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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de defesa de mestrado em Geografia da UFRN, intitulado Dinâmica 

Ambiental da Planície de Deflação do Litoral de Extremoz/RN e implicações das normativas 

legais no processo de organização territorial, tem como objetivo geral analisar a planície de 

deflação do referido município, numa perspectiva geossistêmica, e confrontar como os 

aspectos legais ambientais influenciam na organização desse litoral. As planícies de deflações 

são áreas consideradas frágeis ambientalmente, mas vem sendo ocupadas pelo processo de 

expansão urbana ao longo dos anos, e incitando problemas frequentes de inundação nos 

espaços que foram construídos, além dos efeitos da expansão urbana interferir na dinâmica 

ambiental destas áreas, uma vez que impedem o transporte natural de sedimentos pelos 

ventos. Ocorre que, muitas vezes, essa dinâmica do ambiente não é, ou não foi, considerada 

pela legislação ambiental, causando diversos problemas na gestão ambiental desses espaços. 

A necessidade de se entender a dinâmica ambiental das planícies de deflações não é um caso 

específico para a zona costeira do Município de Extremoz, já que essa paisagem ocorre em 

diversos trechos do litoral do Estado do Rio Grande do Norte. Mas em decorrência do 

município apresentar parte do seu território costeiro protegido (setor Sul) por legislação 

específica de unidade de conservação da natureza e a outra parte por leis mais abrangentes 

(setor Norte), além dos interesses evidentes de ocupação desses espaços que ocorrem aí em 

quase todo o litoral, foram os principais motivadores da proposição deste projeto nesta 

localidade. Conclui-se que a abordagem geossistêmica trouxe importantes contribuições para 

o entendimento do planejamento territorial desses espaços, uma vez que há necessidade de se 

identificar as interações existentes entre os sistemas ambientais e a sociedade para se 

compreender os conflitos existentes na organização do território e como as normativas legais 

influenciam neste processo. 

 

Palavras-chaves: Planície, Deflação, Dinâmica, Ambiental, Dunas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The following work of Master’s degree in Geography at UFRN is entitled Environmental 

Dynamics of Deflation Plains on the coastline of Extremoz/RN and implications of legal 

norms in the process of territorial organization. Its main purpose is to analyze the deflation 

plains of the aforementioned municipality. Through a geo-systemic perspective, this work 

aims to confront how the legal-environmental aspects about these plains interfere in the 

organization of this coastline. The deflation plains are considered environmentally fragile 

areas, but they have been occupied by the process of urban expansion over the years. The 

results of this occupation are the frequent flooding problems in the surroundings of the 

constructed spaces. In addition, the effects of the urban expansion interfere on the 

environmental dynamics of those areas, once they prevent the natural transport of sediments 

by the winds. What happen very often is that this environmental dynamics are not, or were 

not, considered by the environmental legislation. This creates several problems in the 

environmental management of these spaces. The necessity to understand the environmental 

dynamics of the deflation plains is not a specific case for the coastline of Extremoz, since this 

landscape occurs in other coastal areas of the state of Rio Grande do Norte. The main 

motivation to study Extremoz is that the south part of its coastline is protected by the 

legislation of the a nature conservation unit; while the north part of the coastal areas is 

protected by broader legislation. Moreover, the increasing interest in the occupation of these 

areas is another reason for pursuing this subject.  We conclude the geosystemic approach 

brought important contributions to the understanding of the territorial planning of these 

spaces, once the need to identify the existing interactions between environmental systems and 

society to understand the existing conflicts in the organization of the territory and how the 

legal norms influence this process. 

 

Keywords: Plains, Deflation, Dynamics, Environment, Dunes. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

  

 O local da pesquisa ocorreu na zona costeira do Município de Extremoz, onde ficam 

compreendidas as praias, planícies de deflação e campo de dunas móveis. Esta área fica a 

Norte de Natal, capital do estado, e atualmente é ocupada tanto por casas de veraneio, como 

por residências fixas e atividades de cunho turístico. O acesso principal até a área, a partir da 

capital, ocorre pela Zona Norte de Natal, seguindo pela RN 303 que dá acesso as Praias de 

Redinha Nova, Santa Rita, Jenipabu, Barra do Rio, Graçandu e Pitangui (Figura 01). 

 

 
Figura 01 – Localização da área de estudo. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar. (Fev./ 2012). 
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As maiores pressões de ocupação humana no Brasil concentram-se na Zona Costeira, 

considerada patrimônio nacional pela Constituição Federal do Brasil de 1988, e diante das 

crescentes discussões ambientais a nível mundial, o poder público e a coletividade receberam 

o dever de defender e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, de 

maneira ecologicamente equilibrada para manter a qualidade de vida da população. Nessa 

perspectiva, não somente a zona costeira, como a Mata Atlântica passaram a integrar esse 

patrimônio natural, aonde a sua utilização deve ocorrer na forma de lei e dentro de condições 

que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais 

(BRASIL, 1988a). 

