisagem costeira na área objeto em estudo. 

 

Conforme os questionamentos levantados desta pesquisa, pode-se ressaltar 

que a paisagem costeira é de extrema importância para a população, pois as 

intensas modificações provocadas pelas atividades humanas (os processos de 

urbanização, industrialização e demanda de serviços) provocam alterações sócio-

ambientais muitas vezes irreversíveis. Isso vem gerando sérios problemas, tais 

como: a diminuição da qualidade de vida dos moradores, trabalhadores e 

freqüentadores da área, como alterações naturais no meio ambiente. 

          Assim sendo, é necessário estudar as questões ambientais, sociais e as 

causas desses problemas e elencar as alternativas de amenização desses mesmos 

problemas na área em estudo, que é relevante para toda população da cidade de 

Natal, para a Grande Natal, e para o próprio Estado do Rio Grande do Norte. 

Essa dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos que 

descreveremos de forma clara e objetiva.  

A primeira parte corresponde a INTRODUÇÃO do trabalho, no qual faz 

menção a todas as questões que foram abordadas no decorrer de todo trabalho. 



A segunda parte, A ÁREA DE ESTUDO: PONTA NEGRA NO CONTEXTO 

DA METRÓPOLE NATAL, aborda as questões relacionadas à localização, aos 

aspectos físicos (geologia, geomorfologia, pedologia, clima, hidrologia) do município 

de Natal, dando ênfase ao bairro de Ponta Negra, além também de mencionar os 

aspectos culturais locais. Nessa parte, também será elencado o breve histórico da 

cidade de Natal, e logo em seguida, do bairro de Ponta Negra. Ainda teremos um 

sub-tópico que está atrelado aos planos urbanísticos e aos planos diretores pelos 

quais a cidade passou, para, assim, podermos citar as mudanças no ordenamento 

pelo qual a área em estudo está passando. 

A terceira parte, O CONCEITO DE PAISAGEM: DIVERSIDADE DE 

OLHARES trata do desenvolvimento do conceito de paisagem nas diversas 

correntes do pensamento geográfico, levando em consideração as escolas de 

pensamento geográfico. Em seguida, foram elencados os elementos que compõem 

a paisagem costeira, a dinâmica do espaço nas praias modificando a paisagem, 

sendo provocadas pela ação antrópica e natural. E por último, abordaremos o 

crescimento e as transformações nas funções das cidades. 

A quarta parte, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, discute as etapas 

que foram feitas para a realização da pesquisa: o trabalho de gabinete e o trabalho 

empírico.  A primeira foi a realização do levantamento bibliográfico para buscar o 

embasamento teórico – conceitual a cerca do assunto e da área objeto de estudo. A 

segunda etapa correspondeu ao trabalho empírico, que consistiu na aplicação de 

questionários e da caracterização ambiental da praia de Ponta Negra.  

A quinta parte, MUDANÇAS NA PAISAGEM COSTEIRA DA CIDADE DE 

NATAL/RN, foi realizado um resgate sobre as modificações pelas quais a paisagem 

costeira de Natal vem passando, principalmente relacionada ao “novo” (re) 

ordenamento urbano e suas consequências. Logo em seguida, foram mencionadas 

as mudanças ocorridas no bairro de Ponta Negra e como essa se encontra 

estruturado. Nessa parte foram destacados ainda, os elementos modificadores de 

paisagem costeira e sua influência na dinâmica territorial da área em estudo, além 

também, da qualidade de vida dos moradores, trabalhadores e frequentadores que 

está sendo afetada pela transformação da paisagem costeira. Por último, foram 

abordados os resultados encontrados durante a parte empírica, na qual iremos tecer 

uma correlação entre os dados secundários com os primários. Como também, 

mostrará que as mudanças ocorridas na paisagem costeira de Ponta Negra estão 



contribuindo para aumentar os problemas sócio-ambientais na área, além de afetar a 

qualidade de vida da população, o ordenamento da cidade e prejudicar a paisagem. 

Na sexta parte, CONSIDERAÇÕES FINAIS propusemos a realizar algumas 

considerações sobre os resultados da pesquisa empírica finalizada, nas quais 

apresentamos características das mudanças da paisagem costeira de Ponta Negra. 

Além disso, teceremos algumas recomendações ou caminhos para diminuição 

desses problemas, visando a amenização do problema. 

Assim, com mais esse trabalho poderemos contribuir teoricamente para 

compreensão da paisagem costeira, esclarecendo assuntos como as mudanças na 

paisagem costeira de Ponta Negra, na qualidade de vida e mostrando através da 

caracterização ambiental até aonde vai a interferência antrópica no desequilíbrio 

ambiental na área em estudo. E que a população possa conviver com a 

problemática existente de forma sustentável, para que a marca do homem nesse 

espaço seja positiva no meio em que ele vive, deixando um legado de 

desenvolvimento e respeito ao meio ambiente no tempo histórico. Portanto, é 

necessário se estudar as questões sociais e ambientais, suas causas e elencar as 

alternativas de amenização desses problemas na área, que é relevante para toda 

população da cidade de Natal e também para todo o Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

22  AA  ÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDOO::  PPOONNTTAA  NNEEGGRRAA  NNOO  

CCOONNTTEEXXTTOO  DDAA  MMEETTRRÓÓPPOOLLEE  NNAATTAALL  
 
 
 
 

OOss  âânngguullooss  ppaarraa  vveerr  ee  aammaarr  aa  cciiddaaddee  nnããoo  ssããoo  ooss  

mmeessmmooss  nnooss  iinnddiivvíídduuooss..  EEssccoollhheemmooss  ddiiffeerreenntteemmeennttee..  

AA  pprróópprriiaa  rreeccoorrddaaççããoo  tteemm  ssuuaass  ccoorreess  ee  ddiissttaanncciiaa  

ppaarraa  qquueemm  ppoossssuuii..    

  

LLuuííss  ddaa  CCââmmaarraa  CCaassccuuddoo  ((11996688))  



            A área estudada corresponde a um dos bairros do município de Natal, no 

Estado do Rio Grande do Norte, o bairro de Ponta Negra, cujas coordenadas em 

UTM são: 9.351.000m / 256.000m; 351.000m / 259.000m; 9347.800m / 256.800m; 

9.348.800mS /256.800mW; 9.348.800m / 256.000m (Mapa 2.1). Esse se insere na 

Região Administrativa Sul, possuindo uma área de 707,16 ha. O bairro obteve seus 

limites definidos pela Lei nº. 4.328, de 05 de abril de 1993, na qual foi oficializada 

após publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte em 07 de 

setembro de 1994 (Prefeitura Municipal de Natal – PMN/SEMURB, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2.1: Bairro de Ponta Negra com sua localização na cidade de Natal/RN. 
Fonte: PMN. SEMURB, 2009 / IDEMA 2008. Datum: WGS 84 

Organização: Janny Suenia Dias de Lima, 2011. 



De acordo com a delimitação dos bairros feita pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, ao Norte Ponta Negra limita-se com o 

bairro de Capim Macio e o Parque das Dunas, ao Sul com o município de 

Parnamirim, ao Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o bairro de Neópolis. 

 O bairro de Ponta Negra é parte integrante da Zona de Adensamento Básico, 

para a qual o Plano Diretor de Natal - PDN (Leis Complementares nº. 07/94 e nº. 

22/99), determinou a densidade máxima de 225 hab/ha e o coeficiente de 

aproveitamento de 1,8. Ainda incidem sobre este bairro (segundo a Lei nº 3.607/87, 

que dispõe sobre uso e prescrições urbanísticas da Zona Especial Turística 1 – ZET 

1, mantida através do artigo 62 do PDN/94), duas áreas consideradas frágeis do 

ponto de vista ambiental, denominadas Zona de Proteção Ambiental (ZPA). Na área 

em estudo tem-se a ZPA 5 e ZPA 6. A primeira ZPA refere-se à área de associação 

de dunas e de lagoas, regulamentada pela lei nº 5.565/2004, enquanto que a 

segunda, refere-se ao Morro do Careca e dunas associadas e seu entorno. No ano 

de 2000, entrou em vigor a Lei Complementar n° 027 que criou a Zona Adensável de 

Ponta Negra, estabelecendo novos parâmetros de densidade e aproveitamento, em 

função de melhorias implantadas na infra-estrutura do bairro (PMN/SEMURB, 2009).  

 Na área, objeto de estudo, segundo dados da PMN/SEMURB (2009), há duas 

áreas que possuem limitações urbanísticas e ambientais, que são: Área Especial de 

Interesse Social (AEIS) – que corresponde a Vila de Ponta Negra, e a outra, 

obedece a uma faixa do bairro denominado de Área Non Edificanti, que tem como 

finalidade a prevenção cênica-paisagística da praia de Ponta Negra (Mapa 2.2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 2.2: Legislação urbanística e ambiental – PDN/2007 

Fonte: PMN. SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – (Jun. 2009) 

 



2.1 ASPECTOS FÍSICOS DA ÁREA EM ESTUDO 

 

 O município de Natal está inserido no litoral oriental do Estado e possui 

170,30 km2 ou 15.565,14 ha (PMN/SEMURB, 2009), encontrando-se na zona 

costeira do Brasil, que por sua vez, abriga em toda a sua extensão uma enorme 

variedade de ecossistemas de importante relevância ambiental, como por exemplo: 

mangues, estuários, restinga, dunas, falésias, baías, recifes, corais, praias, 

planícies, entre outros.  O bairro de Ponta Negra está inserido neste município com 

uma área de 707,16 ha (Carta-imagem 2.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta - Imagem 2.1.1: Localização da praia de Ponta Negra, Natal/RN 
Fonte: PMN. SEMURB, 2009 / IDEMA 2008. Datum: WGS 84 

Digitalização: Janny Suenia Dias de Lima, 2011. 
 
 



2.1.1 Geologia 

 

 A área que corresponde a cidade de Natal, com relação a sua geologia, 

segundo Vilaça (1985 apud PMN/SEMURB, 2009 p.270) é constituída 

estratigraficamente (da base para o topo) por um embasamento cristalino datado do 

período Pré-Cambriano, com ocorrências de granitos, granodioritos, magmatitos e 

gnaisses. Essa estrutura está sobreposta por depósitos mesozóicos 

correspondentes à sequência infra-Barreiras, que por sua vez é formada por 

sedimentos Cretáceos, com a presença de rochas areníticas (em horizonte inferior) e 

de calcário com ocorrência arenítica e argilítica (horizonte superior). Existem ainda 

os depósitos de sedimentos recentes e sub-recentes, representados pelos depósitos 

dunares, praiais, das planícies de deflação, estuarinos, aluvionares e de cobertura 

de espraiamento. 

Essa área caracteriza-se basicamente por terrenos sedimentares 

pertencentes à Formação Barreiras de idade Terciária, onde predominam arenitos 

finos a médios, ou conglomeráticos, com intercalações de siltitos e argilitos, 

dominantemente associados a um sistema fluvial (RN/IDEMA, 2007). De acordo com 

o RN/IDEMA (2007, op. Cit.) pode-se dizer que no entorno da cidade encontram-se 

cordões de Paleodunas (Dunas Fixas) de origem eólica, que são areias bem 

selecionadas, amareladas, inconsolidadas ou parcialmente consolidadas. Já nas 

margens do rio Potengi podem ser encontrados pelitos arenosos, carbonosos ou 

carbonáticos localizados em depósitos de planícies e em canais de marés.  

 

 

2.1.2 Geomorfologia 

 

Com relação à unidade geomorfológica, a cidade de Natal possui terrenos 

planos e suavemente ondulados com a presença de quatro classificações de relevos 

predominantes: a plataforma continental, as formas litorâneas, as superfícies de 

aplainamento e os vales fluviais lacustres (VILAÇA, 1985; VILAÇA et al., 1986).                                                                                                                                        

Na área em estudo, tem-se os denominados tabuleiros costeiros, que se 

caracterizam por uma cobertura arenosa de aproximadamente 2 m, com predomínio 

das cores vermelha e castanha. As bordas desses tabuleiros costeiros são 

geralmente recobertas por dunas de cor clara (RN/IDEMA, 2007). 



A faixa litorânea é composta por depósitos de praias, contendo areias finas, 

médias e grossas, com níveis de cascalho. Associadas às praias atuais e dunas 

móveis, os arenitos e conglomerados com cimento carbonático, definem cordões de 

beach rocks (RN/IDEMA, 2007). Essas características ficam evidentes em toda orla 

marítima da praia de Ponta Negra e do entorno ao Morro do Careca, onde ainda há 

concentração de algumas dunas móveis e fixas (Mapa 2.1.2.1). Com isso, observa-

se que onde possuía dunas fixas, atualmente estão devastadas, devido ao processo 

de uso e ocupação do solo de forma inadequada, principalmente pelo processo de 

urbanização pela qual a cidade já vem passando. Vale ressaltar ainda, a existência 

de um conjunto de dunas fixas e dunas móveis que estão reguladas sobre leis e que 

não podem ser devastadas sem antes ter um estudo prévio, pois existem lagoas em 

torno dessas dunas que auxiliam no abastecimento d‟água na área.  

 

 

 

 

Mapa 2.1.2.1: A Geomorfologia do bairro de Ponta Negra, Natal/RN 
Fonte: PMN. SEMURB, 2009 / IDEMA 2008. Datum: WGS 84 

Digitalização: Janny Suenia Dias de Lima, 2011. 



2.1.3 Pedologia 

 

Os solos do município de Natal podem ser caracterizados de acordo com 

unidades originárias de dois períodos diferentes: Terciário e Quartenário. O primeiro 

trata-se da Formação Barreiras, que está relacionado com as planícies sedimentares 

costeiras (tabuleiros), e formam os Latossolos (solo de tabuleiro), Neossolos 

Quartzoarenico (solo de arisco), e os Podzólicos (solo de tabuleiro), além das 

cortinas cristalinas que estão sobre o embasamento cristalino, composto por granito 

e gnaisse, que dão origem aos Podzóicos, Litossolos e Bruno-Não-Cálcicos (solos 

de cascalho e pedras) (NUNES, 2000). 

O segundo período refere-se às formações mais recentes, que dão origem às 

dunas, formadas pelas Areias Quartzosas Distróficas Marinhas, areia de dunas, – 

Neossolos (EMBRAPA, 1999), Neossolos Quartzoarênico (solo com baixa 

freqüência de argila e ocorrentes nas áreas de tabuleiro costeiro), Latossolo 

Distrófico (apresenta tonalidades de cor amarelada e avermelhada, relevo plano e 

pouca fertilidade), Neossolos Flúvicos (são formados por deposições fluviais com 

boa presença de argila) e os Solos Indiscriminados de Mangues de Textura 

Indiscriminada (solo de sedimentos arenosos ocorrente na Baixada Litorânea) 

(BRASIL, 1971; VILAÇA, 1985; VILAÇA et al., 1986; HIDROSERVICE, 1999). 

 

 

2.1.4 Clima 

 

O clima da área em estudo é classificado como As‟, de acordo com o sistema 

de Köppen. Tem-se nesse o tropical chuvoso com verão seco, com precipitações 

pluviométricas em torno de 1.500 mm anuais, e as temperaturas máximas e mínimas 

compreendidas entre 32º C e 23º C (PMN/SEMURB, 2009). O período chuvoso 

compreende os meses de março a julho, sendo que as máximas estão entre março, 

abril e maio, com chuvas torrenciais e esparsas. As menores precipitações são 

registradas nos meses de setembro a dezembro, que são denominados de meses 

estivais (NUNES, 2000). 

Segundo Nunes (2006) as massas de ar mais importantes são: massa 

equatorial continental (mEc) e a massa equatorial atlântica (mEa). No verão tem-se o 

predomínio da primeira, sendo que, no mesmo período do ano, a mEa não tem 



condições atmosféricas para penetrar além do litoral. Já no inverno, a mEa passa a 

ter mais força, atingindo o interior do Estado, expandindo-se para o continente. Vale 

ressaltar que a influência da mEa no litoral do Estado ocorre durante o ano todo. 

Na região litorânea, os ventos predominantes são os alísios com direção SE – 

NW, responsáveis pela estação chuvosa de março a julho, seguido dos ventos sul 

que predominam os meses estivais (NUNES, 2000). A umidade relativa média do ar 

anual é de 76% e a insolação tem em média 2.700 horas anuais, conforme os dados 

emitidos pelo PMN/SEMURB (2009). 

 A existência dessas condições climáticas favorecem a presença de três tipos 

de classes de vegetação, segundo o RN/IDEMA (2005): a Formação Tabuleiros 

Litorâneos (vegetação presente nos Tabuleiros Costeiros), Floresta Sub-perenifólia 

(vegetação verdejante com presença de folhas de considerável largura) e 

Manguezal (vegetação presente nos mangues). Esses tipos de vegetações 

beneficiam a cidade em vários aspectos.  

 

2.1.5 Hidrologia 

 

Com relação à hidrologia da cidade de Natal, o plano Estadual de Recursos 

Hídricos definiu que as seguintes bacias hidrográficas seriam responsáveis pela 

drenagem presente na região: Bacia do Rio Potengi, do Rio Doce, do Rio Pirangi, 

além da Faixa Litorânea Leste de Escoamento Difuso (HIDROSERVICE, 1999).  

Segundo o SERHID (2005), o rio Potengi limita as Zonas Sul e Norte do 

Município de Natal, possuindo um porte elevado e procede de terrenos cristalinos do 

semi-árido do Estado do Rio Grande do Norte, tornando-se perenizado somente na 

Zona Costeira, devido às contribuições de águas subterrâneas. No domínio da área 

de estudo, o Potengi é afetado pelas flutuações de maré, sendo, portanto, 

salinizado. Já a bacia do rio Doce é o de menor porte e limita a área no seu setor 

norte, estando encravado nos sedimentos da Formação Barreiras e é alimentado 

pelo fluxo superficial da Lagoa de Extremoz e por ressurgências de águas 

subterrâneas desta formação geológica. O rio Pitimbu limita a área no seu setor sul 

e é também de menor porte, se comparado com o Rio Potengi. 

No interior da Zona Sul de Natal, existem três riachos tributários do rio 

Potengi: são os riachos da Prata, das Lavadeiras e do Baldo. Todos eles são 



perenes, sendo que os dois últimos recebem descargas de esgotos, segundo 

SERHID (2005). 

Ao observar as águas subterrâneas, a cidade é formada pelo aqüífero freático 

e pelo aqüífero confinado e semiconfinado, como também de águas subterrâneas 

(BARROS, 2003). Segundo SERHID (2005), as águas subterrâneas retidas nos 

estratos inferiores arenosos da Formação Barreiras compõem a principal fonte de 

suprimento hídrico para a população da cidade de Natal, contribuindo com mais de 

70% no abastecimento da cidade com água potável. De acordo com SERHID (2005, 

p.35-36): 

 

O aqüífero Barreiras é um aqüífero de elevado potencial 
hidrogeológico e apresenta águas de excelente qualidade nas suas 
condições naturais, cujos sólidos totais dissolvidos são inferiores a 
100 mg/l. Essas águas, entretanto, acham-se afetadas pelas 
atividades do desenvolvimento urbano, mediante a utilização de 
sistema de saneamento com disposição local de efluentes, o que tem 
aumentado os níveis de salinidade e levado à contaminação das 
mesmas por nitrato. A captação de água para o abastecimento da 
cidade de Natal é feita através de poços tubulares com 
profundidades que vão de 60 a 116 m e capacidade de produção que 
varia de 60 a 120 m3/h.  

 

De acordo com Nunes (2006), todas as bacias estuarinas existentes no 

Estado do Rio Grande do Norte, estão com seus estuários e mangues degradados e 

poluídos pela deposição de lixo nas mais diversas formas, seja pelos lançamentos 

de excrementos humanos pelos esgotos urbanos e efluentes das indústrias, 

agrotóxicos agrícolas e fertilizantes, quer seja pelos desmatamentos das áreas de 

mangues para os diferentes interesses. Isso provoca o aumento do nível de poluição 

da água do estuário, comprometendo a quantidade e a qualidade do pescado natural 

ou de viveiros instalados na área. Além também de afetar a qualidade da água 

potável consumida pela população da cidade de Natal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 A REALIDADE SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 
Discorrer sobre a cidade de Natal, não é somente falar das belezas 

paisagísticas da área, mas sim fazer todo um aparato histórico sobre a bela história 

e cultura dessa maravilhosa cidade.  

Com base em Gurgel (1999), encontramos na cultura da cidade de Natal, não 

somente praias na terra de Luis da Câmara Cascudo, “um brasileiro feliz”, como 

definiu o poeta Diógenes da Cunha Lima. Existe também uma cultura popular 

herdada de Manoel Marinheiro, Chico Daniel, Câmara Cascudo e no exemplo do 

administrador sintonizado com os anseios do povo natalense, prefeito dos autos 

populares, Djalma Maranhão.  

As principais manifestações culturais representantes na cidade de Natal 

segundo a PMN/SEMURB (2009) são: congos de calçola, araruna, bambelô, boi 

calemba, pastoril, teatro de bonecos populares, artesanato e arte popular e uma 

gastronomia bastante variada. Segundo PMN/SEMURB (2009, p.47): 

 

O boi calemba, outrora festejado nos diversos bairros, fazia a festa 
do natalense. A “Cidade do Sol”, como bem diz seu hino, é lugar das 
procissões, dos pastoris e do entrudo. A terra dos autos folclóricos, 
das feiras de livros, das bibliotecas populares. A Natal de Djalma 
Maranhão, Chico Santeiro, Câmara Cascudo, Defílio Gurgel e tantos 
outros, nascidos ou não aqui, que fizeram, através dos seus saberes 
e fazeres, uma cidade mais bela, porque teimam em preservar suas 
raízes culturais. 

 

O bairro de Ponta Negra destaca algumas manifestações, tais como: o congo 

de calçola, que pode ser contactado por meio do senhor José Pedro Correia, como 

informa Gurgel (1999), o mesmo trabalha no restaurante do SESC, na Cidade Alta; 

pastoril (existe na Vila de Ponta Negra um grupo formado por idosos), artesanato e 

arte popular (o artesanato é formado por peças bordadas, bijuterias fabricadas com 

metal e minerais, tapeçarias, objetos feitos em couro, miniaturas – barcos, peixes – 

enfim um universo da cultura popular – localizada na feira de Ponta Negra, no 

Centro de Artesanato, próximo ao Praia Shopping, além também de artesãs 

informais que estão por toda orla marítima); e uma gama de restaurantes de 

comidas típicas da cidade, com destaque para a carne de sol servida com manteiga 

de garrafa, paçoca, feijão verde, macaxeira frita ou cozida, farofa d‟água, pirão, 

buchada, vísceras e outros miúdos de carneiro, picados, camarão e tapioca.  



Como afirma PMN/SEMURB (2009, p.182), a terra de Câmara Cascudo é um 

verdadeiro convite ao deguste de uma boa culinária, encontrada em todos os cantos 

da cidade. Têm-se também vários doces tradicionais com as frutas regionais, como: 

o doce ou compotas de caju, graviola, cajá, manga, umbu, mangaba, jaca. Outras 

frutas e ervas servem de base para a elaboração de remédios caseiros 

(denominados de lambedores) tais como: romã, corama, hortelã, mastruz e urtiga 

branca.  

Com essa bagagem de manifestações existentes na área de estudo, segundo 

PMN/SEMRB (2009), as danças, músicas, as expressões culturais construídas no 

decorrer dos anos por uma diversidade formadora da província de Câmara Cascudo. 

A cidade de Natal é, como as demais cidades, um ser vivo. Ao longo processo de 

transformação que a cidade vem enfrentando, o que vai diferenciá-la das demais 

serão suas identidades culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA CIDADE DE NATAL/RN 

 

No Brasil observa-se que as cidades foram estabelecidas, seguindo o padrão 

litorâneo (surgimento das cidades a partir da expansão do território brasileiro), não 

só pela função das áreas, repassadoras dos produtos exportadores, mas levando 

em consideração principalmente os ciclos econômicos, como também a divisão 

social do trabalho. A cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, não 

foge a regra das demais cidades brasileiras, situa-se no litoral oriental, fundada em 

1599, na Região do Nordeste.  

A construção do Forte dos Reis Magos, no final do século XVI, contribuiu para 

fundar a cidade de Natal, mas foi somente no decorrer do século XVII que iniciou-se 

o processo de ocupação e produção do espaço de Natal. Esse processo 

correspondia a uma política de Portugal, que buscava conquistar e explorar o litoral 

brasileiro tendo em vista à criação de pequenos povoados que lhes proporcionasse 

novos produtos para serem comercializados na Europa. 

Mesmo após a sua fundação, a cidade de Natal teve um crescimento 

populacional bastante lento. De acordo com Cascudo (1968, p. 217), o bairro da 

Ribeira, onde se localizava o porto da cidade, era o principal centro comercial de 

Natal, que “não tinha indústrias e seu porto valia como escoadouro legal, sempre 

preterido pela sonegação de pontos de embarque clandestino para Pernambuco”. 

Então podemos afirmar que a cidade resumia a uma pequena área. Com o passar 

dos anos, no fim do século XIX, teve início a industrialização em Natal, voltada para 

o comércio externo, no qual começaram a ocorrer as instalações das primeiras 

fábricas, o equipamento do porto, infraestrutura urbana e os setores de transportes 

ferroviários, marítimos e terrestres. Com isso, ressaltamos as modificações advindas 

das tendências expansionistas das cidades, conforme Cascudo (1968, p. 227): 

 

Ao aparelhamento do porto, a fiscalização, como programas 
complexos, empregando operários de várias especialidades, 
mergulhadores, ferreiros, carpinteiros, calafates, pedreiros, 
armadores de botes e de pontões, todos com salários regulares e 
tendo necessidade de viver próximo as obras, impulsionaram as 
Rocas. 

 

 A cidade de Natal começou a atrair inúmeros imigrantes, principalmente do 

interior do Estado, devido às recentes transformações, principalmente pela abertura 



de novas vias de circulação, aumento da malha ferroviária, dos trilhos de bonde, no 

qual formaram pequenos aglomerados, que por consequente deu origem a novos 

bairros da cidade, tais como: as Rocas, Alecrim e outros. Vale ressaltar que essas 

transformações ocorridas nesse período não foram feitas pelo poder público, como 

destaca Furtado (2008, p. 46): 

 

Deve-se aqui ressaltar que as intervenções públicas anteriormente 
apontadas e a busca pela dinamização da economia urbana não 
foram capazes de promover transformações no ordenamento nem 
tampouco na estrutura viária da cidade, ficando estas 
(transformações) por conta das necessidades provenientes da base 
militar norte-americana. 

 

 Em meados da década de 1950, Natal teve uma participação na Segunda 

Guerra Mundial, sediava uma base área norte-americana, que dava apoio às 

operações bélicas pelo Oceano Atlântico e também pelo norte da África. Isso 

resultou na expansão da cidade e no crescimento populacional. A atuação do 

Estado implementou alguns serviços urbanos que eram desprovidos que ficou sendo 

extremamente necessários no período. A partir dessa ocasião, a cidade começou a 

crescer cada vez mais e intensificou a concentração urbana em determinadas áreas 

da cidade de Natal. Esse fato fica evidenciado nas palavras de Clementino (1995): 

 

Nesse período, a dinâmica do crescimento da cidade de Natal esteve 
diretamente vinculada à participação do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial, por intermédio do acordo político firmado com os Estados 
Unidos e de seus desdobramentos. A definição da cidade como 
estratégico das forças armadas intensificou as atividades de 
comércio e serviços, configurando-se um acréscimo populacional 
significativo.  

 
Desse momento em diante, a cidade passou a ter um intenso crescimento 

populacional. Com isso, fez surgir novos bairros: Lagoa Nova, Nova Descoberta, 

Cidade da Esperança entre outros (CASCUDO, 1968).  

Como todo crescimento, o mesmo gera consequências, tais como: sérios 

problemas de abastecimentos, de moradia, de infraestrutura urbana (transportes, 

hotéis, saúde, entre outros), custo de vida e o aumento das migrações do interior 

para a capital do Estado (FURTADO, 2008). A população vivenciava as novas 

funções que estavam sendo implantadas e impostas pela guerra, no qual sentiu 

seus reflexos direto na alta dos preços, da especulação imobiliária, e viu por vezes, 



a ameaça do desabastecimento da cidade devido o despreparo para receber o 

tamanho do contingente populacional, que ali se instalava. De acordo com Furtado 

(2008), em razão da especulação imobiliária, a cidade vê o aparecimento dos 

primeiros loteamentos, indicando um vetor de expansão do mercado de terras rumo 

à Zona Sul, que margeava a Parnamirim Road em um traçado que abria diferentes 

artérias paralelas à “pista”. 

 Na década de 1950, a população da cidade atingia a marca dos 103.215 

habitantes e apresentava uma dotação de equipamentos urbanos e de serviços bem 

mais expressivos, dados do IBGE (1980). Vale frisar que, a guerra modificou, com 

chegada dos imigrantes (nacionais e estrangeiros), não somente a expansão da 

cidade, mas também as relações sociais e culturais, os costumes, a vida social da 

cidade e principalmente, a sua espacialidade, Furtado (2008). 

