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RESUMO

As questões referentes às regiões costeiras, em especial as praias, têm suscitado
estudos bastante complexos, pois são nesses espaços que a maioria das
populações do mundo tem fixado moradia, principalmente, a partir da metade do
século passado, sem que haja uma preocupação com a dinâmica natural desses
ambientes, que possuem interações complexas de processos oceânicos,
continentais e costeiros responsáveis por mudanças nos locais que podem ser
percebidas em poucos anos e, em algumas vezes, até em poucos dias ou horas. A
pesquisa teve como objetivo principal, analisar a praia de Genipabu, no município de
Extremoz/RN, ambiente frágil e de dinâmica rápida, que vem sendo ocupada de
maneira desordenada e não planejada. Realizado um monitoramento da praia
através de perfis praiais; Definimos os estágios morfodidâmicos; Realizamos uma
caracterização dos processos hidrodinâmicos e identificamos as alterações da
paisagem. Para tanto, fez-se necessário um levantamento a partir do acervo
bibliográfico para a fundamentação teórico-conceitual. Uma etapa empírica para a
realização da caracterização ambiental, da hidrodinâmica, do nivelamento
topográfico e análise dos sedimentos (no laboratório), para a observação das
modificações nas feições de praia, influenciada, além da dinâmica natural, pela ação
antrópica que cada vez mais vem descaracterizando a paisagem natural. Evidenciase, portanto, a importância de estudos nas diversas áreas acadêmicas nesses
ambientes, para a configuração de um zoneamento costeiro dando para os gestores
públicos subsídios para a gestão e planejamentos do uso e ocupação do litoral nas
suas áreas.

PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento. Genipabu/RN. Zona Costeira. Ação Antrópica

LIMA, Janny Suenia Dias de. Monitoring and Analysis of Geoambiental
Genipabu/RN beach. 2011. Dissertation (master's degree in geography) –
Universidade Federal do Grande do Norte, Natal.

ABSTRACT

Issues concerning coastal regions, especially the beaches have sparked quite
complex because studies are there that most people in the world has secured
housing, mainly from the half of the last century, without concern for the natural
dynamics of these environments, which have complex interactions of continental and
oceanic, coastal responsible for changes in locations that can be perceived in a few
years and sometimes even a few days or hours. The search took as main goal,
analyze the Genipabu Beach, in the municipality of Extremoz/RN, fragile environment
and rapid momentum, which has been occupied in a disorderly and unplanned.
Carried out a beach monitoring through profiles beach environments: defined stages
morphodynamics; realization of characterize hydrodynamic processes; identification
of changes in the landscape. To this end, made necessary a survey from the
bibliographic collection for theoretical and conceptual rationale. An empirical step for
conducting the environmental characterization of hydrodynamics, leveling and
topographic analysis of sediments (in laboratory), for observation of changes in
features, influenced, and natural dynamics, anthropic action that increasingly comes
taking the characteristics from the natural landscape. Underlines therefore the
importance of academic studies in several areas in these environments, for setting up
a coastal zoning giving public subsidies for managers for managing and planning the
use and occupation of the coast in their areas.

KEYWORDS: Monitoring. Genipabu, Extremoz/RN. Coastal Area. Anthropic Action
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Introdução
As regiões costeiras, em especial as praias, têm resultado estudos bastante

complexos, tanto em termos individuais ou locais, como em termos mais gerais ou
globais, pois a sua ocupação vêm se intensificando na última década devido a
configuração urbana das cidades, onde a maioria das populações do mundo tem
fixado moradia, sem que haja o crescimento do estudo sistêmico dessas áreas, nem
a preocupação tanto do poder público, quanto da sociedade com a dinâmica natural
desses ambientes, que possuem interações complexas de processos oceânicos,
continentais e costeiros responsáveis por mudanças nos locais que podem ser
percebidas em poucos anos e, em algumas vezes, até em poucos dias ou horas.
Para estudos geográficos, a questão da ocupação das praias que vem se
intensificando nas últimas décadas, é de grande importância, pois estas, 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.
“O uso das praias sempre existiu, mas nos últimos anos tem adquirido maior
importância principalmente no tocante à economia mundial” (HOEFEL, 1998, p.08).
Essa importância dar-se-á pelo fato de que muitos países e cidades litorâneas do
mundo têm suas economias baseadas no turismo, fazendo com que, o litoral venha
recebendo efeitos diretos do crescimento demográfico com o aumento da ocupação
e

a

diversificação

dos

usos.

Em

geral,

essa

ocupação

é

inadequada,

comprometendo a qualidade ambiental, e até mesmo estética das zonas costeiras,
devido aos usos e às formas de ocupação, já que estes ambientes são naturalmente
instáveis e dinâmicos.
A procura por áreas mais belas para a moradia, lazer ou turismo, tem
modificado

bastante

as

zonas

costeiras,

pois

exigem

equipamentos

e

empreendimentos que ocasionam uma acelerada, desordenada e contínua
ocupação das áreas litorâneas, sem que seja verificada a possível ocupação do
lugar.
O Estado do Rio Grande do Norte vem acompanhando essa dinâmica
mundial, como não poderia ser diferente, pois o turismo, aqui, tem se desenvolvido
expressamente na região litorânea, tornando-se um dos alicerces econômicos do
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mesmo. Esse desenvolvimento tem sido feito de forma desorganizada, provocando
impactos ambientais, sociais, econômicos e políticos na configuração dos “espaços“
ocupados pela atividade turística e toda a infra-estrutura que ela necessita.
As novas funcionalidades têm dado as zonas costeiras interesses e
necessidades distintas gerando conflitos entre ambientalistas, urbanistas gestores,
promotores e investidores imobiliários.
A praia de Genipabu, Extremoz/RN, não está alheia as novas configurações
e funcionalidades dos lugares. Distante 30 km de Natal, capital do Estado, em um
lugar de inúmeras belezas como lagoas e dunas. Esses ambientes vêm sendo
modificados diretamente com a interferência antrópica e a atividade turística.
A localização privilegiada e a paisagem cênica bastante explorada, fazem
com que essa praia seja muito ocupada, tanto pelos turistas, quanto pelos
moradores, que cada vez mais fixam moradias permanentes na praia, aumentando
sua população, exigindo maior infra-estrutura, maior agregação de valor, ocupação
de áreas impróprias, retirada da vegetação, movimentação de sedimentos, aumento
de lixo e dejetos, aplainamento, entre outras ações que podem alterar o sistema.
As características físicas de Genipabu atraem, a cada dia, os mais diversos
usos, modificando a praia ao longo dos anos, mas, na ultima década, essas
modificações tem se intensificado com a massificação do e com a transformação das
residências de segunda moradia em primeira moradia, fazendo com que diversos
locais antes de dunas passem a ser ocupados por residências.
O que se pode observar na área em estudo, é uma grande vulnerabilidade
paisagística e da dinâmica praial, que é afetada por diversos fatores naturais, e
intensificada pelo uso e ocupação do solo que se dá de maneira rápida e
desordenada. Tentamos, então, entender como os processos costeiros agem na
formação da praia e como e quais os danos causados pela elevada ocupação das
áreas impróprias de Dunas e pós-praia.
Dessa forma, verificou-se a necessidade do desenvolvimento de pesquisas
sobre a área em estudo que possam subsidiar ações posteriores, que venham a ser
implementadas nessa região, tentando entender a interelação entre os componentes
desse ambiente, e elaborar planos e projetos para o uso e ocupação das áreas
costeiras, na tentativa de conhecer melhor a área em estudo.
O objetivo principal da pesquisa é identificar e compreender os processos
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modeladores da morfologia praial e dinâmica costeira que atuam na praia de
Genipabu, analisando os agentes naturais e antrópicos desse sistema. Os objetivos
específicos são a caracterização ambiental da praia; definição do comportamento da
morfodinâmica praial, no período de doze meses na maré de sizígia de lua nova; e
analisar a dinâmica costeira através de dados hidrodinâmicos, levantamento
topográfico e análise sedimentológica.
Essa

dissertação

encontra-se

estruturada

em

seis

capítulos

que

descrevemos de forma objetiva.
O primeiro capítulo corresponde à INTRODUÇÃO do trabalho, no qual
fazemos menção às questões abordadas no decorrer desta pesquisa.
O segundo, ÁREA EM ESTUDO, abordamos as questões relacionadas à
área em estudo, com a caracterização abordando os aspectos econômicos, sociais e
físicos da área.
No terceiro, GEOMORFOLOGIA COSTEIRA, fizemos uma releitura dos
conceitos básicos de geomorfologia costeira, para entendermos melhor os
processos costeiros e como estes configuram a praia.
No quarto capítulo, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, esboçamos
sobre a análise integrada da paisagem, método que subsidia essa pesquisa e os
procedimentos metodológicos usados para realização das atividades de campo
(caracterização

ambiental,

hidrodinâmica,

perfis

topográficos

e

coleta

de

sedimentologia) e da análise sedimentológica.
O quinto capítulo, AMBIENTE PRAIAL, apresenta o resultado dos dados de
caracterização ambiental, topografia, hidrodinâmica e de sedimentologia, fazendo
uma análise integrada dos mesmos.
E por último, o sexto capítulo, CONSIDERAÇÕES FINAIS, onde tecemos
considerações acerca da dinâmica costeira, dos resultados da pesquisa e dos
aspectos socioambientais da praia em estudo.
Assim, com esse trabalho podemos contribuir para a compreensão
ambiental e morfológica da praia de Genipabu, esclarecendo assuntos do sistema
costeiro e da dinâmica da paisagem da praia.
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2. ÁREA EM ESTUDO

As regiões costeiras possuem intensa dinâmica natural, com interações
complexas dos processos costeiros e continentais, que são intimamente
dependentes e responsáveis pela morfogênese da praia, sendo intensamente
alterados pela ação antrópica.
No Estado do Rio Grande do Norte, foi observado um aumento da pressão
turística, com a ocupação desordenada da sua costa, o que vem ocasionando
impactos negativos, tanto na dinâmica natural desses ambientes, quanto na vida das
sociedades que vem usufruindo das belezas naturais do litoral.
A área em estudo, pertencente ao município de Extremoz, está sendo
bastante ocupada devido à urbanização do litoral e aos diversos usos, como em
todo o Estado, modificando a paisagem e interferindo no processo natural da
formação das praias e na fixação da vegetação, ainda proporcionando um acúmulo
de lixo e detritos.
Neste capítulo foram analisados e descritos os aspectos sociais, econômicos
e físicos do município de Extremoz/RN, na qual está inserida a praia de Genipabu,
para caracterizar melhor a área em estudo.

2.1 Localização

A área em estudo encontra-se inserida no município de Extremoz/RN,
distante da capital, Natal, 16 km (IDEMA/RN, 2010), situando-se no litoral oriental do
Estado do Rio Grande do Norte, pertencente a micro-região de Natal, limitando-se
ao Norte com o município de Ceará–Mirim; ao Sul com a capital Natal; a Oeste com
o município de São Gonçalo do Amarante e a Leste com o Oceano Atlântico.
A cidade de Extremoz está inserida na folha Natal (SB.25-V-C-V), na escala
1:100.000, editada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –
(SUDENE). A área em estudo a praia de Genipabu, localiza-se nas coordenadas
geográficas: 05°41’42,92” de latitude Sul e 35°12’00,17” de longitude Oeste (Carta
Imagem 2.1), estando aproximadamente a 15 km de distância da capital do Estado;
tendo seu acesso pela BR 101, RN 303, RN 304, dentre outras. Os mapas 01 e 02
mostram a localização da área em estudo.
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O município de Extremoz possui uma área de 126km 2 equivalente a 0,25%
da superfície estadual e uma população, segundo dados do IBGE (2010) para 2009,
de 22.751 de habitantes. É composta por seis praias: Redinha Nova, Santa Rita,
Genipabu, Barra do Rio, Graçandú e Pitangui.

Carta-Imagem 2.1.: Localização da praia de Genipabu, Extremoz/RN
Fonte: IDEMA/RN
Digitalizado por: Janny Suenia Dias de Lima

2.2 Caracterização socioeconômica

O processo de organização e ocupação do município de Extremoz
apresenta-se atrelado as atividades econômicas e a utilização de recursos naturais
existentes. Enquanto predominaram as economias de natureza rural, ligadas ao
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setor primário da economia, a ocupação da faixa litorânea obedeceu a padrões
simples e ligados as condições naturais do ambiente.
O processo de urbanização se deu de forma lenta, com a existência de
pequenos aglomerados com economias de subsistência e pequenos comércios,
depois foi se iniciando o parcelamento do solo para fins de segunda residência, o
que dá a estas localidades, em determinadas épocas do ano, outra dinâmica.
O turismo foi se inserindo no município de Extremoz, como uma das bases
econômicas locais, sendo hoje, como em todo litoral do país, um dos principais
pilares econômicos, e desenvolvendo-se através da ocupação dos espaços
litorâneos e modificando a vida socioeconômica desses lugares, onde houve a
necessidade de uma nova organização social e natural, à medida que os espaços
foram sendo ocupados para as atividades de turismo e lazer.
A praia de Genipabu, não diferente do contexto municipal, por se situar
próximo a capital, tem seu uso intensificado tanto pelo turismo, quanto pela
população que vem cada vez mais migrando para o litoral e nele fixando moradia.
O turismo e a segunda moradia têm ocupado a praia de tal forma, que as
atividades primárias e as primeiras moradias, foram deslocadas para áreas mais
internas, sendo a pesca, a única atividade que ainda perdura na faixa litorânea.

2.3 Aspectos legais

As preocupações relativas à zona costeira brasileira começam a despontar
no contexto do movimento ecológico mundial, que teve repercussão no Brasil na
medida em que o Estado brasileiro se viu na obrigação de criar mecanismos de
regulação, no sentido de obter um melhor uso dos recursos da zona costeira.
Tais preocupações são resultado do intenso processo de ocupação
verificado em várias partes litorâneas do globo, onde atividades diversas têm
ocorrido simultaneamente e gerado uma série de consequências sócio-ambientais,
em virtude da falta de planejamento e gestão no processo de ocupação, na medida
em que os ecossistemas litorâneos são bastante frágeis.
No Brasil, a preocupação com o meio ambiente inicia-se com a criação da
Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), em 1973. Em 1974, foi criada a
Comissão Interministerial dos Recursos do Mar (CIRM), que por questões
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metodológicas não deu o enfoque necessário às questões ambientais, e em 1981
quando é instituída a Lei nº 6.938, que estabelece a Política Nacional de Meio
Ambiente, um marco na questão ambiental brasileira, na medida em que dispõe
sobre diversos instrumentos necessários a um melhor uso dos recursos ambientais
com fins de preservar a qualidade ambiental no âmbito da sociedade brasileira.
Posteriormente, na nova Constituição Federal (1988), houve um incentivo a
participação dos diversos atores sociais no sentido de melhor contribuir para o
processo de gestão ambiental, quando foram criados órgãos e leis específicas para
o tema.
Em âmbito federal, as normas jurídicas legais à proteção da natureza, estão
previstas em diversas leis vigentes no país, destacando-se:


Lei nº 4771, de 1965, que instituiu o código florestal - O código Florestal

apresenta algumas disposições com relação a restrições quanto ao uso e ocupação
do solo em áreas das nascentes e de dunas e das florestas e demais vegetações
que são consideradas áreas de preservação permanente.


Lei nº 7661, 1988, que institui o Plano de Gerenciamento Costeiro - Esse

Plano surge no âmbito da legislação ambiental brasileira dando suporte a toda uma
estrutura de gestão do litoral, estabelecendo, primeiramente o conceito de zona
costeira, no parágrafo único do artigo 2º, como “o espaço geográfico de interação do
ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma
faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano” (BRASIL. Lei no
7.661/88).
Com relação ao zoneamento do litoral, destaca os bens que devem ser
protegidos, classificando-os em recursos renováveis e não renováveis, tais como:
recifes, parceis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais,
estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas
marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias
submersas; e ainda os monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico,
paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico.
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Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAM, de 1986, que

preserva as reservas ecológicas. O ART. 25 do cap. VI diz “Todos têm o direito ao
meio ambiente [...] impondo-se ao público e a coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-los para as presentes e futuras gerações.”