No âmbito dessa exigência constitucional, foi criado no ano de 1988, o Plano Nacional 

de Gerenciamento Costeiro (PNGC), através da Lei Federal nº 7.661, a qual incorporou 

também os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente – Lei Federal nº 6.938/1981. No 

ano de 2004 o PNGC foi regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.300, dispondo sobre regras 

de uso e ocupação da zona costeira, estabelecendo critérios de gestão da orla marítima, onde 

são oferecidos inúmeros instrumentos para efetivação da gestão. 

Na competência estadual foi criado o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, por 

meio da Lei Estadual nº 9.650/1996, e para a faixa litorânea Leste do Estado do Rio Grande 

do Norte (RN), foi estabelecido o Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Oriental, a 

Lei Estadual nº 7.871/2000. Em função da faixa do litoral do Estado do RN existirem 

fragmentos vegetais do bioma Mata Atlântica, há todo um arcabouço legal direcionado para 

este assunto em específico. 

A Mata Atlântica já era protegida por meio da Lei Federal nº 4.771/1965, que instituiu 

o Código Florestal brasileiro, entre outras formas de vegetação, inclusive a que se desenvolve 

na zona costeira, a exemplo da cobertura vegetal fixadora de dunas, amplamente conhecida 

como restinga (integrante da Mata Atlântica). Mas devido à ameaça contínua de extinção 

desse bioma, foi instaurada a Lei Federal nº 11.428/2006, dispondo sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa da Mata Atlântica. Outras leis normativas específicas acerca 

deste espaço, estão em constante processo de discussão no Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), o qual estabelece diversas regras através de resolução, muitas delas 

lançadas no ano de 2011, especificamente para a vegetação de restinga. 

Esse arcabouço jurídico federal é complementado pelas leis estaduais e, 

principalmente, municipais, quando estados e municípios implementam seus planos de 

gerenciamento costeiro, seus zoneamentos, seus planos diretores e códigos de meio ambiente, 

colaborando para o exercício legal de cuidado ao meio ambiente. 
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Mesmo diante de uma série de leis, a grande concentração populacional nas áreas 

costeiras1 exerce uma pressão contínua sobre o meio ambiente, promovendo muitas vezes a 

degradação ambiental da zona costeira. Fato este que não deve ser generalizado. 

Em algumas normativas é possível encontrar incompatibilidades em sua aplicação, 

através do estabelecimento de termos e definições fixas que não estão necessariamente 

harmonizados com o caráter dinâmico da natureza, por nem sempre considerarem critérios 

técnicos, tais como delimitações geográficas, processos hidrológicos, geomorfológicos e 

sociais em constante transformação.  

A aplicação das leis e exercício da gestão ambiental do espaço podem se tornar 

contraditórios em diversos momentos, travando a sua funcionalidade diante do crescimento 

urbano e da necessidade de utilização de recursos naturais. É comum ainda encontrar lacunas 

na legislação ambiental no âmbito do gerenciamento costeiro, pois algumas áreas geográficas 

do litoral não foram contempladas por leis específicas como exigido pela própria constituição 

federal, ou os termos legais implantados, gerarem dúvidas em sua aplicabilidade. 

Nesse contexto normativo, pode ser utilizado o exemplo para a planície de deflação do 

Município de Extremoz no RN, uma vez nesses espaços ocorrem recursos naturais que por 

vezes recebem designação diferente tanto na literatura quanto nas leis, criando dificuldade 

para gestão dessas águas. A falta de padronização de termos e conceitos, e a criação de áreas 

especiais na zona costeira com normativas específicas para elas, podem resultar em diferentes 

cuidados com os recursos naturais e como deve ocorrer a organização espacial, mesmo que 

toda a zona costeira de Extremoz apresente similaridades em sua paisagem. 

A legislação do Município de Extremoz contém diretrizes em seu escopo que podem 

ser incompatíveis em alguns aspectos, o que reflete diretamente na organização territorial. Isto 

pode ser explicado pela não consideração das características físicas do ambiente, dos 

processos atuantes e dos resultados da constante troca de matéria e energia que constituem a 

dinâmica da natureza local, a qual tem influência pelas atividades humanas.  