 Nas décadas de 1960 e 1970, ocorreu um crescimento populacional 

constante, assim como também uma ocupação das áreas limítrofes do espaço 

construído da cidade. Um fator impulsionador foi a política de investimentos da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, criada em 1959, 

com o objetivo de estimular o processo de industrialização da região, tendo em vista 

superar a desigualdade social. Como consequências desses investimentos surgem, 

na década de 1970, o Parque Têxtil Integrado e o Distrito Industrial de Natal – DIT. 

Com a criação da SUDENE, deu início às políticas de investimentos do Governo 

Federal, principalmente no setor industrial. Vale ressaltar que esses não foram, ao 

longo dos anos, um fator preponderante na economia da cidade. O que se teve foi 

uma indústria de transformação aliada às políticas originárias do Sistema Financeiro 

de Habitação – SFH, via Banco Nacional de Habitação – BNH, que contribui para 

acelerar o fluxo migratório das cidades do interior do Estado para a capital Natal, 

devido a exigência de uma demanda considerável de mão-de-obra para o trabalho. 

 Dessa forma, a dinâmica da economia de Natal foi-se modificando no período 

de expansão dos projetos da SUDENE, por meio dos incentivos do Fundo de 

Incentivos para Região Nordeste – FINOR, que se refletia em um pequeno 

crescimento, marcado principalmente, pela seletividade de investimentos na capital, 

tanto do ponto de vista setorial como espacial, Furtado (2008). 

 Se, de um lado, havia as grandes obras, por outro, essa infraestrutura 

viabilizava a expansão dos “conjuntos habitacionais”. Com a implementação desses 

conjuntos, Natal foi considerada a cidade-piloto, que, num momento inicial, segue o 



eixo centro-sul e oeste, para posteriormente, com o novo surto populacional, 

expandir-se em direção à Zona Norte, para onde foram, em sua maioria, as classes 

sociais de menor poder aquisitivo. Costa (2000, p. 95) corrobora tal opinião ao dizer 

que: 

Em Natal, [...] a urbanização não se deu de forma isolada e diferente 
dos demais centros urbanos nacionais; no entanto, alguns fatos que 
são „específicos‟ da cidade marcaram esse processo, não 
corresponde de todo no quadro geral nacional. É importante destacar 
que o crescimento populacional da cidade esteve sempre atrelado, a 
exemplo de outros centros do país, ao elevado crescimento 
vegetativo e ao intenso fluxo migratório vindo do interior do estado e 
de estados vizinhos, provocado, quase sempre, pelas secas 
periódicas e pelo fato de a cidade se constituir, ao longo do tempo, 
fator de atração para essa população de migrante. 

  

 Em conformidade ao modelo industrial excludente, tem-se em Natal, um 

crescimento urbano acelerado e uma verdadeira segregação e fragmentação 

socioespacial, o que gerou graves problemas na cidade, tendo destaque o de 

moradia. Para tentar amenizar o problema de moradia, a política habitacional 

continuou nas décadas seguintes (1970 e 1980), através dos mecanismos 

estabelecidos pelos governos militares por meio do SFH. Durante esse período, 

vários conjuntos habitacionais de casas e apartamentos para diversos segmentos da 

sociedade foram construídos.  

A retomada da política habitacional (via BNH) resultou na expansão urbana 

segregadora, de forma que a construção de casas populares, através da Companhia 

de Habitação Popular do Rio Grande do Norte – COHAB-RN, destinadas a 

população de baixa renda, concentrou-se na Zona Norte da cidade, na margem 

esquerda do Rio Potengi-Jundiaí, área pouco valorizada e carente de serviços de 

infraestrutura.  

Ainda nas décadas de 1970 e 1980, foram erguidas casas e apartamentos 

pelo Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais – INOCOOP, destinados, 

de preferência, a classes de renda mais alta, concentrou-se na Zona Sul, hoje 

constituídas de áreas privilegiadas da cidade que detinham certa barganha de 

serviços e infraestruturas. Nessa zona administrativa, os imóveis têm uma maior 

valorização de mercado e se localizavam, principalmente, nas áreas próximas do 

campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, do acesso ao 

Aeroporto, do Centro Administrativo do Estado, das principais praias urbanas, dos 

principais Shopping Centers, etc (FURTADO, 2008). 



 Ainda de acordo com Furtado (2008), a urbanização em Natal não foi 

diferente do processo que ocorreu em outras cidades brasileiras. Inúmeros fatores 

contribuíram para a intensificação do processo migratório no sentido campo-cidade: 

década de 1940, o papel exercido pela cidade durante a Segunda Guerra Mundial; 

nas décadas posteriores, ocorre o desenvolvimento do setor industrial, o incremento 

da infraestrutura de serviços e a política nacional de habitação; e mais 

recentemente, a presença da Petrobrás e do crescimento da atividade turística do 

Estado. 

Na década de 1990, foram feitos alguns empreendimentos destinados a 

população de poder aquisitivo mais alto, os quais de acordo com Costa (2000) são 

caracterizados, sobretudo, pelo processo de verticalização, iniciado nos bairros de 

Petrópolis e Tirol, e ampliado, em seguida, para Candelária, Lagoa Nova, Capim 

Macio e Ponta Negra. Esse novo processo denominado de verticalização inicia-se 

de forma mais intensa em bairros onde tradicionalmente habitava a elite natalense e 

também nas áreas comerciais. Vale frisar que esse processo continua nas áreas de 

valorização do solo e, além disso, nas áreas de expansão das atividades modernas, 

podendo verificar que, mesmo a cidade estando em meio a um forte processo de 

crescimento, já é possível visualizar uma desconcentração espacial em algumas 

atividades econômicas. 

Em virtude dessas construções, tanto dos conjuntos habitacionais quanto dos 

edifícios, trouxeram implicações na estrutura ambiental da cidade de Natal, uma vez 

que as dunas foram desfiguradas, modificando a paisagem e tornando algumas 

áreas mais íngremes e de risco, principalmente para a população de poder aquisitivo 

baixa, que estão sujeitas as enchentes, alagamentos e processos erosivos em 

períodos chuvosos. Ressaltando que isso acaba por transformar a paisagem da área 

(degradando de forma irreversível os elementos constituintes da mesma). 

 De acordo com Furtado (2008), a segregação espacial das populações de 

baixa renda gera demandas de transportes entre os bairros residenciais e as áreas 

que centralizam ofertas de trabalho, provocando deslocamentos numa amostra 

importante da má distribuição espacial de serviços essenciais como: saúde, 

educação, abastecimento e lazer, entre outros. Essa configuração urbana, 

estabelecida historicamente, esta estritamente relacionada à orientação espacial das 

atividades econômicas da cidade. 



 De forma natural, ao longo do século XX e XXI, Natal foi se expandindo e com 

isso foram elaborados sete planos diretores e urbanísticos. Porém, segundo Furtado 

(2008, p.56),  

A maioria desses planos não foi posta em prática, uma cidade 
paralela foi sendo construída à revelia do que era definido em 
documentos. Essas intervenções no seu planejamento tiveram uma 
lacuna no período compreendido entre os anos de 1935 e 1968, 
quando a cidade cresceu, populacional e fisicamente, de forma 
acentuada. Sem uma legislação que a ordenasse, Natal esteve à 
mercê do capital imobiliário, que continuava a migrar de setores 
tradicionais, como o comércio e a agricultura. 

 

Observa-se que mesmo a cidade tendo sido contemplada por diversos planos 

urbanísticos – legislações urbanísticas, que tinha como objetivo de dotá-la de 

melhores condições de infraestrutura, na resolução eficaz do ordenamento do uso 

do solo urbano – a mesma não obteve o efeito prático dessas legislações, uma vez 

que, a população não foi contemplada com os equipamentos urbanos de forma 

equitativa, além também, de absorver problemas, impactos das mais diferentes 

ordens e nas diversas áreas, tanto sociais quanto ambientais. Como afirma Lima 

(2001, p.19), 

Ao longo de todo o século XX, e ao mesmo tempo em que esses 
planos iam sendo concebidos e nem sempre implementados, foi se 
formando em ambos os lados do rio Potengi uma vasta periferia, 
construída por favelas, vilas, invasões e conjuntos habitacionais [...]. 
Sua existência mostra que as intervenções urbanas propostas ou 
realizadas em Natal, durante o século XX, não mudaram a forma de 
apropriação do espaço urbano, preservando, portanto, a segregação 
socioespacial.    

 

Dessa forma, fica evidente o processo de expansão urbana pela qual a cidade 

passou, e também pelas transformações paisagísticas, econômicas e sociais. Mais 

definidas do que antes, suas atividades socioeconômicas se aportaram no setor de 

serviços, estimulando, sobretudo o turismo, a economia local. Embora com as 

lacunas no seu ordenamento urbano, a cidade passou por outras intervenções 

urbanísticas e ações que contribuíram para o seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 



2.3.1 O bairro de Ponta Negra, Natal/RN: destaque da paisagem costeira 

 

As primeiras menções históricas referentes a Ponta Negra residem na 

descrição do período da ocupação holandesa, que data de 1633, na Cartografia do 

Rio Grande do Norte. Fatos que ocorreram em 1877 descrevem uma casa de oração 

no povoado de Ponta Negra e de uma escola pública para o sexo masculino 

(PMN/SEMURB, 2007).  

Considera-se que, até o século passado, a Vila de Ponta Negra era habitada 

por indivíduos ligados à atividade pesqueira, mas também havia alguns roçados 

para ajudar na economia doméstica, além do trabalho de renda de almofadas feitos 

pelas mulheres. De acordo com PMN/SEMURB (2009): 

 

Vila de pescadores, lugar de veraneio da Natal do passado, possui 
uma das vistas mais bela da cidade, o Morro do Careca. Existem 
referências, datadas do século XVII, sobre a praia de Ponta Negra, 
cita alguns documentos como este ter sido local de desembarque de 
tropas holandesas. 

 
Posteriormente a Segunda Guerra Mundial, com a influência norte-americana 

de banhos de mar, foi iniciada construções de casas de veraneio (PMN/SEMURB, 

2007). Teve início na década de 1940, o desenvolvimento da Vila, núcleo do 

povoamento da área. A cidade era governada por José Varela que construiu o 

primeiro chafariz, localizado atrás da igreja e reconstruído, em 1931, pelo Bispo Dom 

Marcolino Dantas. Com um novo governo, de Aluízio Alves, outro chafariz foi erguido 

na Rua do Corrupio, e implantada energia elétrica.  

Conforme antigos moradores, antes de meados 1956, havia 500 hectares de 

terras agricultadas em sistema comunitário. Mas esse sistema prejudicou a 

legalização daquelas terras, admitindo casos de “grilagem”. Para abrandar os 

conflitos, parte das terras foi doada ao clero de Natal através de D. Eugênio Sales. 

Em 1964, outra parte que servia à população foi destinada ao Ministério da 

Aeronáutica para a construção da Barreira do Inferno (PMN/SEMURB, 2007). 

Após se verem desapropriados de suas terras, parte da população passou a 

sobreviver do comércio de artesanato em geral, de barracas de praia e de biscates, 

além da pesca. 

Mais recentemente, foram comprados 130 hectares de terras ao empresário 

Osmundo Faria, o que permitiu a construção de conjuntos habitacionais com casas e 



apartamentos. Em 1978, surgiu o conjunto Ponta Negra; o Alagamar em 1979; o 

Serrambi, em 1989; e o Natal Sul em 1981. Somente no ano 2000, foi efetuado o 

projeto Orla de Ponta Negra. Deste projeto de urbanização, fez parte a construção 

de um calçadão na orla marítima, com 3 quilômetros de extensão e a substituição 

das antigas barracas de praia (madeira), por quiosques de fibra de vidro 

(PMN/SEMURB, 2007). 

Sobre a evolução do referido bairro, o historiador Itamar de Souza, fez a 

seguinte citação: 

[...] O casario primitivo surgiu na parte alta, onde está a Vila dos 
Pescadores. Em meados do século XX, a elite natalense aportou à 
beira-mar construindo aí suas casas de veraneio. Nos anos 70, a 
expansão urbana povoou a parte alta deste bairro com a construção 
de conjuntos habitacionais (SOUZA, 2008, p. 649). 

 

Dessa forma, podemos afirmar que Ponta Negra foi com o passar dos anos 

se urbanizando, atraindo os mais diversos setores da economia, principalmente o 

turismo, porém consequentemente trouxe inúmeros problemas ambientais para toda 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 DOS PLANOS URBANÍSTICOS AOS PLANOS DIRETORES (PDs) 

 

Foi no início do século XX que a cidade de Natal começou sua expansão 

urbana. Fato esse, devido ao Plano Urbanístico, idealizado pelo Presidente da 

Intendência de Natal, Joaquim Manuel Teixeira, e executado pelo italiano Antonio 

Polidrelli (PMN/SEMURB, 2008). A cidade teve, entre os anos de 1901 a 1940, três 

propostas de intervenções urbanísticas conforme aponta Silva (2003). Segundo 

Ferreira (1987, p. 43): 

 

Desde o início do século há uma certa preocupação com o controle 
da expansão físico-territorial urbana de Natal. O surgimento de vários 
planos, em parte implantados, direciona o parcelamento do solo e de 
uma determinada área da cidade até a década de 1940. 

 

 O primeiro plano urbanístico, de 1901-1904, foi denominado de Cidade Nova 

e também de Plano Polidrelli, que resultou no aparecimento de um novo bairro, com 

a mesma denominação. Hoje, aquele que foi o bairro de Cidade Nova, corresponde 

aos bairros de Petrópolis e Tirol, localizados atualmente na Região Administrativa 

Oeste, possibilitou ampliar a área da cidade, e seus limites começaram a ir além dos 

seus bairros históricos. É a partir desse período, que deu-se início a intervenção do 

Estado no sentido de ordenar o processo de desenvolvimento espacial da cidade, do 

platô até as dunas (CLEMENTINO, 1995; SANTOS, 1989).  

Esse plano ainda não detinha nenhuma conotação de plano diretor, uma vez 

que naquela época a concepção e a prática de um planejamento urbano eram 

desconhecidos pelos administradores da cidade. Mas, já tinha uma preocupação, a 

definição do parcelamento do solo e de seu arruamento, estabelecido como um 

tabuleiro de xadrez, que privilegiaria a criação de avenidas amplas conforme era 

normas dos demais planos já existentes (Mapa 2.4.1). 

 O plano Polidrelli seguiu um modelo idealizado e que atenderia aos interesses 

da elite local, no qual desejava viver num ambiente livre das precárias condições 

ambientais, tal qual vivenciava os moradores da Ribeira e da Cidade Alta, e afastado 

das classes menos favorecidas. Essa atitude já demonstra o lado segregacionista do 

Plano Urbanístico (FURTADO, 2005). 

 

 

 



 

 

  

 

O plano urbanístico de Cidade Nova, como já foi mencionado, não se 

constituiu em um modelo de planejamento urbano, mas teve sua importância, no 

sentido de elucidar determinadas ideias para as futuras intervenções urbanísticas na 

cidade. Cascudo (1999, p. 354) apud PMN/SEMURB (2008, p. 39) faz um 

comentário a respeito das principais ações urbanísticas que estavam contidas no 

plano: 

 

Em 1904, o máster-plan da Cidade Nova estava concluído, 
ampliando as medidas de Joaquim Manuel, em fins de 1901. [...] Oito 
avenidas paralelas, com 30 metros de largura, comprimento entre 
650 (Avenida Alberto Maranhão) a 5.261 (a Avenida Oitava) e 
quatorze ruas enxadrezando a Cidade Nova. A superfície 
aproximada ia a 1.648.510 metros quadrados, com sessenta 
quarteirões. 

 

Isso demonstra a enorme relevância desse plano para a cidade e para os 

futuros administradores, onde o mesmo serviu de base e aprimoramento para os dos 

futuros planos urbanísticos. É importante ressaltar que o referido plano surgiu no 

momento econômico e político favorável, com aspirações da modernidade, pois a 

Mapa 2.4.1: O plano idealizado pelo agrimessoritaliano Antônio Polidreli foi a 
primeira forma de ordenamento urbano de Natal 

Fonte: PMN/SEMURB, 2008. 

 



cidade de Natal já havia dado início ao processo de urbanização de seus Centros 

Urbanos. 

Segundo Alves (2009), o Plano Polidrelli revela uma atitude do poder público 

em beneficiar a elite local e reverter suas ações no embelezamento do bairro, 

principalmente com obras de paisagismo. Porém, o mesmo não pode e nem deve 

ser menosprezado por essa atitude governamental, pois se trata de um plano de 

referência para a prática do planejamento urbano (ALVES, 2009). 

Na década de 1920, foi observado que a cidade de Natal já necessitava de 

um novo ordenamento urbano, pois com o crescimento da mesma, visualizavam-se 

vários problemas, tais como: abastecimento de água e o saneamento básico. 

Problemas que acarretava um risco a saúde da população, devido a contaminação 

pelo uso das águas advindas de fontes espalhadas pela cidade.  

Nesse momento, a figura do Dr. Januario Cicco, inspetor de água e 

saneamento da cidade, foi crucial para defender a ideia de se elaborar uma 

intervenção urbana voltada para a questão sanitária. Diante dessa problemática, o 

poder público passou a considerá-la uma prioridade. Em conformidade a este fato, 

PMN/SEMURB (2008, p. 42): 

 

A comissão de saneamento de Natal foi a primeira iniciativa de 
intervenção planejada, na elaboração e execução de um projeto 
específico para o saneamento e abastecimento de Natal. À frente 
desta comissão estava o engenheiro Henrique Novaes, responsável 
pela elaboração do Plano Geral de Obras de Saneamento de Natal. 

 

 Em 1929, outro plano urbanístico foi elaborado, denominado de Plano de 

Sistematização ou Plano Palumbo (CASCUDO, 1999). Segundo Furtado (2008), 

esse novo plano instituiu o zoneamento da cidade, definindo espaços específicos 

para a administração, o comércio, a indústria e a moradia. Já era possível observar, 

nesse momento, a cidade dividida, ou melhor, separada em partes, repartida em 

classes sociais, espacializada no modelo centro-periferia, que separa a área de 

trabalho e a de moradia. Por sua vez, a população de poder aquisitivo mais elevado 

e os de baixo poder, passaram a habitar em locais diferentes no território intra-

urbano. 

 O Plano Palumbo estava voltado principalmente para o ordenamento das 

ruas, no sentido de adaptá-la para o tráfego dos meios de transportes, como o 

bonde e a recém inaugurada rede de transporte público (circulação de ônibus e de 



incipiente fluxo de veículos da década de 1930) (PMN/SEMURB, 2008). As 

mudanças que logo foram visualizadas no traçado urbano da cidade foram devido a 

implementação do transporte público. Esse fato comprova a preocupação do 

governo da época em proporcionar a melhoria na qualidade de vida dos moradores 

pelo uso do transporte público.  

O então prefeito na época, Omar O’Grady, contrata o arquiteto Giácomo 

Palumbo para desenvolver um plano de urbanização, porém o mesmo em sua maior 

parte não foi implementado, porque: 

 
Continha uma política de planejamento para uma cidade de 100 mil 
pessoas, quando, na realidade, a população de Natal, nesse período, 
era de aproximadamente 35 mil habitantes. Ao superdimensionar 
cidade, o plano sobressaiu-se por sua flagrante visão de futuro. 

 

 Apesar de seu olhar para o futuro, o plano auxiliou na administração da 

cidade, no qual dispôs de instrumentos legais na forma de leis, fazendo com que o 

poder municipal fosse dotado de funções de controle e de fiscalização da cidade, 

controlando assim, o seu crescimento (Mapa 2.4.2). 

 Mapa 2.4.2: O Plano Palumbo foi elaborado em 1929, na gestão do prefeito Omar O’Grady  
Fonte: PMN/SEMURB, 2008 

 



Outro ponto que merece destaque nesse plano é a questão do lazer, que 

contemplava ações que tinha em vista a destinação de espaços na cidade para a 

construção de praças e demais áreas de lazer. 

 O terceiro plano (1935), denominado Plano Geral de Obras, também 

apontava uma preocupação com o lazer da população, o embelezamento e o 

saneamento da cidade, mediante a apresentação de projetos nessas áreas 

(FURTADO, 2008). Para que esse plano fosse executado, foi contratado o escritório 

Saturnino de Brito, ao qual foi entregue o projeto para dar início às obras na cidade 

de Natal. O plano de Obras foi marcado por melhorias no espaço urbano, dando 

continuidade às ações em intervenções urbanas que foram desenvolvidas 

anteriormente, como mostra o mapa 2.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o crescimento da cidade de Natal, o Plano de Expansão de Natal, trouxe 

várias preocupações, principalmente relacionados ao abastecimento de água – 

desde o seu processo de captação até a sua distribuição (ALVES, 2009). Para 

amenizar esse problema foram construídos reservatórios d’água e a criação de 

estações de esgotos. Abaixo mostra a imagem do Plano de Expansão (Figura 2.4.1). 

Mapa 2.4.3: Plano Geral de Obras, elaborado pelo Escritório de Saturnino de Brito. 
Fonte: PMN/SEMURB, 2008 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi no fim da década de 1960 que Natal conheceu o seu quarto Plano de 

Obras. Durante o intervalo de 1935 a 1968, a cidade atravessou por expressivas 

mudanças, tanto com relação ao aumento do número de habitantes como também 

pelo crescimento do seu espaço urbano, observa-se isso na planta 2.4.1 abaixo 

(ALVES, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1: Esquema 1 – Projeto de abastecimento de água de Natal, 
idealizado pelo Escritório Saturnino de Brito 

Fonte: PMN/SEMURB, 2008 
 

Planta 2.4.1: Planta da Cidade de Natal confeccionada em 1959, encartada 
no “Guia da Cidade do Natal – 1958/59”. 

Fonte: PMN/SEMURB, 2008. 



Cada vez mais, a cidade de Natal ia se expandindo e necessitando de vários 

outros redimensionamentos urbanísticos. No governo do Prefeito Agnelo Alves 

(1966 a 1969), foi então, elaborado o Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de 

Natal e o próprio foi analisado por muitos urbanistas e estudiosos em planejamento 

urbano, sendo considerado, o primeiro Plano Diretor da cidade, mesmo não sendo 

oficializado, pelo fato do mesmo possuir, em suas propostas de intervenção urbana, 

a concepção de planejamento urbano, uma vez que planejava a cidade para 

suportar seu crescimento natural (ALVES, 2009). 

O referido plano foi elaborado por Wilheim Arquitetos Associados/Escritório 

Serete S.A Engenharia. Essa empresa contratou técnicos especializados em 

planejamento urbanístico, com isso possibilitou que profissionais qualificados 

elaborassem o Plano Diretor de Natal em conjunto com técnicos locais, que 

detinham o conhecimento eficaz da área. 

Os benefícios que esses técnicos especializados trouxeram foram vários, 

principalmente de técnicas importantes para o conhecimento da cidade, que 

contribuiu para a elaboração de um banco de dados, com dados valiosos sobre a 

cidade, chegando ao final do estudo, com o consequente resultado “[...] um 

diagnóstico da realidade urbana, já identificando grandes vazios urbanos e as 

tendências de crescimento da cidade” (OLIVEIRA 2002, p. 16). 

Na década de 1970, no governo de Jorge Ivan Cascudo, nasce o primeiro 

Plano Diretor de Natal, baseado no Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de 

Natal de 1968. Esse plano foi elaborado pelo arquiteto Moacir Gomes junto com 

técnicos da Prefeitura da cidade. De acordo com Lima (2001, p. 109) apud 

PMN/SEMURB (2008, p. 54), o Plano Diretor, 

 

Foi concluído em setembro de 1973, foi transformado em junho de 
1974, pela Câmara dos Vereadores na Lei 2-217/74 – Plano Diretor 
do Município do Natal. 
 

  

Com o Plano Diretor instituído, trouxe benefícios, no que diz respeito ao 

planejamento da cidade. Um desses atos foi a institucionalização do planejamento 

urbano em conjunto com dois órgãos: a Secretaria Municipal de Planejamento e 

Coordenação Geral – SEMPLA e o Conselho de Planejamento Urbano do Município 

de Natal – COMPLAN. Dessa maneira, a Prefeitura pôde contar com a atuação de 



pessoas especializadas nas obras e intervenções urbanas, capacitadas para o 

estudo de como se planejar bem a cidade. 

Na década de 1980, o segundo Plano Diretor de Natal começou a ser 

elaborado. Vale ressaltar que foi no período político e econômico bastante 

conturbado (período militar e retomada da democracia) em todo país. O Plano 

Diretor de Natal de 1984 foi elaborado durante o governo do prefeito Marcos 

Formiga e aprovado pela Câmara de Vereadores, na forma de Lei 3.175/84 

(PMN/SEMURB, 2008).  

O Plano Diretor de 1984 contribuiu de forma eficaz no planejamento da 

cidade, com a criação de uma estrutura administrativa destinada exclusivamente 

para a elaboração do planejamento urbano; a participação popular na elaboração da 

proposta do referido plano; a regularização dos espaços urbanos e/ou a sua 

tentativa de controlar ou deliberar o crescimento da cidade, sendo assim a sua 

finalidade consistia no uso de instrumentos legais, a fim de garantir um zoneamento 

funcional para a cidade. Por consequente, o plano de 1984, foi elaborado dentro das 

exigências que fizeram parte dos debates da Constituição de 1988 (ALVES, 2009). 

Após uma década da elaboração do Plano Físico-Territorial de Natal de 1984, 

foi instituído outro Plano Diretor de Natal, que contou com a participação de 

profissionais do Instituto de Planejamento Urbano de Natal – IPLANAT. Segundo a 

PMN/SEMURB (2008, p. 60), o Plano de Diretor de 1994 é: 

 

Um importante instrumento de ordenamento urbano, que aprovado 
pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito Aldo Tinôco 
nascia a Lei Complementar nº 07, ganhava caráter legal de plano 
diretor.  

 

 Foi no ano de 2007, que a cidade de Natal conheceu até então, seu último 

Plano Diretor. O mesmo foi revisado e abrangeu a criação de leis que visa à 

proteção de áreas com frágil caráter ambiental, e da forte especulação imobiliária. 

Um elemento de destaque nesse plano foi o caráter participativo da população – da 

elaboração até o término do Plano Diretor – e essa participação se deu a partir de 

reuniões e debates entre o Poder Público, políticos, ambientalistas e os demais 

segmentos da população. 

 O atual Plano Diretor de Natal de 2007 trouxe para debates, discussões e 

desejos da população em defender as questões ambientais, uma vez que a cidade 

estava e está crescendo em direção as áreas ambientalmente frágeis. Tal 



crescimento urbano veio relacionado a uma intensa especulação imobiliária, que não 

estava respeitando os interesses da população, nem tampouco ao meio ambiente, 

nas áreas onde se localizava as intervenções imobiliárias. O bairro de Ponta Negra é 

um exemplo dessa especulação imobiliária e da transformação da paisagem. 

 Dessa forma, a Sociedade Civil organizada pedia a revisão do Plano Diretor 

de 1994, ainda vigente. E a pedidos da população, a PMN/SEMURB (2008) 

convocou a Conferência de Revisão do Plano Diretor Participativo da Cidade de 

Natal. A característica marcante desse novo Plano Diretor foi a participação 

significativa da população – desde a sua reivindicação até as etapas finais da 

elaboração do novo plano – passando por debates, reuniões, que participaram, junto 

com os técnicos e especialistas, da elaboração do referido Plano. Outros elementos 

também podem ser destacados na conquista da revisão do plano, tais como: a 

Política de Habitação de Interesse Social, a Regularização Fundiária e a Questão 

Ambiental. 

 A participação popular efetiva foi fruto das reivindicações e preocupação da 

Sociedade Civil, que atribui um caráter popular ao Plano Diretor de 2007. Esses 

avanços mostraram que começou a ocorrer uma maior aproximação entre o Poder 

Público e a população. As discussões que deram origem a elaboração do Plano 

Diretor, em 2007, concentravam para a defesa do meio ambiente, que estavam 

sendo ameaçados pela especulação imobiliária, em áreas específicas da cidade 

ALVES (2009).  

Um exemplo disso é o bairro de Ponta Negra, localizada na Região 

Administrativa Sul, onde a especulação estava ao mesmo tempo acometendo o 

meio ambiente natural, como poderia se reverter em um problema social, 

provocando a saída gradual de moradores das classes menos favorecidas, devido 

ao aumento no valor do solo nas áreas de interesse dos agentes imobiliários. Como 

podemos analisar, a expansão da cidade de Natal foi acontecendo de maneira muito 

acelerada, o que provocou aumento de problemas já existentes por toda cidade e 

suas consequências, na maioria das vezes, irreversíveis.  

 Alguns dos diversos problemas urbanos enfrentados pelas cidades sejam elas 

médias ou grandes cidades brasileiras, Natal não foge a regra. Diante disso, a ação 

da população busca mudanças no Plano Diretor de Natal, relacionadas a 

determinadas questões sociais e ambientais, tais como: congestionamentos de 



veículos, violência, desemprego, especulação imobiliária, poluição (do ar, da água, 

do solo), mudança na paisagem – (re) ordenamento urbano, entre outros. 