No Estado, as leis que protegem o meio ambiente são:


Lei nº 6.950, de 20 de agosto de 1996, que institui o Plano Nacional de

Gerenciamento Costeiro (PEGC): O PEGC tem como principal objetivo planejar e
gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, o uso dos recursos
naturais da Zona Costeira, a fim de melhorar a qualidade de vida das populações
locais e proteção dos ecossistemas costeiros garantindo a qualidade ambiental, a
partir de um desenvolvimento sustentável, assegurando à garantia da qualidade
ambiental, equilibrando os interesses sociais, econômicos. Essa garantia de
qualidade ambiental, só se dará quando houver controle do uso do solo, definição de
zonas de proteção e recuperação dos recursos naturais da zona costeira, como
também, definições de ações de proteção e conservação dos ecossistemas
costeiros, promovendo a educação ambiental a qual é fundamental para a
sustentabilidade do desenvolvimento socioambiental.
O

Monitoramento

da

zona

costeira

baseia-se

na

avaliação

e

no

acompanhamento das transformações relativas à ocupação do solo, ao uso das
águas, às atividades socioeconômicas e culturais e ao equilíbrio ambiental da Zona
Costeira. O instrumento de monitoramento também pode ser considerado como fator
de aprimoramento e atualização do Zoneamento Ecológico-Econômico e do
SIGERCO, assim como, de subsídio aos Planos de Gestão.
O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro considera como áreas de
preservação, os ecossistemas frágeis que constituem a Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica. Tais ecossistemas são: dunas que possuam ou não cobertura
vegetal, restingas, manguezais, brejos, áreas úmidas e matas ciliares.
Esse plano possui alguns conceitos muito importantes, como zona costeira e
gerenciamento costeiro, os quais estão explicitados a seguir:
I – ZONA COSTEIRA: o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da
terra, incluindo seus recursos naturais renováveis e não renováveis e as inter-
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relações do meio físico com as atividades sócio-econômicas, abrangendo uma faixa
marinha de 6 milhas marítimas, incluindo estuários, ilhas costeiras e parrachos [...].
II

–

GERENCIAMENTO

COSTEIRO:

o

conjunto

de

atividades

e

procedimentos que, através de instrumentos específicos, permite a gestão dos
recursos naturais da Zona Costeira, de forma integrada e participativa, objetivando a
melhoria da qualidade de vida das populações locais, adequado às atividades
humanas, a capacidade de suporte ambiental, isto é, a manutenção da capacidade
de regeneração dos recursos e funções naturais renováveis e ao não
comprometimento das funções naturais inerentes aos recursos não renováveis (RIO
GRANDE DO NORTE. Lei n. 6.950/1996).

2.4 Área de proteção ambiental
A área em estudo está inseria dentro da Área de Proteção Ambiental (APA –
Genipabu), instituída pelo decreto no 12.620/1995, abrangendo o município de
Extremoz e Natal.
AS APA’S se enquadram no Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), instituído pela Lei no 9.985, de 10 de julho de 2000, como uma unidade de
uso sustentável, onde deve haver a compatibilidade entre o processo de uso e
ocupação do solo e a conservação dos recursos ambientais existentes, de forma que
esses não sejam comprometidos.
Assim sendo, o artigo 15 do SNUC dispõe sobre as seguintes características
de uma APA: Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa,
com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos,
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bemestar das populações humanas, e tem como objetivos básicos e proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Tal artigo ainda nos explica que essas APA’s podem ser constituídas em
terras públicas e privadas, sendo estabelecidas normas de uso dessa propriedade
privada, que esteja dentro das limitações de suporte da APA, e que a mesmas será
gerida pelo órgão Estadual competente, proprietários privados se houver, e
população residente.
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A APA veio no sentido de ordenar o uso e a ocupação do solo, além de
proteger e preservar alguns ecossistemas existentes na área, como “as praias, mata
atlântica e manguezal; lagoas, rios e demais recursos hídricos; dunas; e espécies
vegetais e animais (RIO GRANDE DO NORTE. Decreto no 12.620/95).
A criação da APA – “Dunas de Jenipabu” foi realizada visando à
conservação dos recursos ambientais existentes, na tentativa de conservar o
patrimônio ecológico, geológico, geomorfológico e biológico da área (mapa 2.1):
onde estão inseridas dunas, praia, lagoas, vegetação e diversos outro ecossistemas
que necessitam de proteção.

Mapa 2.1: Delimitação da APA Genipabu
Fonte: IDEMA/NUC, 2010.
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2.5 Caracterização física

2.5.1 Aspectos Climáticos

Segundo a classificação de Köppen, o clima da área em estudo é
classificado como As' (quente e úmido), com elevada precipitação na estação de
chuvas, de fevereiro a agosto, e uma elevada evaporação na estação seca, entre os
meses de setembro a janeiro.
As duas estações que ocorrem na região, uma seca e outra úmida, são
resultado do regime pluviométrico. Para Nunes (2006), esse tipo climático é
controlado principalmente pela Massa Tropical Atlântica (mTa), com uma
precipitação pluviométrica em torno de 1.200 mm por ano e temperatura média em
torno de 26º C. Ainda segundo Nunes (2006),

No litoral leste do Rio Grande do Norte, as chuvas se concentram
no outono e inverno (janeiro a junho), devido a presença da Massa
Polar Atlântica (mPa), nesse época do ano, onde o encontro desta
massa com a Massa Tropical Atlântica (mTa), provoca as chuvas
frontais (NUNES, 2006, p. 72).

Com relação ao regime de ventos, os tipos mais frequentes são os alísios,
que sopram na direção SE-NW, seguidos dos fluxos de S e SSW, frequentes no fim
de estação chuvosa e começo da estação seca, com precipitação em torno de
1.500mm, com temperatura média de 26ºC.

2.5.2 Aspectos da Vegetação

A vegetação predominante na faixa litorânea da praia de Genipabu pode ser
descrita como: “floresta subperenifólia”, com presença de salsas, cajueiros e
coqueiros (IDEMA/RN, 2010, p.8, v.8).
Na praia ocorre a predominância de uma vegetação herbácea rasteira e
espaçada dominada por gramíneas, que suportam o soterramento por areias
transportadas pelos ventos; nas dunas fixas e móveis são representadas pela
restinga, uma vez que ocorrem sobre areias de origem marinha (Neossolos –
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EMBRAPA/1999) e tem influência direta do mar, seja pela salinidade ou pelos ventos
intensos, nas dunas móveis quase não existe vegetação, pois a ação do vento que é
intensa, juntamente com a ação antrópica que retira a vegetação, dificultam essa
fixação, ocorrendo algumas espécies herbáceas rasteiras bem espaças.
Nunes (2000, p. 23) afirma que a vegetação dos campos dunares encontrase em “ambientes bastante instáveis, visto constituírem-se de areias não
consolidada, sujeitos à ação dos oceanos e ventos”.
As principais espécies que habitam esse ecossistema de praia são a
“Ipomoea pes-caprae (salsa de praia), Sporobolus virginicos (capim-barba-de-bode)”
“cynodon

dactilon

(capim-de-burro),

Paspalum

maritimum

(capim-gengibre),

Paspalum vaginatum (capim-pratutá)”, além de outros que são bastante visíveis e
identificados com facilidade, como Cocos nucifera (coqueiro) e o Anacardium
occidentale (cajueiro) (CESTARO, 2004, p.28). (Figura 2.2).

Figura 2.1: Tipo de Vegetação: A e C - Sporobolus virginicos (capim-barba-de-bode;
B– Anacardium occidentale (cajueiro); e D “Ipomoea pes-caprae (salsa de praia).
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Nas dunas ativas ou móveis, percebe-se a presença de cajueiros, alguns
coqueiros e as salsas de praia, mesmo sendo em pouca ocorrência, estando mais
dispostos no interior dos depósitos arenosos, apresentando, no caso dos coqueiros
um retorcimento dos galhos.
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Ainda segundo Cestaro (2004, p.28), ao longo do litoral, esse tipo de
vegetação vem sofrendo degradação, “com a expansão urbana e do turismo, a
vegetação de praia e em dunas vem sofrendo uma destruição rápida e irreversível
ao longo de todo o litoral, mas principalmente, ao longo do litoral oriental”.
Ainda existe, no município de Extremoz, a vegetação aquática, que é
encontrada nos corpos de água doce e locais com influência de maré, onde existe o
predomínio de Eleocharis (junco de lagoa), habitando as águas rasas das lagoas; e
a niymphacea (golfe) se adaptando muito bem em águas paradas e solos argilosos,
ricos em matéria orgânica, a vegetação de mangue (rio Doce)

2.5.3 Aspectos Pedológicos

A formação do solo está ligada à ação combinada de cinco fatores: o
material de origem, o clima, o relevo, os seres vivos e o tempo. Conforme essas
diferentes combinações, teremos solos com características distintas. No caso da
área em estudo, seus solos foram provenientes das rochas sedimentares da
Formação Barreiras, e dos transportes eólicos, marinhos e fluviais.
O principal solo da área em estudo são os Neossolos, com fertilidade baixa,
textura arenosa e excessivamente drenados, com horizonte “A” pouco desenvolvido
ou sem desenvolvimento, distróficos, ácidos e pouco profundos.
Para Nunes (2006, p.59):

São areias de origem marinha, depositadas pela ação dos ventos,
formando as dunas, os campos dunares e as planícies de deflação.
São encontradas em toda a orla litorânea do estado, com largura em
torno de 1 km, apresentando um horizonte A pouco desenvolvido,
nas dunas sub-recentes (fixas) com vegetação. Nas dunas recentes
(móveis), campos dunares e planícies de deflação não apresentam
desenvolvimento do horizonte A.

Esse solo, devido as suas características possibilita uma boa percolação da
água precipitada e conseqüentemente a recarga do lençol freático, a sua ocupação
e manejo indevido podem acarretar problemas na contaminação nos mananciais.
Sobre a sua conservação, Nunes (2006, p.59) explica que se deve conservar
a vegetação natural das dunas fixas e procurar reflorestar as dunas sem vegetação,
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para conter a erosão do solo provocada pela ação antrópica, e manter a recarga
com qualidade da água subterrânea.
No município de Extremoz, podemos encontrar os solos de mangue, que
ocorrem na desembocadura dos rios sob a influência de marés, onde a diminuição
da corrente favorece a deposição de sedimentos finos em mistura com detritos
orgânicos. Esses solos são pouco desenvolvidos, alagados, mal drenados, com
grande presença de sais provenientes da água do mar.
2.5.4 Aspectos geológicos – geomorfológicos

A praia de Genipabu está inserida geologicamente, como todo o município
de Extremoz, na Formação Barreiras, com idade do Terciário-Superior, onde
predominam arenitos finos a médios, ou conglomeráticos, com intercalações de
siltitos e argilitos. Essa formação está recoberta por sedimentos no tamanho areia
trasportados pelo vento, podendo ou não ser recoberto por vegetação.
Nesse contexto, o relevo litorâneo de nossa área em estudo fica dividido em
ante-praia, zona de estirâncio, pós-praia e campo dunar e os tabuleiros costeiros,
que já foram discurtidos nos capítulos anteriores, sendo dado um esclarecimento
melhor sobre as dunas. (Figura 2.2).

Figura

2.2:
Compartimentação geomorfológica na praia de Genipabu

Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

2.5.5 Dunas
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O processo de formação de dunas costeiras se dá pela interação entre o
mar, vento, areia e a vegetação. As correntes marítimas litorâneas transportam
grandes quantidades de grãos de areias que são depositados nas praias pelas marés
altas, sendo, em seguida, transportados pelos ventos dominantes para áreas mais
elevadas da praia.
A fixação desses grãos em movimento é realizada pela vegetação adaptadas
as condições de salinidade e movimento das areias. De acordo com o IDEMA,
Próximo ao litoral encontramos dunas formadas de areias bem
selecionadas, amareladas, inconsolidadas ou parcialmente consolidadas,
que foram transportadas pela ação dos ventos (eólica), formando cordões,
atualmente fixados por vegetação. Acompanhando a faixa litorânea,
encontram-se depósitos de praias de origem marinha remodelados por
ventos, são compostos de areias finas a grossas, com níveis de cascalho,
associadas às praias atuais e dunas móveis; arenitos e conglomerados com
cimento carbonático, definindo cordões de beach rocks. (IDEMA, 2010 p.8).

Morfologicamente, as dunas apresentam formas colinosas, com vertentes
arredondadas, dispostas em paralelas ou semiparalelas, seguindo orientação do
vento, que na área é de SE-NW, sendo do tipo transversal. A formação desse tipo de
duna dar-se porque os ventos são constantes e existe pouca vegetação.
Os cordões dunares são importantes para a recarga do aquífero Barreiras,
na função de realimentação dos rios e lagoas, além de proteger a qualidade da água
por atuarem como filtro.
Observamos ainda em nosso foco de estudo a formação de diversas dunas
frontais, tanto as embrionárias quanto as estabilizadas. As dunas frontais são as
dunas formadas paralelamente à linha de costa, as quais se formam a partir de
pequenos aglomerados de vegetação na pós-praia. As dunas embrionárias são
aglomeradas de sedimentos que podem ser sazonais ou não, dependendo do tipo
de vegetação, da disponibilidade dos sedimentos e dos espaçamentos da
vegetação. Já as dunas estabilizadas, desenvolvem-se a partir das dunas
embrionárias.

2.5.6 Arenitos praiais
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As rochas encontradas na praia, que funcionam como proteção para a costa,
beach rocks ou arenitos de praias, são corpos alongados, que se distribuem
paralelamente à linha de praia, podendo se estender em direção ao mar,
constituídos de areias de praia cimentadas por carbonatos, podendo apresentar
seixos e restos de conchas. “Sua espessura, em geral, não ultrapassa dois metros, e
funciona como anteparo natural para a dispersão da energia das ondas, protegendo
as praias da erosão” (SEMACE/CE, 2005, p.59).
Segundo Lima (2004), este afirma que estes recifes podem ser descontínuos,
atuando na dissipação da energia das ondas, distribuição e seleção dos sedimentos
e, consequentemente, nas mudanças da morfologia costeira.
Essas feições, SEMACE/CE (2005, p.59), quando faz referência aos recifes,
mostra que essas feições afloram desde o litoral cearense, até as praias de Porto
Seguro/BA, podendo ser formadas por areias do estirâncio cimentadas, ou em
planície de canais de maré.
Na área em estudo, como em todo o litoral oriental Potiguar, observa-se um
cordão de recifes que, em muitas áreas, ficam expostos na baixa-mar, servindo
como berçário de peixes e atrativos turísticos para passeios de barcos.
Os recifes são ambientes marinhos que abrigam uma grande diversidade de
vida, protegem a costa contra a ação das ondas e são muito importantes para as
atividades de pesca e para o turismo. De acordo com a SEMACE (p.60),
referenciando alguns autores, descreve os arenitos do Rio Grande do Norte tendo:

Uma extensão máxima de 8 km e largura variando entre 10 e 60 m e
espessura entre 0,5 e 3,5 m.[...] A maioria dos arenitos de praia está
submersa na maré baixa, mergulhando suavemente (10º) para o
oceano. São constituído de grãos grossos a finas, mal a
moderadamente selecionados e sub.angulosos a sub arredondados,
perfazendo 80% do arcabouço da rocha, com 68% de quartzo, 4%
de fragmento de rochas (arenitos finos e sílex), 3% de feldspato e
turmalina, zircão, granada e opacos como acessórios. Têm ainda
bioclastos de.foraminíféros, fragmentos de algas, moluscos valvas de
ostroscóides, perfazendo cerca de 5% de rocha.

Seguindo os mapeamentos da SEMACE/CE, os arenitos da costa leste do
Estado, como de duas faces distintas, uma com arenitos de granulometria de média
a grossa, compostos de terrígenos quartzo, limonita, fragmentos de conchas e de
rochas subjacentes, estando disposta na face do estirâncio; e outra com arenitos de
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granulometria de média a grossa, em camadas tabulares, com quartzo, minerais
pesados e fragmentos de conchas, tendo como estruturas mais comuns, os
acabamentos paralelos e as marcas de ondas, típicas do estirâncio e da ante praia.
(Figura 2.5.5.1).

Figura 2.3: Vista de parte do arenitos dispostos no estirâncio.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Diante do exposto, Chaves (2000, p. 34), nos esclarece que a localização
destes recifes na zona de estirâncio, evidencia que a sua deposição se deu em
épocas em que o nível do mar era mais baixo que o atual, e que com posterior
elevação, estes recifes estão sendo retrabalhados pela abrasão marinha, causada
pela erosão natural.