São inúmeros os fenômenos naturais que ocorrem na zona de contato entre a litosfera, 

atmosfera e a hidrosfera, portanto, para entender os seus efeitos, faz-se necessária à 

compreensão das interações entre os elementos naturais e das intervenções humanas já 

existentes para a realização do planejamento do território, uma vez que as propostas para a 

                                                 
1 O Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a população do RN é de 

3.168.133 habitantes, sendo que somente os municípios do litoral Leste ou litoral oriental conforme as zonas 

econômicas definidas pelo estado do RN, somam 1.199.262 habitantes, correspondendo a quase 40% da 

população que ocupa os município litorâneos - de Baía Formosa a Rio do Fogo. 
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organização do espaço e manutenção das atividades humanas acabam sendo incorporadas aos 

textos jurídicos.  

Nos estudos encontrados, não foi observado um aprofundamento no que se refere ao 

ambiente específico da planície de deflação de Extremoz, com exceção do Plano de Manejo 

da Unidade de Conservação de Jenipabu. 

Na prática, as planícies de deflações deste município têm tido intervenções há algumas 

décadas e ainda continuam as tentativas de ocupação nos dias atuais, mesmo com o advento 

de diversas normativas legais de caráter restritivo. A ocupação ou a tentativa de ocupação 

ocorre por parte do poder público, de investidores privados e das comunidades ali existentes, 

mesmo dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental (APA) de Jenipabu, que teve no 

ano de 2009 aprovada uma lei específica (Lei Estadual nº 9.254) determinando algumas zonas 

passíveis de ocupação e outras impedidas de intervenção, inclusive com tópicos versando 

especificamente sobre a planície de deflação.  

Ainda que tenham sido estabelecidas as possibilidades de intervenção nas faixas que 

compreendem a planície de deflação (definida como zona passível de ocupação pela lei da 

APA), a avaliação de projetos para ocupação da área é sempre demorada e dotada de uma 

série de investigações e estudos complexos por parte da instituição responsável pela gestão 

ambiental. Isto porque existe carência de informações que melhor demonstre as características 

deste ambiente e suas fragilidades perante a interferência humana na dinâmica natural da área, 

bem como existe desencontro entre os termos legais nem sempre conceituados tecnicamente. 

Sendo um espaço fortemente marcado pela atuação dos ventos na mobilização de 

sedimentos e pela superficialidade do lençol freático, existe dificuldade no tipo de 

infraestrutura básica a ser adotada para à urbanização, e de maior atenção pelo poder público 

na administração das áreas consideradas protegidas pela legislação ambiental, ou mesmo 

daquelas que não são consideradas em normativas, mas apresentam aspectos vulneráveis 

diante da ocupação pelo ser humano.  

Um problema comum que pode ser citado neste tipo de ambiente, está relacionado ao 

transporte de sedimentos das dunas móveis que acabam resultando na expansão da área da 

planície de deflação, ou seja, não são morfologias fixas, apresentam uma dinâmica que pode 

mudar num curto período de tempo, enquanto a legislação não apresenta o mesmo ritmo, 

causando conflitos socioeconômicos bastante frequentes. 
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Um exemplo de situação quanto à intervenção em planície de deflação e dunas, foi 

percebido na reportagem de 29 de abril de 2008, no jornal Tribuna do Norte2, na matéria de 

Emanuel Amaral, ao divulgar que corre processo judicial no Ministério Público Federal 

(MPF), quanto às possibilidades de ocupação das planícies de deflação:  

 

“apesar de a última resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Conama) dar limites à construção sobre dunas, o último entendimento do 

Ministério Público Federal, que está orientando os projetos, é de que não 

devem mais ser permitidas novas obras em dunas. O MPF quer ainda 

restringir a edificação sobre as planícies de deflação (espaço entre a 

praia e os montes que levam areia às dunas) em 20% da área que ela 

ocupa. ‘Estamos negociando para aumentar esse percentual, ou os novos 

empreendimentos serão inviabilizados’, disse o especialista, ressaltando que 

é preciso que cada caso - considerando principalmente se já existe ocupação 

na área - seja estudado e tratado de maneira diferente”. (grifo nosso) 

 

Outro exemplo de dificuldade, agora pertinente à gestão ambiental na planície de 

deflação em Extremoz, ocorreu durante o licenciamento ambiental de um empreendimento 

turístico, denominado de Polo Pitangui, o qual durou aproximadamente 05 (cinco) anos, 

mesmo que previsto na resolução do CONAMA nº 237/1997 que o trâmite seria de 06 (seis) 

meses ou no máximo 01 ano quando apresentado o estudo, isto porque houve intervenção 

jurídica onde muito se discutia sobre aqueles espaços.  

Devido às dúvidas decorrentes do estudo ambiental apresentado no licenciamento, o 

Ministério Público Estadual (MPE) solicitou a elaboração de um laudo técnico por 

profissionais pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para 

identificar os espaços com possibilidade de utilização baseando-se em questões de ordem 

técnica, principalmente para direcionar a possibilidade de uso das planícies de deflação e 

campos de dunas.  