Perante essa problemática ambiental e social que a cidade vem enfrentando, 

é justificável o interesse e a aflição a qual a população reagiu e se fez presente no 

Plano Diretor de 2007. Mas diante de todos esses problemas é significante trabalhar 

a mudança da paisagem costeira do bairro de Ponta Negra, pois a mesma vem se 

transformando ao longo dos anos, em virtude de inúmeros fatores. Nesse sentido, o 

estudo pretende se debruçar na mudança que vem ocorrendo na configuração da 

paisagem costeira do referido bairro, elencando os fatores que contribuíram para 

essa modificação, além também de fornecer ideias para minimizar os prejuízos 

ambientais e sociais para a cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  33  OO  CCOONNCCEEIITTOO  DDEE  PPAAIISSAAGGEEMM::  DDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  

DDEE  OOLLHHAARREESS  
 

  TTooddoo  ccaammppoo  ddoo  ccoonnhheecciimmeennttoo  éé  ccaarraacctteerriizzaaddoo  ppeellaa  ssuuaa  

pprreeooccuuppaaççããoo  eexxpplliicciittaa  ccoomm  uumm  cceerrttoo  ggrruuppoo  ddee  ffeennôômmeennooss  

qquuee  eellee  ssee  ddeeddiiccaa  aa  iiddeennttiiffiiccaarr  ee  oorrddeennaarr  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  

ssuuaass  rreellaaççõõeess..  EEsssseess  ffaattooss  ssããoo  aaggrruuppaaddooss  ccoomm  bbaassee  nnoo  

ccrreesscceennttee  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddee  ssuuaass  ccoonneexxõõeess;;  aa  aatteennççããoo  ààss  

ssuuaass  ccoonneexxõõeess  ddeennoottaa  uummaa  aabboorrddaaggeemm  cciieennttííffiiccaa..  

 

SSAAUUEERR  ((11992255,,  pp..  1133,,  aappuudd  RROOSSEENNDDAAHHLL,,  11999988,,  pp..5544))  

 



 Nesta parte foram abordados os conceitos de espaço, paisagem e paisagem 

costeira dentro de uma evolução nas diversas correntes da geografia e como esse 

conceito se estrutura atualmente e como será a sua abordagem dentro do universo 

desta pesquisa. Ressaltamos que o enfoque é para as paisagens costeiras, 

relacionando-a com o crescimento urbano – das cidades, e com o acelerado 

processo de urbanização pelo qual Natal vem passando nestes últimos anos.  

Inicialmente, foi realizado um resgate sobre a construção do conceito de 

paisagem, enquanto categoria de análise geográfica, por meio de um caminho 

teórico pelas diversas correntes do pensamento geográfico. Esta discussão, em 

torno do conceito de paisagem e, posteriormente, de paisagens costeiras, se torna 

importante, uma vez que é sobre essa categoria da geografia que se pode fazer uma 

melhor análise do espaço geográfico de acordo com o interesse da pesquisa. Sobre 

a problemática das modificações naturais e antrópicas das paisagens costeiras, a 

análise da paisagem pode revelar-nos significativos vestígios sobre a ocorrência 

dessas transformações, que pode ser expresso visualmente nas paisagens 

costeiras.  

 

 

3.1 CONSTRUÇÃO E EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PAISAGEM NAS 

DIVERSAS CORRENTES GEOGRÁFICAS 

 

Nesse momento, com a evolução da categoria paisagem, na perspectiva de 

atingir a um caminho que contemple o anseio em desenvolver a presente pesquisa, 

pode-se dizer que a princípio, o nosso maior propósito é de se chegar a uma análise 

integradora dos elementos que compõem a paisagem, seja nos aspectos naturais, 

físicos ou humanos. A intenção não é fazer uma análise detalhada a respeito do 

tema, mas discutir e apresentar as características relacionadas às diferentes 

abordagens relativas à paisagem, uma vez que o seu conceito tem sido alvo de 

muitas interpretações ao longo do tempo. 

Foram relacionados vários autores que trabalharam e abordaram, de forma 

cronológica, o conceito de paisagem geográfica, mas que não terá que ser 

obrigatória para que a compreensão da categoria paisagem seja eficaz. 

De acordo com vários estudos, pode-se dizer que a origem do termo 

paisagem é muito mais antigo do que se pode imaginar, sendo que o mesmo é 



empregado há mais de mil anos por meio da palavra alemã landschaft (paisagem) e 

desde então vem tendo uma evolução linguística muito significativa, (TROLL, 1997). 

Para Venturi (2004, apud GUERRA, 2006) o histórico-linguístico do conceito 

de paisagem surge por volta do século XV, quando ocorre um distanciamento entre 

o homem e a natureza, e a possibilidade de domínio técnico suficiente para poder 

apropriar-se e transformá-la. Dessa forma, Venturi (2004), aborda que foi no século 

XIX que ocorreu a transformação do conceito de paisagem, com os naturalistas 

alemães, dando-lhe um significado científico, transformando-se em conceito 

geográfico (landschaft) derivando-se em paisagem natural (naturlandschaft) e 

paisagem cultural (kulturlandschaft). Atualmente, a perspectiva de análise integrada 

do sistema natural e a inter-relação entre os sistemas naturais, sociais e econômicos 

vem produzir um novo redimensionamento e nova interpretação ao conceito de 

paisagem. 

Nessa mesma perspectiva, acredita-se que os conceitos de paisagem vão 

variar de acordo com as perspectivas de análise, da abordagem e das orientações 

teórico-metodológicas das várias disciplinas e escolas preocupadas com sua 

compreensão. O conceito de paisagem poderá variar da abordagem estético-

descritiva – aquela baseada nas ideias físico-geográficas sobre os fenômenos 

naturais em meados do século XIX – até uma abordagem mais científica - aquela 

que remete ao desenvolvimento e estabelecimento do conceito de como vem sendo 

construído desde então, com influência de outras ciências, definindo-se como 

ciência da paisagem. É necessário ressaltar que a variação dos conceitos de 

paisagem também estará atrelada a sua etimologia, que dará a palavra, um 

significado diferente de acordo com as escolas relacionadas à Geografia.    

De acordo com GUERRA (2006), a base nas orientações teórico-

metodológicas das escolas de Geografia (com destaque a germânica, francesa, 

russa e americana), o desenvolvimento e a aplicação do conceito de paisagem 

foram construídos de maneira diferenciada, sendo a sua análise, apoiada em 

diferentes horizontes epistemológicos, gerando uma diversidade de abordagens, 

sendo enquadradas dentro de seu tempo específico. 

No século XIX, o estudo da paisagem trabalhou com uma abordagem 

descritiva e morfológica que abordava a natureza do ponto de vista de sua 

fisionomia e funcionalidade. Nesse período, destacam-se grandes trabalhos 

precursores da época, como Alexander Von Humbolt e Richthofen, que tiveram um 



papel importante na orientação da geografia alemã. Conforme Christofoletti (1999), 

essa abordagem descritiva da paisagem mostra que, em sua função estética-

descritiva, a palavra paisagem teve seu desenvolvimento inicial relacionado com o 

paisagismo e com a arte dos jardins. A partir de então, a palavra paisagem começa 

a ganhar várias conotações nos diversos países europeus e abrange outros 

significados.  

Essa abordagem perdurou até meados do século XX (década de 1920), após 

começar a ocorrer uma reflexão mais integradora entre as partes que compõem a 

paisagem – dando destaque a sua função na natureza. Esse período é marcado 

pela Teoria Geral dos Sistemas, que traz novas orientações aos estudos da 

paisagem sob a ótica sistêmica e dinâmica entre os elementos da natureza. Assim, 

temos: 

 Na escola germânica, foram apresentados novos conceitos sobre paisagem, 

trabalhando em uma visão geográfica da paisagem, a partir de um novo 

método de trabalho baseado na cartografia geomorfológica. Essa escola 

introduziu também o conceito da paisagem como categoria científica e a 

compreendeu até os anos de 1940, como um conjunto de fatores naturais e 

humanos; 

 Na escola francesa, Christofoletti (1999), afirma que La Blache considerou 

como elementos básicos, na organização e desenvolvimento dos estudos 

geográficos, as características significativas dos pays e regiões, os 

componentes da natureza e os originários das atividades humanas (virada do 

século XX). Dessa forma, GUERRA (2006) complementa que o termo região 

foi, durante um longo tempo, o pilar da geografia francesa, aplicando-se tanto 

a conjuntos físicos, estruturais ou climáticos como domínios caracterizados 

pela sua vegetação; 

 Na antiga União Soviética, se caracterizou por ser uma escola fechada, 

cientificamente, em relação às demais escolas, e pode-se dizer que 

Dokoutchaev, em 1912, trouxe uma nova abordagem com relação aos 

elementos da natureza, definindo o Complexo Natural Territorial (CNT), na 

qual inclui os processos físicos, químicos e bióticos, colocando a vegetação 

como diferenciadora nas tipologias das unidades de paisagem e o solo como 

produto da interação de relevo, clima e vegetação; 



 Na escola Anglo-americana, durante os anos de 1940 nos Estados Unidos, 

substituiu o termo landscape, que estava, até então, em uso nesse país sob 

influência da geografia alemã (Carl Sauer), pela ideia de “região” (Richard 

Hartshorne), sendo esta um conjunto de variáveis abstratas deduzidas da 

realidade da paisagem e da ação humana (SCHIER, 2003). A paisagem era 

analisada sob a perspectiva da evolução do relevo, e teve como destaque, 

trabalhos de Grove Karl (1880) e de William Morris Davis (1899). 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que na virada do século XX, houve a 

tendência para descrição dos elementos físicos das paisagens (destacando-se as 

formas topográficas) em relação aos aspectos das atividades socioeconômicas. De 

acordo com Christofoletti (1999), o conceito de landschaft é visto como o de unidade 

territorial [...] e destaca que a valorização maior em focalizar as paisagens 

morfológicas e da cobertura vegetal abre caminho para se estabelecerem distinções 

entre as paisagens naturais e paisagens culturais. 

Na Geografia destaca-se o americano Carl Sauer, com sua obra intitulada 

The Morphology of Landscape, de 1925, onde este utiliza o termo paisagem para 

estabelecer o conceito unitário da Geografia, considerada como sendo uma 

fenomenologia das paisagens. Sauer, na sua obra supracitada, foi um dos primeiros 

geógrafos a tratar a geografia de maneira integrada, privilegiando, ao mesmo tempo, 

os fatores naturais e sociais, inserindo a compreensão da categoria paisagem como 

elo integrador desses fatores. E de acordo com Sauer (1998), a paisagem é definida 

como sendo: 
Uma área composta por associação distinta de formas, ao mesmo 
tempo físicas e culturais, onde sua estrutura e função são 
determinadas por formas integrantes e dependentes, ou seja, a 
paisagem corresponde a um organismo complexo, feito pela 
associação específica de formas e apreendido pela análise 
morfológica, ressaltando que se trata de uma interdependência entre 
esses diversos constituintes, e não de uma simples adição, e que se 
torna conveniente considerar o papel do tempo. 

 

Sauer (1998) no início do século XX, já afirmava que o conceito de paisagem 

era algo complexo e que envolvia todos os elementos, sejam eles naturais e/ou 

sociais. E esse autor ainda ressalta que qualquer definição de paisagem única, 

desorganizada ou não-relacionada, não tem valor científico, e divide o conteúdo da 



paisagem em duas partes: o “sítio”, que representa o somatório dos recursos 

naturais; e a sua expressão cultural, ou a marca da ação do homem sobre uma área. 

Nesse breve histórico, ficou evidenciado que o conceito de paisagem nos 

primeiros 20 anos do século XX estava atrelado à herança do naturalismo e, logo em 

seguida, abriu-se espaço para uma reflexão mais abrangente e científica do termo, 

destacando-se os aspectos fisionômicos da paisagem sem ter uma definição mais 

integradora e abrangente dos sistemas físicos e sociais. 

No período correspondente a década de 1940, foi marcado pelo surgimento 

da Teoria Geral dos Sistemas Dinâmicos, publicada em 1948, por Ludwig Von 

Bertalanffy. Nessa teoria, o autor apontava o pararelismo não só de se estudarem as 

partes e processos isoladamente, mas também, de resolver problemas de interação 

das partes. E esses princípios gerais influenciaram diferentes campos de atividades 

(Gondolo,1999, apud GUERRA, 2006). 

Os trabalhos que começaram a surgir nesse período na escola germânica, 

tenderam a seguir uma nova forma de olhar a paisagem e a ter um novo horizonte 

epistemológico, caracterizado pela teoria sistêmica. E observou-se uma nova 

reflexão sobre as pesquisas da paisagem, valorizando mais os sistemas físicos, 

dando menos ênfase à vegetação. Outros autores começaram a desenvolver na 

Alemanha e na Europa do Leste, vários estudos diversificando-se em diferentes 

orientações. Nessa época, o conceito de paisagem se direcionava para a 

abordagem sistêmica, onde todos os elementos faziam parte da natureza. Deixando 

de lado o aspecto fisionômico, este passa a trabalhar as trocas de matérias e 

energia dentro do sistema (complexo físico-químico e biótico). 

Rougerie e Beroutchachvili (1991), afirma que aparece no cenário acadêmico 

a ideia do conceito de paisagem como a relação homem-natureza, contrapondo-se à 

estética-descritiva, abriu caminho para uma nova abordagem relacionada à 

paisagem como ambiente ou como objeto, na qual podem ser realizadas ações de 

intervenção e de pesquisa científica. Para esses autores, a ocorrência da Segunda 

Guerra Mundial foi um marco muito importante, pois, nesse período, surgiram os 

primeiros trabalhos de caráter aplicativo, ou melhor, prático, que somente detinha o 

domínio do discurso. Esses trabalhos surgiram tanto na Alemanha como na antiga 

União Soviética, fazendo da paisagem o objeto de análise e afirmaram que essa 

visão sistêmica possibilitou uma maior reflexão sobre o conceito de paisagem, 



levando à compreensão dos sistemas naturais a partir da sua estrutura e 

funcionamento. 

Com o passar do tempo, Sotchava (1977, apud GUERRA, 2006), ao 

apresentar os estudos dos geossistemas, aponta que cada categoria de 

geossistema situa-se num ponto do espaço terrestre e enfatiza que, estes devem ser 

analisados como pertencentes a um determinado lugar sobre a superfície da Terra. 

Sotchava (1977, apud GUERRA, 2006) apresenta o geossistema, na década de 

1960, marca um novo período de análise sobre a paisagem. O mesmo deixa claro 

que a natureza passa a ser compreendida não apenas pelos seus componentes, 

mas através das conexões entre eles, não devendo restringir-se à morfologia da 

paisagem e às suas subdivisões, deve-se dar preferência ao estudo de sua 

dinâmica, sua estrutura funcional e suas conexões. 

Rodriguez e Silva (2002), mostram que apesar dos geossistemas serem 

fenômenos naturais, todos os fatores econômicos e sociais que influenciam sua 

estrutura e peculiaridades espaciais, devem ser tomados em consideração durante 

seu estudo e suas descrições. Dessa forma, a abordagem no estudo da paisagem 

corresponderia, pela primeira vez, em que a análise espacial articulava-se com a 

análise funcional. E as diversas ciências são relevantes para a formação de um 

referencial holístico no estudo da paisagem, destacando-se a Geografia e a 

Ecologia. 

Carls Troll propôs a Ecologia da Paisagem, onde aborda a interação entre os 

modelos espaciais e os processos ecológicos, que acaba sendo a causa e a 

conseqüência das diferenças espaciais (TURNER ET AL, 2001). O conceito foi 

estabelecido a partir do potencial apresentado pela análise das fotografias aéreas, 

permitindo a observação de paisagens dando início a uma abordagem 

ecossistêmica, como síntese entre a geografia e a ecologia e como questão de 

convergência das ciências naturais e sociais (Naver, 1992, in ROCHA et al, 1997). 

Segundo Turner et. al. (2001), a Ecologia da Paisagem nasceu como uma ciência 

transdisciplinar, tendo como base uma visão holística, espacial e funcional dos 

sistemas natural e cultural, unificando a biosfera e a geosfera com os artefatos 

tecnológicos. 

Diante disso, Carls Troll (1997) traz os primeiros elementos para a 

sistematização do conceito de geoecossistema através da tentativa de 

hierarquização da paisagem. Elementos esses que Troll (1997) incorpora a uma 



abordagem funcionalista, na qual marca uma concepção interativa do todo (holística) 

e sinaliza um enfoque funcional como resultado da observação de que todos os 

geofatores, inclusive a economia e a cultura humana, se encontram em interação.  

Tanto Bertrand (1971) quanto Tricart (1976), da escola francesa, seguem a 

mesma linha de raciocínio de Carls Troll, na qual se apóiam na abordagem 

taxonômica, tipológica e dinâmica, e define a paisagem como sendo: 

 

Certa porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 
portanto, instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 
reagindo dialeticamente uns sobre os outros um conjunto único e 
indissociável (Bertrand,1971 apud GUERRA, 2006, p. 111 e 112). 

 

Dentro desse contexto, Carls Troll já afirmava a paisagem é a integração dos 

elementos naturais e antrópicos e reafirmava que seria impossível tentar dissociá-

los, pois os elementos estão interagindo uns com os outros.  

Tricart (1977) por sua vez, ainda vai discutir a importância da Geomorfologia 

no estudo e na ordenação da paisagem. Ele considera na sua abordagem que a 

ótica dinâmica deve ser relevante e define três grandes tipos de situações: os meios 

estáveis, os meios intermediários e os meios instáveis. O referido autor procurou 

relacionar a geomorfologia com sua análise sistêmica, ressaltando que a paisagem 

reflete o funcionamento do ecossistema. E sobre essa análise, o autor conclui que a 

evolução geomorfológica gera diferenciações nas unidades de relevo que, 

associadas às modificações das sociedades humanas, constroem unidades de 

paisagem territorialmente bem marcadas. 

 Na escola americana de Geografia Física, sob a ótica da abordagem 

sistêmica, essa vai romper com a epistemologia da abordagem histórica de Davis, e 

formula uma série de teorias e métodos de análises quantitativas. 

Já a escola soviética, com a introdução da abordagem sistêmica na 

Geografia, teve participação muito relevante, pois analisou as relações entre os 

solos, geomorfologia, vegetação e clima em escala de paisagem (Hugget, 1995, 

apud GUERRA, 2006). A escola soviética contribuiu nos estudos geomorfológicos 

para a elaboração das propostas de formulação teórico-metodológica de 

mapeamento das formas de relevo.  

A partir da década de 1980, intensificaram-se os diversos estudos 

relacionados à paisagem, numa abordagem sistêmica e integrada dos componentes 



da natureza. Foram vários os trabalhos relacionados com as questões ambientais e 

de cunho aplicativo, utilizando-se de metodologias, as propostas de Bertrand e 

Tricart para a classificação da paisagem. Nesse mesmo cenário, surgem trabalhos 

de Bolós (1981) e Jardi (1990), que abordam os conceitos relativos às Teorias do 

Geossistema de Sotchava e da Ecodinâmica de Tricart, elencando o conceito de 

paisagem integrada, como sendo o resultado da interação do geossistema 

(elementos, estrutura e dinâmica) com sua localização espacial e temporal. De 

acordo com Bolós pode-se dizer que: 

 

O objetivo do estudo da geografia e da paisagem deve ser visto 
como uma realidade integrada, onde os elementos abióticos, bióticos 
e antrópicos aparecem associados de tal maneira, que os conjuntos 
podem ser trabalhados como um modelo de sistema. (Bolós, 1981 
apud GUERRA, 2006, p. 113) 
 
 

Nesse fragmento é importante destacar que o objeto da geografia é o espaço 

pelo qual deve ser analisado e compreendido em conjunto com os processos 

naturais e antrópicos. Esses elementos estão dentro de um sistema. Conforme 

aponta o autor, é na análise sistêmica e no estudo da paisagem que a geografia se 

amolda ou se adapta a essa tendência através dos estudos do geossistema - 

corresponde a um modelo teórico, da mesma forma como o ecossistema, ou seja, 

não existindo na prática e correspondendo a uma construção mental e subjetiva da 

realidade. Então, o referido autor enfatiza bem a utilização do método sistêmico na 

análise da paisagem, e consequentemente, da Geografia. 

Bolós (1981, p. 55), ainda define a paisagem integrada como uma área 

geográfica, unidade espacial, cuja morfologia agrega uma complexa inter-relação 

entre a litologia, estrutura, solo, fauna e flora, sob ação constante da sociedade, que 

transforma [...]. Portanto, o espaço geográfico é onde as intervenções da sociedade 

alteram-se ao longo do tempo, sua dinâmica e evolução são determinadas por 

processos históricos e naturais. Verifica-se isso no quadro adaptado por Bolós que 

mostra a orientação dos estudos de paisagem integrada (Quadro 3.1.1). 

 

 

 

 



 

 Elementos 
e inter-
relações 

 
 
 
 
 
 
 

 Sistemas 
e 
interfaces 

Geologia 
Geomorfologia 
Solos 
Cobertura Vegetal 
Clima 
Uso/cobertura do 
solo 

Biótico 
Abiótico 
Socioeconômico  

 Classificação e 
tipologia 

 
 
 
 
 
 
 

 Organização espacial 
 
 
 
 
 
 

 Organização temporal   
 
 
 

Natural 
Equilibrado 
Abiótico 
Biótico 
Socioeconômico 

Unidades 
Tamanho 
Disposição das unidades 

Dinâmica atual 
 
Evolução da paisagem 

Quadro 3.1.1 – Esquema geral da orientação dos estudos de Paisagem Integrada proposta por 
Bolós (1981) – Adaptado de Bolós, 1981. 

1 – Geografia Geral e Teórica  
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Durante a década de 1980, os diversos ramos científicos voltam à atenção 

para situações de complexidade crescentes entre os sistemas ambientais. Logo em 

seguida, há uma nova orientação dada aos estudos da paisagem pela Teoria do 

Caos e da Complexidade e, nesse contexto, a questão ambiental ganha outra 

dimensão. Atualmente, está sendo muito utilizado o conceito de suscetibilidade de 

paisagem, o que se justifica pela influência da Teoria da Complexidade. Dentro do 

conceito de suscetibilidade consideram que a paisagem é um sistema complexo 

composto de rochas, depósitos superficiais, relevo, solos, plantas, animais e a 

sociedade. A paisagem vem passando por permanentes transformações espaciais e 

temporais em função da dinâmica dos processos. Thomas (2001) e Camargo (2002), 

apud GUERRA, 2006, afirmam que: 

 

A dinâmica da paisagem será a função da interação entre os fatores, 
e a alteração de um componente corresponde a modificações do 
sistema como um todo, e, dependendo da magnitude e frequência 
dos fenômenos espaciais e temporais, a paisagem sempre busca 
mecanismos de ajuste de sua estabilidade para a interação de todos 
os elementos que a compõem novamente. 

 

Diante de tudo o que foi exposto, acredita-se que o conceito de paisagem 

passou por diversas correntes e abordagens, e ao longo do tempo, foi se adaptando 

às novas formas e funcionalidades, propondo novos estudos. Em consequência, a 

mesma é repensada não apenas como resultado material de interações, mas com 

uma nova maneira de olhar a paisagem. 

Nesse contexto, paisagens são, em quase todas as abordagens dos séculos 

XIX, XX e XXI, entidades espaciais que dependem da história econômica, cultural e 

ideológica de cada grupo regional e de cada sociedade e, se compreendidas como 

portadoras de funções sociais, não são produtos, mas processos de conferir ao 

espaço significados ideológicos ou finalidades sociais com base nos padrões 

econômicos, políticos e culturais vigentes. Estudar a paisagem é antes de tudo 

apresentar um problema de método. 

 Diante disso, Bertrand (1972, apud OLIVEIRA, 1998, p. 63), entende que a 

paisagem é: 

Resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos 
físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns 
sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 
indissociável, em perpétua evolução, numa porção do espaço, tem-
se que pensar em normas legais que contemplem tanto o complexo 



de elementos naturais, quanto o de elementos construídos, ou ainda, 
de ambos, considerados na sua dinâmica e identificados, como 
patrimônio paisagístico da coletividade. 

 

Conforme o exposto, a paisagem é um resultado de forças naturais e 

humanas que constitui um fato físico e cultural, os quais estão interligados no 

espaço em um determinado período (tempo), entendendo esse resultado como o 

produto e não como uma imagem. Deve ser entendido também como uma estrutura 

morfológica determinada, que pode ser mensurada, quantificada e qualificada. 

Diante dessas considerações, Bertrand (1972, apud OLIVEIRA, 1998, p. 63), afirma 

que a paisagem não pode ser configurada como uma realidade imóvel, já que a 

presença do homem nela se estampa, tanto na área urbana como na área rural, 

através de sua ação sobre os diversos componentes, os quais irão produzir os frutos 

da sua própria cultura.  

Torna-se evidente que a sociedade humana vem, há milhares de anos, sendo 

responsável pela criação e transformação de segmentos inteiros de paisagens, tais 

como: enormes canais de irrigação, a construção de grandes espigões – as cidades 

em geral. Isso deixa claro que são resultados de ações e lógicas sociais, que foram 

decididas no intuito de prover abrigo, alimento, transporte, energia, lazer, entre 

outros, para toda a comunidade.  

Isso pode ser analisado em Almeida (1993, p. 111), quando afirma que as 

marcas do tempo, impressas na paisagem, revelam uma construção histórica cheia 

de arte e lembrança que são facilmente identificadas por aqueles que ali vivem, pois 

o lugar é o espaço da vida. Entretanto, há de se destacar que as paisagens 

costeiras não são estáticas, mas sim, transformadas quase que diariamente a fim de 

atender as novas exigências promovidas pela sociedade. Assim, as mesmas, podem 

não ser as de amanhã, em virtude da rápida transformação dessas áreas. A este 

respeito, deve-se destacar a crescente tomada de consciência por parte de 

profissionais envolvidos com a questão ambiental e ao planejamento, em resgatar 

áreas até então já degradadas. 

     De forma geral, hoje é possível perceber a existência conceitual de várias 

paisagens, em forma de região, território, lugar, etc. Discutir essa pluralidade 

conceitual e cognitiva é, no âmbito da geografia, sem dúvida, um grande desafio. 

Para a esfera da geografia física, já se percebe uma grande mudança ao focar a 

problemática da paisagem, levando em conta o homem, muito embora possa 



aparecer de forma denotativa e funcional, enquanto para a geografia cultural, há 

algum tempo, as paisagens são conotativas, cheios de valores subjetivos e 

relacionados às culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 A PAISAGEM COSTEIRA E SEUS ELEMENTOS 

 

Para a construção do referencial teórico-conceitual em relação as paisagens 

costeiras e os elementos que a compõem, utilizaremos os conceitos de MUEHE 

(2005). O referido autor trabalha com o uso e a ocupação do espaço costeiro, que é 

um tema que vem se destacando no cenário mundial e também brasileiro. Segundo 

Muehe, 

Os constantes problemas resultantes das interferências, direta e/ou 
indireta, no balanço de sedimentos costeiros e do avanço da 
urbanização sobre algumas áreas que deveriam ser preservadas, 
mostram que ainda é longo o percurso entre a intenção e a 
realização por parte do poder público e de instâncias superiores. 

(MUEHE, 2005, p. 253) 
 

Neste trabalho, a questão que foi abordada refere-se a inter-relacão entre o 

físico e o humano da paisagem costeira, no entanto, serão tecidas algumas 

conceituações de âmbito físico, na qual Muehe (2005) nos fornecer algumas 

denominações, tais como: feições costeiras brasileiras; variação absoluta e a 

variação relativa do nível do mar; o efeito estufa e a aceleração da taxa de elevação 

do nível do mar; conceito de praias (perfil praial e sua vulnerabilidade), a 

morfodinâmica da praia e dunas costeiras: origem e distribuição. Além disso, esse 

autor aborda as relações das paisagens costeiras e a ação antrópica, posto que as 

paisagens costeiras são áreas especialmente vulneráveis à ocupação humana, dada 

a natureza altamente instáveis e resultante da grande dinâmica da evolução de seus 

sistemas.  

Essa dinâmica inerente aos ambientes costeiros vem sendo cada vez mais 

acentuada, o que aumenta a preocupação com a tendência atual de elevação do 

nível do mar em escala global, resultante do aquecimento global, e a conseqüente 

contração das calotas polares e geleiras. A preservação das paisagens costeiras 

requer um grande esforço mundial, visando a compreensão dos seus processos 

naturais e o monitoramento de eventuais mudanças causadas por impactos naturais 

e antrópicos. De acordo com Rossetti (2008), planejar a ocupação humana ao longo 

de áreas costeiras é fundamental para minimizar o impacto de possíveis catástrofes, 

tanto para o meio ambiente como para a sociedade.  

Segundo os estudos de Ribeiro (1997), a dinâmica da paisagem em relação 

aos elementos naturais, principalmente os ligados a paisagem natural ou alterada 



pelo homem, constituída de diversos componentes, é necessário para entender o 

funcionamento do todo e, compreender o mecanismo funcional de cada um dos 

componentes em relação aos demais. Em sua obra, o mesmo também faz muitas 

referências a ROSS (1990), quando se trata do papel primordial da Geografia. 

Ribeiro (1997) afirma que é “no trabalho de inventariar e analisar o quadro 

ambiental, que é antes de tudo um espaço, humanizado ou não, eminentemente 

geográfico”. E depois descreve sobre a dinâmica das paisagens e sua evolução. 