2.5.7 Aspectos hidrológicos

A rede hidrográfica da região costeira do município de Extremoz, apresentase bem distribuída, com rios e as lagoas perenes, em função do clima e da boa
disponibilidade de águas subterrâneas.
O município a qual pertence a área em estudo, apresenta dois tipos de
aquíferos: o Barreiras, que se apresenta confinado, semi-confinado e livre em
algumas áreas, tais como lagoas interdunares, lagoas, rios e riachos; e o aquífero
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Aluvião, que segundo o IDEMA/RN (2010, p.10) “apresenta-se disperso, sendo
constituído pelos sedimentos geralmente arenosos depositados nos leitos e terraços
dos rios e riachos de maior porte” .
Os corpos hídricos mais notáveis da área em estudo são o rio Doce, as
lagoas interdunares, a lagoa de Genipabu, e o sistema de aquíferos.
O rio Doce é o principal rio da região, onde seu início é na descarga da
lagoa de Extremoz e desemboca no rio Potengi, encaixando na planície de área de
dunas, sua alimentação é dada pela lagoa que dá origem aos sistemas aquíferos
das dunas.
As lagoas interdunares, temporárias ou perenes, situam-se perpendicular a
linha de costa, estando o nível da água condicionado à estação chuvosa. A sua
formação está relacionada aos estuários e vales fechados ou soterrados pela duna,
e a alimentação proveniente do aqüífero dunar.
A lagoa de Genipabu, outro corpo hídrico local, encontra-se entre o campo
dunar, sendo a sua origem relacionada ao aprisionamento da água no cordão
arenoso, que apresenta lençol freático sub-superficial. Com relação aos sistemas
aquíferos da região de Extremoz, pode-se dizer que se constituem dos sedimentos
do Barreiras e de sedimentos aluviões, nos depósitos dunares e na planície de
deflação.
O aquífero Barreiras encontra-se livre ou confinado por fácies argiloarenosas, havendo ressurgências difusas ao longo dos rios Doce, Mudo e Guajiru,
lagoa de Extremoz e em poços com profundidade de 20 a 75 m. A recarga desses
aquíferos ocorre nas superfícies de aplainamento, em função da infiltração das
águas pluviais (VILAÇA, 1985).
O aquífero dos aluviões ocorrem nos leitos e terraços dos principais cursos
d’água da área, onde formam terras planas sujeitas a inundações. Geralmente é um
aqüífero livre, mas pode ser confinado por camadas de argila orgânica depositadas
por esses rios, tendo sua alimentação ligada à infiltração de água dos rios, lagoas e
ressurgências difusas de água do Barreiras (VILAÇA, 1985).
Sobre a qualidade das águas encontradas nos aquíferos, Nunes (2000, p.36)
explica que eles ”apresentam águas de boa qualidade para o uso doméstico e de
irrigação, sem risco de salinização, mas com risco de contaminação”.
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O município de Extremoz, segundo Nunes (2000 p.36), incluí-se nas bacias
hidrográficas do “rio Doce, Mudo e Guajiru, e das lagoas Azul, Guamoré e
Extremoz”, que são de grande importância para o abastecimento doméstico na
cidade de Extremoz e Natal.

2.5.8 Aspectos Oceanográficos

A praia de Genipabu está constantemente susceptível a variação de
corrente, ondas e ventos, o que muda morfologicamente a praia durante as
variações sazonais da lua e estações do ano.
Na realização desta pesquisa, foram utilizadas medições dos níveis de
maré, tendo como referência os dados de tábua de maré da Divisão Hidrográfica e
Navegação (DHN, Marinha do Brasil) do porto de Natal. A área em estudo é
classificada

como

mesomaré

de

regime

semidiurno,

com

intervalos

de

aproximadamente 6 horas onde predominam os ventos alísios de sudeste com
direção SE-WE, influenciando no alinhamento das dunas e da vegetação, tendo no
período da com altura média entre 1,5m a 2,7m e mínima de 0,1m a 1,8m.
As ondas no trecho estudado são do tipo mergulhante, com presença de
ondas ascendentes próximo ao “Duna de Genipabu”, devido a formação de uma
baía, apresentam altura significativa de 18 cm, com período variando de 0,45 min a
1,07 min, e direção de propagação entre 310º a 300º Az.
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Geomorfologia
Costeira
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3.

GEOMORFOLOGIA COSTEIRA
Nesta pesquisa foram usadas terminologias que caracterizam a praia e suas

feições, sendo, essas, fruto de várias leituras e pesquisas sobre os temas
relacionados ao objeto de estudo, dando fundamentação teórica para melhor
análise, identificação e compreensão dos componentes do ambiente costeiro da
área em estudo e das interferências antrópicas que nela estão sendo realizadas.
Para dar início a discussão sobre o ambiente costeiro, falaremos
inicialmente sobre a costa que é definida por Cristofoletti (1980, p.99) “como
conjunto de formas componentes da paisagem que estabelece a área de contato, na
qual se faz sentir a influência marinha”. Essa é a área que possui instabilidade
decorrente de alterações por efeitos naturais e antrópicos que se traduzem em
modificações na paisagem costeira, na disponibilidade sedimentos, clima de onda,
altura relativa do nível médio do mar, e consequentemente, alteração na vida social.
É na costa que os processos de urbanização são mais intensos, em cidades
litorâneas, onde são dados vários usos para as zonas costeiras. Segundo
Vasconcelos (2005), a Zona Costeira “é o lugar de encontro de três sistemas
ambientais diferentes, hidrosfera, litosfera e atmosfera. Essa influência intersistêmica
gera um ambiente de dinâmica complexa”. Essa zona concentra grande quantidade
de atividades indispensáveis a vida do homem moderno, tem complexa dinâmica
ambiental, tornando-se motivo de diversas discussões mundiais, na tentativa de
entender a influência intersistêmica entre a sociedade e a natureza e as
consequências dessa relação.
A zona costeira constitui a paisagem de transição entre a terra e o mar,
formada por um mosaico de ecossistemas costeiros, que possui excessiva
exploração e uso do solo desordenado, tornando-se um setor prioritário da gestão
urbana.
O uso e ocupação da zona costeira é alvo de vários estudos que tentam
discorrer uma análise teórica e metodologia sobre os usos, ocupação e gestão,
investigando as interferências dos processos humanos e costeiros na dinâmica
praial.
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Guerra e Cunha (1998, p.257), entendem como processo costeiro, “a ação
dos agentes que, provocando erosão, transporte e deposição de sedimentos e
levam as constantes modificações na configuração da zona costeira”.
Os estudos dos processos costeiros são importantes para o ordenamento do
uso e ocupação das praias e para a formação do ambiente praial, que funciona
como uma espécie de anteparo natural onde as ondas terminam por dissipar a sua
energia, e tem como característica principal a contínua variação de sua forma”.
Seguindo as terminologias costeiras, falaremos de praia, que para Muehe
(1998, p.291) são:
Depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, acumulados
por ação de ondas que, por apresentar mobilidade, se ajustam às
condições de onda e maré. Representando por essa razão, um
importante elemento de proteção do litoral, ao mesmo tempo em que
são amplamente usado para o lazer.

Hoefel (1998) nos esclarece que, geograficamente, não existem limites para
o estabelecimento de praias, podendo ser arenosas ou não, e que as condições
necessárias para a formação é disponibilidade de sedimentos, espaço e agentes
hidrodinâmicos, sendo estes últimos responsáveis pela deposição de sedimentos em
zonas transicionais entre o ambiente aquático e o terrestre.
Rossato et al. (2003), afirma que praias são depósitos comumente lineares
formados por sedimentos depositados pela ação de agentes de transporte marinho
ao longo do litoral.
As praias são constituídas, em sua maioria, de areias, mas isso não significa
que não existem praias formadas de seixos, cascalhos e outros sedimentos finos
além de areias. A largura da praia depende das marés, as quais realizam o seu
constante movimento e o retrabalhamento, funcionando como zona tampão
protegendo a costa da ação direta da energia dos oceanos
Para Lima (2005), a formação das praias “depende da composição dos
sedimentos, altura das ondas, altura da maré e da compartimentação da área
costeira, em que a praia está ligada”, e que sua formação se dá porque o movimento
da maré transporta mais sedimentos da zona sub-aquosa para a parte externa à
praia, do que da parte externa para a zona sub-aquosa”
A praia comumente é definida como a faixa que se entende da baixa, (menor
maré) até onde se percebe o início de uma mudança fisiográfica, seja ela a
ocorrência de falésia, dunas frontais ou tem início uma vegetação permanente.
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Para Suguio (2003), o ambiente de praia extrapola em muito a praia
propriamente dita, estendendo-se até pontos permanentemente sub-aquosos, onde
as ondas, mesmo as mais fortes, já quase não mobilizam os sedimentos.
Sendo as praias ambientes tão variáveis espaço-temporalmente, qualquer
tentativa de delimitar seus sub-ambientes, isso devemos levar em consideração os
processos hidrodinâmicos e morfodinâmicos que promovem tais mudanças.
Existem várias terminologias para definir as formas e zonas existentes na
praia, que vão ser definidas pela morfologia, e configuradas pelo ciclo da dinâmica
praial relacionado com a variação sazonal no regime de marés, onda, movimentação
dos sedimentos e clima, dando as praias diferentes feições.
Um ambiente praial oceânico típico pode ser dividido nos seguintes
ambientes: Dunas, Pós-praia (backshore), Estirancio (foreshore), e antepraia
(shoreface) (Figura 3.1).

Figura 3.1: Terminologia das zonas praiais
Fonte: Muehe (1998).

A definição de duna dada por Suguio (1998, p.251) “é uma coluna de areia
acumulada por ação eólica, podendo apresentar-se mais ou menos coberta por
vegetação.” Nas dunas costeiras, a formação dessas estará relacionada
principalmente ao aporte de sedimentos marinhos.
As dunas estão dispostas sobre os sedimentos da Formação Barreiras, ou
sobre sedimentos fluviais recentes, paralelas a linha de costa. Para que haja a
formação de uma duna deve existir a disponibilidade de sedimentos, a competência
do vento em transportar os sedimentos, vegetação que inicia a estabilização,
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topografia, clima, ondas e amplitude de maré.
Soares (2003, p.19), complementa a caracterização das dunas, quando
afirma que:
A duna é uma feição geomorfologicamente resultante da acumulação
de sedimentos arenosos, transportados pelo vento. È constituída por
sedimentos bem selecionados, geralmente de granulométrica fina e
média e cores brancas, amarelas e avermelhadas.

As dunas costeiras são acumulações arenosas originadas pela ação do
vento, as quais desempenham uma função importante ao proteger a costa da ação
das ondas, além de abrigar espécies nativas, ainda exercem papel importante,
sendo responsáveis pela recarga do aqüífero (Araújo, 2007).
Outra terminologia usada nessa pesquisa e no ambiente costeiro é a da póspraia, que 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.
A zona de praia ou estirâncio corresponde à porção entre o limite superior da
maior maré e o inferior da menor maré e que 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”.
Lima (2003, p.93) complementando afirma que o estirâncio pode variar em
sua morfologia “de forma considerável, conforme o poder da onda, da amplitude da
maré e o tamanho dos grãos”.
A antepraia compreende a porção do perfil praial que vai desde o ponto de
interação dos movimentos das ondas com o fundo até a zona de arrebentação. É
nessa zona que ocorre a maior interação entre as ondas e os sedimentos, que
posteriormente, serão empurrados para a zona de estirâncio e logo em seguida,
para a formação de uma duna.
Hoefel (1998, p.27) ainda subdivide essa zona em outras três, “zona de
arrebentação, surfe, e espraiamento”, sendo visualizadas de dentro para fora da
zona de antepraia.
A zona de arrebentação “é aquela onde ocorre o processo de dissipação de
energia de ondas. É o ponto onde há a quebra das ondas”. Em algumas praias a
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zona de arrebentação pode ser confundida com a zona de surfe, por seu assoalho
apresentar bastantes bancos e cavas submersas.
Esta zona é caracterizada pela pouca profundidade do assoalho, onde
podem ser identificados quatro tipos de arrebentação de onda, que segundo Hoefel
(1998, p.25 -26):


Deslizantes, que ocorre em praia de baixa declividade, nas quais a onda

gradualmente empina-se para então ”deslizar” pelo perfil, dissipando sua energia
através de uma larga faixa;


Mergulhantes, que ocorre em praias de declividade moderada a alta. A onda

empina-se abruptamente ao aproxima-se da costa e quebra-se violentamente
formando um tubo, dissipando sua energia através de um vórtice de alta turbulência;


Ascendente, que ocorre em praias de declividade tão alta que a onda chega a

quebrar propriamente, ascendendo sobre a face da praial e interagindo com o
refluxo das ondas anteriores.


Frontal, é o tipo mais difícil de identificação, sendo um tipo intermediário entre

mergulhante e o ascendente.
A zona de surfe seguindo os princípios de Hoefel (1998) “é a zona
intermediária entre a zona de arrebentação e a zona de espraiamento, onde
dominam os processos de transporte de sedimentos por processos de deriva
litorânea”, Hoefel (1998, p.27).
A zona de espraiamento é aquela região da praia delimitada entre a máxima
e a mínima excursão das ondas sobre a face da praia
Observamos o sistema praial e as suas faces apresentam grande
fragilidade, no que diz respeito à erosão costeira e a ocupação desordenada do
litoral.
Marques (apud LIMA, 1993, p.16) afirma que as praias:
Possuem uma grande fragilidade intrínseca, constituindo ambientes
de transição que são afetados por processos continentais e marinhos
e por isso, desenvolvem aspectos sedimentares distintos, conforme a
predominância de um ou de outro. Nessas zonas estão
caracterizados os ambientes naturais de maior energia e de maiores
taxas de sedimentação ou erosão de margem continental. É também
onde se agrega a influência do homem, o maior agente
transformador dos espaços naturais.
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Os diversos usos do litoral podem acarretar muitos problemas nas áreas
costeiras, sendo a erosão o principal deles, pois é a erosão, que afeta praticamente
todos os países com litoral, podendo em alguns casos alcançar estágios bastante
elevados, provocando repercussões econômicas, tais como a perda de infraestruturas públicas ou propriedades privadas. “A erosão costeira é um fenômeno
frequente e quanto mais o litoral é ocupado, mais se acentua o problema, que
cresce em magnitude e importância, devido ao aumento do valor econômico das
zonas costeiras e da forma que assume o desenvolvimento” (Cunha, 2004).
A erosão costeira só se torna um problema para o homem quando este
constrói algum tipo de referencial fixo que se imponha ao recuo da linha de costa,
desse modo, o problema de erosão costeira é de certa forma, causado pelo homem,
pois se ninguém morasse próximo à linha de costa a erosão não causaria impactos
sociais.
Para preservar esse litoral e evitar danos à população, é necessário que se
realize um estudo particular sobre essa região, tentando conhecer sua dinâmica para
poder ordenar o seu uso e ocupação, para que problemas ambientais irreversíveis
não venham a ocorrer.
As transformações causadas pelo homem são principalmente fruto da
urbanização desordenada que ocorre principalmente, segundo Guerra e Cunha
(1998, p.253), “apenas há cerca de 40 anos, impulsionada com a polarização do
automóvel“. Essa expansão urbana e a busca de novas moradias têm causado
intensa ocupação do litoral nos municípios costeiros, ocasionando a ocupação em
lugares impróprios e ocupáveis pela maré ou que sofrem com sua influência,
afetando a vida da população que se utiliza da zona costeira como habitação.
A caracterização do perfil da praia é importante para a determinação do tipo
de uso e ocupação que se deve ser diligenciada no lugar de análise. A
caracterização de todas as feições e conceitos dos componentes que englobam a
praia e a sua morfodinâmica é de grande importância para dar base à pesquisa
realizada, dando suporte durante todo o decorrer da mesma, pois foram eles os
alicerces do desenvolvimento desta pesquisa.
Temos de ressaltar, que outras terminologias subsequentes aqui citadas,
foram descritas no decorrer desta pesquisa.
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Procedimentos
Metodológicos
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4.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1 Orientação do Método

Para atender as necessidades da pesquisa e da análise da paisagem, esta
foi realizada sobre a ótica sistêmica, buscando entender a interação entre as
atividades humanas, uso, ocupação, processos costeiros e seus elementos.
A teoria do sistema foi incorporada a geografia física por esta tentar
compreender o conjunto das inter-relações existentes no espaço e expressas na
paisagem (Gregory, 1985).
Rodriguez et al (2004) e Tricart (1977), consideram sistemas como sendo o
conjunto de elementos que se relacionam entre si e que formam uma determinada
unidade e integridade que se processam mediante fluxos de matéria e energia.
As propostas ligadas a análise de sistemas na Geografia remontam a
década de 1930, iniciando com as contribuições de Von Bertalanffy, que propôs a
Teoria Geral dos Sistemas como instrumento útil capaz de fornecer modelos a
serem usados em diferentes áreas e transferidos de uma para outra, evitando
analogias vagas que comprometessem a análise dos fatos e ou fenômenos na
ciência (RODRIGUEZ et al, 2004).
A concepção sistêmica consiste em uma abordagem em que considera
qualquer diversidade da realidade estudada em uma unidade reguladora que se
manifesta mediante algumas categorias sistêmicas, tais como: estrutura, elemento,
meio, relações, etc. (RODRIGUEZ et al, 2004).
Na ciência geográfica, essa concepção de sistema é estudada pelo
geossistema, que de acordo com os pressupostos teórico-metodológicos de
Sotchava (1977), o geossistema é “um complexo geográfico, tendo seu
correspondente atrelado aos sistemas abertos e hierarquicamente organizados”.
Passos (2006, p.44-45), explica que geossistema é um sistema natural, de
nível local, regional e global, nos quais o substrato mineral, o solo, as comunidades
de seres vivos, a água e as massas de ar, particulares às diversas subdivisões da
superfície terrestre, são interconectados por fluxos de matéria e de energia, em um
só conjunto.
Nessa perspectiva, entendemos o sistema praial, como um conjunto de
fatores e agentes que agem interconectados para a formação das feições de uma
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praia, sendo os agentes costeiros e a ação humana sobre a costa é influenciada
pelas ações de ambos.
Bertand (1972) menciona que o geossistema é resultado da combinação de
fatores geomorfológicos, climáticos e hidrográficos, onde se observa a conectividade
entre esses fatores (Figura 4.1). Essa combinação também é explicada por
Troppmair (2000), onde coloca que o Geossistema é um sistema natural, complexo e
integrado onde há circulação de energia e matéria e onde ocorre exploração
biológica, inclusive aquela praticada pelo homem.