 Com relação à análise das paisagens, Cavalcanti (2007) desenvolveu 

métodos e técnicas de investigação direcionadas a análise da dinâmica natural, uso 

e ocupação do solo, impactos ambientais, planejamento ambiental, manejo e gestão, 

visando à organização do espaço, principalmente relacionada à zona costeira. O 

referido autor buscou resultados e alternativas aplicáveis em distintas áreas, 

incluindo a harmonia das relações da sociedade com o meio natural, permitindo uma 

convivência equilibrada e a garantia das condições ambientais necessárias à 

produção do potencial natural e socioeconômico; a proteção dos valores culturais e 

ampliação da conscientização da população, com indicação de meios, instrumentos 

e mecanismos adequados para a proteção do ambiente. Dentro desse contexto, a 

paisagem vai ser de grande relevância na análise e compreensão da organização do 

espaço geográfico, além também de elucidar a caracterização e os processos da 

dinâmica natural costeira e fazer um diagnóstico e, posteriormente, a avaliação dos 

impactos ambientais das unidades paisagísticas costeiras. 

 Moraes (1999) apresenta uma reflexão teórica sobre a análise da localização 

litorânea e algumas considerações sobre as tendências de ocupação do litoral 

brasileiro e faz uma investigação sobre as políticas públicas no país, enfocando as 

políticas urbanas federais, a estrutura do planejamento da União com respeito à 

zona costeira e um estudo de caso do Programa Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC). A zona costeira brasileira é regulamentada por leis e por dois 

documentos que são voltados ao exercício do planejamento, cujo teor revela 

imediatamente a intenção da ação antrópica e suas reais aplicações. O primeiro 

documento é um subsídio para a elaboração do Plano da Ação Federal para a Zona 

Costeira do Brasil e o segundo são as propostas de modificação da metodologia 

utilizada no zoneamento costeiro. 

Dessa forma, esses documentos visam a minimização da ação do homem na 

área costeira e suas modificações. Convém ressaltar a necessidade de se fazer uma 



reflexão geográfica à gestão do ordenamento territorial num tipo de espaço dotado 

de alta peculiaridade como é o caso da zona costeira. 

 Dada a relevância ao planejamento e a gestão da zona costeira de um país, 

Vasconcelos (2005), trabalhou com as questões relacionadas à Gestão Integrada da 

Zona Costeira (GIZC), sempre fazendo um paralelo com as idéias do geógrafo Milton 

Santos (2008 p. 45), o qual nos ensina que “hoje a ação antrópica tem efeitos 

continuados, e cumulativos, graças ao modelo da vida adotado pela humanidade”. 

Com base na literatura de Vasconcelos (2005), pode-se perceber que há um 

descaso do poder público, o que notamos na ausência da participação mais efetiva 

da população local na elaboração técnica e no acompanhamento do plano diretor da 

cidade. Com isso, gera a despolitização das questões ambientais, visto que são 

geradas e continuadas pelo domínio hegemônico de uma elite econômica e política, 

pela renda da terra urbana em detrimento da coletividade. O que podemos observar 

neste contexto é que no centro dessas relações sociais está o meio ambiente, o qual 

atualmente se encontra bastante degradado. Essa medida de gerenciamento vem 

auxiliar essa área tão frágil como é a zona costeira, em especial o bairro de Ponta 

Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 DINÂMICA NATURAL E SOCIAL NO E DO ESPAÇO PRAIAL 

 

A noção de paisagem tem sido amplamente debatida em todos os ramos das 

ciências, principalmente entre os geógrafos, arquitetos e urbanistas que tem 

contribuído com diversos estudos e pesquisa dessa natureza, sempre buscando 

compreender as relações que se estabelecem entre o ser homem e o seu entorno.  

Esta pesquisa também aborda o espaço como categoria, pois as paisagens 

estão inseridas no espaço que estão sendo transformados a todo o momento. Dessa 

forma, é imprescindível falar sobre os conceitos de espaço e paisagem. SANTOS 

(1985) e SANTOS (2008), trabalha com a questão de espaço e de paisagem, 

descrevendo o conceito e os elementos que compõem cada um e como eles agem 

de maneira integrada. Segundo Santos (1985), o conceito de espaço consegue fazer 

todas as possíveis relações existentes, e de acordo com isso, afirma:  

 

Espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que 
participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos 
naturais e objetos sociais e, de outros, a vida que os preenche e os 

anima, ou seja, a sociedade em movimento. (SANTOS, 1985, p. 
27) 
 

Ao analisar e compreender esse conceito acredita-se que o mesmo dá 

fundamentos (categorias do método geográfico que são: estrutura, processo função 

e forma) para o que está sendo trabalhado. Fazendo a relação do espaço com o 

meio natural e com a sociedade. E, como e o porquê da sociedade está 

transformando o espaço geográfico. Dessa forma, foi realizada uma abordagem 

centrada no espaço, de acordo com: 

 A FORMA, vai se referir ao aspecto visível, ao que se vê do espaço, ou 

seja, a própria paisagem; 

 A FUNÇÃO, pretende decompor o espaço com seus elementos – 

oferta e demanda, transporte, infraestrutura, serviços, gestão, entre 

outros – mediante uma análise sincrônica, ou seja, captando sua 

participação na totalidade, num determinado momento ou num 

intervalo de tempo historicamente determinado;  

 A ESTRUTURA ESPACIAL, pretende expressar a dependência mútua 

entre as partes do todo. Exemplo: dados estatísticos entre oferta e 

demanda e, 



 O PROCESSO ESPACIAL, corresponde a uma categoria de análise 

diacrônica, objetivando investigar a evolução da estrutura que se 

transforma. Procura captar o dinamismo do espaço que se podem 

apresentar fases de estabilidade, de pequenas mudanças ao se 

reestruturar ou então passar por completas transformações 

produzindo-se novos espaços.  

 

Santos (1994), também nos fornece elementos sobre o espaço, além disso, 

discute o conceito de paisagem, ao afirmar: 

 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança. Esta pode 
ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. 
Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons, etc. [...] A paisagem é um conjunto de 
formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos 
históricos representativos das diversas maneiras de produzir as 

coisas, de construir o espaço (SANTOS, 2008, p. 40). 
 

Diante desse conceito, podemos observar os inúmeros elementos e as 

diferenças existentes entre o espaço e a paisagem que são concepções geográficas, 

bases da ciência geográfica. E, portanto, deve-se considerar a paisagem como 

categoria de análise como afirma Santos (1994). Quando se trabalha com a 

formação do espaço geográfico em sua totalidade, Silva (1988) considera a 

paisagem natural resultante de uma desigual combinação dos fatores físicos, ou 

seja, geológicos, pedológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e os 

bióticos. Nesse sentido, Claval (1984, p. 342, apud OLIVEIRA 1998, p. 81-82) afirma que: 

 

A paisagem oferece a possibilidade de abordar dentro do mesmo 
movimento, todas as questões emergentes para o futuro da 
geografia, aquelas que concernem ao meio e das pressões 
ecológicas na organização do espaço, aquelas que nascem do 
funcionamento das instituições sociais e das tensões e conflitos que 
elas alimentam, a aquelas que mostram em que o homem difere de 
um ponto ao outro, e o exprime pela organização de espaço 
diferente. 
 

De acordo com Cavalcanti (2007) a paisagem é a fisionomia, a morfologia ou 

a expressão formal do espaço refletindo a visão que a população tem sobre a área a 

sua volta, tendo com função suportar uma identidade e servir de apoio para instigar 

a coesão existente na sociedade e sendo o fundamento da formação das 



identidades, agregando a linguagem científica com o emocional e também entre o 

saber geográfico e a identidade cultural. A esse respeito Christofoletti (1979, apud 

CAVALCANTI, 2007, p. 31),  

 

Observa que a abordagem e valorização do quadro natural; os 
movimentos relacionados com a crise ambiental; a difusão das 
perspectivas sistêmicas e das técnicas de análise multivariada e a 
preocupação em fornecer bases necessárias para o planejamento 
socioeconômico contribuem para a caracterização, estrutura e 
dinâmica das paisagens naturais. 

 

Assim, podemos elucidar que a percepção da paisagem para o estudo da 

organização do espaço, sustenta-se na utilização de um enfoque de três sistemas 

relativamente independentes (Natureza, Economia e População), por meio de uma 

visão integral e sistêmica de cada um deles. 

Dessa maneira, a análise da paisagem deve seguir um diagrama de 

organização do espaço e esse deve realizar um zoneamento funcional de cada parte 

e/ou elemento natural do espaço, e a se basear nas medidas de como proteger os 

recursos naturais e utilizá-los de forma mais eficaz possível, conforme aponta 

Cavalcanti (2007). Portanto, os princípios essenciais em que devemos basear a 

análise da paisagem são: inclusão da utilização racional e cientificamente 

fundamentada, dos recursos naturais, a proteção de seus componentes e a melhoria 

dos processos naturais; uso racional de cada parte da mesma, determinando a 

capacidade de carga, a distribuição racional e o regime de cada tipo de uso. 

 É importante ter em mente que a leitura geográfica do espaço, fazendo-se 

uso da paisagem, permite-nos determinar as inter-relações dos fenômenos 

existentes, considerando integralmente a Natureza e a Sociedade. 

 As transformações mais evidentes são as que ocorrem nas cidades e diante 

disso, podemos citar o processo de evolução das cidades – processo de 

urbanização. 

 As cidades, na maioria das vezes, têm seu início em decorrência da enorme 

necessidade do homem em se fixar na terra para plantar e colher o seu próprio 

alimento. Foi a partir de então, que as cidades começaram a surgir, não esquecendo 

também que a necessidade de centralização levou ao aparecimento das mesmas. 

No templo era armazenada a produção de excedente das aldeias a sua volta, onde 



moravam as pessoas que se dedicavam à administração, ao comércio e ao 

artesanato, mas apenas para esse propósito. Dessa forma a cidade, 

 

Nasce com o processo de sedentarização e seu aparecimento 
delimita uma nova relação homem/natureza: para fixar-se em um 
ponto para plantar é preciso garantir o domínio permanente de um 
território (ROLNIK, 2004, p. 8). 
 

 Pode-se dizer que a cidade se implanta como moradia permanente e para o 

trabalho, no momento em que, na mesma, tenha uma produção de um excedente, 

ou seja, quando há uma quantidade de mercadorias maior do que a necessidade 

daquela comunidade, é o que sobra da produção. Essa aldeia passa a ter outro 

significado, pois estará tendo outras funções e contribuindo para o crescimento 

dessa cidade. 

 Segundo Rolnik (2004, p. 30) é “a partir de um certo momento da história que 

as cidades passam a se reorganizar em função do mercado, gerando um tipo de 

estrutura urbana que não só opera uma reorganização de seu espaço interno, mas 

também, redefine todo o espaço circundante, atraindo para a cidade grandes 

populações”. Podemos dizer que o crescimento das cidades, na maioria das vezes, 

se dá pelo crescimento e organização do comércio, pois começa a atrair inúmeras 

famílias do interior em busca de melhorias e uma boa qualidade de vida para a sua 

família. Com isso, a maior parte das cidades não está preparada para receber uma 

grande quantidade de pessoas, vindo a ocorrer um inchaço populacional. Nesse 

sentido que o fragmento a seguir exprime a mudança da questão da cidade: 

 

A cidade é um conjunto de lugares apropriados e produzidos pelos 
grupos sociais experienciando tempos e ritmos diferentes. Todo lugar 
é produto social, e, portanto a espacialidade, apropriado pelas 
práticas sociais na satisfação das necessidades individuais e 
coletivas de reprodução e de identificação.  (SALGUEIRO, 2003, p. 
99). 
 

Ao colocar a cidade no contexto contemporâneo, a mesma possui outro 

propósito, transformando-se no "laboratório" do processo de produção capitalista 

industrial. Nesse contexto, a inevitabilidade do urbano passou a ser a inevitabilidade 

lógica da ascensão do modo de produção capitalista. Isso pode ser comprovado no 

fragmento quando afirmar que: 

 



O espaço geográfico não é humano porque o homem o habita, mas 
porque, a cada momento histórico, o reproduz de acordo com os 
objetivos e necessidades da sociedade (produto do trabalho 

realizado a partir de uma concepção e de um projeto) (CARLOS, 
1994, p. 57). 

 

 Fica claro que, com o passar dos anos, a cidade teve uma grande 

necessidade de desenvolver o comércio, artesanato e a vida urbana em geral, isso 

se tornou inevitável nas pequenas cidades. Foi então que, as cidades começaram a 

crescer na maioria das vezes, de forma não planejada nem organizada. Não se pode 

afirmar que as cidades se urbanizaram apenas com o aumento da população, mas 

surgiram outros fatores determinantes que foram fundamentais para que ocorresse 

tal urbanização. 

 Assim, o processo de urbanização nas cidades dos países desenvolvidos 

ocorreu de maneira lenta e gradativa. Um grande exemplo foi a Inglaterra, que teve 

a sua urbanização muito lenta, por volta de 100 (cem) anos, ou seja, esse país teve 

tempo suficiente para organizar e adaptar as suas cidades (infraestrutura) com o 

novo modo de vida, o urbano.  

Diferentemente dos países desenvolvidos, os subdesenvolvidos tiveram seu 

processo de urbanização muito rápido e de maneira desorganizada. Isso implica 

numa falta de planejamento adequado e investimentos por parte do Estado (país) 

em torno da mudança do novo modo de vida. Um exemplo é o Brasil. Um país, 

inicialmente rural, desde o seu descobrimento até meados da década de 1940 do 

século XX, quando começaram a ocorrer transformações no seu mercado e nas 

médias cidades existentes. Essas cidades começaram a receber um grande 

contingente populacional e novas atividades foram sendo implantadas, 

transformando-se nas grandes cidades atualmente.  

Como as cidades dos países em desenvolvidos ainda não estavam 

preparadas para receber essa gama de pessoas advindas principalmente do interior 

e de outras regiões pobres do país, ocorreu um inchaço populacional e trouxeram 

diversos problemas para o poder público e para toda a população que ali chegam. 

Os principais problemas enfrentados foram à falta de moradia acessível (valor muito 

elevado), falta de infra-estrutura nos bairros pobres e o crescimento das favelas, 

precariedade nos transportes públicos, a falta de empregos para uma grande 

maioria e a degradação do meio ambiente por parte dessa população, que estava 

chegando nessas médias e grandes cidades.  Nesse sentido, afirma Carlos (1994): 



 

As moradias na periferia apresentam-se amontoadas num misto de 
autoconstrução e favelas, construídos em terrenos pouco 
valorizados, onde se aglomera uma massa de trabalhadores 
misturada com o exército industrial de reserva e seus familiares em 
locais cada vez mais distantes daqueles do trabalho (o que obriga a 
gastos excessivos de horas de transporte, de baldeações, diminuindo 
mais ainda o tempo de lazer, sem contar, evidentemente, os custos 
que consome o já “minguado” salário do trabalhador), cuja tônica é 
quase ou total inexistência de infra-estrutura (rede de água, luz, 
esgoto, limpeza pública, asfalto, escolas, pronto-socorros, hospitais 
etc.) caracterizam-se como áreas de condições subumanas de 
moradia (CARLOS, 1994, p. 54). 
 
 

 Pode-se concluir que o processo de urbanização trouxe várias 

transformações no espaço e, principalmente na paisagem. Foram as cidades que 

absorveram essas mudanças e que geraram inúmeros problemas, tanto 

econômicos, sociais e ambientais. Por isso, Meinig (2002, p. 35) destaca que 

qualquer paisagem é composta não apenas por aquilo que está à frente de nossos 

olhos, mas também, por aquilo que se esconde em nossas mentes.  

Nessa perspectiva, Vieira (apud OLIVEIRA, 1998, p. 87) aborda a paisagem, 

marco do mundo contemporâneo, onde aproximadamente todos os países do 

mundo conhecem o fenômeno da urbanização, que é de vital importância quando se 

debate o espaço construído pelo homem como uma forma de vida; em viver 

coletivamente, cuja morfologia é resultante dos padrões culturais que a modelaram. 

Há vários séculos, o homem vem idealizando o viver bem e tem sido demonstrado 

que a união promove este bem estar. Entretanto, essa união pode levar situações 

caóticas, mas nem por isso as pessoas têm aspirado destruir o seu ideal, qual seja 

paisagem urbana, convivendo simultaneamente com sentimentos topofílicos 

(agradáveis) e topofóbicos (aversão). 

Vale ressaltar que a enorme degradação ambiental que vem ocorrendo nas 

cidades em decorrência da falta de planejamento do processo de urbanização traz 

consigo diversos problemas, tais como: a poluição sonora, visual e do ar, o 

desmatamento e desmoronamento dos morros e das florestas, a falta de áreas 

verdes, contaminação das águas subterrâneas (lençóis freáticos) e a questão dos 

resíduos sólidos, entre outros. A questão ambiental, nesses últimos anos, vem 

assumindo uma enorme centralidade e sendo alvo de várias discussões em torno de 



suas causas e o que pode ser feito para tentar diminuir os problemas e tornar o 

mundo mais sustentável.  

É dentro desse contexto de novas técnicas de transformação do espaço, que 

as paisagens estão sendo modificadas para dar lugar ao progresso do 

desenvolvimento tecnológico. Essa relação entre o homem e o meio ambiente, vem 

gerando inúmeras contradições e diversas discussões a respeito do preço que o 

homem tem que pagar para manter esse estágio de desenvolvimento. Devido a 

complexidade natural e a intensidade do homem na organização do espaço, merece 

especial atenção à manutenção de seu equilíbrio, utilização racional e conhecimento 

detalhado de suas estruturas e funções. 

As modificações das paisagens costeiras é apenas um dos vários impactos 

negativos que o homem tem provocado sobre o planeta, e é sobre esse problema 

ambiental que esse estudo se debruçará, utilizando-se para isso, a análise da 

paisagem como ferramenta auxiliar no estudo das transformações da paisagem da 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  
  
  
  

  
  

[[......]]  OO  ssaabbeerr  ddaa  nnaattuurreezzaa,,  ccoommoo  oo  ssaabbeerr  ssoobbrree  aa  

ssoocciieeddaaddee,,  ddeevvee,,  nnoo  ccoonntteexxttoo  ddaa  cciiêênncciiaa  ggeeooggrrááffiiccaa,,  

ppaauuttaarr--ssee  ppoorr  uumm  mmééttooddoo  eessppeecciiffiiccoo  qquuee  ppoossssaa  ddeessvveennddaarr  

ooss  ffaattooss  qquuee  eevviiddeenncciiaamm  aa  ddiinnââmmiiccaa  ddaa  ppaaiissaaggeemm  

  

  

  
FFAALLCCÃÃOO  SSOOBBRRIINNHHOO  ((22000077,,  pp..  7733))  

  



         Para a realização desse trabalho foram adotadas as seguintes etapas: trabalho 

de gabinete, trabalho empírico, tratamento e tabulação dos dados e o estudo crítico, 

que constitui na elaboração do trabalho final (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Fluxograma de integração dos dados metodológicos 
 
 

 



4.1 Trabalho de Gabinete: levantamento bibliográfico 

            O método utilizado na realização do trabalho foi o método sistêmico, na qual 

se pode fazer a inter-relação entre a geografia física e a geografia humana, 

buscando entender a interação entre as atividades humanas, uso, ocupação, 

processos costeiros e seus elementos de forma a elencar as correlações existentes 

na praia e no bairro de Ponta Negra, Natal/RN.             

            No primeiro momento, para desenvolver a pesquisa, foi indispensável a 

realização de uma pesquisa bibliográfica acerca de vários temas como: a evolução 

do processo de urbanização da cidade de Natal, dando destaque para o bairro de 

Ponta Negra, paisagem, paisagens costeiras e espaço como conceitos geográficos. 

Para isso, foram escolhidos os principais autores e seus conceitos clássicos para a 

elaboração dos dados secundários da pesquisa em foco. O levantamento 

bibliográfico foi feito através de leitura de dissertações, teses, monografias, livros 

(principalmente os clássicos sobre os assuntos), periódicos e jornais das mais 

diversificadas bibliotecas. Também utilizamos sites de órgãos públicos e privados 

que exprimam a maior veracidade sobre o assunto que está sendo abordado. 

Lembramos ainda que todo o levantamento foi realizado no decorrer de toda a 

pesquisa. 

Quanto à procura das informações estatísticas, o objetivo foi fazer um 

levantamento e organizar os dados produzidos por instituições públicas como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico (IBGE), Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Meio-Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte (IDEMA) e a 

Prefeitura Municipal de Natal (PMN), para então reorganizá-las e empreender uma 

análise socioeconômica e espacial da área em estudo. Esse procedimento buscará 

os dados secundários tais como: escolaridade, sexo da população, dados do 

ordenamento urbano, número de turistas na cidade, entre outros.   

Para a realização da análise da paisagem em Ponta Negra foram elencados 

os seguintes critérios: forma (aspecto visível do bairro de Ponta Negra, dando 

destaque para a praia); função (oferta e demanda, transporte, infraestrutura, 

serviços, gestão da área); estrutura ((re) organização espacial da área em estudo); e 

processo (novas funcionalidades dos objetos nela inseridos, transformações 

produzindo novos espaços – “uma nova paisagem”). Vale frisar que, o parâmetro 



utilizado foi o tempo cronológico – da década de 1970 até 2010. A partir disso, foi 

possível fazer uma análise mais eficaz da mudança da paisagem de Ponta Negra. 

Diante das informações obtidas foi apreendido um conhecimento teórico 

fundamentado e, logo em seguida, a elaboração da redação do texto final da 

pesquisa. 

 

 

4.2 Trabalho Empírico 

Num segundo momento foi realizada a pesquisa empírica (em busca dos 

dados primários), na qual foi realizado o levantamento fotográfico – fotos antigas e 

atuais do bairro de Ponta Negra, desde a década de 1970 a 2010, para poder fazer 

uma comparação na mudança da paisagem da área de estudo. Após a aquisição 

das mesmas, partiu para uma interpretação e análise comparativa dos elementos 

que compõem a paisagem da área. 

 Nesse momento também foi executada a elaboração e aplicação de um 

questionário semi-estruturado com os trabalhadores, a população residente e com 

os freqüentadores da área em estudo, que sejam maiores de 18 anos e que já 

freqüentem a área há pelo menos 3 anos, com o intuito de mensurar a opinião dos 

mesmos sobre os problemas ambientais (naturais) e sociais que estão ocorrendo em 

Ponta Negra, Natal/RN. Foi realizado um plano amostral para verificar quantos 

questionários seriam necessários a ser aplicados e constatou-se que foram preciso 

ser aplicados 196 questionários (Tabela 4.2.1). 

 

 

 

 

 

População Alvo 
Tamanho da 
População 

Proporção 

Amostral 

(%) 

Tamanho da 
Amostra 

População Residente 24148 0,203 49 

Turista e Freqüentadores 1351127 0,008 106 

Nº de Trabalhadores 
cadastrados 

1300 3,154 41 

Total 1376575 0,014 196 

 Tabela 4.2.1: Plano Amostral da pesquisa 

 



A tabela 4.2.1 mostra o tamanho da amostra das categorias que foram 

pesquisadas e seus respectivos percentuais. Para o cálculo do tamanho da amostra 

admitiu-se um erro amostral de 7% (de erro para mais ou para menos) a um nível de 

confiança de 95% (Tabela 4.2.2). Esses números deixam clara a confiabilidade dos 

números de questionários que foram necessários a ser aplicados na área em 

estudo. 

 

Dados 

Erro amostral 0,07 
Nível de confiança 95% 
Nível de significância 
Proporção Amostral  
Tamanho da Amostra 

1,96 
0,014% 

196 
 

 

Para alcançar esses dados, foi necessário utilizar a seguinte fórmula: 

  

 

 

 

 

Onde, 

 

Z = abscissa da curva normal padrão, fixado a um nível de confiança (para 95% de 

confiança, Z = 1,96) 

N = tamanho da população; 

d = erro amostral; 

p = 0,5 (proporção); 

q = 0,5 (q = 1- p). 

 

Essa fórmula deu subsídio para obter a quantidade de questionários que 

foram necessários para que esta pesquisa tenha a menor percentagem de erro e o 

maior grau de confiabilidade. 

A aplicação dos questionários foi feita no mês de setembro de 2010, sempre 

aos sábados, realizada pelas principais avenidas e ruas do bairro, e que estivessem 

Tabela 4.2.2: Dados amostrais da pesquisa 

2

2 2( 1)
n

Z Npq
N d Z pq( 1)

Z Npq
N d Z pq( 1)N d Z pq( 1) 2 2N d Z pq2 2N d Z pq2 2( 1)N d Z pq( 1)N d Z pq( 1)N d Z pq( 1)

Fonte: KMETUK FILHO, Osmir. 2005. p. 34. 



mais ligadas à linha de costa, pois são as áreas com a maior verificação das 

transformações da paisagem e pela maior quantidade e circulação de moradores, 

trabalhadores e freqüentadores da área. Em cada avenida e/ou rua selecionada, 

foram aplicados um número específico de questionários, que seguiu critérios de 

ordenamentos da área, para que a coleta fosse bem distribuída, e que pudesse 

fornecer informações com a menor porcentagem de erro, para que ocorresse uma 

conclusão satisfatória acerca das modificações da paisagem em estudo. Após a 

coleta desses dados, os mesmos foram colocados num banco de dados no Excel 

para fazer a tabulação e, posteriormente, realizada a confecção de gráficos para 

facilitar a análise e compreensão das informações obtidas. 

Paralelamente as aplicações desses questionários, foram sendo realizada a 

caracterização ambiental da praia de Ponta Negra para verificamos as alterações 

existentes na área praial e como isso estava e/ou está influenciando na vida dos 

moradores, trabalhadores e freqüentadores. Para isso, foram necessárias a 

observação nos meses de agosto (fim do período chuvoso) e dezembro (início do 

período seco) na maré de sizígia de lua nova e de lua cheia a análise fotográfica e a 

caracterização ambiental da área. Esse procedimento foi realizado em 2009, em 

2010 e também em janeiro de 2011 (apenas na lua nova) – em virtude de problemas 

técnicos no período da lua nova de dezembro de 2010 – para verificamos as 

mudanças que ocorreram durante esse período e compará-los. 

A análise fotográfica consistiu na aquisição de fotos digitais para compará-las 

com as fotos tiradas da mesma área e na mesma direção dos locais previamente 

pré-definidos. Os pontos foram escolhidos abrangendo toda área da praia de Ponta 

Negra, como pode ser visualizado na carta-imagem 4.2.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



O primeiro ponto (A) demarcado localiza-se na base do Morro do Careca, 

denominado aqui de PLACA; o segundo ponto (B) na primeira tubulação de esgoto 

no calçadão (em frente ao restaurante Ingá Praia Hotel); o terceiro ponto (C) em 

outra tubulação de esgoto dos hotéis, localizada no início do calçadão da praia; e o 

último ponto (D) foi fixado no primeiro hotel à beira mar – Hotel Rifoles (Figura 4.2.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1: A seta (em vermelho) indica o primeiro ponto de observação 
(A). Segundo ponto (B). Terceiro ponto (C). Quarto ponto (D). 

Fonte: Ana Beatriz Câmara Maciel (Ago./2009). 



Essa comparação possibilitou mostrar uma verdadeira modificação que vem 

ocorrendo na paisagem costeira do bairro Ponta Negra, com ênfase a sua praia. 

Nesses pontos, foi realizada uma caracterização ambiental da área, que consistiu na 

obtenção de dados momentâneos do período, que corresponde a uma grande 

importância na interpretação das futuras informações e compreensão do ambiente 

praial (paisagem costeira) da área em estudo. 

 Após a coleta dos dados empíricos, os mesmos foram tabulados, analisados, 

interpretados e apresentados na forma de gráficos.  Além disso, foram feitas as 

interpretações de imagens aéreas e digitais, levando em consideração, 

principalmente, elementos geomorfológicos e os antrópicos, que possibilitam o 

mapeamento do uso e ocupação do solo, além de observar as mudanças na 

paisagem costeira da área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55  MMUUDDAANNÇÇAASS  NNAA  PPAAIISSAAGGEEMM  CCOOSSTTEEIIRRAA  DDAA  
CCIIDDAADDEE  DDEE  NNAATTAALL//RRNN  

  
  

““[[......]]  AA  ppaaiissaaggeemm  ––  ccoommoo  eennttiiddaaddee  ddiinnââmmiiccaa  ee  

ddiiffeerreenncciiaaddaa  ddaa  ssuuppeerrffíícciiee  tteerrrreessttrree  ––  ccoonnssttiittuuii--ssee  nnoo  

ssuuppoorrttee  ddaass  aauullaass  tteeóórriiccaass  ee  pprrááttiiccaass,,  ccoonnssiiddeerraaddaa  eennttããoo,,  

uummaa  ccaatteeggoorriiaa  eessppaacciiaall  ddee  aassppeeccttoo  vviissíívveell  ee  

iimmeeddiiaattaammeennttee  ppeerrcceeppttíívveell,,  ppooddeennddoo  sseerr  ccoonncceeiittuuaaddaa,,  

ddeessccrriittaa  ee  eexxpplliiccaaddaa  aattrraavvééss  ddee  ssuuaa  mmoorrffoollooggiiaa  

ddeeccoorrrreennttee  ddaa  ccoommppoossiiççããoo  ddoo  mmeeiioo  nnaattuurraall  ee  ddaass  aaççõõeess  

aannttrróóppiiccaass””..  