Figura 4.1.: Esboço de uma definição teórica de Geossistema
Fonte: Bertrand, 1972.

Monteiro (2000) considera o geossistema um sistema complexo capaz de
integrar os fatores de origem sociais e naturais como componentes de um único
todo. Os Sistemas, ou para a ciência geográfica o Geossistema, representa um
avanço nos estudos geográficos, principalmente para a Geografia Física, pois
considera a visão integrada dos elementos: solo, clima, vegetação, relevo,
hidrografia, e os elementos antrópicos, sem analisá-los de maneira isolada, podendo
assim, compreender melhor a dinâmica do processo de transformação do espaço e
da paisagem.
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4.2 Procedimentos Práticos

Para a realização dos procedimentos práticos desta pesquisa, foram
adotadas as seguintes etapas: etapa de gabinete, etapa de campo e a etapa de
laboratório e a análise dos dados, que constitui na elaboração do trabalho final
(Figura 4.2).

Figura 4.2.: Organograma de etapas da pesquisa

4.2.1 Etapa de Gabinete

Na etapa de gabinete foram realizados os estudos iniciais, onde coletamos
pesquisas sobre a área em estudo e as visitas em órgãos oficiais que subsidiassem
a pesquisa. Posteriormente, a etapa de gabinete, foi retomada para analisar e
quantificar todos os dados coletados na pesquisa de campo e elaborar o texto final.
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4.2.2 Etapa de Campo

A etapa de campo foi executada durante 12 meses (Maio/2009 a Abril/2010)
nas marés de sigízia de lua Nova, com o intuito de estudar os aspectos
sedimentológicos, hidrodinâmicos, topográficos e ambientais na praia de Genipabu,
Extremoz/RN.
A primeira visita de campo foi realizada para um reconhecimento da área e
identificação das melhores possibilidades de levantamento de dados e a escolha dos
locais (perfis) para a coleta dos dados e dos sedimentos. Esta escolha foi
condicionada pela condições hidrográficas e sedimentológicas onde poderíamos
coletar dados que mostrassem com maior frequência as mudanças na morfologia e
sedimentologia da praia e, também por locais que tivessem maior uso e ocupação
que poderiam influenciar na dinâmica do ambiente.
Definiu-se que nas visitas da etapa de campo seriam realizadas, perfil de
praia, análise ambiental, coleta de sedimentos e levantamento de dados
hidrodinâmicos, sempre seguindo as marés de sizígia de Lua nova, onde as três
primeiras etapas foram realizadas na menor baixa e a última na maré alta.
Essa etapa foi realizada seguindo a fase de lua nova na maré de sizígia,
levando-se em conta a tábua de maré, adquirida na Divisão Hidrográfica e
Navegação da Marinha do Brasil (MARINHA DO BRASIL, 2009; 2010) para a
determinação do horário a efetuar cada atividade. A escolha de trabalhar com a
maré de sizígia de lua nova se deu por essa ser a fase onde se verifica as maiores
mudanças fisiográficas que ocorrem no litoral.
A metodologia de aquisição de dados de campo seguiu as mesmas usadas
por Souza (1999), Chaves (2000), Lima (2004), entre outros.
Com isso foram definidos quatro (04) perfis na praia (Carta Imagem 4.1),
sendo os mesmos definidos como:


P1 – Duna de Genipabu; (Figura 4.3)



P2 – Casas de Veraneio; (Figura 4.3)



P3 – Barracas; (Figura 4.4)



P4 – Dunas Frontais; (Figura 4.4)
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Carta-Imagem 4.1: Localização dos perfis da Praia de Genipabu, Extremoz/RN
Fonte: IDEMA/RN
Digitalização: Janny Suenia Dias de Lima, 2011.

Figura 4.3: Local escolhido para Perfis de coleta de Dados: A – Perfil 1 e
B – Perfil 2. Mostrando os locais de referências fixas (seta vermelha)
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

_________________________________________________________________________
Dissertação - PPGE/UFRN Tese de Doutorado (LIMA, J.S.D de, 2011)
Capítulo 4

50

Análise e Monitoramento Geoambiental da Praia de Genipabu/RN
________________________________________________________________________

Figura 4.4: Local escolhido para Perfis de coleta de Dados: A – Perfil 3 e B – Perfil 4.
Mostrando os locais de referências fixas (seta vermelha)
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

4.2.2.1 Nivelamento Topográfico

O nivelamento topográfico foi realizado sempre nas horas de menor maré,
partindo de marcos fixos de cada ponto na pós–praia em direção ao mar. Nessa
atividade foram usados: tripé e nível; mira 4 m; piquetes (eqüidistantes 10 m até a
lâmina d’água e um último adentrando na água 25 m (Figura 4.5); trena de 30 m e
caderneta de topografia (Anexo 1). Para as anotações topográficas, a mira foi
seqüencialmente deslocando-se de um piquete ao outro até o último na antepraia,
sendo os dados anotados na caderneta topográfica.
Para os perfis de praia, utilizamos o nivelamento topográfico, com o intuito
de determinar as alturas de pontos em relação a uma referência de nível, onde
utilizamos a cota/altura de 5000mm, tendo como finalidade a confecção de linhas de
perfis, mês a mês e quando interpoladas, verificar a alteração dos perfis.
As alturas coletadas em campo para posterior confecção dos perfis foram
coletadas por visadas horizontais nas miras verticais em cada piquete prédeterminado.
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Figura 4.5: Equipamentos de Nivelamento. A – Nível e Tripé, B – Mira e C – Piquetes
equidistantes em 10 m.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora.

4.2.2.2 Coleta de Sedimentos

A coleta de sedimentos esteve associada aos perfis de praia, sendo
coletadas amostras dos primeiros cinco centímetros (sedimentos mais superficiais e
recentemente depositados) nos compartimentos: pós-praia, estirâncio e antepraia,
sendo esse último coletado no mesmo local da última coleta de dados topográficos
(Figura 4.6). O acondicionamento das amostras e as etiquetas identificavam o dia
(dd/mês/ano), ponto de coleta (P1, P2, P3 e P4) e o local (estirâncio, pós-praia e
antepraia).

Figura 4.6: Coleta da amostra de sedimento
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora
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4.2.2.3 Caracterização Ambiental

Na caracterização ambiental, foram observados os aspectos gerais da
fisionomia da praia e seus componentes. Na Pós-Praia, verificou se existe processo
erosivo ou deposicional, mediu-se a largura, observando o grau da interferência
antrôpica, existência e tipo de vegetação, a textura dos sedimentos, a presença de
minerais pesados, material poluente, corpos d’água e dunas.
No estirâncio, foram realizadas as medidas de largura e inclinação,
observação de erosão ou não, interferência antrópica, a existência de minerais
pesados, estruturas sedimentares e a existência de material poluente.
Na Antepraia, observou-se a existência de recifes, interferência antrópica,
tipos de ondas e textura dos sedimentos.
Os dados coletados nessa atividade foram anotados na planilha de
caracterização ambiental (Anexo 2) e quando possíveis fotografados.

4.2.2.4 Dados Hidrodinâmicos

A etapa de coleta de dados hidrodinâmicos, foram realizados seguindo as
marés altas dos dias de atividade de campo (Maré de sizígia de Lua Nova), sempre
no turno vespertino, onde foram observados dados de altura de onda, tipo e o
período de onda, a direção e a velocidade da corrente litorânea, declividade do
estirâncio, distância entre cúspides e outros itens que sofrem mudanças por
intervenções da dinâmica marinha e do vento. Todas as observações foram
anotadas na planilha de dados hidrodinâmicos (Anexo 3). Essa atividade foi feita
apenas em dois pontos (P1 e P4) escolhidos para a fase de campo, por apresentar
maiores variações na hidrodinâmica.
Inicialmente, anotou-se a hora de início da coleta de dados e a altura da
maré, então, foi iniciada a coleta dos dados de altura de onda, sendo estes
fundamentais na dinâmica dos processos costeiros. Na quantificação dos dados, foi
eliminada a maior e a menor das doze alturas anotadas, fazendo média do restante.
A determinação da altura da onda é feita com a ajuda de uma régua
graduada, onde um observador fica deitado na linha de praia e observa as ondas ao
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passarem em um determinado ponto na linha do horizonte, visualizando a altura que
a crista da onda alcança na régua.
A altura alcançada pela onda vai depender das rajadas de vento, e do tipo
do assoalho marinho e deve ser determinada antes da zona de arrebentação da
onda, já que ao quebrarem, as ondas perdem parte de sua energia e movimenta
grande quantidade de sedimentos.
Outro dado coletado foi o do período de onda, que é medida em segundos,
quando se observa a passagem de onze cristas de onda consecutivas por um
determinado ponto de referência (Figura 4.7). Esse período é cronometrado e
anotado na planilha de dados hidrodinâmicos, sendo repetido por doze vezes. Para
se conseguir a média desses dados deve-se descartar o maior e o menor período e
fazer uma média dos dez restantes.

Figura 4.7: Coleta de dados de período de onda
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

O estudo do período de onda é um parâmetro que possibilita o mapeamento
das distâncias de gerações de ondas longitudinais que é influenciada pela
velocidade e direção dos ventos no momento da coleta.
Posteriormente, foram coletados dados de velocidade e o sentido da
corrente litorânea que foram determinados, a partir do posicionamento de dois pares
de balizas, na zona da pós-praia, distantes 10 m de comprimento por 2 m de largura
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(Figura 4.8), formando um retângulo, que serviu de parâmetro para o lançamento do
flutuador por três vezes que foi arremessado após a zona de arrebentação.
Enquanto o flutuador era lançado, um observador que encontrava-se na zona de
surfe posicionou-se no primeiro par de balizas e com a passagem do flutuador pelo
primeiro par, acionou o cronômetro, em seguida o observador se deslocou para o
segundo par de balizas, e quando o flutuador passou por esse ponto o cronômetro
era desligado, anotando se o tempo que o flutuador levou para percorrer o espaço
pré-determinado das balizas.

Figura 4.8: Coleta de dados de Velocidade da corrente litorânea.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

A coleta desse dado foi repetida três vezes em cada ponto para fazer uma
média da velocidade da corrente. Com esses dados, foi possível calcular a
velocidade e o sentido da deriva litorânea, usando a formula: V = ΔS/ΔT, sendo a V,
a velocidade percorrida pelo flutuador; ΔS: o espaço em metros (10 m), e o ΔT: o
tempo em segundos observado no cronômetro e com isso encontra-se o V,
velocidade em m/s.
A determinação do ângulo de incidência das ondas, direção de propagação
e direção da linha de costa foram realizadas com o uso de uma bússola, e tem como
objetivo medir o ângulo que as ondas fazem com a linha de costa. Mediu-se a
direção da linha de costa a direção das ondas ao chegar à face da praia e,
subtraindo os dois, têm-se o ângulo de incidência das ondas.
Também foi verificado o ângulo de declividade do estirâncio, onde colocando
a bússola na face da praia (Figura 4.2.2.4.3) podemos verificar o ângulo que este
forma, devido à incidência das ondas na face da praia.
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Figura 4.9: Medição da declividade do estirâncio
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

4.3 Etapa de Laboratório

Os trabalhos feitos na fase de laboratório foram realizados no Laboratório de
Geografia Física do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN e no Laboratório do Setor de Estudos Ambientais do
Museu Câmara Cascudo – MCC, onde foram realizadas as análises granulométricas
e a determinação do teor de carbonato de cálcio (CaCo3), nas 144 amostras
coletadas nos compartimentos geomorfológicos

do P1, P2, P3 e P4, durante o

período da atividade de campo.
A pesquisa contém 144 amostras, que ao chegarem ao laboratório foram
colocadas em uma estufa para a secagem (Figura 4.10), depois quarteadas,
pesadas e retirada 100 g para análise granulométrica com as peneiras (Figura 4.11)
e 10 g para a determinação de carbonato cálcio (CaCo3), utilizando o ácido HCl10%, para determinação do teor em cada amostra, que posteriormente, foi lavado
retirando o ácido e colocado na estufa, pesado e verificado a quantidade de
carbonato cálcio (CaCo3) presente na amostra.
Essa etapa de determinação do teor do carbonato cálcio (CaCo3) foi feita no
Laboratório de Estudos Ambientais do Museu Câmara Cascudo.
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Figura 4.10: Procedimentos de laboratório: A – Amostras acondicionadas antes de
serem trabalhadas no laboratório; B - Amostras Identificadas e em processo de
secagem na estufa.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Figura 4.11: Procedimentos de laboratório: A - Quarteamento da amostra, para
aquisição 100 g para granulometria e 10 g para reação com HCl (10%).; B - Amostras
pesando 100g para peneiramento úmido; C - Peneiramento úmido para eliminação da
fração silte e argila e D - Secagem das amostras após peneiramento úmido , para a
granulometria.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora
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Posterior esse processo da separação das frações de amostra para
granulométrica e a determinação de Carbonato cálcio (CaCo3), as amostras com
100g seguiram para o peneiramento úmido (Figura 4.3.3), usando a peneira de
0.063mm de diâmetro, para a eliminação das frações silte e argila, ficando apenas a
fração areia para granulométrica. O material retido nas peneiras após o
peneiramento úmido foi colocado novamente na estufa para secagem, e então,
colocadas novamente nas peneiras e afixadas no agitador eletromagnético do tipo
Rout-up.
O peneiramento foi executado em 10 minutos em uma potência de vibração
(reostato) de seis, nas seguintes peneiras: 2.000 mm, 1.400 mm, 1.000 mm, 0.710
mm, 0.500 mm, 0.350 mm, 0.250 mm, 0.177 mm, 0.125 mm, 0.088 mm, 0.063 mm,
de diâmetro. Em seguida, o material retido em cada peneira foi coletado e pesado
para o conhecimento da porcentagem de cada tipo de sedimento (Figura 4.12) que
compõe a amostra e anotados na planilha de análise sedimentológica (Anexo 4).

Figura 4.12: Procedimentos de laboratório: A – Agitador eletromagnético (Rout-Up),
para peneiramento; B - Retirada das frações de sedimentos retidos em cada
peneirara; C – Acondicionamento das frações para pesagem.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

A pesagem foi realizada em uma balança com precisão de três casas
decimais, e as amostras acondicionadas em sacos plásticos devidamente
etiquetados, contendo o nome da amostra, o local de coleta, a fração da peneira e o
peso. (Figura 4.13)
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Figura 4.13: Procedimentos de laboratório: A – Pesagem das frações; B Acondicionamentos das frações após a pesagem.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Após a etapa de laboratório os dados contidos na planilha sedimentológica,
foram levadas para o gabinete e inseridos no programa Sistema de Análise
Granulométrica (SAG), elaborando histogramas e lançando um nova planilha (Anexo
5), com a classificação dos sedimentos. Esse programa foi desenvolvido pela
Universidade Federal Fluminense para análise granulométrica de sedimentos
Na determinação do teor de carbonato de cálcio, cada amostra de 10 g, foi
levada para o Laboratório de Estudos Ambientais do Museu Câmara Cascudo
(MCC), onde foi adicionado ácido HCl a 10%. Essas amostras ficaram
aproximadamente uma hora reagindo com o ácido em. Esse tempo de pausa para a
reação química vai depender de como é constituída cada amostra, se há maior ou
menor quantidade de carbonado em cada uma delas.
Quando o tempo de parada é atingido ou quando percebemos que não há
mais reação química entre os sedimentos e o ácido (HCl), elas foram lavadas para
eliminação ácido, e colocada na estufa para secagem e, posteriormente, pesadas
para por diferença de peso (peso inicial de 10 g menos peso final), determinar o teor
de carbonato de cálcio de cada amostras. (Figura 4.14).
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Figura 4.14: Procedimentos de laboratório: A – Amostra para ataque de ácido e
determinação de carbonato; B – Amostra em processo de reação do HCl; C - .
Lavagem das Amostras para retirada do ácido.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Os dados obtidos na granulometria e os do teor de carbonato de cada
amostra foram adicionados ao banco de dados do programa de análise
granulométrica, o SAG, que nos fornece padrões de classificações, histogramas e
outros dados que nos ajudam a classificar os sedimentos da área estudada. O
programa SAG foi desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, que com os
modelos matemáticos de padrões de análise granulométrica, nos fornece
classificações texturais e parâmetros estatísticos para análise dos padrões da praia
em estudo.
E por fim, foram feitas a análises dos dados, interpretações e correlações
existentes entre os dados, para a elaboração do relatório final.
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Ambiente
praial
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5. AMBIENTE PRAIAL

Neste capítulo tratamos sobre o levantamento dos dados de caracterização
ambiental, dos perfis topográficos, da hidrodinâmica e da sedimentologia da área
objeto de estudo.
Na caracterização ambiental, foram analisadas toda a paisagem da praia, os
aspectos que a formam e as interferências antrópicas que influenciam a paisagem e
a dinâmica da praia, visualizando as diferentes coberturas vegetais, sedimentação,
existência de minerais pesados, tipo e grau da ação antrópica, presença de material
poluente, tipo de onda, entre outros, que visualmente são notados tanto nos quatro
pontos a serem analisados, como nos quatro compartimentos de relevo praial
analisados (dunas, pós-praia, estirâncio e antepraia).
A análise dos dados de perfis transversais da praia foi realizada com a
confecção de gráficos de perfis e de volume dos sedimentos para comparar o
comportamento destes durante a coleta de dados, como também a taxa de erosão e
deposição.
Para o estudo da hidrodinâmica, elaboramos gráficos comparativos de altura
média de ondas, período médio de ondas e velocidade da corrente litorânea,
compreendendo como estes alteram a morfologia da praia.
A análise sedimentológica estudou a granulometria dos sedimentos por
intermédio dos parâmetros estatísticos como o proposto por Folk (SUGUIO 1973), e
pela média, seguindo os valores fornecidos pelo programa de análise granulomética.
Para estas análises foram escolhidos quatro pontos de coletas de dados
(carta Imagem 5.1) e três ambientes geomorfológicos (Figura 5.1) como
mencionamos em capítulos anteriores.
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Carta-Imagem 5.1: Localização dos perfis da Praia de Genipabu, Extremoz/RN
Digitalização: Janny Suenia Dias de Lima, 2011. Foto da autora

Figura 5.1: Divisão e caracterização dos compartimentos de relevo da praia
Fonte: Prefeitura de Extremoz (www.extremoz.rn.gov.br)
Digitalizado: Janny Suenia Dias de Lima, 2011
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5.1 Caracterização ambiental

A caracterização de uma praia não pode ser feita de maneira parcelada,
como se os elementos que nela estejam apresentados, não sejam produtos de uma
dinâmica de praias anteriores e/ou também, sejam elementos formadores de feições
em praias seguintes. Ela é fruto da junção da geomorfologia, geologia, ventos,
correntes e da ação antropogênica, que vem sendo um fator importante para a
modificação do ambiente praial.
Seguindo pela vertente da análise da paisagem e compreendendo a
complexidade e unidade da praia, faremos uma caracterização da praia de como um
todo, contemplando os seus aspectos paisagísticos e alguns fenômenos que não
ocorrem com tanta visibilidade nos locais escolhidos para coleta de dados, mas sim,
em outros que estejam em áreas circunvizinhas, que afetam, os mesmo processos,
mas estejam mais suscetíveis aos processos costeiros.

5.1.1 P1 - Dunas

Esse é o mais próximo do campo dunar da praia sendo o que possui maior
interação dos sedimentos oriundos da mesma. Neste ponto, nota-se nitidamente a
movimentação dos sedimentos transportados pelos ventos, levando as areias para o
local ocupado pelas residências, pousadas, bares e vias de acesso.


P1 Dunas
As dunas de Genipabu que abrangem as praias da Redinha Nova, Santa Rita

e Genipabu, têm sido ocupada irregularmente pela população que antes ocupava as
áreas mais planas próximo ao mar, ou por novos moradores que buscam a
tranquilidade e a beleza paisagística que a praia oferece. Essas residências se
estruturam em habitações sem rede básica de coleta de esgoto e lotes
desordenados infringindo as prescrições urbanísticas municipais e ambientais locais.
O uso e a ocupação do solo nesta região vêm se acelerando cada vez mais,
principalmente após a construção da Ponte Nilton Navarro, na cidade de Natal, que
tornou as primeiras praias do litoral Norte mais próximas da capital, fazendo com
que algumas famílias tenham migrado para moradia nas as praias citadas.
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Essa ocupação já está gerando e pode gerar uma contaminação ainda maior
no lençol freático, já que a área de dunas tem uma infiltração significativamente
grande, e os dejetos sólidos e líquidos muitas vezes, não são recolhidos pela coleta
pública devido às casas se localizarem em locais de difícil acesso para a locomoção
os carros de coleta. As fossas são do tipo séptico, influenciando ainda mais na
contaminação do lençol freático, gerando problemas ambientais, principalmente
porque a maioria das casas do entorno nas dunas possuem poços de retirada da
água, que serve para o uso diário das residências, mas também para o preparo de
alimentos nas casas e bares. A prefeitura de Extremoz possui através do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE, o controle da água fornecida à
população, mas não tem como manter o controle das águas dos poços informais.

Figura 5.2: Vista panorâmica das Dunas de Genipabu.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Nas dunas encontramos ação antrópica, que vem se ampliando com o passar
dos anos através de: construções de residências, bares, quiosques (Figura 5.3).
Essas ocupações retiram a vegetação fixadora dos sedimentos, e com as
construções impedem a movimentação eólica da duna, a alimentação de sedimentos
da praia pela duna e na parte anterior da duna pela praia.
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A
B

Figura 5.3: A - Vista parcial da ocupação no topo da duna. B detalhe da ocupação.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Para fazer uma análise geral da duna, colocamos a Figura 5.4 “A”, datada de
1974, e a “B”, em Janeiro/2010, de podemos verificar a mudança fisiográfica da
duna, descaracterização vegetal, provavelmente ocasionada pelos diversos usos
aliados a dinâmica natural dos sedimentos.

Figura 5.4: Comparação da paisagem da duna: A - Foto da década de 70, onde
podemos visualizar a vegetação de coqueiros e aparentemente uma altura maior da
duna e B – Janeiro/2010, onde não visualizamos mais os coqueiros na encosta da
duna.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto do acervo da autora
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Outro aspecto que podemos verificar nas dunas é a retirada de sedimentos
pela ação das marés altas, que quando as ondas incidem sobre a base da duna,
retira sedimentos e a parte superior, à que mais é afetada pela incidência das ondas,
esta vai escorregando para a base, onde podemos verificar as camadas de
sobreposição e o movimento sedimentar da mesma, que ficam expostos no
processo de erosão da duna (Figura 5.5).
Esses sedimentos entram na antepraia e acompanham a deriva litorânea no
sentido SE, transportando esses sedimentos para as praias seguintes e para fora
desta zona (antepraia) em direção a pós-praia.

Figura 5.5: Movimentação das dunas. Detalhes da erosão e da estratificação da duna.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Este sedimento que sai da zona de antepraia em direção ao estirâncio, vai ser
novamente transportado pelo vento, podendo formar dunas embrionárias, se caso
encontrar vegetação que barre o seu movimento, ou continuar o transporte pela póspraia até que encontre uma barreira maior (edificações) que ao se acumular pode
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soterrar essas construções (Figura 5.6), ou ser depositado na barra do Rio Ceará
Mirim e entrar novamente para o ciclo do balanço sedimentar.

Figura 5.6: Casas soterradas pelas dunas.
Fonte: Jornal Tribuna do Norte Data:08/04/2010

A vegetação das dunas é principalmente gramíneas, coqueiros cajueiros e
salsas de praia e através desses podemos observar a erosão das dunas, seja ela
por causas naturais ou antrópicas. (Figuras 5.7 e 5.8).

Figura 5.7: Vegetação na duna com as raízes a mostra evidenciando a erosão.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora
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Figura 5.8: Evidência de erosão: A e B- Aparecimento das raízes das plantas e C
Aparecimento de base de concreto do poste de fiação
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Através da vegetação fixada na duna, podemos verificar um alto grau de
erosão visualizado nas raízes dos coqueiros e cajueiros e na base de postes e
outras edificações (Figura 5.9), como no caso da base do Bar 21, que podemos, na
preamar, visualizar a incidência de ondas sobre a sua base, inexistindo nesse local a
pós-praia.

Figura 5.9 Incidência das ondas na base do Bar 21construído na pós-praia
Fonte: Pesquisa de Campo (Mai./2009/2010). Foto da autora

Ao aproximar-se das edificações na pós-praia, e mais próximo do ponto
exato escolhido para a coleta de dados, foi observado, por diversos meses, a
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retirada de sedimentos que está “invadindo” um empreendimento. Essa retirada é
feita, segundo o proprietário, com autorização do Instituto de Desenvolvimento do
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA, órgão responsável pelo
gerenciamento da Área de Proteção Ambiental.
Os sedimentos retirados são depositados no início da pós-praia e estirâncio
(Figura 5.10) formando uma pequena duna, que com a preamar, esse sedimento é
carregado para a antepraia, e segue o movimento da deriva litorânea. Também pode
ser observada a formação de uma escarpa de berma originada do sedimento
proveniente da residência no mesmo dia em que os sedimentos foram depositados,
mas com o ciclo das marés, esse sedimento se dissipar voltando à deriva litorânea.

Figura 5.10: A: Retirada de sedimentos que soterram empreendimento; B: despejo dos
sedimentos no estirâncio; C e D: formação de escarpa de berma.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

A movimentação dos sedimentos é rápida e em curto período de tempo
podemos verificar uma diferença na paisagem e possivelmente o soterramento de
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edificações (Figura 5.11).

Figura 5.11: A - Muro de arrimo de empreendimento na encosta: B – Murro de arrimo
encoberto pelos sedimentos.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Observamos que os diversos usos que vem sendo realizados nas dunas,
seja para o turismo, para moradia ou apenas para o lazer, vem descaracterizando
esse compartimento, fazendo com que a movimentação sedimentar seja maior,
ocasionando problemas para as residências.
Com a implantação da Área de Proteção Ambiental (APA) – “Dunas de
Jenipabu”, houve maior controle dos usos na área de dunas e através da sociedade
civil, proprietários de áreas que estão dento da APA, seguimentos ligados ao Meio
Ambiente e o Ministério Público do Meio Ambiente, que na tentativa de minimizar os
problemas, impediram ou tentaram impedir a subida-descida nas dunas com a
colocação de cercas e avisos informando sobre a da interdição. Mas, essa proibição
não vem sendo respeitada, pois não há fiscalização efetiva na área e os próprios
usuários desrespeitam a cerca e os avisos ou então, a própria duna se encarrega de
soterrá-los.
Ao conversar com alguns bugueiros no local, estes informaram que há um
controle da área dos passeios e da quantidade de veículos que fazem a “aventura”,
pois existem áreas perigosas para o passeio e áreas de conservação de dunas e
vegetação. Esse controle é feito pela gestão da APA e pelo proprietário da área de
parte da duna.
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P1 - Pós-praia

No local estudado, a paisagem foi modificada dando lugar a casas de
moradores e veranistas, além de estabelecimentos como bares, restaurantes,
barracas de praia, dentre outras, causando alterações ambientais e na paisagem.
Nos feriados e fins de semana, a quantidade de pessoas que frequentam a praia,
seja para o lazer, turismo ou trabalho aumenta e neste caso, o uso e a ocupação do
solo, nesse ponto, é mais intenso, o que agrava ainda mais a ocorrência dos
problemas ambientais.
Observamos que há um elevado grau de deposição de areias provenientes
das dunas, transportadas tanto pelos ventos quanto pela população que ao
protegerem suas moradias, retiram os sedimentos do interior das dunas,
depositando-as na pós-praia, fazendo com que esses sedimentos sejam
transportados, depositando-se ao encontrar uma vegetação ou sendo transportado
para o estirâncio, ocorrendo sofrendo a movimentação das dunas.
A pós-praia possui uma largura média de 30m, com alto grau de
interferência antrópica, sendo estas, construção de casas, pousadas e bares.
A vegetação é predominantemente de gramíneas, salsa de praia, cactos e
coqueiros, havendo também pinheiros, sendo estes cultivados nos imóveis próximo
à área em estudo
Os sedimentos têm uma textura de média a fina, com presença de minerais
pesados, que modificam a coloração da areia. Esses minerais são oriundos da
erosão costeira da área, na decomposição das rochas e recebem essa denominação
devido a sua densidade.
Observou-se também uma grande quantidade de material poluente nas
praias deixado pelos banhistas e usuários da praia, mesmo com a coleta de lixo
ocorrendo á beira mar. Podemos visualizar vidro, metal, plástico, lixo orgânico e até
roupas (Quadro 5.1).
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Ponto 1

Pós-Praia

Tamanho

Variação – 30 m

Interferência Antrópica

Sim

Sedimentos

Médios a fino – minerais pesados

Poluição

Plástico, metal, piche, isopor, lixo orgânico,

e entulho. da pós-praia do Ponto 1
Quadro 5.1 Caracterização ambiental
Fonte: Pesquisa de Campo (2009//2010)



P1- Estirâncio

O estirâncio nesse ponto configura-se com largura média de 100 m,
notando-se uma maior influência dos dados hidrodinâmicos nas características
ambientais como, tipo de sedimento, formação de bancos e cavas e formação de
dunas embrionárias. Os sedimentos apresentam textura de média a fina, com
presença de minerais pesados.
Observou-se uma estratificação plana que podemos visualizar na
disposição

dos

sedimentos,

sendo

estes

visualizados

nas

marcas

de

escorregamento (Figura 5.12), que são aquelas marcas de retorno da água para o
mar, visualizadas na baixa-mar, formando erosão laminar. As cores mais escuras
são dos minerais pesados que por terem densidade maior que as outras frações se
depositam mais rápido no movimento das ondas.

Figura 5.12: A: Marcas de escorregamento e minerais pesados. B: Minerais pesados
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Em todas as visitas de campo foi visualizada a existência de marca de
espraiamento, sendo essa visualizada pela máxima expansão das águas na
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preamar e de linha de deixa, que é a linha formada pelas ondas paralela à linha de
costa, quando deposita sedimentos grossos, algas e algumas partículas de materiais
de construções e dejetos. (Figura 5.13.)

Figura 5.13: Linha de deixa demarcada por algas e lixo
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Foi notado o afloramento de um arenito praial incrustado de ostras (Figura
5.1.1.13), que provavelmente foi aterrado pela dinâmica da praia, que pode ter sido
influenciada ainda mais pelos sedimentos depositados em grandes porções pelos
moradores das residências que constantemente são invadidas pelos sedimentos
proveniente da duna.