  
VVIIAADDAANNAA  ((22000055,,  pp..  1144))  



 Na segunda parte do trabalho, vimos que a cidade de Natal, ao longo de sua 

história, vem passando por diversas modificações em seu ordenamento espacial e 

conseqüentemente, na paisagem costeira. Nesse sentido, se faz necessário 

remetermos a alguns períodos cronológicos da história da cidade e citarmos como 

forma de situar a modificação estrutural pela qual a cidade está passando.  

Nesta unidade, objetivamos analisar as mudanças que ocorreram e que vem 

ocorrendo de 1970 a 2010, e os elementos responsáveis por essas transformações 

na paisagem costeira de Ponta Negra. Para atingir tais objetivos, teceremos 

reflexões: sobre a atividade turística na cidade de Natal e os benefícios e malefícios 

que essa atividade trouxe; modificações pela qual Ponta Negra, ao longo de sua 

história, vem passando e as novas funcionalidades da área; os elementos 

modificadores da paisagem costeira e sua influencia na dinâmica da área; uma 

breve conceituação sobre qualidade de vida e posteriormente, como a qualidade de 

vida da população está sendo afetada pela mudança da paisagem costeira; e a 

discussão sobre as modificações ocorridas junto com a população moradora, 

trabalhadora e os transeuntes na área de estudo. 

 Nas últimas décadas do século XX, a cidade de Natal passou por um 

processo de urbanização sendo acompanhado por uma gama de investimentos, 

trazendo alguns pontos positivos. Um deles foi à atividade turística, mesmo que 

incipiente em Natal dá início aos primeiros passos rumo ao desenvolvimento 

econômico. Com o surgimento dessa atividade, a economia da cidade é marcada 

pelas políticas implementadas por intermédio da Empresa de Turismo do Rio 

Grande do Norte (EMPROTURN), que foi criada para dinamizar o setor que estava 

em expansão na cidade e em especial a zona costeira (FURTADO, 2008).   

 Com a expansão do turismo foi possível a realização de algumas 

modificações estruturais no entorno da cidade, expandindo este setor com os 

incentivos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que na 

época (meados da década de 1960), estava em plena atividade. No final dos anos 

1970 e início de 1980, Natal passou por enormes transformações. Nesse momento, 

a cidade já possuía uma configuração espacial moderna, com o traçado de amplas 

avenidas, mas as mudanças continuaram. A situação da cidade de Natal, como 

observa Lopes Júnior (2000, p. 37, apud FURTADO, 2008, p. 58) afirma que: 

 



[...] onde as paisagens urbanas de Natal antes da emergência da 
atividade turística, foram fortemente moldadas pela espacialização 
social derivada da ocupação militar [...] e pelos espasmos de 
industrialização da década de setenta. Nessas paisagens, a cultura 
do funcionalismo público e a apropriação espacial militar coexistem 
com o velho poder oligárquico, cuja reprodução apoiava-se nas 
atividades econômicas tradicionais no interior do Rio Grande do 
Norte [...] e na secular captura dos aparatos locais do Estado. 
 

Dessa forma, pode-se inferir que a cidade de Natal já se preparava para a 

chegada de um novo ramo de atividade e que se apropriaria de sua beleza natural, 

bem como também de seu espaço produzido socialmente. A princípio, Natal já 

possuía o produto essencial para o desenvolvimento, que era a beleza e as 

paisagens aprazíveis (zona costeira - praias). 

Logo em seguida, a antiga EMPROTURN, atualmente Secretaria do Comércio 

e Turismo (SECTUR), buscava atrair investimentos para a capital e reverter-los em 

melhorias em infraestrutura urbana (transporte urbanos, melhorias de vias, 

drenagem de áreas, desenvolvimento de artesanato, entre outros), especialmente 

nas áreas potencialmente turística, como era o caso do bairro de Ponta Negra. Com 

o boom turístico que ocorreu a partir dos anos 1980, quando a cidade promoveu 

vários projetos, dando destaque ao Projeto das Dunas / Via Costeira (hoje 

denominada de Via Costeira). 

O megaprojeto da Via Costeira constituiu na construção de uma imensa 

avenida que ligaria as praias urbanas de Areia Preta (praias do centro) à Ponta 

Negra, com aproximadamente 8,5 km de extensão. Esta foi inaugurada em 1983, e 

passou a ser o marco mais importante na expansão do turismo e também da 

transformação da paisagem costeira de Natal. O objetivo do projeto era dotar a área 

com uma infraestrutura hoteleira, até então insuficiente, para lançar a capital no 

cenário nacional do turismo. Esse é o início das primeiras ações no estabelecimento 

de políticas públicas de cunho federal, estadual e/ou municipal direcionadas para a 

implantação e ampliação da atividade turística regional e local. Com a atração dos 

investimentos públicos e privados para a construção de conjuntos habitacionais e de 

empreendimentos econômicos, possibilitou o desenvolvimento e mudanças na 

paisagem no entorno dessa área, dando destaque ao bairro de Ponta Negra. 

 A partir desse momento, podemos afirmar que o bairro de Ponta Negra 

passou a ter grandes modificações, tais como: construção do viaduto de Ponta 

Negra (1974); asfaltamento da estrada de Ponta Negra (quase 7 km de extensão); 



urbanização das praias de Natal; construção do Centro de Convenções da Via 

Costeira (1983); duplicação do trecho Via Costeira / Ponta Negra / Praia de Pirangi 

(1988), Furtado (2008). 

 Com esses investimentos na cidade, a mesma passou a crescer, e com esse 

crescimento, trouxe consequências, a necessidade de um novo (re) ordenamento do 

território urbano.  Com o passar dos anos, notou-se um crescimento econômico 

associado às fortes desigualdades socioespaciais, ou seja, a cidade começou a se 

desenvolver economicamente, no entanto, sua população não usufrui desse 

crescimento, ficando as margens na cidade. De acordo com o novo Plano Diretor de 

1994 (o sétimo) afirma-se que na elaboração desse houve participação da 

população. Observa-se que ocorre um distanciamento da realidade urbanística de 

Natal, uma vez que se verifica uma carência crescente de infraestrutura em quase 

toda a extensão da cidade, além da exacerbação dos problemas ambientais urbanos 

e sociais, o que compromete a qualidade de vida de seus habitantes. Segundo 

Furtado (2008, p. 63) que esta ocorrendo é: 

 

A execução de políticas com vistas ao turismo tem acarretado uma 
forte segregação espacial decorrente da valorização do solo urbano, 
pois, cada vez que uma área é dotada de elementos de 
infraestrutura, sua tributação aumenta e a pressão imobiliária se 
intensifica. Assim, as populações de baixa renda são expulsas para 
locais mais distantes, especialmente pela alteração dos impostos 
incidentes na área. 

 
Dessa forma, ressalta-se que as mudanças ocorridas na cidade de Natal 

provocaram benefícios, mas também trouxe inúmeras consequências, 

principalmente para a população, uma vez que o crescimento demográfico não se 

fez acompanhar nas mesmas proporções do processo de desenvolvimento urbano 

ordenado e de expansão de sua economia, gerando distorções na distribuição 

espacial da cidade, tornando ineficazes e irrisórios os investimentos na área urbana, 

agravando o déficit da infraestrutura e dos equipamentos sociais (FURTADO, 2008). 

Furtado (2008) cita outras consequências, tais como: a destruição da fauna e 

da flora das áreas dunares, descaracterizando a paisagem costeira; a poluição 

visual, sonora e do ar; os problemas sociais – como o crescimento do uso de 

drogas, a prostituição e do avanço dos números de casos de Aids; a ausência de 

incentivos as atividades tradicionais como a pesca, em áreas como Ponta Negra, 

acarretando o aumento exorbitante do preço do pescado; intensificação do tráfego, 



provocando congestionamentos, especialmente em direção às praias (os corredores 

turísticos de Natal).  

Diante dos vários problemas ocasionados pelo (re) ordenamento urbano da 

cidade de Natal, compreende-se que o processo de urbanização está relacionado ao 

turismo que a caracterizou por inúmeras transformações nos últimos anos, tanto nos 

aspectos estruturais quanto socioespaciais. 

Com o passar dos anos, a cidade de Natal não foge a regra das cidades 

litorâneas brasileiras, seguindo o modelo voltado para o binômio sol/mar, 

constituindo-se e/ou construindo espaços objetivamente destinados para a atividade 

turística. A cidade, no século XXI, incorpora o turismo, transformando as imagens e 

modificando as paisagens. Sendo assim, a atividade turística se concretiza cada vez 

mais no bairro de Ponta Negra, associada a uma intensa transformação 

socioespacial, devido à construção e ampliação dos equipamentos turísticos pelos 

agentes do mercado turístico e pelo poder público, intervenções espaciais essas que 

se revertem no crescimento do número do fluxo e da receita turística. Dessa forma, o 

turismo possibilita inúmeras melhorias, porém provoca consequências, desde o 

âmbito social ao ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 ELEMENTOS MODIFICADORES DA PAISAGEM COSTEIRA 

 

 O conceito de paisagem e as ciências que se dedicam ao estudo da 

paisagem, atualmente, assumem diversas posições filosóficas e diferentes 

interpretações científicas. De acordo com o que foi abordado anteriormente, a 

paisagem vem passando por mudanças conceituais no decorrer do tempo e, junto a 

isso vem trazendo modificações em toda sua estrutura. Dessa forma, o trabalho se 

basea na visão geográfica da paisagem, enfatizando a análise do todo, em uma 

dimensão basicamente espacial.  

 Diante dessas modificações conceituais, a paisagem costeira é considerada 

um sub-tópico da paisagem que vem recebendo diferentes definições. A paisagem 

costeira abrange toda área de zona costeira, que segundo Vasconcelos (2005, p. 

15) é: 

Lugar de encontro de três sistemas ambientais diferentes, hidrosfera, 
litosfera e atmosfera. Essa confluência intersistêmica gera um 
ambiente de dinâmica complexa, sem domínio preponderante entre 
as fases terrestres, aquática ou aérea. 

 
  

 Essa área como se pode observar possui uma dinâmica muito complexa, 

onde cada ambiente tem suas características e ações próprias. Até o fim do século 

XIX, a zona costeira era praticamente pouco habitada, somente no início do século 

XX, que a mesma se tornou um lugar de preferência do homem para fixar sua 

residência. Atualmente, a maioria da população mundial vive no litoral. A zona 

costeira é lugar de forte pressão demográfica, econômica e fornecedora de recursos 

naturais para a população (VASCONCELOS, 2005). 

Diante disso, Vasconcelos (2005, p. 16) afirma que: 

 
A população litorânea disputa um mesmo espaço geográfico para as 
mais diversas atividades e finalidades, entre elas, a habitação, a 
indústria, o comércio, o transporte, a agricultura, a pesca, a 
aqüicultura, o lazer e o turismo. Torna-se natural que, em um espaço 
restrito pelo adensamento populacional, grupos distintos disputem 
uma mesma área para atividades diferentes, muitas vezes 
conflitantes e até mesmo antagônicas. A ocupação desse espaço 
concorrido está entre as principais causas de riscos ambientais na 
zona costeira. 

 

Diante do exposto, fica evidente que a zona costeira começa assumir novas 

funções, acarretando em algumas consequências. A consequência principal e a 



mais visível é a mudança da paisagem costeira. Podemos afirmar que são dois os 

elementos que mais modificam a paisagem costeira, que são: a ação antrópica 

(sociedade) e a ação natural. 

A ação antrópica engloba inúmeros fatores, tais como: as atividades 

econômicas (principalmente, o setor de serviços – turismo); o poder público e o 

privado; e, a poluição. Já a ação natural envolve: o processo erosivo, o 

assoreamento, mudanças globais (elevação do nível do mar e as manifestações 

climáticas). Todos os elementos contribuem para as transformações na paisagem 

costeira. 

 Uma dessas comprovações de modificações da paisagem costeira é a 

ocupação humana de forma desordenada nas áreas litorâneas, pois acabam por 

provocar o desequilíbrio dinâmico dos ambientes e como consequências os 

impactos sucessivamente negativos ao ambientes costeiro. Segundo Vasconcelos 

(2005) é na área costeira que se percebe e se faz sentir os impactos antrópicos e 

naturais, pois a complexidade da dinâmica ambiental, interligada aos diversos 

interesses sociais que pleiteiam a área. Essa tem sido motivo de preocupação 

mundial, sendo demonstrada por cientistas e estudiosos, governantes e lideranças e 

até mesmo por moradores. Segundo Coriolano (2007, p. 21) afirma que o resultado 

da dominação humana é desastroso, ele a instrumentalizou e a massacrou coloca-a 

como algo a seu serviço e sempre disponível para seu interesse, independente dos 

seus limites, de suas fragilidades e de suas leis naturais. 

 As atividades econômicas que mais afetam a paisagem costeira são aquelas 

relacionadas ao setor de serviços, principalmente o turismo. A atividade turística 

utiliza a paisagem como forma de atrair os investimentos e os lucros para uma 

determinada área. Isso se percebe claramente no bairro de Ponta Negra, onde essa 

atividade começou a se desenvolver e a atrair os investimentos e empreendimentos 

em busca de lucro, tendo como modelo o turismo de sol/mar.  

A paisagem costeira do bairro começa a passar por uma nova configuração 

na paisagem em virtude dessa nova atividade, e também não se devem deixar de 

lado os incentivos do poder público e privado na área, pois os mesmos contribuíram 

de forma eficaz para o desenvolvimento desse novo ramo econômico, como 

também, para o crescimento populacional e no (re) ordenamento territorial da área. 

Tudo isso contribuiu para as mudanças na paisagem costeira do bairro. De acordo 

com Coriolano (2007, p. 24): 



O turismo estimula a competição de lugares, com variados projetos 
de (re) ordenamento [...] faixas litorâneas transformadas em pedaços 
do espetáculo ou de atrativos turísticos, lugares que se transformam 
em vitrines espaciais junto ao mar. [...] o turismo produz 
configurações territoriais contraditórias, pela luta de interesses 
conflitantes e sem diálogo ou negociação entre as partes: o Estado, 
as empresas e os residentes. 

 

Diante do exposto podemos dizer que o turismo para se reproduzir segue a 

lógica do capital consiste em colocar as grandes extensões da natureza a disposição 

de alguns turistas, apresentando-se como atrativos naturais e culturais, 

transformados em negócios, expropriando da terra aquele grupo da população que 

subsistia de atividades não-capitalistas. 

Com isso, o estudo dos fatores naturais aparece como uma ferramenta 

importante para o entendimento das modificações impostas ao meio ambiente. As 

ações naturais podem acontecer de maneira rápida ou lenta, isso vai depender de 

um conjunto de fatores que estejam relacionados às ações das sociedades. O 

conjunto destes fatores é responsável pela alteração (construtiva ou destrutiva) de 

uma área. Por exemplo, as mudanças climáticas que estão ocorrendo em virtude de 

vários processos, como poluição atmosférica, acaba por ocasionar uma possível 

elevação ou diminuição do nível do mar e isso provocam uma série de danos ao 

ambiente, principalmente, o costeiro e influenciando de maneira negativa nessa 

paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 A TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM COSTEIRA DE PONTA NEGRA E 

SUAS ADJACÊNCIAS, NATAL/RN 

 

A cidade de Natal passou por vários momentos de desenvolvimento, e o que 

mais se destacou ocorreu durante a 2ª Guerra Mundial, onde Parnamirim sediava a 

base militar e que servia como ponto estratégico para os aliados, principalmente os 

Estados Unidos. Nesse momento, a população da cidade de Natal aumentou 

significativamente, em relação aos demais períodos. Os militares que aqui se 

instalaram foram os primeiros a descobrir e aproveitar as belezas desta cidade, que 

antes eram apenas freqüentadas por pescadores e pessoas com baixo poder 

aquisitivo, que moravam no entorno da área.  

Com o término da Segunda Guerra Mundial, em menos de um ano, a cidade 

entrou em decadência econômica e social (de 1945 a 1952), porém a sua população 

continuou a crescer. No período de 1950 a 1960, o potencial turístico de Natal 

continuava a ser incipiente. Nas décadas seguintes, esse quadro iria mudar 

definitivamente, em virtude dos investimentos públicos e privados que estavam 

sendo oferecidos pelo governo federal, estadual e municipal, conforme descrito no 

item anterior. 

A praia de Ponta Negra, uma das mais belas do litoral Potiguar, surgi na 

história do Estado do Rio Grande do Norte no período de ocupação holandesa, em 

1633, quando soldados holandeses desembarcaram na praia (BRASIL, 2008). Na 

vila de Ponta Negra, viviam, além de pescadores, as mulheres rendeiras, com seus 

pequenos roçados para produção de alimentos (subsistência). Com a vinda dos 

norte-americanos durante a Segunda Guerra, Ponta Negra começou a ser utilizada 

como praia de veraneio. Seu desenvolvimento deu início na década de 1940 e, 

desde então, este vem se transformando continuamente (Figura 5.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Percebe-se que nos anos de 1970 a 1980, Ponta Negra era um local de 

trabalho de pescadores e de lazer de alguns poucos natalenses. Somente em 1990, 

a atividade turística começou a se desenvolver. No final da década de 1980, alguns 

investidores públicos e privados começaram a aplicar dinheiro no local, acarretando 

o desenvolvimento econômico (Figura 5.2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.1: Praia de Ponta Negra década de 1930, do século XX (A). Praia de Ponta 
Negra de 1970, detalhe do Morro do Careca (B) 

Fonte: CDROW de Natal 400 anos 
 

Figura 5.2.2: Praia de Ponta Negra em 1970, uma visão geral. 
Fonte: CDROW de Natal 400 anos 

 



Com o boom do turismo em Natal, a partir dos anos 1990, o perfil social e 

populacional da praia de Ponta Negra, mudou extremamente com a chegada de 

estrangeiros e pessoas do Sul do Brasil, que vieram para morar e trabalhar no local, 

por vários motivos. Dados da SEMURB (1995, apud BRASIL, 2008) afirmam que 

Ponta Negra é um dos bairros que mais cresce economicamente e espacialmente, 

em Natal atualmente (Figura 5.2.3). 

 

 

 

 

   Enquanto Ponta Negra cresce economicamente, a vila de Ponta Negra vai 

sendo “esmagada”, deixada de lado e sendo invadida por todo um processo de 

urbanização e ao progresso turístico da metrópole (Figura 5.2.4). Uma paisagem 

bem característica das ruas e becos da vila, atualmente, são casinhas de 

pescadores, bem pequenas e pobres, sendo observadas e vigiadas, cercadas por 

cercas elétricas, e sendo sufocadas por enormes muralhas das novas mansões que 

vêm sendo erguidas no centro da Vila de Ponta Negra para a classe rica local 

(BRASIL, 2008). Essas transformações esta vinculado ao padrão urbano moderno 

segregador que leva a elite para o litoral. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.3: Início do processo de uso ocupação da zona costeira de Ponta Negra, 
Natal/RN (A). Morro do Careca: primeiras casas em Ponta Negra, Natal/RN (B). 

Fonte: CDROW de Natal 400 anos 
 



 

 

 

Nesse sentido, o crescimento desordenado da área em estudo contrasta com 

a realidade tranqüila de alguns moradores, que, há anos, vivem suas vidas de 

maneira simples e, atualmente, perdem sua privacidade e são obrigados a mudarem 

de endereço, diante das várias construções que acabam degradando a paisagem 

costeira de uma das mais belas praias da cidade. É oportuno frisar que o conjunto 

Ponta Negra também passou por significativas mudanças em virtude do avanço da 

urbanização da cidade, do turismo e das ações públicas, e em suas vias 

encontramos os serviços destinados a essa atividade (Figura 5.2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.4: Expansão do bairro de Ponta Negra e ocupação da zona costeira (A). Visão 
do referido bairro em 1999 (B). 

Fonte: CDROW de Natal 400 anos (A) / skyscrapercity.com (Jun./2010) (B). 
 



 

 

 

 

De acordo com o exposto, a construção da Via Costeira viabilizou o acesso à 

praia de Ponta Negra, que até o início dos anos 80 era um lugar distante e isolado. 

Assim, não se pode negar que esse megaprojeto se constituiu no primeiro grande 

empreendimento turístico da cidade que envolveu o governo e empresas privadas. 

Sendo este, o fato que marcou o desenvolvimento turístico e também o crescimento 

econômico da cidade, isso pode ser visualizado a seguir (Figura 5.2.6): 

 

 

 

 

Figura 5.2.5: Construções de hotéis e residências modificando a paisagem costeira 
(visão da beira-mar) (A). Visão geral das construções de edifícios, residências e 

comércio do bairro de Ponta Negra, Natal/RN (B, C e D). 
Fonte: skyscrapercity.com (Jun/2010) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que a construção desse megaprojeto possibilitou o acesso 

mais rápido as praias do centro de Natal, assim como também, o desenvolvimento 

da atividade turística. Assim, percebe-se que após a urbanização de Ponta Negra, o 

turismo proporcionou um desenvolvimento e uma reestruturação social e econômica 

dessa fração urbana da cidade. 

Figura 5.2.6: Vista aérea da construção da Via Costeira, (seta em vermelho) ao fundo o 
Parque das Dunas e a zona leste da cidade de Natal/RN (A). Vista aérea da Via Costeira 

com os empreendimentos da atividade turística da cidade de Natal (seta em vermelho), a 
rede hoteleira, final da década de 1990 (B). Vista aérea da Via Costeira, ao fundo o bairro 

de Ponta Negra (seta em vermelho), Natal/RN (C). Vista aérea da Via Costeira nas 
primeiras décadas do século XXI – Presença da rede hoteleira bastante diversificada 

(seta em vermelho) (D). 
Fonte: skyscrapercity.com (A) / natalonline.com (B) / skyscrapercity.com (C) / 

luademelcomestilo.blogspot.com (D) 



Face ao exposto, fica evidente que o bairro de Ponta Negra, ao longo de seu 

processo histórico, vem passando por inúmeras mudanças, principalmente aquelas 

relacionadas à mudança da paisagem costeira. Antes, habitada apenas por 

pescadores, e logo em seguida, por soldados (estrangeiros) que acabaram gerando 

mudanças na paisagem, e com isso, descaracterizou a paisagem original desta área 

(Figura 5.2.7). 

 
 

  

 

Quando se observa duas fotos da mesma área e na mesma posição, se torna 

mais visível as transformações ocorridas na paisagem, tais como: aumento 

significativo de construções – principalmente de grandes edifícios, hotéis, casas, 

áreas comerciais – o chamado de adensamento urbano vertical e também o 

desenvolvimento do comércio (bares, restaurantes, setor de serviços em geral), não 

podendo deixar de frisar o crescimento dos problemas naturais.  

Desta forma, a relação sociedade-natureza não tem levado ao equilíbrio 

ambiental, revelando cenários ambientalmente degradados em favor do 

desenvolvimento. O cerne dessa relação é o lucro, abnegando o esforço aplicado ao 

sistema natural, que o desequilibra. Por conseguinte, a relação social atual 

determina uma relação ambiental degradante (BARBOSA, 2008). 

Figura 5.2.7: Início das construções de hotéis e residências a beira-mar – modificando a 
paisagem costeira em meados do século XX (círculo em vermenlho)(A). Hotéis e 

residências – transformando a paisagem costeira no século XXI (seta em vermelho) (B). 
Fonte: CDROM de Natal 400 anos (A) / Disponível em: skyscrapercity.com (Jun/2010) (B) 



Então, é pertinente dizer que a paisagem permite obter uma idéia integradora 

e sintética do meio ambiente. A mesma é considerada como unidades naturais 

integrais. São sistemas ambientais que se encontram em estado dinâmico e que se 

caracterizam por um determinado comportamento, como meio de vida e de atividade 

da sociedade. De acordo com Tricart (1977) apud CAVALCANTI (2007, p. 33): 

 

Acrescenta que as ações para minimizar os impactos entre o 
progresso cultural e as praticas humanas em nosso território, 
viabilizam o inter-relacionamento dos ecossistemas aos mecanismos 
de participação dos agentes, onde a paisagem é considerada como 
um grupo de formas, dos objetos e elementos que definem um 
espaço geográfico e dentro de seus limites ocorre às inter-relações 
sociais, econômicas e culturais com o meio natural e as 
transformações que este tem experimentado, sendo, portanto parte 
do ambiente. 

 
Nessa perspectiva, podemos afirmar que a paisagem não é só um portador 

de recursos materiais para a população, mas também um espaço no qual se leva em 

conta a reprodução desses recursos, sendo fonte de vida e saúde para satisfazer as 

necessidades culturais e estéticas da sociedade. 

Como afirma CAVALCANTE (2007) estabelecer uma relação entre os 

sistemas naturais e antrópicos a partir da análise da paisagem é considerada de 

fundamental relevância para os estudos geográficos. Para se fazer a análise da 

paisagem é necessário relacionar a proteção e preservação do meio ambiente e da 

qualidade de vida da população, estabelecendo aparelhos de significativa 

importância diante das graves e crescentes repercussões negativas, decorrentes, 

especialmente, da execução de projetos e serviços, como as atividades turísticas; 

construções ou obras de interesse público e/ou privado; da efetivação de atividades 

industriais ou comerciais; da exploração ou utilização de recursos naturais; do uso e 

ocupação do solo, além de outras atividades efetivamente ou potencialmente 

poluidoras, sem as medidas preventivas ajustáveis, como iminentes riscos e danos 

ao patrimônio ambiental. 

Nesse contexto, a pesquisa estabelece uma relação entre os sistemas 

naturais e antrópicos (ocorridos em Ponta Negra, Natal/RN) a partir da análise da 

paisagem costeira, que é de considerada importante para os estudos geográficos da 

cidade de Natal. 

  



5.3 QUALIDADE DE VIDA E A RELAÇÃO COM PAISAGEM 

 

Apesar do termo qualidade de vida ser bastante usado atualmente, diferentes 

enfoques podem ser dados a esse conceito, como: o relacionado à saúde e sua 

recuperação, aquele integrante das questões ambientais e urbanas e ainda na 

vertente política. Tomando por base Souza (2000a, p. 116), quando ele coloca, 

qualidade de vida como algo abrangente, onde os problemas ambientais vêm 

afetando diretamente o bem estar do indivíduo. Ele considera como problemas 

ambientais: 

Todos aqueles que afetam a qualidade de vida dos indivíduos no 
contexto de sua interação com o espaço, seja o espaço natural 
(estrato natural originário, fatores geoecológicos), seja, diretamente, 
o espaço social. 
 

Souza (2000a, p. 117), coloca ainda que se faz necessária a distinção entre 

os conceitos de qualidade de vida e padrão de vida. “Este diz respeito ao poder 

aquisitivo de um indivíduo [...] - o dinheiro”. E a qualidade de vida, como já dito 

anteriormente, seria algo mais abrangente, que diz respeito também ao bem-estar 

do indivíduo. O autor coloca como exemplos a beleza cênica, a qualidade do ar e a 

liberdade política. 

 Ao longo do tempo o uso do termo ampliou-se deixando o contexto individual 

para o coletivo, ganhando abrangência e expressando-se, sobretudo nas relações 

dos indivíduos com o meio.  Bakonyi et al, (1997) apud MACHADO (2003)  exploram 

algumas definições e debatem na perspectiva que a qualidade de vida depende, de 

um lado, da qualidade do ambiente biogeoquímico, no qual o indivíduo (ou 

população) vive. Por outro lado, questionam que existe o conjunto de relações que o 

homem desenvolve entre si (qualidade do ambiente social). Reforçam ainda que a 

qualidade de vida estabelece-se nas diferentes escalas de organização dos seres: 

do indivíduo à família, das sociedades e culturas à estrutura planetária.  

Para alguns autores, qualidade de vida poderia ser entendida como a 

resultante do somatório dos fatores decorrentes da interação sociedade e ambiente, 

atingindo a vida no que tange as suas necessidades biológicas e psíquicas 

(COIMBRA, 1985, p. 125). Há ainda autores como Hornquist (1982, p. 214) apud 

MACHADO (2003) que colocam a qualidade de vida como a relação: “com o grau de 

satisfação no âmbito das áreas física, psicológica, social, atuação, material e 



estrutural”. Ainda segundo o referido autor, os elementos determinantes são: 

orgânicos (biológicos), saúde e estado funcional; doença, agravo e incapacidade; 

psicológicos: bem-estar e percepção; identidade, auto-estima, estado emocional e 

afetividade: aprendizado e criatividade; conhecimento e habilidade; sociais: 

relacionamento geral, vida familiar, vida sexual, privacidade; comportamentais: 

atividade geral; autodeterminação e mobilidade, vida profissional; hábitos, como 

fumo, álcool, alimentação, repouso, lazer, diversificações e outros; materiais: 

economia privada e auto-sustentação; habitação, bens e renda; estruturais: 

significado da própria vida; posição social e concepção sociopolítica. 

Ao entender que o termo qualidade de vida é bastante abrangente, nessa 

pesquisa relacionamos as mudanças da paisagem costeira, buscando analisar a 

forte relação existente entre elas. Nesse sentido, trabalhamos a conexão entre 

essas dinâmicas, associando a área objeto de estudo a toda complexidade, que 

envolve a cidade e conjunto ambiental e antropossocial, buscando ver os 

componentes da sociedade não mais como ser genérico, antrópico, mas como um 

ser repleto de complexidade e que está cada vez mais perdendo a qualidade de vida 

em virtude dos inúmeros problemas naturais e sociais, pelos quais as zonas 

costeiras vêm passando.  