Figura 5.14: Arenito incrustado de ostra
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

O uso e ocupação nessa feição também se deram com mais intensidade nos
fins de semana com a disposição de cadeiras, mesas, guarda-sol etc. (Quadro 5.2)
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Ponto 1

Estirâcio

Tamanho

Variação – 100 m

Interferência Antrópica

Sim

Sedimentos

Médios a fina – minerais pesados

Poluição

Plástico, metal, isopor, lixo orgânico.

Quadro 5.2 Caracterização ambiental do Estirâncio do Ponto 1
Fonte: Pesquisa de Campo (2009//2010)



P1 – Antepraia

Esse ambiente, que tem proximidade com os cordões de arenitos de praia,
possui uma hidrodinâmica menos intensa que a do restante da praia, pois tem
devido a duna tem formação parecida com a de baía, o que influencia da incidência
das ondas e a formação das feições de praia.
Os sedimentos são finos, com assoalho provavelmente uniforme, devido à
formação das ondas. (Quadro 5.3)
Ponto 1

Antepraia

Interferência Antrópica

Não

Sedimentos

Fino

Arenitos de praia

Sim

Tipo de Onda

Mergulhantes

Quadro 5.3 Caracterização ambiental do Antepraia do Ponto 1
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010)

5.1.2 P 2 - Casas de veraneio


P 2 - Pós-praia

Este ponto apresenta grande ocorrência de moradias, ocorrendo
interações dos sedimentos oriundos das dunas e transportados pelos ventos e pela
passagem dos “buggys” que ainda podem se locomover na praia.
Neste, ocorre o acúmulo de sedimentos na formação de dunas
embrionárias e na fachada das casas. Possui uma largura média de 35 m, com alto
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grau de interferência antrópica, sendo estas constituído pelas construções de casas,
pousadas e bares como foi vista no Ponto 1 (Figura 5.15)

Figura 5.15: Dunas embrionárias
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Podemos verificar que se colocado um obstáculo que impeça o transporte
sedimentar, este sedimento se acumula antes do obstáculo e erode depois do
mesmo (Figura 5.16)

Figura 5.16: Movimentação sedimentar: A- Constatação de deposição de sedimentos
antes da jangada e a erosão posterior a ela; e B - Deposição dos sedimentos em
barreira (círculo vermelho) colocada para anteparar que os mesmos impedissem a
abertura do portão e o sentido dos ventos (seta vermelha).
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

A vegetação é predominantemente formada por gramíneas, salsa de
praia, barba de bode e coqueiros, sendo essas esparsas e em poucas quantidades
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devido à salinidade proveniente do mar e a intensa passagem de “buggys” com
turistas.
Os sedimentos têm uma textura fina, com presença de minerais pesados
e de material poluente como: vidro, metal, plástico, lixo orgânico e cerâmico (Quadro
5.4).

Ponto 2

Pós-Praia

Tamanho

Variação – 35 m

Interferência Antrópica

Sim

Sedimentos

Fino – minerais pesados

Poluição

Plástico, metal, lixo orgânico e entulho.

Quadro 5.4 Caracterização ambiental da Pós-praia do Ponto 2
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010)



P 2 - Estirâncio

O estirâncio aqui possui uma inclinação média de 7º, largura média de 100
m. Os sedimentos apresentavam textura fina, com presença de minerais pesados
(Figura 5.17), arenitos de praia, búzios, conchas e cerâmica proveniente das
construções.

Figura 5.17: Minerais pesados dispostos no estirâncio.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Foi observada a presença de seixos depositados perpendicularmente a linha
de costa, o que está relacionado ao transporte fluvial do rio Potengi e do rio Doce,
que teve seu curso retilinizado para o rio Potengi, e que com a deriva litorânea, são
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transportados e moldados no movimento das ondas, ficando expostos em
determinadas épocas do ano dependendo da força das marés. (Figura 5.18)

Figura 5.18: Presença de seixos, material de construção.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Existe ainda a presença de marcas de espraiamento, linha de deixa,
marcas de escorregamento e marcas de onda.
Nos meses de dezembro/2009 e janeiro/2010, observamos o estirâncio
cheio de pequenas ondulações, e ao escavar, encontramos diversas bolachas-depraia (Encope sp) chamadas popularmente de estrelas do mar. Não podemos
identificar a intensidade e causa desse fenômeno, que pode ser um processo
natural, sendo necessário uma pesquisa específica. (Figura 5.19) (Quadro 5.5).

Figura 5.19: A- Bolachas de praia ainda encoberta pelos sedimentos do
estirâncio e B – detalhe da Bolacha de praia
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora
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Ponto 2

Estirâcio

Tamanho

Variação – 100 m

Interferência Antrópica

Sim

Sedimentos

Fino – minerais pesados

Poluição

Plástico, metal, lixo orgânico.

Quadro 5.5 Caracterização ambiental do Estirâncio do Ponto 2
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010).



P 2 - Antepraia

Na antepraia, os sedimentos encontrados são de textura fina, apresentando
assoalho marinho com cavas e bancos, o que possibilita a formação de ondas
mergulhantes em diversos pontos nesse espaço.
Na coleta de dados de nivelamento topográfico, verificamos a presença de
arenitos de praia (Figura 5.20), próximos à zona de arrebentação, sendo este
possivelmente um dos fornecedores do cascalho e seixos de rochas encontradas no
estirâncio. Após os arenitos, observamos a formação de cavas e bancos no sentido
paralelo a linha da costa. As ondas nesse ponto como nos outros dois, se orientam
obliquamente à direita da linha normal de praia. (Quadro 5.6)

Figura 5.20:
praia

Arenitos de
dispostos no
antepraia

Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora
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Ponto 2

Antepraia

Interferência Antrópica

Não

Sedimentos

Fino

Arenitos de praia

Sim

Tipo de Onda

Mergulhantes

Quadro 5.6 Caracterização ambiental do Antepraia do Ponto 2
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010) Foto da autora

5.1.3 P3 - Barracas


P3 - Pós-praia:

Este ponto, com aproximadamente 90m de largura localiza-se próximo as
barracas de praia dispostas em parte na pós-praia e estirâncio. É nesse ponto que a
ocupação da praia nos feriados e finais de semana é mais intenso, por ser nele que
existem os instrumentos para os turistas, tais como barracas, lojas de roupas e
utensílios de praia, bares, entre outros. É também nele que a estrada calçada para a
praia termina, sendo até próximo desse ponto que os transportes chegam e deixam
os passageiros, fazendo com que este seja bastante movimentado.
Os sedimentos encontrados nessa área têm uma textura fina com grande
quantidade de material poluente, que são comuns aos outros ambientes e pontos
escolhidos.
Observamos nesse ponto a erosão que fica evidenciada na face da praia,
quando observamos a base do poste de aviso da qualidade da água no Projeto de
Estudo da balneabilidade das praia do Rio Grande do Norte entre o Instituto Federal
do Rio Grande do Norte (IFRN) e o IDEMA/RN, que fora colocado neste local com a
base de concreto bem a baixo do que encontramos hoje, estando esta parcialmente
exposta. (Figura 5.21)
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Figura 5.21: Erosão evidenciada pelo aparecimento da base de concreto da placa informativa.

Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Outra evidencia de erosão na pós-praia pode ser observada na guarita do
corpo de bombeiros, onde podemos visualizar os alicerces de concreto feito para a
fixação posto de observação. (Figura 5.22).

Figura 5.22: Erosão dos sedimentos, visualizada na exposição do concreto da base de
observação do corpo de bombeiros
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Os indícios de erosão na pós-praia ficam mais evidenciados à medida que
nos afastamos da duna e nos aproximamos do centro turístico de Genipabu, isso
pode ser devido as edificações que impedem a mobilidade do sedimentos nesse
ambiente (Quadro 5.7).
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Ponto 3

Pós-Praia

Tamanho

Variação – 90 m

Interferência Antrópica

Sim

Sedimentos

Fino – minerais pesados

Poluição

Plástico, metal, coco, lixo orgânico

Quadro 5.7 Caracterização ambiental da Pós-praia do Ponto 3
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010)



P3 - Estirâncio

O estirâncio configura-se com uma largura média de 120m e inclinação
média de 5º. Os sedimentos apresentavam textura fina, com presença de minerais
pesados e de seixos de arenitos, quartzos depositados paralelamente a linha de
costa, onde observa-se a estratificação plano-paralela. Observou-se ainda a
existência

de

marcas

de

espraiamento,

de

linha

de

deixa,

marcas

de

escorregamento e a presença de material poluente.
Nos meses de agosto e setembro/2009, observamos na praia a presença
de barras arenosas que demonstra a marcas de correntes dispostas no estirâncio e
indica o sentido da preferencial da corrente litorânea. Esses bancos longitudinais
foram observados entre os pontos de coleta P1 e P2 (Figura 5.23)

Figura 5.23: Zona de estirancio, vizualizando os bancos longitudinais
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Nesse ponto, o estirâncio apresenta-se ocupado tanto na baixa-mar quanto
na preamar pelos guarda-sois de praia, sendo “retirada apenas no fim do dia, ou
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quando não há mais frequeses e a maré já tá querendo levar” (citação verbal do
barraqueiro Igor da Silva) (Figura 5.24).

Figura 5.24: Mesas e guarda-sóis na zona de estirâncio. A Baixa-mar e B Preamar,
onde podemos observar a ocupação do estirâncio.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Foi observado também nos meses de dezembro/2009 e janeiro/2010 a
intensa presença de moluscos e bolachas de praia. (Figura 5.25) (Quadro 5.8)

Figura 5.25: A Bolachas de praia e outros moluscos e B, detalhe dos moluscos.

Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Ponto 3

Estirâcio

Tamanho

Variação – 120 m

Interferência Antrópica

Sim

Sedimentos

Finos – Minerais pesados

Poluição

Plástico, metal.

Quadro 5.8 Caracterização ambiental do Estirâncio do Ponto 3
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010)
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P3- Antepraia

No ambiente de antepraia, os sedimentos apresentam-se fino, contendo
um assoalho com a presença de cavas e bancos de areias, que possibilita a
formação de ondas do tipo mergulhante em diversos pontos na antepraia. (Figura
5.26).

Figura 5.26: Ondas do tipo mergulhante
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

As barras arenosas e as cavas são feições longitudinais características da
zona de arrebentação que está associada comumente a quebra de ondas, sempre
seguidas uma da outra, e desempenha importante papel no balanço sedimentar e
também na determinação da energia que essas ondas atingem a face da praia, pois
funcionam como proteção de uma potencial erosão costeira (HOEFEL, 1998. p. 27).

Ponto 3

Antepraia

Interferência Antrópica

Não

Sedimentos

Fino

Arenitos de praia

Não

Tipo de Onda

Mergulhantes

Quadro 5.9 Caracterização ambiental do Antepraia do Ponto 3
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010)
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5.1.4 P4 – Dunas frontais


P4 - Pós-praia

Este ponto de estudo localiza-se posterior as barracas de praia, dispostas,
em parte, na pós-praia e no estirâncio. A ocupação aqui é menor, havendo maior
espaço de pós-praia e havendo maior respeito a lei que prevê a área restrita à
União, faixa Marinha (33 m).
Observa-se que a medida nos afastamos da duna principal, há um
alinhamento das edificações respeitando a área destinada a Marinha, pela Lei
9.760/1946 (33 metros), servindo de segurança para possível avanço do mar. Esse
ordenamento faz com que as casas da praia não apresente, tenham erosão em
épocas de ressacas.
A largura da pós-praia aproxima-se dos 80m, com presença de dunas
frontais, em áreas adjacentes ao escolhido para a coleta de dados. Nesta área
verificamos a presença de estratificação plano-paralela dos sedimentos, onde
percebemos a deposição dos minerais pesados (Figura 5.27).

Figura 5.27: Estratificação revelada pela erosão da duna pela força da maré
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Neste ponto, ainda verifica-se barracas de praia, em menor intensidade e
concentração. Observa-se maior aporte de sedimentos, sem presença de erosão
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eólica,mas com a continuação do trabalhamento do mar sobre a costa, que pode
estar ligado a pouca presença de interferência antrópica e ao afastamento das
residências da linha de praia, diferentemente do que ocorrem nos pontos P1, P2 e
P3.
Quando as ondas atingem a formação de dunas nessa localidade há uma
quebra da duna que nos revela um desenvolvimento anterior de vegetação e que
fora recoberto por sedimentos, aparecendo as raízes entre os sedimentos no corte
da duna feito pela atividade hidrodinâmica da praia. (Figura 5.28).

Figura 5.28: Dunas frontais posterior ao P4 com marcas de incidência das ondas,
onde visualizamos também as raízes da vegetação de salsa que já fora encoberta pelo
sedimento.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

As dunas frontais, dependendo da incidência da maré, se apresentam com
vertentes verticais ou com vertentes suavizadas.
A vegetação, quando existe, é a de salsa de praia e barba de bode. (Quadro
5.10).

Ponto 4

Pós-Praia

Tamanho

Variação – 80 m

Interferência Antrópica

Sim

Sedimentos

Fino – Minerais pesados

Poluição

Plástico, coco, lixo orgânico

Quadro 5.10 Caracterização ambiental da Pós-praia do Ponto 4
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010)
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P4 - Estirâncio

O estirâncio configura-se com largura média de 130 m e inclinação média de
5º. Os sedimentos apresentavam textura fina, com presença de minerais pesados.
(Figura 5.29) (Quadro 5.11).

Figura 5.29: .Minerais pesados
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010). Foto da autora

Ponto 4

Estirâncio

Tamanho

Variação – 130 m

Interferência Antrópica

Pequena

Sedimentos

Finos – Minerais pesados

Poluição

Plástico, coco

Quadro 5.11 Caracterização ambiental do Estirâncio do Ponto 4
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010)



P4 -Antepraia

No ambiente de antepraia, os sedimentos apresentam-se fino, com
presença de cavas e bancos no assoalho, ondas mergulhante e sem material
poluente. (Quadro 5.12)
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Ponto 4

Antepraia

Interferência Antrópica

Não

Sedimentos

Fino

Arenitos de praia

Não

Tipo de Onda

Mergulhante

Quadro 5.12 Caracterização ambiental do Antepraia do Ponto 4
Fonte: Pesquisa de Campo (2009/2010)

Quando tentamos fazer uma caracterização ambiental geral da praia de
Genipabu, observa-se a presença de dunas, ondas do tipo mergulhante, sendo a
direção dos ventos alísios de SE que condiciona a direção do transporte eólico dos
sedimentos, a direção do trend de ondas e, possivelmente, junto com a corrente
litorânea, a direção do sentido de erosão.
A vegetação de praia como salsa e coqueiros, tendo exceções quando
cultivada pelos moradores, possuindo grande interferência antrópica na pós-praia,
com a construção de casas de veraneio, bares e pousadas que dão suporte ao
turismo.
A quantidade de sedimentos para o transporte eólico é maior quando se
está próximo à duna, ou quando mais distante, o que pode ser verificado pela
quantidade de sedimentos nos pontos P1 e inicio do P2, já entre o P2 e o P3,
percebe-se uma erosão nas edificações no pós-praia, e no P4, voltando a ter grande
quantidade de sedimentos e onde não foi observada erosão eólica.