No meio físico analisamos o dano sofrido pela zona costeira de Ponta Negra, 

que de alguma forma interferem na qualidade de vida dos seus moradores, 

trabalhadores e freqüentadores, verificando a modificação da paisagem costeira, 

que sofre com processos erosivos, com a poluição das águas superficiais e 

aqüíferos, pelos resíduos sólidos, pela degradação das dunas (compactação do solo 

– construção de ruas e avenidas, de residências, de comércio) e pelo assoreamento 

das lagoas que existem no entorno da área. 

A mudança na paisagem costeira afeta a qualidade de vida da população do 

bairro de Ponta Negra, pois como foi citado anteriormente, qualidade de vida está 

relacionada a um conjunto de fatores que contribuem para o bem-estar da 

população, principalmente, quando se trata da beleza paisagística da área. A 

comercialização e propaganda desta beleza fornecem um crescimento econômico 

para o bairro, além também, para os moradores e trabalhadores que dependem 

dessa paisagem para o desenvolvimento da prática de suas atividades econômicas.  

A qualidade de vida dessa população também é afetada quando a paisagem 

costeira está sendo degradada, principalmente pela poluição (do solo, das águas); 



destruição das dunas para construção de edifícios e residências, ruas e avenidas e 

comércio. Os moradores e trabalhadores locais, em sua maioria, evitam contemplar 

a paisagem costeira dessa área, em virtude da mesma está sendo poluídas e 

degradadas (aumentando os problemas ambientais) e, dessa forma, acabam se 

isolando para evitar determinados problemas de saúde.  

Além dessa análise, buscamos sempre relacionar a ação antropossocial, na 

qual o homem não é visto como ser genérico, mas como um ser social, repleto de 

particularidades e de uma complexidade o que nos ajudou de sobremaneira a 

compreender como esse sistema físico é tão distinto socialmente e perceber como 

se dão as diferenças sociais existentes nesse espaço, relacionando com o processo 

de ocupação e degradação existente nesse sistema.  

Nesta perspectiva percebeu-se a degradação social, a qual reside em Ponta 

Negra a partir da estruturação do turismo no local. O que se percebe, por meio de 

relatos de moradores é a promiscuidade vista subjetivamente na paisagem costeira 

e criticada pelos nativos, poluição sonora e visual, assim como o aumento da 

criminalidade motivado pelo comércio de drogas e prostituição, o que também é 

recorrente em Ponta Negra. 

A título de menção, entre outros tipos de crimes, a delegacia do bairro 

registrou de janeiro a julho de 2009, seis homicídios, 60 ameaças de morte, 25 

ocorrências por lesão corporal, 51 furtos em veículos, 72 furtos em residências, 13 

roubos a estabelecimentos comerciais, 81 roubos a transeuntes (pessoas 

caminhando na rua) e 6 tentativas de assassinato, dados da Tribuna do Norte 

(2009).  

Isto que exemplifica como a transformação da paisagem costeira afetou a 

qualidade de vida no bairro, e demonstra como piorou a qualidade das relações 

sociais existentes na área. Esses fatores levam a discussão de uma proposta de 

desenvolvimento aliado à sociedade local, onde não só levasse em conta os 

interesses do grande capital advindo da atividade turística. Ainda nesta perspectiva 

é preciso repensar a desigualdade estruturada no bairro e acrescida pelo turismo, o 

qual desenvolveu uma classe que domina a atividade, em detrimento da maioria, 

pobre, que se insere marginalmente no turismo. 

 

 

 



5.4 AS OCUPAÇÕES DA PRAIA/BAIRRO DE PONTA NEGRA, NATAL/RN 

 

 Nesse item, abordaremos as mudanças ocorridas na paisagem em Ponta 

Negra, da década de 1970 a 2010, com ênfase na zona costeira, e logo em seguida, 

faremos uma discussão sobre essas modificações, mensuraremos opinião dos 

moradores, trabalhadores e freqüentadores da área sobre essa temática através da 

aplicação dos questionários e da caracterização ambiental que foi realizada.  

 Sobretudo, se faz necessário mostrar o quanto que Ponta Negra, ao longo de 

sua história vem passando por inúmeras mudanças, principalmente as relacionadas 

à paisagem costeira (Figura 5.4.1). De acordo com a figura 5.4.1, de meados da 

década de 1970, em Ponta Negra fica clara a existência de pequenos núcleos de 

habitações e uma área muito restrita de uso e ocupação. E esses pequenos núcleos 

localizavam-se próximos a orla marítima, o que podemos observar serem as antigas 

residências de pescadores e casas de veraneio, onde Ponta Negra se resumia a 

uma área de veraneio para elite local, a vila de pescadores e a alguns lotes de terras 

sem utilização ativa até aquele momento. Quanto às características ambientais, 

havia mais dunas, mais praia e mais vegetação nativa, por que a ocupação era 

mínima e havia uma integração entre os moradores e a natureza local.  

 Diferentemente da década de 1970, Ponta Negra hoje possui uma ocupação 

bastante distinta do que era. Observamos a presença de um enorme núcleo urbano, 

o qual foi construído em cima de dunas, descaracterizando a paisagem que se tinha 

nas décadas anteriores. Primeiramente, ocorreu a destruição das dunas para dar 

lugar à expansão da cidade e, principalmente, do bairro de Ponta Negra. Essa 

degradação ocasionou inúmeros problemas naturais (como a erosão do solo na área 

próxima ao Morro do Careca), sociais (“expulsão” dos pescadores para o interior do 

bairro em virtude da construção de pousadas e edifícios a beira - mar) e ambientais 

(degradação das dunas, desmatamento da área e a poluição do aqüífero pelos 

resíduos sólidos lançados in natura na praia).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.4.1: Vista aérea do bairro de Ponta Negra em meados da década de 1970 (A). Vista aérea do bairro de Ponta Negra em meados da década de 1970 (B). 
Fonte: PMN. SEMURB, 2010      Datum: SAD 69 

Digitalização: Yuri Marque Macedo, 2010. 
 



 É possível visualizar a construção do conjunto habitacional estando este 

atrelado ao desenvolvimento do bairro. Há de se enfatizar que somente o conjunto 

Ponta Negra e Alagamar foram ordenadamente construídos, as demais áreas 

podem ser descritas como ocupações desordenadas, caracterizando outro problema 

sócio-espacial à população. 

 Além disso, há edificação de inúmeros empreendimentos, os quais serviram 

de base para o crescimento da atividade turística (pós década de 1980), além dos 

vários incentivos públicos e privados destinados ao processo de expansão da área. 

Há também a existência de alguns lotes em meio às construções em busca de mais 

valorização imobiliária.  

Observamos que a superexploração e o enorme desrespeito ao ambiente se 

intensificam com a idéia de separação entre o homem e o “restante da natureza” que 

acarretou e vem ocasionando, ao longo da história, grandes problemas 

socioambientais com os quais nos deparamos atualmente (ALBUQUERQUE; 

VASCONCELOS, 2007). Segundo FALCÃO SOBRINHO (2007, p. 78): 

 

A exploração dos elementos da natureza pode estar relacionada não 
com a exploração da vegetação ou do solo, configurados como 
“exploração biológica”; o desenvolvimento da sociedade pode estar 
intrinsecamente relacionado com os componentes do potencial 
ecológico, principalmente na área de litoral, na exploração do visível. 
Noutras palavras, as dunas, ou até mesmo as condições de clima e 
do sol no Estado [...] que deixou de ser sinônimo de seca para se 
tornar objeto de propaganda das empresas turísticas que trabalham 
no litoral dessa região. 

 

Isso acontece justamente em Ponta Negra, quando suas áreas de dunas e o 

clima favoreceram ao desenvolvimento do turismo, o chamado turismo de sol e mar, 

acarretando na exploração da paisagem, sendo esta, seu objeto de propaganda. A 

carta-imagem 5.4.1, mostra com mais clareza a expansão da ocupação humana que 

vem ocorrendo desde 1970 no bairro de Ponta Negra até 2010, especialmente na 

área costeira.  
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Carta-imagem 5.4.1: A evolução da expansão do uso e ocupação do bairro de Ponta Negra, Natal/RN 
Fonte: PMN. SEMURB, 2010      Datum: SAD 69 

Digitazação: Yuri Marque Macedo, 2010.  
 

 
 



Na carta-imagem 5.4.1 podemos visualizar três áreas de ocupação humana 

na década de 1970, essas áreas juntas correspondem a 79,446 hectares, enquanto 

que no ano de 2006 já era de 409,911 hectares e atualmente, temos uma área de 

707,16 hectares (PMN/SEMURB, 2009), observamos que o bairro de Ponta Negra 

teve um crescimento urbano grande, em torno de 10 vezes o tamanho que se tinha 

na década de 70. A ocupação desordenada causou impactos sobre os ecossistemas 

protegidos e assim começa a surgir conflitos com as populações que foram 

instaladas em prol dos empreendementos turísticos que vêem o patrimônio natural, 

o maior atrativo da nova área turística, ameaçada (ARAÚJO; MOURA, 2007) (Figura 

5.4.2). 

Segundo ARAÚJO; MOURA (2007) pode-se afirmar que diante do acelerado 

crescimento turístico e de mudanças espaciais, paisagísticas, ambientais, 

econômicas, sociais e culturais, geralmente com significativos impactos sobre as 

destinações dos lucros dessa nova atividade. Então, é fato que ocorre o crescimento 

da economia da cidade, porém com efeitos negativos e positivos significantes na 

qualidade de vida da população moradora, trabalhadora da área em estudo. Afirma 

Coriolano (2007) que a (in) sustentabilidade é causada pela contradição capitalista, 

que no turismo toma forma de impactos socioambientais, desequilíbrios 

socioespaciais, especulação imobiliária, ocupação de áreas vulneráveis, 

descaracterizações ambientais e paisagísticas, atividades com ciclos de vida muito 

curtos, etc.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.2: Paisagem Costeira da Praia de Ponta Negra no meados do século XX (círculo 
aponta a inexistência e existência da ação antrópica) (A). Vista da paisagem costeira da praia 
de Ponta Negra em 2010 – círculo mostra a presença da influência antrópica (B). Vista aérea 
da praia de Ponta Negra com destaque ao “novo” ordenamento urbano (C). Construções de 

pousadas, bares e restaurantes na orla marítima afetando o ambiente costeiro (D). Os 
edifícios e o comercio modificando a paisagem da área (E). Os grandes espigões quase a 

beira-mar, contribuindo para transformação da paisagem costeira da praia de Ponta Negra. 
Fonte: CDROM de Natal 400 anos (A) / skyscrapercity.com (C) / Pesquisa de campo (2009/2010) (B, D, E e F) 



É visível perceber através da figura 5.4.2 a interferência antrópica bastante 

grande em toda praia e adentrando para o bairro. Essa ação traz diversas 

modificações na paisagem, na sociedade e também na economia. Todo esse “novo” 

ordenamento urbano que a praia de Ponta Negra vem passando, fica evidente que 

junto a isso vieram vários problemas tanto sociais quanto ambientais. 

 Segundo Albuquerque; Vasconcelos (2007), o sistema capitalista e não 

sustentável do crescimento econômico adotada não permite que a população do 

local seja perguntada, ouvida e levada em consideração quando se trata das 

mudanças na sua área espacial, no seu dia-a-dia, na sua cultura, na sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.1 Caracterização ambiental da praia de Ponta Negra, Natal/RN 
 

Esse sub-tópico aborda a apresentação dos dados da caracterização 

ambiental da praia de Ponta Negra dos quatros pontos monitorados durante os 

quatro meses já mencionados no item 4. 

A caracterização ambiental foi efetuada nos quatro perfis, abrangendo os três 

ambientes praiais, que são: pós-praia (segundo Hoefel (1998) é aquela porção da 

praia que se estende do máximo espraiamento, ou seja, acima da zona atingida pela 

preamar, alcançada apenas por marés de tempestades ou ressacas, até as dunas 

frontais ou qualquer mudança brusca fisiológica, tendo pouca ou nenhuma 

vegetação), estirâncio (segundo Martins (1997, p. 27) “é a parte do ambiente praial 

que sofre, normalmente, a ação das marés e os efeitos de espraiamento das ondas 

após a arrebentação”) e antepraia (é a porção do perfil praial que vai desde o ponto 

de interação dos movimentos das ondas com o fundo, até a zona de arrebentação). 

Vale ressaltar a importância do perfil praial, pois pode ser visto com um 

mecanismo natural que provoca a arrebentação e dissipa a energia das ondas 

(KOMAR, 1998). Dessa forma, os perfis praiais irão variar de acordo com o tempo, 

seja sazonalmente à medida que o clima de ondas se modifica, quanto aos períodos 

mais longos, em resposta às influências de erosão ou deposição (CHAVES, 2005). 

Esses ambientes são representados na figura 5.4.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4.1.1: Compartimentos morfológicos do perfil praial 

Fonte: Pesquisa de campo (Ago/2009). 
 



 As informações obtidas in loco de acordo com a planilha de caracterização 

ambiental utilizada (Anexo A), foram observadas nos três ambientes citados, no que 

se refere à vegetação, granulometria e composição dos sedimentos, feições 

morfológicas formada pela dinâmica natural da praia, interferência antrópica, 

material poluente e tipo de onda. 

 

5.4.1.1 Ponto A 

O ponto A não apresentou pós-praia em nenhum mês estudado (Quadro 

5.4.1.1.1). O estirâncio desse ponto não apresentou interferência antrópica; os 

sedimentos são de granulometria fina, média e apenas na lua nova do mês de 

agosto de 2010 apresentou uma granulometria grossa, com presença de minerais 

pesados; os materiais poluentes encontrado foram: plástico, vidro, restos orgânicos, 

entulho e esgoto (Quadro 5.4.1.1.2). 

Pós-praia do Ponto A 
Mês Lua Interferênci

a antrópica 
Vegetação Sedimento Minerais 

Pesados 
Material 
poluente 

Dunas 

Agosto/ 
2009 

Cheia Não tem 

Nova Não tem 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Não tem 

Nova Não tem 

Agosto/ 
2010 

Cheia Não tem 

Nova Não tem 

Dezembro/ 
2010 

Cheia Não tem 

Janeiro/ 
2011 

Nova Não tem 

 

 

Praia (Estirâncio do Ponto A) 
Mês Lua Interferência 

antrópica 
Sedimento Minerais 

Pesados 
Material poluente 

Agosto/ 
2009 

Cheia Não Médio Sim Plástico, vidro, restos orgânicos e 
derivados de petróleo. 

Nova Não Médio Sim Plástico, vidro e restos orgânicos. 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Não Fino Sim Restos orgânicos 

Nova Não Médio Sim Plástico, vidro, restos orgânicos e 
derivados de petróleo. 

Agosto/ 
2010 

Cheia Não Grosso Sim Plástico, vidro e restos orgânicos. 

Nova Não Médio Sim Plástico, vidro, restos orgânicos, 
derivados de petróleo e entulhos. 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Não Médio Sim Plástico, vidro, restos orgânicos e 
derivados de petróleo. 

Janeiro/ 
2011 

Nova Não Médio Sim Restos orgânicos e derivados de 
petróleo. 

Quadro 5.4.1.1.1 Caracterização ambiental da pós-praia do ponto A 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 

Quadro 5.4.1.1.2: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto A 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



A antepraia do ponto A teve as seguintes características (Quadro 5.4.1.1.3): 

sedimentos finos, com exceção, na lua cheia de agosto de 2010, verificamos a 

granulometria média (vale deixar claro que a granulometria foi feita apenas pelo tato 

– sem a utilização de equipamento), presença dos recifes de arenitos, ausência de 

influência antrópica e ondas do tipo mergulhante (Figura 5.4.1.1.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Antepraia 
Mês Lua Sedimento Recifes Influência 

antrópica 
Tipo de 

onda 
Agosto/2009 Cheia Fino Arenito Não Mergulhante 

Nova Fino Arenito Não Mergulhante 
Dezembro/2009 Cheia Fino Arenito Não Mergulhante 

Nova Fino Arenito Não Mergulhante 
Agosto/2010 Cheia  Médio Arenito Não Mergulhante 

Nova Fino Arenito Não Mergulhante 
Dezembro/2010 Cheia  Fino Arenito Não Mergulhante 

Janeiro/2011 Nova Fino Arenito Não Mergulhante 

Quadro 5.4.1.1.3: Caracterização ambiental da antepraia do ponto A 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 

Figura 5.4.1.1.1: Estirâncio do Ponto A, com destaque (seta em vermelho) da 
presença dos recifes de arenitos (A). Recife de Arenitos (B). Presença de minerais 

pesados (C). Material poluente (plásticos, vidro, restos orgânicos) (D). 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



5.4.1.2 Ponto B 

 

No pós-praia do ponto B, observamos uma grande interferência antrópica, 

com a instalação do calçadão, das residências e pousadas, dos bares e 

restaurantes, além também do comércio informal, que acarreta na destruição dessa 

área. Observamos que a vegetação encontrada caracteriza-se pela presença de 

gramíneas, salsa de praia, coqueiros e outras (Quadro 5.4.1.2.1). Em relação aos 

sedimentos, é possível afirmar que na maioria dos meses analisados os sedimentos 

encontrados apresentaram granulometria média com a presença de minerais 

pesados. Outra característica observada é que não existe de duna nesta parte da 

praia. 

Notou-se também a presença de material poluente, que foi constituído por 

plástico, vidro, metal, restos orgânicos, esgoto, entulho, e outros.  

 

 

 

 

 

 

Pós-praia do Ponto B 
Mês Lua Interferência 

antrópica 
Vegetação Sedimento Minerais 

Pesados 
Material 
poluente 

Dunas 

Agosto/ 
2009 

Cheia Grande Coqueiros e 
outras 

Médio Sim Plástico, restos 
orgânicos. 

Não 

Nova Grande Coqueiros e 
outras 

Médio Sim Plástico, entulho, 
restos orgânicos e 
esgoto. 

Não 

Dezembro/2
009 

Cheia Grande Coqueiros e 
outras 

Médio Sim Plástico, restos 
orgânicos e 
entulhos. 

Não 

Nova Grande Coqueiros e 
outras 

Médio Sim Plástico, restos 
orgânicos e 
entulhos. 

Não 

Agosto/ 
2010 

Cheia Grande Coqueiros e 
outras 

Médio Sim Plástico, restos 
orgânicos e 
entulhos. 

Não 

Nova Grande Coqueiros e 
outras 

Médio Sim Plástico, vidro  
restos orgânicos, 
entulho e esgoto. 

Não 

Dezembro/2
010 

Cheia Grande Coqueiros e 
outras 

Médio Sim Plástico, restos 
orgânicos e outros. 

Não 

Janeiro/ 
2011 

Nova Grande Coqueiros e 
outras 

Médio Sim Plástico, metal, 
restos orgânicos e 
outros. 

Não 

Quadro 5.4.1.2.1: Caracterização ambiental da pós-praia do ponto B 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



O estirâncio do ponto B apresenta um ambiente que não sofre interferência 

antrópica e possui sedimentos de granulometria média na maioria dos meses, com a 

presença de sedimentos de tamanho fino no mês de agosto de 2009 (na lua nova) e 

em agosto de 2010 (na lua cheia) com minerais pesados em todos os meses 

monitorados (Quadro 5.4.1.2.2). 

Os materiais poluentes encontrados foram plásticos, vidro, restos orgânicos, 

entulhos, derivados de petróleo (Figura 5.4.1.2.1). 

 

Praia (Estirâncio) do Ponto B 
Mês Lua Interferência 

antrópica 
Sedimento Minerais 

Pesados 
Material poluente 

Agosto/ 
2009 

Cheia Não Médio Sim Vidro, restos orgânicos e outros. 

Nova Não Fino Sim Restos orgânicos. 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Não Médio Sim Plásticos, restos orgânicos. 

Nova Não Médio Sim Restos orgânicos.  

Agosto/ 
2010 

Cheia Não Grosso Sim Restos orgânicos, derivados de 
petróleo. 

Nova Não Médio Sim Restos orgânicos, e entulhos. 

Dezembro/ 
2010 

Cheia Não Médio Sim Restos orgânicos e derivados de 
petróleo. 

Janeiro/ 
2011 

Nova Não Médio Sim Restos orgânicos e derivados de 
petróleo. 

 

 

A antepraia do ponto B caracterizou-se pela predominância de sedimentos de 

granulometria fina, com exceção do mês de agosto de 2010 (na lua cheia) onde teve 

uma granulometria média. Não há recifes e nem influência antrópica nesse perfil e 

as ondas são do tipo mergulhante (Quadro 5.4.1.2.3). 

 

Antepraia do Ponto B 
Mês Lua Sedimento Recifes Influência 

antrópica 
Tipo de 

onda 
Agosto/ 

2009 
Cheia Fino Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Fino Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Agosto/ 
2010 

Cheia  Médio Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Dezembro/
2010 

Cheia  Fino Não Não Mergulhante 

Janeiro/ 
2011 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

 

 

Quadro 5.4.1.2.2: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto B 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 

Quadro 5.4.1.2.3: Caracterização ambiental da antepraia do ponto B 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



 
 
 
 Com base na figura 5.4.1.2.1 podemos observar a presença de entulhos da 

construção civil que foram jogados no pós-praia para impedir que as águas pluviais 

(carregadas de lixo e esgoto) fossem eliminadas pelas tubulações de esgoto e 

poluíssem a praia.  No entanto, isso gerou ainda mais poluentes e a contaminação 

das águas pluviais com restos orgânicos, madeira e outros materiais. 

 
5.4.1.3 Ponto C 
 

O ponto C apresentou uma grande interferência antrópica, com a construção 

do calçadão, de pousadas, hotéis, restaurantes e quiosques, que contribuiu para a 

transformação da pós-praia e gerou problemas ao meio ambiente. A vegetação 

existente é composta por gramíneas, salsa de praia, coqueiros e outras (cactos).  

Os sedimentos são de granulometria grossa e com grande quantidade de 

minerais pesados e a presença de dunas (Figura 5.4.1.3.1). A poluição encontrada 

Figura 5.4.1.2.1: Presença de madeira (A). Esgoto sendo jogados in natura no 
estirãncio (B).Presença de entulhos da construção civil (C). Restos orgânicos 

impedindo a passagem das águas superficiais para a praia (D). 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010). 



foi causada por plástico, metal, restos orgânicos, entulho e esgoto. (Quadro 

5.4.1.3.1). 

 

 

Pós-praia do Ponto C 
Mês Lua Interferência 

antrópica 
Vegetação Sedimento Minerais 

Pesados 
Material 
poluente 

Dunas 

Agosto/ 
2009 

Cheia Grande Gramínea, salsa 
de praia, 
coqueiros e 
outras 

Grosso Sim Plástico, papel, 
restos 
orgânicos. 

Sim 

Nova Grande Gramínea, salsa 
de praia, 
coqueiros e 
outras 

Grosso Sim Plástico, 
entulho, restos 
orgânicos e 
esgoto. 

Sim 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Grande Gramínea, salsa 
de praia, 
coqueiros e 
outras 

Grosso Sim Plástico, vidro, 
metal, restos 
orgânicos e 
entulhos. 

Sim 

Nova Grande Gramínea, salsa 
de praia, 
coqueiros e 
outras 

Grosso Sim Plástico, vidros, 
metal, restos 
orgânicos e 
entulhos. 

Sim 

Agosto/ 
2010 

Cheia Grande Gramínea, salsa 
de praia, 
coqueiros e 
outras 

Grosso Sim Plástico, vidro, 
restos 
orgânicos e 
entulhos. 

Sim 

Nova Grande Gramínea, salsa 
de praia, 
coqueiros e 
outras 

Grosso Sim Plástico, restos 
orgânicos, 
entulho e 
esgoto. 

Sim 

Dezembro/ 
2010 

Cheia Grande Gramínea, salsa 
de praia, 
coqueiros e 
outras 

Grosso Sim Plástico, restos 
orgânicos e 
esgoto. 

Sim 

Janeiro/ 
2011 

Nova Grande Gramínea, salsa 
de praia, 
coqueiros e 
outras 

Grosso Sim Plástico, metal, 
restos 
orgânicos e 
esgoto. 

Sim 

 

 

 

O estirâncio do ponto C apresentou os sedimentos com uma granulometria 

grossa e fina na maior parte dos meses estudados, apresentando minerais pesados 

em sua composição. 

A poluição encontrada nessa parte do ponto C pode verificar a existência de 

plásticos e restos orgânicos (Quadro 5.4.1.3.2).  

 

 

Quadro 5.4.1.3.1: Caracterização ambiental do pós-praia do ponto C 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



Praia (Estirâncio) do Ponto C 
Mês Lua Interferência 

antrópica 
Sedimento Minerais 

Pesados 
Material poluente 

Agosto/ 
2009 

Cheia Não Médio Sim Vidro, restos orgânicos e 
madeira. 

Nova Não Fino Sim Entulhos de construção civil. 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Não Médio Sim Restos orgânicos. 

Nova Não Médio Sim Plásticos, restos orgânicos. 

Agosto/ 
2010 

Cheia Não Grosso Sim Plásticos, metal, restos 
orgânicos e petróleo e derivados. 

Nova Não Médio Sim Restos orgânicos. 

Dezembro/ 
2010 

Cheia Não Grosso Sim Restos orgânicos.  

Janeiro/ 
2011 

Nova Não Médio Sim Restos orgânicos e outros. 

 

 

 

O ponto C não apresenta nenhuma interferência antrópica. As características 

observadas foram: os sedimentos apresentaram uma granulometria fina na maioria 

dos meses e média nos meses de agosto de 2010 (na lua cheia), em dezembro de 

2010 e em janeiro de 2011, e ausência de recifes, e o tipo de onda observada foi 

mergulhante (Quadro 5.4.1.3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antepraia do Ponto C 
Mês Lua Sedimento Recifes Influência 

antrópica 
Tipo de onda 

Agosto/ 
2009 

Cheia Fino Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Fino Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Agosto/ 
2010 

Cheia  Médio Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Dezembro/ 
2010 

Cheia  Médio Não Não Mergulhante 

Janeiro/ 
2011 

Nova Médio Não Não Mergulhante 

Quadro 5.4.1.3.2: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto C 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 

Quadro 5.4.1.3.3: Caracterização ambiental da antepraia do ponto C 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 

 



 
 
 
 
 

Na figura 5.4.1.3.1 podemos visualizar a retirada de vegetação das dunas, a 

ação sociedade-natureza com os empreendimentos na orla marítima, tais como: o 

calçadão, hotéis, pousadas, restaurantes, o comércio formal e informal (barracas) e 

a presença de tubulações de águas pluviais contaminada por esgotos sendo 

despejados in natura na praia. Assim, a paisagem da praia fica comprometida. 

Figura 5.4.1.3.1: Retirada da vegetação da duna e uma cerca tentando conter o 
transporte dos sedimentos (A). O calçadão de Ponta Negra, construído em cima 

da duna (B). Presença do comércio informal em pleno calçadão da praia (C). 
Vista de hotéis e quiosques em meio ao calçadão (D). Vegetação de coqueiros e 

gramíneas (E). Tubulação de esgoto jogando águas pluviais junto com esgoto(F). 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



5.4.1.4 Ponto D 

 

O pós-praia do ponto D apresentou uma interferência antrópica bastante 

grande em virtude da presença de vários hotéis e pousadas (Figura 5.4.1.4.1). Os 

sedimentos encontrados são de granulometria grossa e em agosto (na lua cheia) e 

dezembro (na lua nova) de 2009 apresentou uma granulometria média, com a 

presença de minerais pesados.  

A vegetação existente é constituída de gramíneas, salsa de praia, coqueiros 

e cactos. Outra característica observada diz respeito à presença e degradação das 

dunas existentes em meio às edificações (Quadro 5.4.1.4.1). No que tange à 

poluição da praia essa é causada pela presença de plástico, madeira, vidro, metal, 

entulho, esgoto, restos orgânicos e outros. 

 

Pós-praia do Ponto D 
Mês Lua Interferência 

antrópica 
Vegetação Sedimento Minerais 

Pesados 
Material 
poluente 

Dunas 

Agosto/ 
2009 

Cheia Grande Gramínea, salsa de 
praia, coqueiros e 
cactos 

Médio Sim Plástico, vidro, 
metal, restos 
orgânicos e 
outros. 

Sim 

Nova Grande Gramínea, salsa de 
praia, coqueiros e 
cactos 

Grosso Sim Plástico, metal, 
restos 
orgânicos e 
outros. 

Sim 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Grande Gramínea, salsa de 
praia, coqueiros e 
cactos 

Grosso Sim Plástico, vidro, 
metal, restos 
orgânicos e 
outros. 

Sim 

Nova Grande Gramínea, salsa de 
praia, coqueiros e 
cactos 

Médio Sim Plástico, vidro, 
metal, restos 
orgânicos e 
outros. 

Sim 

Agosto/ 
2010 

Cheia Grande Gramínea, salsa de 
praia, coqueiros e 
cactos 

Grosso Sim Plástico, vidro, 
metal, restos 
orgânicos. 

Sim 

Nova Grande Gramínea, salsa de 
praia, coqueiros e 
cactos 

Grosso Sim Plástico, metal 
e restos 
orgânicos. 