5.2

PERFIS TOPOGRÁFICOS

Os perfis praiais foram confeccionados com intuito de comparar o
comportamento destes durante o período desta pesquisa, como também as taxas de
erosão e/ou sedimentação.
Para melhor visualização foram feitos gráficos dos perfis topográficos
(gráficos 5.1, 5.4, 5.7 e 5.10), onde cada ponto contém 12 perfis que correspondem
aos meses de coleta usando cota inicial hipotética de 5.000 mm.
Para facilitar a interpretação dos dados e a interação entre os dados de perfil,
hidrodinâmica e volume de transporte de sedimentos foram elaborados gráficos
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contendo apenas os dois extremos do perfil (maior erosão e maior deposição).
(gráficos 5.2, 5.5, 5.8, 5.11).
Para apresentação da taxa de erosão e/ou deposições foram analisados os
dados de perfis e confeccionados comparativos de um mesmo ponto tendo como
referência o mês de maio/09, apresentando assim um percentual de sedimento de
cada ponto. (gráficos 5.3, 5.6, 5.9 e 5.12)


P1 – Ponto Dunas

O ponto P1, apresenta significativas mudanças de perfil ao longodo período
da coleta, principalmente no estirâncio, local onde percebe-se maior mudanças nas
feições, apresentando bancos e cavas nos meses de Maio/Agosto de 2009, sendo
os meses de maior deposição de sedimentos. Nesses referidos meses, o perfil se
torna mais longo em direção a antepraia (Gráfico 5.1, Gráfico 5.2 e 5.3).
A tendência erosiva é percebida no estirâncio médio nos meses de
maio/2009 a julho/2009, e nos meses de fevereiro/2010 e março/2010. No estirâncio
superior, percebemos uma tendência deposicional nos meses de agosto/2009 a
novembro/2009. Já na pós-praia, diferentemente do mês de fevereiro/2010, todos os
meses apresentaram deposição de sedimentos.
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Gráfico 5.1: Comportamento do perfil 1
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Em um gráfico mais detalhado (Gráfico 5.2.2), fazendo uma relação da
erosão e deposição total de dos perfis, destacamos o mês de Fevereiro/10 como o
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de maior erosão total e o de Ago/09 como o de maior deposição. Essa taxa de
deposição e sedimentação está atrelada aos meses de inverno e verão,
principalmente porque no inverno há uma diminuição do transporte de sedimentos
pelo transporte eólico.
Comportamento extremo de erosão e deposição - P1
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Gráfico 5.2: Comportamento extremo de erosão e deposição do perfil 1
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Em se tratando do volume de sedimentos transportado nos intervalos
mensais, podemos verificar que nos meses de junho/2010, setembro/2010
outubro/2010 e dezembro/2010, sendo este último, o mais significativo. Os demais
meses mostraram deposição de sedimentos ao longo do perfil, sendo os meses de
julho e agosto os mais significativos (Gráfico 5.3)

Gráfico 5.3: Volume de sedimentos do perfil 1
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).
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Fazendo uma interação entre os gráficos 5.1 a 5.3, apesar de serem feitos a
partir dos mesmos dados, percebe-se no gráfico 5.2.2 que no mês de Fevereiro/10
temos o menor perfil apesar da variação de amplitude de maré ter sido muito
parecida e que todos os perfis foram feitos na mesma ordem, demonstrando maior
erosão e um possível avanço da lâmina d’água em direção ao pós-praia.
A aproximação deste ponto com o cordão dunar da praia faz com que haja
uma grande aproximação entre os dados de Dezembro/09 a Abril/10 que coincide
com o verão e há maior transporte eólico de sedimentos da duna para este.


P2 – Casas de Veraneio

O Ponto P2 apresentou semelhança na pós-praia até o estirâncio médio,
notando-se deposição sedimentar em todos os meses, sendo o mês de junho/2009
com maior variação tanto na deposição na pós-praia quanto na erosão no estirâncio
e na antepraia (Gráfico 5.4).
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Gráfico 5.4: Comportamento do perfil 2
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Observa-se que no gráfica a formação de batentes, mas esses não foram
percebidos in situ, mas o programa computacional não conseguiu suavizar a
diferença entre as topografias.
Quando separamos apenas os dois meses de maior deposição e de maior
retirada de sedimentos (Dezembro/09 e Junho/09 respectivamente) temos o gráfico
5.5 onde percebemos que no mês de junho ate aproximadamente 15 metros temos
uma acreção de sedimentos e a medida que o perfil se aproxima do antepraia há
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uma retirada maior de sedimentos, ao contrário do que ocorre no perfil de
Dezembro.
Comportamento extremo de erosão e deposição - P2
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Gráfico 5.5: Comportamento extremo de erosão e deposição do perfil 2
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Quanto ao volume dos sedimentos transportados, foi observado que os
meses de Junho/2009 a Dezembro/09 apresentaram deposição de sedimentos,
coincidindo com o período de inverno e de menor transporte eólico, dependendo
apenas da ação das ondas e da deriva litorânea para esse transporte (Gráfico 5.6).

Gráfico 5.6: Volume de sedimentos do perfil 2
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).
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Os demais meses apresentam uma pequena erosão em relação ao mês de
maio, o qual temos como referencia para a retirada ou deposição de sedimentos.


P3 – Casas de Veraneio

O comportamento do perfil 3 apresenta variação de sedimentação e erosão.
Podemos perceber essa variação no mês de junho/2009 e Janeiro/2010 com perfis
de erosão e de deposição em fevereiro/2010 na pós-praia. As maiores variação são
encontradas na pós-praia e estirâncio superior. (Gráfico 5.7).
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Gráfico 5.2.7: Comportamento do perfil 3
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Ao analisar este perfil obtivemos (gráfico 5.8) o mês de junho/09
comportando-se em toda a sua totalidade como o mês de maior erosão, e setembro
como mês de maior deposição, diferenciando dos dois perfis anteriores. Isso ocorre,
pois esse perfil, já se distância do cordão dunar, tendo esse menor influência sobre
o perfil, e anterior a este perfil existir cordões de arenitos de praia que de certa forma
mudam o direcionamento e a quantidade de sedimentos transportados pelas ondas.
A partir deste ponto temos um alinhamento na linha de costa se afastando
da formação de baia desenhada pela duna e dos cordões de arenitos mais próximos
ao estirâncio e antepraia mais raso. Percebe-se uma maior incidência de ondas,
sendo este um dos locais que os surfistas preferem para a prática da atividade.
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Comportamento extremo de erosão e deposição - P3
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Gráfico 5.8: Comportamento extremos de erosão e deposição do perfil 3
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Quando ao volume de sedimentos transportados (gráfico 5.9), encontramos
nesse perfil 3, uma ciclicidade trimestral nesse transporte, mais ainda se
configurando os meses de verão Novembro a Dezembro/09 com erosão, o que pode
estar ligado ao transporte eólico desses sedimentos, pois próximo a esse ponto de
coleta, começamos a verificar maior extensão do pós-praia, podendo haver
transporte mar → pós-praia.
Quanto aos meses de Junho e Julho/09 essa tendência erosiva está ligada
ao período chuvoso.

Gráfico 5.9: Volume de sedimentos do perfil 3
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).
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P4 – Dunas Frontais

O comportamento do perfil 4 apresenta variação de sedimentação e erosão.
Podemos observar erosão em todos os compartimentos nos meses de outubro/2009
e dezembro/2009, e nos meses de agosto/2009, novembro/2009, Janeiro/2010,
Fevereiro/ 10, estando esses três últimos em deposição no estirâncio. (Gráfico 5.10).
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Gráfico 5.10: Comportamento do perfil 4
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Esse perfil 4 tem uma particularidade pois quando inteporlamos os perfis de
todos os meses, tendo o mês de Maio/09 como referencia, percebe-se acréscimo em
10 meses no estirâncio superior, uma homogeneidade no estirâncio médio e a
medida que se aproxima do antepraia há a formação de bancos e cavas formados
pelas incidência das ondas que nesse ponto tem maior velocidade e altitude, isso
devido a frequência dos ventos que não sofrem mais desvio causado pelo campo
de dunas.
Comportamento extremo de erosão e deposição - P4
6000

5000

Título do Eixo

4000
3000

jun-09
out-09

2000
1000
0
Ré

0

10

20

30

40

50

60

70
80
Distância

90

100

110

120

130

140

150

160

Gráfico 5.11: Comportamento extremos de erosão e deposição do perfil 3
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).
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O volume de sedimentos transportado (gráfico 5.12) apresentou-se negativo
em todos os meses, sendo Outubro/2009 a maior erodibilidade e Junho//09 a menor
erosão.
Esses dados podem estar atrelados a uma maior incidência de ondas nesse
ponto de coleta, pois eles se encontram mais distantes do campo de dunas, tendo o
vento maior extensão para criar as ondas, um assoalho de certa forma homogêneo e
os arenitos de praia se encontram bastante emersos e distante da lamina d’água.

Gráfico 5.12: Volume de sedimentos do perfil 4
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

5.3 HIDRODINÂMICA
Os dados que serão apresentados nesse capítulo são frutos de
observações realizadas em campo, na praia de Genipabu/RN, em horários de
preamar, em apenas dois dos pontos de coleta, sendo o P1 – Ponto Dunas e o P4 –
Ponto Pós Barracas. Essa etapa teve por objetivo de observar a altura das ondas,
período, direção e incidência de ondas sobre a costa, que foi feita a partir de uma
observação direta. Esses dados foram coletados e anotados em planilha de dados
hidrodinâmicos (Anexo 3).
O entendimento dos processos hidrodinâmicos é de fundamental
importância para a compreensão das modificações ocorridas nas regiões litorâneas,
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provocados por agentes modeladores como os ventos, as marés, as correntes
litorâneas e as ondas.
As zonas de arrebentação e espraiamento são as áreas que ocorrem a
dissipação da energia das ondas, sendo o trend de ondas e o tipo de arrebentação
como os agentes modeladores da forma final do perfil de praia e do tamanho dos
grãos.
Na área em estudo o período das ondas é maior no primeiro ponto de
coleta, porque os ventos são menos intensos, devido à forma de baía que a praia
tem perto das dunas, características estas que faz com que o período médio das
ondas seja maior no P1 do que no P4 (gráfico 5.13). No que diz respeito à energia
das ondas, ao atingirem a face da praia, percebemos que no P1 também é menor,
devido à presença de recife de arenitos que podem minimizar a energia da onda
sobre a face da praia.

Gráfico 5.13 Período médio de onda
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Com base nos dados de velocidade da corrente litorânea e altura média de
onda, foi possível observar que elas são maiores no P4 do que no P1, fato que deve
estar ligado à intensidade dos ventos nos perfis. (gráfico 5.3.2)
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Gráfico 5.14: Velocidade média da corrente de deriva litorânea
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).

Gráfico 5.15: Altura média de onda
Fonte: Pesquisa de campo, (2009-/2010).



P1 Dunas
No ponto P1, a altura média de uma onda foi de 18,5 cm, sendo o maior de

22 cm, com um período médio de 1,16 min. A velocidade da corrente litorânea média
foi de 0,60 m/s e o sentido é correspondente com a direção do vento. A direção de
propagação de ondas 291º Az, a direção da linha de costa: 300º Az. Nota-se que as
ondas incidem obliquamente à esquerda em direção à linha de praia e a deriva
litorânea é na mesma direção.
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P4 Dunas frontais
Esse ponto, que é o mais usado para o banho de turistas, visitantes e

moradores, é também onde os surfistas preferem para a prática do esporte, já que
suas ondas são maiores com mais intensidades e com maior frequência. Apresenta
altura média de ondas de 18 cm, com um período médio de 1,12 min. A velocidade
da corrente litorânea média é de 0,60 m/s, sendo o sentido correspondente à direção
do vento SE-NW. A direção de propagação de ondas corresponde a 292º Az, a
direção da linha de costa apresentou-se 298º Az e o ângulo de incidência das ondas
é de 6º. Nota-se ainda que as ondas incidam obliquamente.
Quando fazemos uma relação entre os dados de perfil com os dados de
hidrodinâmica, entendemos através do período de ondas e da velocidade da
corrente litorânea a configuração do perfil, pois os dois primeiros são junto com a
intensidade e constâncias dos ventos são os responsáveis pelo transporte de
sedimentos e a configuração do perfil de erosão ou de deposição.
No ponto P1 temos uma enseada formada pela duna e uma menor força e
intensidade das onda,s devido aos arenitos de praia próximos ao estirâncio, o que
diminui a força com que essas ondas chegam à praia.
A enseada além de reformular a direção com que a corrente de deriva chega
à praia, condiciona uma menor intensidade dos ventos.
Confirmamos que quando há maior intensidade de ventos, temos menor
período de onda, maior velocidade da corrente litorânea, maior transporte de
sedimentos e dependendo do assoalho da praia, maior ou menor altura de ondas.
A grande diferença que existe entre a altura média de ondas entre os pontos
P1 e P4, se dá pela localização do P1 próximo à duna e esta influenciar da
intensidade dos ventos, o que por consequência influencia na altura de onda. Esse
parâmetro também é influenciado pela presença dos cordões de arenitos de praia, o
que diminui o espaço para a formação das vagas de ondas. Já no P4 esses arenitos
estão muito distantes do estirâncio estando submersos a uma profundidade superior
a dois metros.
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5.4 SEDIMENTOLOGIA

A caracterização da praia, a partir dos processos sedimentares, tomando
como base as características dos sedimentos é importante para se entender a
dinâmica sazonal dos sedimentos costeiros e os seus processos de deposição.
Esses processos são notados quando é realizada a análise de dados quantitativos,
tais como: média, desvio padrão, assimetria e curtose dos sedimentos.
Dependendo do tipo e da origem dos sedimentos a textura dos grãos serão
diferenciadas. A variação da textura pode ser condicionada pela energia das ondas
no local de coleta, pois esta pode ter uma variedade dependendo do vento
influenciando na taxa de transporte, diferenciação de sedimentação e deposição dos
sedimentos ao longo do perfil da praia.
Segundo Madruga Filho (1999, p. 45), existe uma relação entre perfil de
praia e os parâmetros texturais que
“está ligada as variações morfológicas no perfil costeiro,
espacialmente, e temporariamente. Tais variações alteram de
forma direta a disposição dos sedimentos ao longo de um perfil
de praia e, por consequência, interagem nos processos
hidrodinâmicos, os quais tendem a modificar a granulometria
dos sedimentos.
Seguindo os parâmetros de Folk (apud Suguio, 1973), foi elaborado um
mapa temático com a distribuição dos sedimentos pela média, onde observamos o
comportamento dos sedimentos ao longo da praia e dos meses monitorados. (Carta
Imagem 5.2)
A assimetria é representada pela dispersão dos grãos em relação às
tendências centrais, para um dos dois lados. Quando esses valores são iguais, têmse uma distribuição simétrica, não existindo assimetria. A curtose, grau de agudez
de picos, é a medida estatística que expressa a agudez das partículas, sendo então,
a razão entre as dispersão da parte central e das extremidades das curvas. “A
assimetria e a curtose são os melhores parâmetros para diferenciação do ambiente”
(SUGUIO, 1973 p.83).
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Carta Imagem 5.2: Caracterização dos sedimentos seguindo a classificação da
Média
Fonte: IDEMA/RN
Digitalização: Janny Suenia Dias de Lima, 2011
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Pós praia

Nos perfis 1 e 2 observamos a presença de areia média no compartimento
da pós-praia, o que não é observado no restante dos pontos, e isso se deve ao
transporte eólico das dunas. Apresentam baixo teor de fração silte e argila e pouco
material carbonático, o que evidência a origem dos sedimentos.
Não podemos esquecer que, além do transporte eólico, existe, próximo a
duna, a retirada dos sedimentos que invadem as edificações, sendo esse sedimento
colocado entre a pós-praia e o estirâncio, o que também pode explicar a
granulométrica do sedimento.
De acordo com isso, observamos que nos perfis 3 e 4 ocorrem uma
predominância granulométrica de areia fina.
Na classificação de curtose e assimetria observamos areias moderadamente
selecionadas, sendo, em sua maioria, mesocúrtica a platicúrtica, variando de
aproximadamente simétrica a assimetria positiva.


Estirâncio

Todos os perfis se apresentam como areia fina. A existência desse material
está ligado tanto aos sedimentos transportados pelo vento, quanto aos deixado no
estirâncio pela força das ondas e da corrente de deriva litorânea, podendo ser
esses, sedimentos que outrora estiveram na pós-praia do ponto 1 e 3, ou então, os
sedimentos que fora retirado diretamente da duna na maré alta.
O teor de carbonato oscila entre 10% e 12%, evidenciando que os
sedimentos apresentam-se litoclásticos, sendo a parte bioclástica inexpressiva.
Seguindo o padrão de Folk (apud Suguio, 1973), encontramos areias;
moderadamente selecionadas; variando de muito leptocúrtica a platicúrtica com
assimetria de muito negativa a muito positiva.

_________________________________________________________________________
Dissertação - PPGE/UFRN Tese de Doutorado (LIMA, J.S.D de, 2011)
Capítulo 5

102

Análise e Monitoramento Geoambiental da Praia de Genipabu/RN
________________________________________________________________________



Antepraia

A antepraia teve sedimentos finos apenas no P1, já nos outros seguem o
padrão de areia muito fina, o que pode ser explicado pelo trabalho das marés nos
sedimentos, deixando-os mais finos para posterior transporte eólico.
Na classificação de curtose e assimetria percebemos a predominância de
areias; bem selecionada; mesocúrtica; aproximadamente simétrica, mas existem
eventos e de areia com cascalhos esparsos; pobremente selecionada; muito
platicúrtica; Assimetria muito negativa. Esses eventos foram percebidos no ponto 1 e
2, podendo estes serem seixos do corais existentes nesses dois pontos.

5.5 MORFODINÂMICA

Na classificação de uma praia, vários métodos podem ser empregados para
classificar a variabilidade de um perfil de praia. O modelo de variabilidade espacial
que foi desenvolvido na Escola Australiana de Geomorfologia reconhece seis
estágios de praia, associando a diferentes regimes de ondas e marés,
caracterizando as praias por dois estágios extremos (dissipativo e reflectivo) e quatro
intermediários (BCL- Banco e calha longitudinal; BPC- Banco e praia de cúspides;
BT - Bancos transversais; TBM- Terraço de baixa-mar) (Muehe 1998).
O estágio dissipativo corresponde às praias com zona de surfe muito
desenvolvida, com baixo gradiente topográfico e de praia, elevado estoque de areia,
com ondas altas e de elevada esbelteza e com sedimentos de granulometria fina. A
arrebentação das ondas é do tipo deslizante, não apresentando correte de retorno
frequentemente.
O estágio reflectivo apresenta elevado gradiente de praia e de fundo
marinho adjacente, o que elimina a zona de surfe, onde as ondas arrebentam
diretamente na face da praia. Apresenta elevada escarpa de berma, decorrente da
velocidade de espraiamento das ondas, com ondas do tipo ascendente e
mergulhante, presença de cúspides na face da praia, o que caracteriza a corrente de
retorno. A granulometria é grossa apresentando sempre processos erosivos.
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Os estágios intermediários envolvem tanto os processos do estágio dissipativo
quando do estágio reflectivo, o que torna sua identificação mais complexa. É
marcada por migração de bancos arenosos da zona de arrebentação para as praias,
e pode ocorrer à presença de cúspides, marcando a corrente de retorno. O estoque
de sedimentos na pós-praia é maior que na zona de surfe
Caracterizando os estágios intermediários, Lima (2005 p.118) nos explica que:
“o estágio de bancos e cavas longitudinais, e o de banco e praia de cúspide podem
se desenvolver a partir de um perfil dissipativo com sequência acrecional. Já o
estágio de bancos transversais se desenvolve preferencialmente, em sequências
acrecionais, quando as extremidades dos bancos, em forma de cúspide se juntaram
a face da praia. E o terraço de baixa mar, é caracterizado por uma acumulação
plana de areia, no nível de baixa mar, moderadamente dissipativa e limitada por uma
face de praia mais íngreme e refletiva durante a preamar.”
A praia de Genipabu apresenta-se no estágio intermediário de bancos e calhas
longitudinais, variando para bancos transversais com formação de corrente de
retorno. Esse último estágio não foi verificado nas marés de sizígia, mas em outras
visitas à área em estudo que ocorreram nas marés de quadratura, onde se observou
a formação de cúspides e escarpa de berma em toda a praia.
Vale salientar que dependendo da variação do clima de ondas, de maré, de
ventos e das características dos sedimentos a morfodinâmica da praia tem variação
de configuração em relação ao estado frequente ou modal.
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CONSIDERAÇÕES

O complexo estudo das zonas costeiras é um grande desafio que ainda
persiste por todo o mundo. Existe uma grande necessidade de entender toda a
dinâmica do litoral englobando a eustasia, circulação oceânica, movimentação de
sedimentos e a configuração das praias que é resultado da inter-relação entre todos
os componentes que trabalham para a formação das feições.
A configuração da linha de costa, além dos condicionantes naturais, é
influenciada pelas ações humanas, que cada vez mais vêm ocupando a área que
sofre influência direta ou indireta das ações marinhas, ocasionando assim, uma
ocupação desordenada do espaço, gerando problemas ambientais e conflitos que,
de certa forma, são políticos administrativos.
A praia de Genipabu, como já foi salientada, por estar situada em um
ambiente costeiro, possui uma série de fragilidades, sendo uma área em que a
dinâmica marinha, terrestre e atmosférica está em constante e intensa alteração. A
partir desta constatação, é notável que a intensa ocupação na área vem provocada
alterações significativas na dinâmica natural da região, o que compromete tanto a
qualidade dos recursos naturais quanto as atividades socioeconômicas
Fazendo uma análise geral da praia de Genipabu/RN, constatamos que a
praia é frágil e passível de modificações na sua morfologia, o que requer estudos
sobre as alterações e interações entre os usos e a dinâmica natural da praia.
Na caracterização ambiental constatamos a formação de dunas frontais e
embrionárias, marcas de espraiamento, linha de deixa, bancos longitudinais, entre
outros que são naturais ao sistema de praia, e que demonstram a interação dos
processos oceânicos. As feições de berma e cúspides não foram observadas nas
marés de sizígia de lua nova, mas sim, nas marés de quadraturas, o que nos mostra
que há uma ciclicidade dos fenômenos que se deve haver maior preocupação com
os fenômenos costeiros na ocupação das praias.
Foi constatada também na análise ambiental, a quantidade de lixo
despejado pelos banhistas tanto na pós-praia quanto no estirâncio. Esse lixo, muitas
vezes por incidência da maré alta, adentra no antepraia, sendo levado pela corrente
litorânea.
A praia apresenta setores de erosão e deposição observados nas visitas de
campo e constatadas nos perfis de praia, que demonstra a movimentação
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sedimentar que é bastante influenciada pelo cordão dunar. A erosão é mais visível
antes do Ponto 1, evidenciado pelas raízes das plantas e no Ponto 3, visualizadas
pelo surgimento das bases de concreto de edificações que com a retirada de
sedimentos ficam expostas.
No que se refere à análise sedimentológica, a praia caracteriza-se por areais
médias nas áreas próximo a duna e fina a muito fina a medida que se afasta dela,
esse fato acontece nos três compartimentos geomorfológicos mostrando a seleção
dos grãos na movimentação eólica ou marinha, que dependendo da força dos
ventos ou da maré, transportam sedimentos mais grossos. Nas análises dos
parâmetros estatísticos de sedimentos, observou-se que elas apresentam-se
variando de bem selecionada a moderadamente selecionadas, com pouca presença
de cascalhos, com assimetria de muito negativa a muito positiva.
Percebe-se que apesar de uma aparente homogeneidade na praia, estudos
comprovam a intensa dinâmica que sugere estudos mais aprofundados sobre a
dinâmica praial, levando-se em conta o uso e ocupação do solo na praia.
Para entendermos a dinâmica de um sistema praial, é necessário relacionar
a dinâmica natural dos ambientes costeiros, com os conflitos resultantes das
interações entre a dinâmica social, econômica e natural que são formadores das
localidades costeiras, para que haja uma gestão integrada dos ambientes, com base
no planejamento das ações e ordenamento das ocupações desses espaços tão
importantes, tanto ambientalmente, quanto socio-economicamente. Pois só assim
teremos um desenvolvimento sustentável e um uso adequado desse espaço.
No que se refere ao comportamento morfodinâmico constatamos que a praia
encontra-se em geral no estágio intermediário de bancos e calhas longitudinais,
onde a zona de estirâncio é bastante ampla e com declividade menor que 10º e
sedimentos de granulometria fina.
Conclui-se então que a praia de Genipabu está muito suscetível às
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 área tentando englobar todos
os agentes formadores da praia e aqueles que provoquem um impacto na zona
costeira.
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Os dados levantados nessa pesquisa poderão servir de base a outros
estudos mais aprofundados e aos gestores públicos, para que estes tenham maior
controle do uso da costa, evitando, assim, danos e gastos futuros que, por ventura,
venham a acontecer.
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Anexo 1- Ficha de Nivelamento Topográfico

FICHA DE NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO

Projeto:
Data:
Az:
Hora da maré:
Estaca

Perfil:
Hora de Início:
Coordenadas UTM:
Altura da maré:

Distância(m) Ré (mm)

Vante (mm)

AI.

Hora deTérmino:

Cota

Obs

Obs:________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Fonte: Lima (2006).
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Anexo 2- 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 (2006).
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Anexo 3- Ficha de Dados Hidrodinâmicos

FICHA DE DADOS HIDRODINÂMICOS

Data: ___ Início: ____ hs Fim: ____ hs Maré: ___ hs___ Ponto: ___
Observações de onda:
ALTURA H(cm) (fazer 12 observações consecutivas, descartar as duas maiores e
realizar uma média das outras restantes)

PERÍODO T (min) (fazer 12 observações, descartar a maior e a menor e realizar
uma média das outras restantes)

TIPO DE ARREBENTAÇÃO: ( )Mergulhante ( )Deslizante ( )Ascendente
Direção do vento ______
Declividade média do estirâncio: _____
Distância entre as cúspides: _____, ______, _______ m
VELOCIDADE DA CORRENTE LITORÂNEA (Δ V= Δ S/ Δ T)
T1:______ T2: _______ T3: _________
Δ:_____
Direção de propagação de ondas: _______
Direção de linha de costa: _________
Ângulo de incidência das ondas: __________
Obs:________________________________________________________________
________________________________________________________________
Fonte: Lima (2006).
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Anexo 4- Ficha de Análise Sedimentológica
AMOSTRA
PÓS PRAIA
Data do Peneiramento
PENEIRA
(mm)
4.000
2.000
1.400
1.000
0.750
0.500
0.350
0.250
0.177
0.125
0.088
0.064
<0.062

PHI

/

ESTIRÂNCIO
Data do
Peneiramento

/

PESO (g)

Frequência

-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

2000
1400
1000
0.750
0.500
0.350
0.250
0.177
0.125
0.088
0.064
<0.062
RESULTADO
TOTAL

RESULTADO TOTAL
Peso antes do peneiramento úmido (g)
Peso após o peneiramento seco (g)
Peso da fração SILTE+ ARGILA (g)
Peso antes do ataque ao ácido (g)
Peso após do ataque ao ácido (g)
Peso do carbonato (g)
Porcentagem do carbonato

PENEIRA
(mm)
4000

100

10

PHI
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

/

Peso antes do peneiramento úmido (g)
Peso após o peneiramento seco (g)
Peso da fração SILTE+ ARGILA (g)
Peso antes do ataque ao ácido (g)
Peso após do ataque ao ácido (g)
Peso do carbonato (g)

Dissertação - PPGE/UFRN Tese de Doutorado (LIMA, J.S.D de, 2011)

Data do
Peneiramento

/

PESO (g)

Porcentagem do carbonato

ANTE PRAIA

Frequência

PENEIRA
(mm)
4000
2000
1400
1000
0.750
0.500
0.350
0.250
0.177
0.125
0.088
0.064
<0.062
RESULTADO
TOTAL

100

10

PHI
-2
-2
-1
-1
0
1
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

/

/

PESO (g)

Peso antes do peneiramento úmido (g)
Peso após o peneiramento seco (g)
Peso da fração SILTE+ ARGILA (g)
Peso antes do ataque ao ácido (g)
Peso após do ataque ao ácido (g)
Peso do carbonato (g)
Porcentagem do carbonato

Frequência

100

10
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Mai/09
Jun/09
Jul/09
Ago/09
Set/09
Out/09
Nov/09

30

Média

32,2

Média

35,2

Média

34,6

Média

33

Média

28,30 Média

Salsa, gramíneas,
coqueiros
Salsa, gramíneas,
coqueiro
Salsa, gramíneas,
coqueiro
Salsa, gramíneas,
coqueiro
Salsa, gramíneas,
coqueiro
Salsa, gramíneas,
coqueiro
Salsa, gramíneas,
coqueiro
Salsa, gramíneas,
coqueiro
Salsa, gramíneas,
coqueiro
Salsa, gramíneas,
coqueiro

Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica
Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica

Deposição

Minerais
pesados

Dunas

Tipos de
sedimento

Erosão

Material poluente

Corpos
d’água

Vegetação

Data

Interferência
antrópica

Itens

Largura (m)

Apêndice A - Exemplo de análise ambiental da Pós-Praia.

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Fino

Sim

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Fino

Sim

Não

Sim

Embrionárias

sim

Médio

Sim

Não

Sim

Embrionárias

sim

Fino

Sim

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Médio

Sim

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Fino

Sim

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Fino

Sim

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Médio

Sim

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Fino

Sim

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Fino

Sim

30,1

Média

Dez/09

32,6

Média

Jan/10

30

Média

32

Média

32,5

Média

Salsa, gramíneas,
coqueiro

Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica.

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Fino

Sim

35

Média

Salsa, gramíneas,
coqueiro

Vidros, plástico, orgânico,
cerâmica

Não

Sim

Embrionárias

Sim

Fino

Sim

Fev/10
Mar/10
Abr/10

Observações

Linha de Deixa

Lixo deixado pelos
banhistas

Lixo deixado pelos
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Minerais
pesados

Tipos de
sedimento

Erosão

Material
poluente

Estrutura
sedimentar

Interferência
antrópica

Data

Inclinação
do estirâncio
o
()

Itens

Largura (m)

Apêndice B - Exemplo de análise ambiental do Estirâncio.

Observações

Mai/09

85

6

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Jun/09

110

9

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Jul/09

132

9

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Ago/09

110

5

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Set/09

130

8

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Out/09

120

9

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Nov/09

100

9

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Dez/09

85

9

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys
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Jan/10

95

9

123

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Fino

Sim

Presença de recifes
sendo descoberto pelo
movimento dos
sedimentos

Fev/10

110

6

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Mar/10

100

6

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys

Abr/10

85

9

Não

Marcas de onda, corrente, estratificação,
escorregamento, espraiamento, linha de deixa,

Restos orgânicos, petróleo e
derivados, plástico, palito de picolé

Não

Fino

Sim

Passagem de buggys
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Mai/09

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Jun/09

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Jul/09

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Ago/09

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Set/09

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Out/09

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Nov/09

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Dez/09

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Jan/10

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Fev/10

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Mar/10

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

Abr/10

Não

Arenito Não

Mergulhante

Fino

sedimento

Tipos de

onda

Data

Tipo de

antrópica

poluente

Interferência

Material

Itens

Recifes

Apêndice C - Exemplo de análise ambiental do Antepraia.

Observações

Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
Sedimentos de coloração escura, devido aos minerais pesados e por estar próximo
de arenitos,
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Apêndice D - Exemplo de planilha do Sistema de Análise Granulométrica - SAG
Amostra

MAI_09_P1_AP
D(MM)

PHI

Monitoramento Geoambiental na Praia de Genipabu/RN.
Profundidade
5 cm
Peso inicial
100g
Data
mai/09
Peso final
100g
Peso
Freqüência
Freqüência
Teor de carbonado %
18,49
%
Acumulada
Classificação por
0
0
0
Frequência simples

4
-2
2,8284 -1,5
2
-1
1,4142 -0,5
1
0
0,7071
0,5
0,5
1
0,3536
1,5
0,25
2
0,1768
2,5
0,125
3
0,0884
3,5
0,0625
4
0,0442
4,5
Classificação Shepard

0
0
0,08
0,07
0,08
0,11
0,22
1
2,34
6,5
34,5
50,04
5,06

0
0
0,08
0,07
0,08
0,11
0,22
1
2,34
6,5
34,5
50,04
5,06

0
0
0,08
0,15
0,23
0,34
0,56
1,56
3,9
10,4
44,9
94,94
100
-9

Seixo
Cascalho
Areia muito grossa
Areia grossa
Areia média
Areia fina
Areia muito fina
Silte
Arqila

0
0
0,15
0,19
1,22
8,84
84,54
5,06
0

Classificação pela média

=> AREIA MUITO FINA <=
Classificação Larsonneur (Dias/96)
AL1e
Areia litoclástica fina a m.fina
Indefinido

Percentis

PHI5
PHI75

2,59 PHI16
3,8 PHI84

3,081 PHI25
3,891 PHI95

Parâmetros estatísticos
Mediana
3,551
Média
3,507
Selecionamento
0,342
Assimetria
-0,26
Curtose
0,989
Curtose (norm)
0,497
Histograma de Barras

3,212 PHI50
4,006

3,551

Classificação textural de Folk

AREIA
MUITO BEM SELECIONADA
MESOCURTICA
ASSIMETRIA NEGATIVA
Curva Cumulativa
120
100
80
60

40
20
0
-4

-2

0

-20
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