Sim 

Dezembro/ 
2010 

Cheia Grande Gramínea, salsa de 
praia, coqueiros e 
cactos 

Grosso Sim Plástico, metal, 
madeira, restos 
orgânicos. 

Sim 

Janeiro/ 
2011 

Nova Grande Gramínea, salsa de 
praia, coqueiros e 
cactos 

Grosso Sim Plástico, vidro, 
metal, restos 
orgânicos. 

Sim 

 

 

 

Quadro 5.4.1.4.1: Caracterização ambiental da pós-praia do ponto D 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



O estirâncio do ponto D não apresenta influência antrópica e, os sedimentos 

encontrados nesse ponto são de granulometria média, apresentando minerais 

pesados em todos os meses. A poluição visualizada foi provocada pelo acúmulo de 

vidro, plástico, restos orgânicos, derivados de petróleo no estirâncio (Quadro 

5.4.1.4.2). 

 

Praia (Estirâncio) do Ponto D 
Mês Lua Interferência 

antrópica 
Sedimento Minerais 

Pesados 
Material poluente 

Agosto/ 
2009 

Cheia Não Médio Sim Vidro, restos orgânicos e 
derivados de petróleo. 

Nova Não Médio Sim Plásticos e restos orgânicos. 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Não Médio Sim Restos orgânicos. 

Nova Não Médio Sim - 

Agosto/ 
2010 

Cheia Não Médio Sim Restos orgânicos, derivados 
de petróleo 

Nova Não Médio Sim Restos orgânicos. 

Dezembro/ 
2010 

Cheia Não Médio Sim Plásticos e restos orgânicos. 

Janeiro/ 
2011 

Nova Não Médio Sim Restos orgânicos. 

 

 

 

Na antepraia do ponto D constatou-se que a granulometria dos sedimentos 

desse ponto é fina, com exceção do mês de agosto de 2010 (na lua cheia) e em 

janeiro de 2011 (na lua nova) teve um tamanho médio. Não há recifes e as ondas 

são do tipo mergulhante (Quadro 5.4.1.4.3). 

 

Antepraia no Ponto D 
Mês Lua Sedimento Recifes Influência 

antrópica 
Tipo de 

onda 
Agosto/ 

2009 
Cheia Fino Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Dezembro/ 
2009 

Cheia Fino Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Agosto/ 
2010 

Cheia Médio Não Não Mergulhante 

Nova Fino Não Não Mergulhante 

Dezembro/ 
2010 

Cheia Fino Não Não Mergulhante 

Janeiro/ 
2011 

Nova Médio Não Não Mergulhante 

 

 

Quadro 5.4.1.4.2: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto D 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 

Quadro 5.4.1.4.3: Caracterização ambiental da antepraia do ponto D 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com a caracterização do ambiente praial, foi evidenciado que está ocorrendo 

um processo de erosão em toda área costeira de Ponta Negra, em virtude da 

retirada da vegetação e a degradação das dunas para construção de 

empreendimentos e a utilização dessa área para outros fins.  Observamos também 

uma grande quantidade de minerais pesados. A vegetação mais marcante foi 

encontrada no trecho monitorado se restringe a gramíneas, salsa de praia, coqueiros 

e cactos, vale ressaltar que, já tem áreas com ausência dessa vegetação, 

ocasionando problemas ambientais nesse local.  

 Porém, o que mais impressiona foi a quantidade de material poluente 

encontrado ao longo da praia, podendo citar: plásticos, vidro, metal, restos 

orgânicos, entulhos, derivados de petróleo e esgoto. Isso contribui para afastar os 

freqüentadores, os moradores e até mesmo os trabalhadores da praia, pois a 

mesma se torna imprópria para banho, o odor bastante forte em decorrência do 

Figura 5.4.1.4.1: Construções de hotéis e pousadas em cima das dunas (A e B). 
Vegetação de gramíneas, salsa de praia e cactos (C). Material poluente no pós-

praia (plástico, restos orgânicos) (D). 
Fonte: Pesquisa de campo (2009/2010) 



esgoto despejados, isso pode levar a ocasionar doenças, além também, deixa a 

beleza cênica comprometida. 

 De acordo com as observações realizadas e os resultados obtidos, podemos 

afirmar que a praia de Ponta Negra está muito susceptível as mudanças ambientais 

e paisagísticas, sendo ocasionadas pela sociedade que vem aumentado nas últimas 

décadas, pela dinâmica natural da praia, sendo assim se constituem de um espaço 

dinâmico, instável e vulnerável. A paisagem da zona costeira da área de estudo 

associada à expansão desordenada da urbanização litorânea, e se constituiu em 

vetores de turistificação que teve alto poder de gerar impactos ambientais, 

degradação do patrimônio natural, redução da biodiversidade e a erosão cultural da 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.2 Análise das mudanças ocorridas na Paisagem Costeira de Ponta Negra, 
Natal/RN 
 

Nesse sub-tópico, buscamos analisar e responder aos questionamentos que 

recaem sobre as mudanças que vem ocorrendo na paisagem costeira de Ponta 

Negra, que levaram em consideração a opinião da população moradora, 

trabalhadora e dos freqüentadores (chamaremos cada um de categoria) da área em 

estudo. 

Primeiramente, verificamos o perfil sócio-econômico dos entrevistados. O 

primeiro ponto a ser discutido, diz respeito ao grau de instrução dos entrevistados 

(Gráfico 5.4.2.1), podemos observar que nas duas primeiras categorias teve um 

predomínio do ensino médio completo, com respectivamente 36,7% e 31,7%. Na 

primeira categoria seguem com 26,5% no ensino fundamental completo e 24,5% 

com o ensino fundamental incompleto. Na segunda categoria, observamos com 22% 

apresentarem o ensino fundamental incompleto, seguidos de 17,1% do ensino 

fundamental completo. Na terceira categoria foi observado com 51,9% terem o 

ensino superior, seguido com 33% do ensino médio completo. Isso mostra que os 

freqüentadores possuem um grau de instrução melhor do que os residentes e 

trabalhadores na área. 

 
 

Gráfico 5.4.2.1: Percentual do grau de instrução dos entrevistados em Ponta 
Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 

Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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A escolaridade do entrevistado pode nos fornecer algumas informações. Para 

melhor mensurá-las, fizemos um cruzamento de dados, no qual cruzamos o grau de 

instrução com a renda mensal de cada categoria. Observamos que os maiores 

percentuais de renda esta entre: até 1 salário mínimo e entre 1 a 3 salários mínimos 

(Gráfico 5.4.2.2). Com 16,3% corresponde aos entrevistados que tem o ensino 

fundamental incompleto, 12,2% tem o ensino médio completo, 6,1% com o ensino 

fundamental completo, todos esses recebem até 1 salário mínimo ao mês. Os 

residentes que recebem de 1 a 3 salários mínimos possuem: 14,3% o ensino médio, 

12,2% o ensino fundamental completo, 8,2% o ensino fundamental incompleto. Os 

que recebem entre 4 a 6 salários mínimos possuem 8,2% tem o ensino superior, 

8,2% o ensino médio completo.  

Diante desses dados, fica evidente que os residentes que possuem um grau 

de instrução maior, também possuem uma renda maior. Enquanto os que possuem 

uma escolarização menor, recebem uma renda também pequena, ou seja, o grau de 

escolaridade, na maioria das vezes, indica a renda desses indivíduos, pois o 

mercado capitalista esta se tornando mais exigente e empregando mão-de-obra 

cada vez mais qualificada, excluindo aqueles que não tiveram oportunidade de 

estudarem. 

 
Gráfico 5.4.2.2: Percentual do grau de instrução dos residentes de Ponta Negra/RN, 

segundo a renda familiar, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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mínimos, destes 30,8% possuem o ensino médio completo e apenas 2,6% ensino 

superior. 

 
Gráfico 5.4.2.3: Percentual do grau de instrução dos trabalhadores de Ponta Negra- 

RN, segundo a renda familiar, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 

Com base no gráfico 5.4.2.3, a categoria de trabalhador é a que tem a maior 

diversidade percentual de grau de instrução, desde analfabetos até quem não 

respondeu. Isso nos deixa claro que a maior parte desses trabalhadores não teve 

chance de dar continuidade aos estudos e trabalham na área de maneira formal ou 

informal, recebendo um pagamento irrisório. Observamos dentre os freqüentadores 

entrevistados que 35,4% tem uma renda familiar de 1 a 3 salários mínimos dos quais 

15,2% possuem ensino superior e outros 15,2% ensino médio completo (Gráfico 

5.4.2.4).  

 
 

Gráfico 5.4.2.4: Percentual do grau de instrução dos freqüentadores de Ponta Negra- 
RN, segundo a renda familiar, 2010. 

Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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Logo em seguida, fizemos uma análise com relação ao tempo de 

moradia/trabalho/freqüenta a área em estudo. Na categoria dos residentes, foi 

possível observamos que 20,4% moram no bairro a menos de 5 anos; 14,3% de 6 a 

10 anos; 12,2% de 11 a 15 anos; 22,4% de 16 a 20 anos; 8,2% de 21 a 25 anos; 

22,4% acima de 26 anos (Gráfico 5.4.2.5). Já na categoria dos trabalhadores, 

observamos que 36,6% trabalham na área a menos de 5 anos; 31,7% de 6 a 10 

anos; 14,6% de 11 a 15 anos; 7,3 de 16 a 20 anos e também de 21 a 25 anos; 2,4 

acima de 26 anos. Na categoria de freqüentador verificamos que 28,3% freqüenta a 

área a menos de 5 anos; 13,2% de 6 a 10 anos; 11,3% de 11 a 15 anos e também 

de 16 a 20 anos; 10,4% de 21 a 25; 24,5% acima de 26 anos. 

 
Gráfico 5.4.2.5: Percentual do tempo de moradia/trabalho/freqüenta dos entrevistados 

em Ponta Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 

 

Conforme aponta os dados acima, podemos inferir que as três categorias 

analisadas residem, trabalham e freqüenta a área certo tempo a ponto dos mesmos 

poder elencar alguns problemas socioambientais e paisagísticos existentes no bairro 

de Ponta Negra. 

Após a análise do perfil socioeconômico, realizamos uma breve discussão 

sobre o perfil sócio-ambiental de Ponta Negra, na qual fizemos menção às questões 

referentes aos problemas socioambientais existentes na área de estudo.  

O primeiro questionamento que levantamos corresponde como os 

entrevistados classificavam o bairro/praia de Ponta Negra. Observamos que nas três 

categorias tiveram o maior percentual com 44,9%, 58,5% e 60,4% respectivamente, 
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afirmaram que o bairro/praia é bom para morar, trabalhar e freqüentar; em segundo 

com 20,4%, 31,7 e 27,4% respectivamente, responderam que é ótima. Em terceiro 

lugar ficou com 20,4%, 4,9% e 9,4%, ao mesmo tempo também, afirmaram ser ruim 

(Gráfico 5.4.2.6). Dessa forma, podemos inferir que a maior parcela dos 

entrevistados classificam o bairro/praia com uma área boa. 

 
Gráfico 5.4.2.6: Percentual dos entrevistados quanto à classificação do bairro/praia de 

Ponta Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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Em segundo lugar, afirmaram ser a poluição (sonora, visual e do ar) que mais vem 
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terceiro lugar, com 18,4% dos residentes, 14,6% trabalhadores e 11,3% 
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área, além também de contribuir para acelerar o processo de erosão da praia e do 
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Gráfico 5.4.2.7: Percentual de problemas ambientais citados pelos entrevistados no 

bairro/praia de Ponta Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 

Posteriormente, os entrevistados responderam ao questionamento com 

relação a destruição das dunas e obtivemos os seguintes resultados: com 85,7%, 

87,8% e 88,7% responderam que acha preocupante o desmatamento e a destruição 

que esta ocorrendo nas dunas e, que as mesmas devem e precisam ser 

preservadas; com 10,2%, 12,2% e 5,7% acham normal essa destruição e que as 

dunas ocupam um espaço que poderiam ser utilizado para a construção de casas e 

de grandes espigões; e com 4,1%, 0% e 3,8% disseram que é indiferente, pois tanto 

faz as dunas serem ou não preservadas (Gráfico 5.4.2.8). 

 
Gráfico 5.4.2.8: Percentual da visão dos entrevistados quanto a destruição das áreas 

de dunas em Ponta Negra- RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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Dessa forma, observamos que esta ocorrendo uma conscientização por parte 

da população, em relação a conservação e preservação de determinadas áreas, 

principalmente, as relacionadas às dunas. 

Com base nesses dados, questionamos os entrevistados sobre os fatores que 

mais os incomodavam em via pública e observamos que nas três categorias 

afirmaram ser o esgoto despejados in natura na praia, com respectivamente 53,1%, 

73,2% e 70,8%. Isso nos mostra o descaso do poder público sobre as questões de 

saneamento da área e acaba contribuindo para a degradação da paisagem costeira 

e, principalmente do meio ambiente. Observamos com 36,7% população local, 

29,3% os trabalhadores e 24,5% os freqüentadores, disseram que o lixo acumulado 

nos terrenos baldios prejudica o meio ambiente e, também a qualidade de vida. Logo 

após com 24,5%, 12,2% e 15,1% respectivamente, afirmaram que o som alto de 

casas e de bares incomoda as pessoas da área de estudo. Com um percentual de 

2,0, 17,1 e 20,8 verificaram que a mudança da paisagem ocorre, em virtude do uso e 

ocupação indiscriminados do solo (Gráfico 5.4.2.9). Obtivemos outros fatores que 

foram mencionados pelos entrevistados, tais como: os animais soltos nas ruas, a 

queima diária de resíduos sólidos, entre outros.  

 
 

Gráfico 5.4.2.9: Percentual dos fatores que mais incomodam a via pública em Ponta 
Negra- RN, segundo a categoria, 2010. 

Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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 Outro questionamento que foi levantado se referiu aos problemas sociais que 

mais afligem a população de Ponta Negra, segundo os residentes e trabalhadores 

teve uma maior percentual com 77,6 e 46,3 que afirmaram que o comércio crescente 

de drogas, enquanto que os freqüentadores apresentaram 17,0%. Em segundo lugar 

entre os trabalhadores e os freqüentadores a prostituição se destacou com 31,7% e 

36,8%, enquanto que, os residentes responderam 6,1% (Gráfico 5.4.2.10). 

Observamos que os freqüentadores foi a categoria que mais obteve uma maior 

variedade percentual de respostas, isso deve ser em virtude deles estarem apenas 

passando pela área e não terem uma identidade com o local. 

 
 

Gráfico 5.4.2.10: Percentual dos problemas que mais afligem os entrevistados de 
Ponta Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 

Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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Diante disso, observamos que em Ponta Negra vem ocorrendo um processo 

de degradação ambiental, principalmente quando se trata da destruição das dunas, 

do desmatamento, aterramento das lagoas, da poluição (sonora, visual, do ar e das 

águas), entre outros, que prejudica a paisagem costeira. 

A terceira parte dos questionários corresponde à relação existente da 

paisagem costeira com as três categorias analisadas. O primeiro item diz respeito à 

avaliação da paisagem da praia de Ponta Negra, onde verificamos que os 

trabalhadores e freqüentadores acham a paisagem da praia ótima, obteve um 

percentual de 63,4% e 58,5% respectivamente, seguidos de 36,6% e 38,7% afirmam 

que a mesma é boa. Os residentes obtiveram opiniões diferentes, a grande maioria, 

53,1% consideram a paisagem boa, enquanto que 20,4% afirmam ser ruim, 12,2% 

ótima, 8,2% acham regular e 6,1% péssima (Gráfico 5.4.2.11). 

 

 
Gráfico 5.4.2.11: Percentual da avaliação da paisagem da praia de Ponta Negra/RN, 

segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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praia, pois as transformações na paisagem foram acontecendo de maneira rápida 

devido à ação da sociedade e também natural. O espaço do bairro começou a ter 

uma nova organização e um “novo” (re) ordenamento territorial. 

O segundo item que foi questionado diz respeito aos problemas de ordem 

natural que mais afeta a paisagem da praia de Ponta Negra e podemos constatar 

que 10,2%, 12,2% e 13,2% respectivamente afirmam que o problema natural é o 

processo de erosão/deposição em algumas áreas; 22,4%, 43,9% e 29,2% 

respectivamente disseram que foi o aumento do nível do mar que mais afeta a 

mudança da paisagem; enquanto que respectivamente com 59,2%, 41,5% e 55,7% 

afirmam que é a diminuição da praia (zona de estirâncio) que compromete a 

paisagem da área (Gráfico 5.4.2.12). 

 
Gráfico 5.4.2.12: Percentual dos problemas de ordem natural que mais afetam a 

paisagem da praia de Ponta Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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Gráfico 5.4.2.13: Percentual dos problemas antrópicos que mais afetam a paisagem da 

praia de Ponta Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 

 

O quarto questionamento que foi elencado corresponde se o desenvolvimento 

do turismo teve e tem provocado mudanças na paisagem costeira da área de 

estudo. Observamos que os 78,0% dos trabalhadores e 73,6% dos freqüentadores 

verificaram mudança na paisagem costeira da área objeto de estudo, enquanto que 

57,1% dos residentes disseram que não verificou nenhuma mudança na paisagem 

costeira (Gráfico 5.4.2.14). 

 
Gráfico 5.4.2.14: Percentual de mudanças provocadas pelo desenvolvimento da 

atividade turística de Ponta Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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Perante esses dados, a atividade turística é passível de provocar 

conseqüências negativas e positivas sobre o meio ambiente. Pela natureza da 

atividade, ou seja, a partir do momento em que atividade turística se inicia, o 

ambiente é “inevitavelmente modificado, seja para facilitar o turismo ou durante o 

processo turístico” (OMT, 2003, p.184), havendo, portanto, uma transformação tanto 

no ambiente natural quanto no ambiente construído. 

Diante do intenso processo de urbanização e, com ela, a crescente instalação 

dos empreendimentos turísticos nas áreas litorâneas, vários trechos da praia de 

Ponta Negra vem apresentando mudanças na paisagem costeira. Com isso, a praia 

vem convivendo com os problemas socioambientais demonstrando uma contradição, 

pois quanto mais a atividade turística se intensifica, os problemas aparecem mais 

evidentes. É visível que essa realidade vem descontentando os moradores, 

trabalhadores como também os freqüentadores da área de estudo. 

O quinto questionamento diz respeito a intensificação do turismo, década de 

1990, fez com que o entrevistado deixasse de freqüentar a praia de Ponta Negra e 

verificamos que dentre os residentes entrevistados que mais da metade, ou seja, 

73,5% afirmam não terem deixado de freqüentar a praia de Ponta Negra após a 

intensificação do turismo e apenas 26,5% deixaram de freqüentar (Gráfico 5.4.2.15). 

 

 

Gráfico 5.4.2.15: Percentual de residentes que após a intensificação do turismo 
deixaram de freqüentar a praia de Ponta Negra/RN, 2010. 

Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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Observamos que dentre os motivos apontados pelos residentes que após a 

intensificação do turismo deixaram de freqüentar a praia de Ponta Negra, foi o 

aumento de preço dos produtos vendidos na praia, o mais citado, ficando em 

segundo lugar, o aumento das drogas e a prostituição, também levaram em 

consideração a quantidade de esgoto que são despejados in natura na praia, 

ocasionando um mau cheiro, o que inibi a presença dos freqüentadores na área. 

O sexto questionamento que foi investigado diz respeito ao investimento da 

prefeitura no bairro. Verificamos por meio do gráfico 5.4.2.16, que os residentes 

foram os que apresentaram um maior percentual (75,5%) dos que afirmam que a 

prefeitura não investe no bairro de Ponta Negra. Essa mesma afirmação também é 

feita pelos trabalhadores e freqüentadores com 63,4% e 72,6% respectivamente. 

 
Gráfico 5.4.2.16: Percentual da opinião acerca da prefeitura investir no bairro de Ponta 

Negra- RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 

 
 

No sétimo item podemos constata-se através do gráfico 5.4.2.17 que a 

maioria dos entrevistados, ou seja, mais de 90% tanto dos residentes, como os 

trabalhadores e dos freqüentadores, afirmaram não terem sido consultados em 

relação ao planejamento da zona costeira de Ponta Negra.  
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Gráfico 5.4.2.17: Percentual de consultados em relação ao planejamento da zona 

costeira de Ponta Negra/RN, segundo a categoria, 2010. 
Fonte: Pesquisa de campo (Set/2010) 
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A análise integrada do conjunto de elementos disponíveis sobre a zona 
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possíveis soluções para os problemas ambientais e sociais, por meio da gestão 

integrada da zona litorânea. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nas últimas décadas têm ocorrido modificações socioambientais intensas nas 

cidades, principalmente na zona costeira, devido às transformações mais amplas 

que atingem toda a sociedade, tais como os processos de urbanização e a 

ampliação da demanda de serviços. Nesse sentido, percebemos que há uma maior 

ocupação do espaço, com a população avançando cada vez mais para a costa, 

ampliando o domínio das atividades indiretas de exploração do solo, através do 

aumento de novas edificações, da expansão de obras para a recreação e lazer e da 

crescente transformação da terra. 

Em Natal, os impactos negativos provocados pelo acelerado processo de 

urbanização estão relacionados, principalmente, com a infra-estrutura urbana, 

segregação socioespacial e pela poluição (do ar, da água e do solo). Os recursos 

naturais da cidade, como o de Natal, colocados à disposição da população é muitos 

e, como tal deve-se ter uma preocupação constante pela sua preservação, não só 

por parte dos empresários, mas por todos nós, e por isso mesmo tentar, ao máximo, 

diminuir o impacto ambiental dos tipos de atividades desenvolvidas pela sociedade, 

especificamente, no bairro de Ponta Negra. 

As paisagens costeiras, como já foram mencionadas nos itens anteriores, 

formam uma área de convergência, com uma diversidade de paisagens naturais e 

ecótonos, além também da variedade da fauna e da flora terrestre e marinha, 

necessitando entender a natureza das relações que se estabelecem entre os 

elementos constituintes da paisagem mediante a ação antrópica (CAVALCANTI, 

2007). Essas áreas são ambientes naturalmente frágeis e dinâmicos, desta forma 

compreender suas peculiaridades são de suma importância, já que a maioria das 

cidades do mundo possui essas zonas, como grande parte integrante do seu 

território. 

Na análise da paisagem costeira devem levar sempre em consideração a sua 

dinâmica natural, social e econômica, já que juntos são os responsáveis pela sua 

configuração. Então, a análise da paisagem deve ser apreendida como um conjunto 

de metas e ações a partir do desenvolvimento econômico, sendo esse, importante 

para manter uma visão abrangente em termos de planejamento, sendo capaz de 

promovê-lo como um processo integrado, com articulação dos agentes sociais e 

autonomia local, com vistas à adoção de medidas compatíveis com a realidade, 

disponibilidade e recursos potenciais, interesse e conscientização da população.  



A pesquisa em apreço tratou em estabelecer uma relação entre os sistemas 

naturais e antrópicos a partir da análise da transformação da paisagem costeira, 

considerada como de fundamental importância para os estudos geográficos. As 

mudanças na paisagem costeira ocorrem de forma acelerada, sem o controle local, 

devido às poucas políticas de planejamento e gestão efetivas – tais como planos 

diretores ou códigos de postura municipais – ou como conseqüência da 

inobservância dos existentes.  

Podemos dizer que há esses instrumentos de planejamento, mas os mesmos 

não são colocados em atividade, de forma que sempre privilegia uma pequena 

parcela da sociedade. A população local se deslumbra facilmente com as armadilhas 

retóricas que se escondem por trás do discurso desenvolvimentista. A partir dessa 

situação, a “nova” configuração espacial fica marcada pelas atividades econômicas 

que estão sendo desenvolvidas. A área estudada na década de 1970 possuía uma 

(re) configuração bastante diferente dos dias atuais, era basicamente constituída por 

dunas vegetadas e algumas não vegetadas, casas de pescadores (nativos) e 

residências de veranistas da elite da cidade. A ocupação do solo na ocasião era 

muito pequena e o acesso a área bastante complicada, devido a ausências de ruas 

e avenidas pavimentadas e, também de serviços de transportes. 

O bairro de Ponta Negra teve seu (re) ordenamento modificado em virtude 

das novas atividades que foram sendo implantadas na cidade e isso provocou várias 

mudanças, tais como: grandes construções na orla marítima – aumento do uso do 

solo com a destruição das dunas; a população nativa foi “sujeitada” a residir na parte 

periférica do bairro, sem as mínimas condições de infra-estruturas (esgoto, lixo, 

transporte público, entre outros); as lagoas existentes estão sendo assoreadas (Vale 

ressaltar que essas lagoas estão sujeitas ao aterramento para a construção de 

novos espigões, mas a sociedade já entrou com ação judicial para impedir que 

ocorressem. No momento, à justiça proibiu a destruição das mesmas.); aumento da 

densidade demográfica no bairro, o que provocou a necessidade da ampliação do 

número de residências, prédios e edifícios por toda área; aumento das atividades do 

setor de serviços que atraiu um número maior de pessoas para usufruir dessas 

atividades disponíveis no bairro/praia de Ponta Negra. 

Dessa forma, observamos que os impactos ambientais mais freqüentes são: a 

retirada da vegetação nativa, o aterro de áreas alagáveis, a destruição das dunas e 

isso se deve a dois fatores principais. O primeiro está atrelado às fragilidades 



institucionais no que diz respeito à gestão ambiental oficial (em nível municipal, 

estadual e federal), por isso a rápida implantação de infraestrutura, equipamentos e 

atrativos turísticos sem o devido planejamento e controle tem provocado uma 

intensa pressão espacial sobre os ecossistemas litorâneos.  

O segundo, esta relacionado a imposição de costumes e valores culturais 

externos às comunidades litorâneas tem comumente causado a desagregação dos 

laços comunitários locais, na maior parte das vezes, acarretando o sofrimento 

psicossocial a parte da população residente (ARAÚJO; MOURA, 2007). 

 Do ponto de vista físico-ambiental uma enorme parcela dos ecossistemas 

litorâneos não resiste aos impactos resultantes da expansão das atividades 

econômicas, pois esses ambientes possuem baixa resiliência. Verificamos a 

existência, de inúmeros problemas ambientais, sendo, porém, o mais citado diz 

respeito à mudança da paisagem costeira, pois é um problema visível para a 

população e degradante para o meio ambiente e, conseqüentemente para a cidade.  

Outra atividade que vem se destacando e freqüentemente, gira em torno dos 

enormes empreendimentos turísticos, a paisagem é degradada pela expansão das 

moradias da elite potiguar. Vale ressaltar que a população nativa foi excluída do 

processo de crescimento econômico das áreas litorâneas, apesar do discurso oficial 

e da iniciativa privada, segundo o qual a atividade turística contribuiria de maneira 

efetiva para o desenvolvimento das áreas alvo dessas atividades. Então, podemos 

dizer que os interesses capitalistas determinam o uso (consumo) do espaço e a 

relação social de produção do turismo. De acordo com Coriolano (2007), existe mais 

do que uma simples relação do homem com a natureza, há uma relação sociedade 

e natureza, onde a sociedade é quem determina as formas de uso da natureza ou 

mais precisamente do espaço, do trabalho e da riqueza. 

Com a expansão do turismo, podemos observar a ocorrência de vários 

problemas, tais como: poluição das praias, degradação do patrimônio paisagístico, 

crescimento urbano desordenado, barulho, engarrafamento do tráfego, arquitetura 

desmembrada do contexto físico e cultural e excesso de infraestrutura. Sabemos 

que o turismo foi uma das atividades a que veio modificarem a paisagem do 

bairro/praia, mas não foi à única, podemos citar o processo de verticalização, o 

crescimento da cidade em direção a zona administrativa sul – setor de serviços 

(comércio, várias faculdades/universidades, shoppings center), entre outras. 



De acordo com esse contexto econômico, político, ambiental e sociocultural, é 

preciso que sejam implementadas as intervenções de planejamento e gestão 

ambiental do turismo na zona costeira, em uma tentativa de se colaborar para a 

construção de um modelo de desenvolvimento que abrange os objetivos e princípios 

do desenvolvimento sustentável. E esse planejamento deve ser feito de forma 

integrada e contínua para que se possa reverter e evitar vários tipos de problemas. 

Diante dessas inúmeras atividades modificadoras desenvolvidas é necessário 

que se pense em estratégias de planejamento, gestão e conservação do patrimônio 

natural e cultural frente à expansão das atividades capitalistas atuais, que na maioria 

das vezes, está pautado a servir aos interesses externos e interesses locais e 

regionais que estejam interligados a grupos econômicos e políticos dominantes, cuja 

ação estratégica está voltada a atender aos interesses particulares desconectados 

das necessidades e direitos da sociedade local.  

Podemos afirmar que Ponta Negra possui áreas ambientalmente sensíveis, 

onde ocorrem os conflitos dos usos e ocupação da terra e a necessidade de se 

direcionar aos usos futuros, o desenvolvimento sustentável da zona costeira. 

Sugerimos que ocorra a implantação efetiva e com uma ampla participação da 

sociedade, das unidades de conservação da natureza que já foram criadas no 

planejamento e a realização de estudos específicos visando a identificar a 

necessidade da criação de novas áreas de conservação, com vistas a ampliar a 

proteção aos ecossistemas costeiros e à paisagem, garantindo a continuidade dos 

recursos naturais e socioculturais que servem de base para o desenvolvimento 

econômico. 

Com a realização da caracterização ambiental da praia de Ponta Negra, 

podemos verificar alguns problemas pelos quais o bairro/praias vêm passando, tais 

como: poluição, esgotos sendo despejados in natura na praia, provocando um mau 

cheiro e podendo provocar doenças de pele. A exploração da natureza, dos espaços 

e da força de trabalho não tem limites. Com esses problemas no bairro/praia a mais 

prejudicada é a sociedade, pois a mesma terá a sua qualidade de vida afetada, 

principalmente com relação à sua saúde e seu bem estar.  

Outra observação deve ser levada em consideração e diz respeito à 

destruição das dunas para a construção de pousadas, hotéis, restaurantes e bares, 

entre outros, isso contribuem para descaracterizar a paisagem costeira, além 

também de prejudicar o meio ambiente local.  



A vegetação encontrada na pós-praia da área corresponde a gramíneas, 

salsa de praia, coqueiros e cactos. Uma parte dessa vegetação esta sendo 

desmatada devido às ações antrópicas (construções sem um estudo prévio e que 

desrespeitam os limites do sistema praial) e isso provoca sérios problemas de ordem 

natural, como o processo erosivo nas dunas, que acaba por levar os sedimentos 

para outras áreas e deixando faltar na área onde foi retirada. Foi na pós-praia onde 

se verificou uma erosão mais acentuada. 

Foram encontradas quantidades significativas de materiais poluentes, tais 

como: plásticos, vidros, metais, restos orgânicos e derivados de petróleo, que 

provavelmente foram trazidos pelos freqüentadores, trabalhadores e pelas correntes 

da deriva litorânea de outras áreas, e isso provoca problemas ambientais na praia, 

além de torna a paisagem degradante. 

A pesquisa empírica nos proporcionou o levantamento das opiniões dos 

entrevistados e podemos elencar que a maior parcela deles considera que a 

paisagem costeira de Ponta Negra vem se modificando no decorre do tempo em 

virtude da interferência antrópica (sociedade) e também da ação natural. Os 

problemas antrópicos que mais foram citados foram: o esgoto a céu aberto, poluição 

(sonora, visual e do ar), destruição das dunas. Esse último tem sido o problema 

visível e que os entrevistados têm se sentido bastante incomodado. Podemos 

também citar outros problemas que mais os afligem: o comércio crescente de 

drogas, a prostituição, o trabalho infantil e o vandalismo. A sociedade com suas 

atividades agridem os ambientes em diferentes graus.  

Os problemas naturais mais citados pelos entrevistados foram 

erosão/deposição, aumento do nível do mar, diminuição da praia (zona de 

estirâncio), vale ressaltar que todos os problemas mencionados ocorrem na praia de 

Ponta Negra. Com a ação antrópica, esses processos passaram a provocar danos 

nos ambientes costeiros de forma cada vez mais acelerada. 

De acordo com as pessoas que foram indagadas com relação se a prefeitura 

investir no bairro, mais de 90%, afirmaram que não ocorrem investimentos maciços 

na área, pois as ações que são empregadas no bairro são imediatistas e não ao 

longo prazo, pois os interesses do poder privado e da minoria rica prevalecem. 

Observamos também que os entrevistados disseram que em nenhum momento 

foram consultados em relação ao planejamento da zona costeira de Ponta Negra e 

que nem tem conhecimento a cerca desse plano. 



Uma solução viável para a resolução de muitos dos problemas ambientais 

das cidades litorâneas, Ponta Negra, é a aplicação de um plano de Gestão Integrada 

da Zona Costeira – GIZC, que segundo Vasconcelos (2005, p.16-17), consiste em 

fornecer aos administradores públicos elementos para que eles compreendam 

melhor como funciona o complexo ecossistema costeiro, onde coabitam o meio 

natural e as atividades humanas.  

 Diante disso, podemos afirmar que o instrumento capaz de conciliar o 

desenvolvimento e preservação ambiental na região litorânea é a aplicação do plano 

de gestão integrada da zona costeira. Vale ressaltar que todas as cidades brasileiras 

apresentam problemas ambientais de grande magnitude, sendo necessária sua 

abordagem de maneira sistêmica e científica. 

O estudo da paisagem costeira nos permite fazer diversas abordagens. E no 

presente trabalho esboçamos um enfoque teórico, buscando esclarecer de forma 

objetiva, os principais processos naturais que atuam na estruturação do espaço de 

Ponta Negra. 

 Recomenda-se um estudo mais aprofundado sobre a paisagem costeira na 

área, já que a mesma é instável e com o passar do tempo, as interferências 

antrópicas ocorrem com mais intensidade, desta forma é preciso um monitoramento 

permanente da praia, em função de auxiliar possíveis futuros projetos e planos de 

benfeitoria na Praia de Ponta Negra.  

Conclui-se então que ainda falta muito para ser realizado objetivando reverter 

a realidade atual da situação da mudança da paisagem costeira da cidade. Para 

tanto, se faz necessário o envolvimento e o interesse dos órgãos responsáveis, além 

da participação maciça de toda população, através da modificação de certos hábitos 

e de práticas antigas, como, por exemplo, jogar embalagens plásticas ou papéis nas 

calçadas, substituindo-as por novos comportamentos baseados na concepção 

ambientalista em busca do desenvolvimento sustentável. Estas questões são 

importantíssimas e estudos mais profundos deverão ser feitos para encontrar outras 

soluções. 

Por fim, outros estudos mais detalhados poderão mostrar a dinâmica da 

paisagem costeira, e esse serem entendido como um aprofundamento das 

potencialidades e limitações para o uso no gerenciamento dos recursos naturais e 

suas formas de utilização. 
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ANEXO A - Ficha de Caracterização Ambiental   
 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE PRAIAL 

Data: ___ Início: ____ hs  Fim: ____ hs  Maré: _____ hs____  Ponto:  __ 

PÓS- PRAIA 

 Erosão: (  )Sim (   )Não  Deposição: (   )Sim (   )Não  Largura (m):  ______ 

Interferência antrópica: Construção: (   )Pequena  (   )Média  (   )Grande  (   ) Outras 

Vegetação: (   )Gramíneas (   )Salsa de praia  (   )Coqueiros (   )Mangueiras  (   )outras. 

Sedimento: (   )Fino  (   )Médio  (   )Grosso.   Minerais pesados: (   )Sim   (   )Não 

Material Poluente: (   )Vidro   (   )Plástico  (   )Metal  (  )Lixo orgânico  (   )outros. 

Corpo d’agua: (   )Rio   (   )Riacho   (   )Lagoa   (   )Lago   (   )Maceió   (   )outros   

Dunas: (   )Sim  (   )Não. OBS.: _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ESCARPA DE BERMA  

Altura: ____   Inclinação: ____   Est. Sedimentar: (    ) Sim  (   )Não 

PRAIA (ESTIRÂNCIO) 

 Erosão: (  ) Sim  (   ) Não   Largura: ____ m  Inclinação: ____ 

Interferência antrópica: (   ) Espigão (   )Enrocamento  (  ) Muro de arrimo (   )Gabião 

Sedimento: (   )Fino  (   )Médio  (   )Grosso.   Minerais pesados: (   )Sim   (   )Não 

Estrutura sedimentar: (   ) Marcas de onda  (   ) Marcas de corrente  (  )Caneleta  

(  )Estratificação  ( )Marcas de escorregamento (  )Marcas de espraiamento  

( )Linha de Deixa (  )Cúspides Material Poluente: (  )Vidro (   )Restos orgânicos                  

(  )Petróleo e derivados (   ) Outros  

OBS: _______________________________________________________________ 

ANTEPRAIA  

Sedimento: (  )Fino (   )Médio (  )Grosso  Recifes: (  )Arenito  (  )Barreiras  (  ) Coral 

Influência Antrópica: (  )Sim  (  )Não   

Tipos de Onda: (  ) Mergulhante   (   ) Deslizante   (   ) Frontal    (   ) Ascendente 

OBS.:_______________________________________________________________ 

Fonte: LIMA, Zuleide Maria Carvalho (2004). 
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APÊNDICE A - Questionário destinado aos moradores do bairro de Ponta 
Negra, Natal/RN 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTESPROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

        Mestranda: Ana Beatriz Câmara Maciel / Orientadora: Zuleide Maria Carvalho Lima 

Data:______________ 

Categoria: 1 - Residente   

 

Questionário destinado aos moradores  
 

I – Perfil socioeconômico dos moradores 

 
I – Nome:________________________________________________________ 

II – Sexo: 1 -  Feminino  2 - Masculino 

III – Idade: 1 - 18 a 25 anos  2 - 36 a 45 anos  5 - 56 acima 

                    3 - 26 a 35 anos  4 - 46 a 55 anos 

IV – Local de nascimento: 1 – Natal    3 - Outro Estado_____________ 

          2 - Interior do Estado_____ 4 – Exterior_______________ 

          

V – Grau de instrução:1- Analfabeto       4 - Ensino Médio Incompleto 

                                   2- Ensino Fundamental Incompleto 5 - Ensino Médio Completo 

                                   3 - Ensino Fundamental Completo   6 - Ensino Superior 

                                                                    

VI – Renda: 1 - Até 1s.m  3 - De 4 á 6 s. m. 

         2 - De 1 á 3 s. m.  4 - De 7 acima s.m.           

                           

VII – A quanto tempo você mora no bairro de Ponta Negra, Natal/RN? 

1 - Menos de 5 anos   4 - De 16 à 20 anos 

2 - De 6 à 10 anos   5 - De 21 à 25 anos 

3 - De 11 à 15 anos   6 - De 26 acima 

 

II – Perfil sócio-ambiental de Ponta Negra, Natal/RN 
VIII – Como você classifica o bairro de Ponta Negra? 

1 – Ótimo 2 - Bom 3 - Ruim  4 - Péssima 

    

IX – Como classifica a segurança do bairro de Ponta Negra? 

1 - Pacífica 2 - Violenta 3 - Não Sabe 

   

X – Qual o problema que mais aflige a população do bairro? 

1 - O vandalismo  4 - O comercio crescente de drogas 

2 - A prostituição  5 - Os crimes envolvendo assassinatos 

3 - O trabalho infantil  6 - Assaltos às residências 

XI – Quais os fatores que mais incomodam vocês em via pública? 

1 - Animais soltos nas ruas  5 - Queima diária de resíduos sólidos 

2 - Lixo Acumulado em terrenos baldios 6 - Esgoto sendo despejados in natura na praia 

3 - Som alto de casas e de bares 

4 - Modificações na paisagem, em virtude do uso e ocupação indiscriminado do solo. 



XII – O que você acha da destruição das áreas de dunas do bairro? 

1 - Preocupante – as dunas precisam ser preservadas. 

2 - Normal – as dunas ocupam um espaço que poderia ser utilizado para a construção de casas 

e de grandes espigões. 

3 - Indiferente – tanto faz as dunas serem ou não preservadas. 

 

XIII – O que você acha da destruição das lagoas do bairro? 

1 - Preocupante – as lagoas precisam ser preservadas. 

2 - Normal – são áreas que não têm muita serventia. 

3 - Indiferente – tanto faz as lagoas serem ou não preservadas. 

 

XIV – Você observou alguma mudança no bairro esse tempo que mora na área? 

1 - Sim 2 - Não 

Se Sim, qual foi?_____________________________________________________ 

 

XV – Sugira melhorias: _______________________________________________ 

 

 

XVI – Quais os problemas ambientais que você verifica no bairro? 

1 - Poluição (sonora, visual e do ar)    4 - Desmatamento 

2 - Esgoto à céu aberto    5 - Destruição das dunas 

3 - Falta de arborização    6 - Destruição das lagoas 

 

 III – Relação da Paisagem costeira / Morador  
 

XVII – Como você avalia a paisagem do bairro de Ponta Negra? 

1 - Ótimo 2 - Bom 3 - Ruim 4 - Péssima 

    

XVIII – Quais as transformações que ocorreram na paisagem que interferem/interferiram na 

sua vida?______________________________________________________ 

  

XIX – Quais os problemas antrópicos (ações humanas) que mais afeta a paisagem de Ponta 

Negra? 

1 - Destruição das dunas   4 - Impermeabilização do solo 

2 - Construção dos edifícios / casas  5 - Falta de infraestrutura – saneamento 

3 - Diminuição da orla marítima 

  

XX – Qual o problema de ordem natural que mais afeta a paisagem da praia de Ponta Negra? 

1 - Erosão / Deposição 

2 - Aumento do nível do mar 

3 - Diminuição da praia (zona de estirâncio) 

 

XXI – A intensificação do turismo (década de 1990) fez com que você deixasse de freqüentar 

a praia de Ponta Negra? 

1 - Sim  2 – Não 

Por que?___________________________________________________________ 

XXII – Você considera que o desenvolvimento da atividade turística provocou mudanças na 

paisagem da praia? 

1 – Sim  2 - Não 

Se sim, quais?_______________________________________________________  



XXIII – Na sua opinião a prefeitura investe no bairro de Ponta Negra? 

1 - Sim  2 - Não 

 

XXIV – Você alguma vez foi consultado em relação ao planejamento da zona costeira? 

1 - Sim  2 - Não 

 

XXV – Você alguma vez foi consultado em relação ao planejamento do  Bairro? 

1 - Sim  2 - Não 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE B - Questionário destinado aos trabalhadores / freqüentadores 
do bairro de Ponta Negra, Natal/RN 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

        Mestranda: Ana Beatriz Câmara Maciel / Orientadora: Zuleide Maria Carvalho Lima 

Data:______________ 

Categoria:  2 - Trabalhador  3 - Freqüentador 

 

Questionário destinado aos trabalhadores / freqüentadores do bairro de 
Ponta Negra, Natal/RN 

 
I – Perfil socioeconômico dos trabalhadores / freqüentadores 

 
I – Nome:___________________________________________________________________ 

II – Sexo: 1 -  Feminino  2 - Masculino 

III – Idade: 1 - 18 a 25 anos  2 - 36 a 45 anos  5 - 56 acima 

                    3 - 26 a 35 anos  4 - 46 a 55 anos 

IV – Local de nascimento: 1 – Natal     3 - Outro 

Estado___________ 

                  2 - Interior do Estado_____________ 4 – 

Exterior_______________ 

          

V – Grau de instrução:1- Analfabeto    4 - Ensino Médio Incompleto 

                                     2- Ensino Fundamental Incompleto 5 - Ensino Médio Completo 

                                  3 - Ensino Fundamental Completo 6 - Ensino Superior 

                                                                    

VI – Renda: 1 - Até 1s.m  3 - De 4 á 6 s. m. 

            2 - De 1 á 3 s. m.  4 - De 7 acima s.m.           

                           

VII – A quanto tempo você trabalha/ freqüenta a praia de Ponta Negra, Natal/RN? 

1 - Menos de 5 anos   4 - De 16 à 20 anos 

2 - De 6 à 10 anos   5 - De 21 à 25 anos 

3 - De 11 à 15 anos   6 - De 26 acima 

 

II – Perfil sócio-ambiental de Ponta Negra, Natal/RN 

 
VIII – Como você classifica a praia de Ponta Negra? 

1 – Ótimo 2 – Boa  3 - Ruim  4 - Péssima 

    

IX – Como classifica a segurança  de Ponta Negra? 

1 - Pacífica 2 - Violenta 3 - Não Sabe 

   

X – Qual o principal problema que mais aflige? 

1 - O vandalismo  4 - O comercio crescente de drogas 

2 - A prostituição  5 - Os crimes envolvendo assassinatos 

3 - O trabalho infantil  6 - Assaltos às residências 



XI – Quais os fatores que mais incomodam em via pública? 

1 - Animais soltos nas ruas    5 - Queima diária de resíduos sólidos 

2 - Lixo Acumulado em terrenos baldios  6 - Esgoto sendo despejados in natura na 

praia 

3 - Som alto de casas e de bares 

4 - Modificações na paisagem, em virtude do uso e ocupação indiscriminado do solo. 

 

 

XII – O que você acha da destruição das áreas de dunas em Ponta Negra? 

1 - Preocupante – as dunas precisam ser preservadas. 

2 - Normal – as dunas ocupam um espaço que poderia ser utilizado para a construção de casas 

e de grandes espigões. 

3 - Indiferente – tanto faz as dunas serem ou não preservadas. 

 

XIII – Você observou alguma mudança na praia esse tempo que frequenta?   

1 - Sim   2 - Não 

Se Sim, qual foi?_________________________________________________ 

 

XIV – Sugira melhorias:________________________________ ______________ 

 

XV – Quais os principais problemas ambientais da praia? 

1 - Poluição (sonora, visual e do ar)    4 - Desmatamento 

2 - Esgoto à céu aberto    5 - Destruição das dunas 

3 - Falta de arborização    6 - Destruição das lagoas 

 

III – Relação da Paisagem costeira /Trabalhador - Freqüentador  
 

XVI – Como você avalia a paisagem de Ponta Negra? 

1 - Ótimo 2 - Bom 3 - Ruim 4 - Péssima 

    

XVII – Na sua opinião, quais os problemas antrópicos  (ações humanas) que mais afeta a 

paisagem de Ponta Negra? 

1 - Destruição das dunas   4 - Impermeabilização do solo 

2 - Construção dos edifícios / casas  5 - Falta de infraestrutura – saneamento 

3 - Diminuição da orla marítima 

  

XVIII – Qual o problema de ordem natural que afeta a paisagem costeira de Ponta Negra? 

1 - Erosão / Deposição 

2 - Aumento do nível do mar 

3 - Diminuição da praia (zona de estirâncio) 

 

XIX – Qual a praia de Natal que você freqüentava antes da intensificação da atividade 

turística. 

1 - Ponta Negra 

2 - Praias do Centro (Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Meio e Praia do Forte) 

3 - Via Costeira 

4 - Redinha 

5 - Nenhuma 

 



XX – Você considera que o desenvolvimento da atividade turística provocou mudanças na 

paisagem costeira do bairro? 

1 – Sim  2 - Não 

Se sim, quais?________________________________________________________________ 

 

XXI – Na sua opinião a prefeitura investe em Ponta Negra? 

1 - Sim  2 - Não 

 

XXII – Você alguma vez foi consultado em relação ao planejamento da zona costeira? 

1 - Sim  2 - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE C – Tabelas referentes à aplicação dos questionários no bairro 
de Ponta Negra, Natal/RN 

PERFIL SOCIO-ECONÔMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n % n % n %
Feminino 19 38,8 9 22,0 49 46,2

Masculino 30 61,2 32 78,0 57 53,8

18 a 25 anos 9 18,4 14 34,1 21 19,8

26 a 35 anos 8 16,3 14 34,1 27 25,5

36 a 45 anos 12 24,5 8 19,5 19 17,9

45 a 55 anos 11 22,4 4 9,8 25 23,6

56 acima 6 12,2 0 0,0 12 11,3

Não respondeu 3 6,1 1 2,4 2 1,9

Natal 22 44,9 23 56,1 44 41,5

Interior do Estado 18 36,7 10 24,4 16 15,1

Outro Estado 9 18,4 8 19,5 44 41,5

Exterior 0 0,0 0 0,0 2 1,9

Analfabeto 0 0,0 3 7,3 1 0,9

Ensino Fundamental Incompleto 12 24,5 9 22,0 7 6,6

Ensino Fundamental Completo 13 26,5 7 17,1 4 3,8

Ensino Médio Incompleto 2 4,1 5 12,2 4 3,8

Ensino Médio Completo 18 36,7 13 31,7 35 33,0

Ensino Superior 4 8,2 3 7,3 55 51,9

Não respondeu 0 0,0 1 2,4 12 11,3

Até 1 s.m 18 36,7 12 29,3 35 33,0

De 1 a 3 s.m 18 36,7 27 65,9 35 33,0

De 4 a 6 s.m 11 22,4 1 2,4 16 15,1

De 7 acima s.m 1 2,0 0 0,0 1 0,9

Sem renda 1 2,0 0 0,0 7 6,6

Não respondeu 0 0,0 1 2,4 0 0,0

Menos de 5 anos 10 20,4 15 36,6 30 28,3

De 6 à 10 anos 7 14,3 13 31,7 14 13,2

De 11 à 15 anos 6 12,2 6 14,6 12 11,3

De 16 à 20 anos 11 22,4 3 7,3 12 11,3

De 21 à 25 anos 4 8,2 3 7,3 11 10,4

De 26 acima 11 22,4 1 2,4 26 24,5

Não respondeu 0 0,0 0 0,0 1 0,9

Local de nascimento

Grau de instrução

Tempo de moradia/trabalho/frequenta

Frequentador(106)

Sexo

Faixa etária

Variáveis

Renda

Perfil socio-econômico
Residente(n = 49) Trabalhador (n = 41)



APÊNDICE D – Tabelas referentes à aplicação dos questionários no bairro 
de Ponta Negra, Natal/RN 
PERFIL SOCIO-AMBIENTAL 

 
 
 
 

n % n % n %
Ótimo 10 20,4 13 31,7 29 27,4

Bom 22 44,9 24 58,5 64 60,4

Regular 3 6,1 2 4,9 1 0,9

Ruim 10 20,4 2 4,9 10 9,4

Péssima 4 8,2 0 0,0 2 1,9

Pacífica 17 34,7 32 78,0 83 78,3

Violenta 24 49,0 9 22,0 12 11,3

Não Sabe 2 4,1 0 0,0 8 7,5

Regular 5 10,2 0 0,0 3 2,8

Não respondeu 1 2,0 0 0,0 0 0,0

O vandalismo 3 6,1 2 4,9 10 9,4

A prostituição 3 6,1 13 31,7 39 36,8

Trabalho infantil 0 0,0 2 4,9 13 12,3

O comércio crescente de drogas 38 77,6 19 46,3 18 17,0

Os crimes envolvendo assassinatos 1 2,0 2 4,9 5 4,7

Assaltos às residências 4 8,2 2 4,9 10 9,4

Não respondeu 0 0,0 1 2,4 11 10,4

Animais soltos nas ruas 5 10,2 9 22,0 7 6,6
Lixo acumulado em terrenos baldios 18 36,7 12 29,3 26 24,5
Som alto de casas e de bares 12 24,5 5 12,2 16 15,1
Modificações na paisagem 1 2,0 7 17,1 22 20,8
Queima diária de resíduos sólidos 3 6,1 2 4,9 4 3,8
Esgoto sendo despejados in natura na praia 26 53,1 30 73,2 75 70,8
Preocupante 42 85,7 36 87,8 94 88,7

Normal 5 10,2 5 12,2 6 5,7

Indiferente 2 4,1 0 0,0 4 3,8

Não respondeu 0 0,0 2 1,9

Preocupante 35 71,4

Normal 9 18,4

Não sabe 5 10,2

Sim 30 61,2 27 65,9 73 68,9

Não 19 38,8 14 34,1 29 27,4

Não respondeu 4 3,8

Aumento da violência 5 16,7 1 2,4 2 1,9

Desenvolvimento imobiliário 10 33,3 7 17,1 22 20,8

Infraestrutura e calçamentos 10 33,3 8 19,5 12 11,3

Crescimento desajustado, não planejado 3 10,0 3 7,3 2 1,9

Diminuição do vandalismo 3 10,0 0 0,0 0,0

Aumento da violência e drogas 6 20,0 0 0,0 1 0,9

Aumento do turismo 2 6,7 1 2,4 1 0,9

diminuição do turismo 0 0,0 2 4,9 1 0,9

Mudanças ambientais 0 0,0 13 31,7 15 14,2

Apropriação de terrenos da união 0 0,0 1 2,4 0 0,0

Mais limpeza 0 0,0 0 0,0 8 7,5

Retirada/padronização das barracas 0 0,0 0 0,0 7 6,6

Segurança 20 40,8 1 2,4 12 11,3
Escolas e cursos profissionalizantes 5 10,2 2 4,9 0 0,0
Área de lazer 5 10,2 0 0,0 0 0,0
Transporte 4 8,2 0 0,0 0 0,0
Saneamento básico 5 10,2 7 17,1 29 27,4
Limpeza pública 4 8,2 1 2,4 11 10,4
combate as drogas 4 8,2 0 0,0 1 0,9
Melhorias na saúde 13 26,5 0 0,0 1 0,9
Melhor infra estrutura 12 29,3 41 38,7
Outros 8 16,3 9 22,0 13 12,3
Poluição  (sonora, visual e do ar) 20 40,8 16 39,0 27 25,5

Esgoto à céu aberto 32 65,3 36 87,8 78 73,6

Desmatamento 3 6,1 3 7,3 6 5,7

Destruição das dunas 9 18,4 6 14,6 12 11,3

Destruição das lagoas 7 14,3 2 4,9 2 1,9

Falta de arborização 4 8,2 2 4,9 11 10,4

Problemas ambientais

Melhorias sugeridas

A destruição das lagoas

Fatores que mais incomodam a via pública

Problema que mais aflinge

Classifica a segurança

Mudanças observadas

Mudança no bairro/praia

Trabalhador (n = 41)

A destruição das áreas de dunas

Frequentador(106)

Classifica o bairro/praia

Variáveis Perfil socio-ambiental
Residente(n = 49)



APÊNDICE E – Tabelas referentes à aplicação dos questionários no bairro 
de Ponta Negra, Natal/RN 

RELAÇÃO DA PAISAGEM COSTEIRA 

 
 

n % n % n %
Ótimo 6 12,2 26 63,4 62 58,5

Bom 26 53,1 15 36,6 41 38,7

Regular 4 8,2

Ruim 10 20,4 2 1,9

Péssima 3 6,1 1 0,9

Vandalismo 1 2,0

Mudou a infra estrutura 1 2,0

Aumento da violência 1 2,0

Aumento das drogas 1 2,0

Falta de segurança e crescimento 1 2,0

Animais nas ruas e praias poluidas 1 2,0

Paisagem de prédios e péssimos transportes 1 2,0

Edificações, esgotos e transportes 1 2,0

Muitas construções 2 4,1

Transporte e segurnça 2 4,1

Falta de segurança 3 6,1

Nenhuma 10 20,4

Não respondeu 30 61,2

Destruição das dunas 8 16,3 7 14,3 16 15,1

Construção dos edifícios/casas 24 49,0 25 51,0 63 59,4

Diminuição da orla marítma 4 8,2 4 8,2 17 16,0

Impermeabilização do solo 3 6,1 1 2,0 7 6,6

Falta de infraestrutura -saneamento 14 28,6 22 44,9 47 44,3

Eosão/Deposição 5 10,2 5 12,2 14 13,2

Aumento do nível do mar 11 22,4 18 43,9 31 29,2

Diminuição da praia (zona de estirâncio) 29 59,2 17 41,5 59 55,7

Não respondeu 4 8,2 1 2,4 2 1,9

Ponta Negra 24 58,5 41 38,7

Praias do Centro 7 17,1 24 22,6

Via Costeira 0 0,0 3 2,8

Redinha 5 12,2 2 1,9

Nenhuma 3 7,3 29 27,4

Não respondeu 2 4,9 7 6,6

Sim 13 26,5

Não 36 73,5

Prostituição, drogas e poluição 1 2,0

Fecharam as praias 1 2,0

Os barraqueiros só dão atenção aos turistas e coisas muito caras 1 2,0

os barraqueiros preferem os gringos 1 2,0

Sugeira, esgoto 1 2,0

Tudo é pago na praia 1 2,0

Prostituição e as coisas são muito caras 2 4,1

Aumento de preço 3 6,1

Não respondeu 38 77,6

Sim 21 42,9 32 78,0 78 73,6

Não 28 57,1 9 22,0 26 24,5

Não respondeu 0 0,0 0 0,0 2 1,9

Construções de quiosques 1 2,0 1 0,9

Aumento de turistas e do comércio formal e informal 1 2,0 2 4,9 9 8,5

crescimento de hoteis, pousadas, restaurantes e do trânsito da área 1 2,0 2 4,9 0,0

Detruição da natureza 1 2,0 1 2,4 1 0,9

Aumento das drogas e prostituição 1 2,0 4 9,8 6 5,7

Melhorou a limpeza pros banhistas 1 2,0 1 2,4 1 0,9

Diminuição do lazer 1 2,0 0,0 0,0

Aumento de prédios e pousadas 1 2,0 1 2,4 2 1,9

Crescimento de construções em aréas indevidas 2 4,1 0,0 1 0,9

Crescimento economico 2 2,0 3 7,3 1 0,9

Sugeira nas praias 2 4,1 0,0 1 0,9

Construções 3 6,1 15 36,6 42 39,6

Outras 0 0,0 0 0,0 6 5,7

Sim 12 24,5 15 36,6 26 24,5

Não 37 75,5 26 63,4 77 72,6

Não respondeu 0 0,0 0 0,0 3 2,8

Sim 1 2,0 3 7,3 3 2,8

Não 48 98,0 38 92,7 101 95,3

Não respondeu 0 0,0 0 0,0 2 1,9

Sim 1 2,0

Não 48 98,0

A prefeitura investe no bairro

Foi consultado em relação ao planejamento da zona costeira

Provocou mudanças

Variáveis Relação da Paisagem Costeira
Residente(n = 49) Trabalhador (n = 41) Frequentador(n = 106)

Avalia a paisagem 

Mudanças

Foi consultado em relação ao planejamento do bairro

Praia que frequentava

Transformações que interverem

Problemas  antrópicos

Problemas de ordem natural

Deixou de frequentar a praia

Motivos