O objetivo do MPE era de que fossem identificadas as áreas realmente possíveis de 

ocupação pelo empreendimento. O laudo apontou na época uma dificuldade em definir a 

utilização da planície de deflação, conforme se constata neste fragmento: “Áreas conflitantes 

foram basicamente localizadas na faixa definida por superfície de deflação, onde existem 

vários corpos de dunas ativas cobertas por vegetação de restinga (dunas parabólicas 

compostas), além das dunas primárias (dunas frontais) localizadas na frente da praia, com 

                                                 
2 http://tribunadoNorte.com.br/noticia/empresarios-da-construcao-civil-analisam-investimentos/74112 
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enorme importância na proteção e estabilização da costa”3 (grifo nosso). Onde se lê 

“superfície de deflação”, leia-se também “planície de deflação”, por não haver um consenso 

definitivo sobre o termo, indicando ser um termo de origem regional. 

Diante das discussões acerca das planícies de deflações, e da necessidade da 

regularização da unidade de conservação de uso sustentável, a APA de Jenipabu, no 

Município de Extremoz/RN, fez com que o órgão ambiental estadual, em resposta a 

solicitação do Juiz da Comarca de Extremoz, iniciasse uma série de pesquisas para tratar do 

tema.  

Foi quando o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA-

RN) definiu o que seria a planície de deflação para subsidiar a aplicação localizada da lei que 

trata do zoneamento da APA de Jenipabu, já que os licenciamentos ambientais nesses espaços 

comumente tem causado discussões de ordem técnica e legal quanto as possibilidades de 

utilização de alguns trechos que apresentam corpos d’água, vegetação, além de dunas 

isoladas.  

A necessidade de se entender a dinâmica ambiental das planícies de deflações não é 

um caso específico para a zona costeira do Município de Extremoz, já que essa paisagem 

ocorre em diversos trechos do litoral do Estado do Rio Grande do Norte. Mas em decorrência 

da singularidade do município em apresentar uma Área de Proteção Ambiental protegida por 

legislação específica e outra área abrangida por leis mais gerais, e os interesses evidentes de 

ocupação desses espaços em quase todo o litoral, foram os principais motivadores da 

proposição desta pesquisa nesta localidade.  

Diante da situação apresentada, acredita-se que a ciência geográfica, através do estudo 

da paisagem, amparada nos geossistemas, pode contribuir para o planejamento territorial 

desses espaços, uma vez que há necessidade de se caracterizar os ambientes naturais e 

identificar as interações e processos existentes entre os sistemas ambientais físicos e a 

sociedade para a compreensão da realidade da área.  

A área de abrangência desta pesquisa, toma como ponto de partida a relação existente 

entre a planície de deflação com o sistema praial e o sistema dunar, constituindo uma 

paisagem marcada por sedimentos arenosos eólicos que compõe a planície costeira do 

Quaternário (ANGELIM, 2007). Compreende assim, toda a faixa da zona costeira de 

Extremoz, desde a praia a Leste, até o final dos campos de dunas móveis a Oeste, por estarem 

                                                 
3 Laudo técnico elaborado por conSultores a pedido do Ministério Público Estadual para o processo de 

licenciamento ambiental 2005-001356/TEC/LP-0082 no IDEMA, disponível em www.rnbrasil.grupo-

sanchez.com.br/images/rnbrasil/0008.pdf (acesso em jan 2011).  
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em interação direta através dos processos atuantes, que permitem a constante troca de matéria 

e energia entre eles.  

Além disso, a expansão urbana sobre a planície de deflação tem demonstrado 

alterações na morfodinâmica dos campos de dunas móveis e praias adjacentes, onde são 

verificados problemas de acentuação dos processos erosivos e maior frequência de 

alagamentos, daí a decisão pela escolha da área. 

De uma maneira geral, acredita-se que o estudo da dinâmica ambiental da planície de 

deflação poderá trazer respostas mais concisas acerca de questionamentos ou dúvidas que tem 

sido com frequência presenciadas em discussões técnicas entre sociedade e poder público. 

Questões como: O que é exatamente a planície de deflação? Qual a sua gênese e como 

ocorreu sua evolução? Qual a sua dinâmica natural? Elas estão ativas ou estabilizadas?  E para 

o interesse especial deste trabalho tem-se: Quais são as leis aplicáveis nas planícies e como 

interferem no ordenamento territorial? E outros quesitos que dificultam o planejamento do 

território e interferem na evolução da paisagem; sendo estas as principais perguntas que 

motivaram esta pesquisa.  

 

1.1 Objetivos 

 

Diante das colocações, esta pesquisa propõe como objetivo geral, analisar as 

características da planície de deflação do Município de Extremoz/RN confrontando como os 

aspectos legais ambientais influenciam na organização desse espaço.  

Dentre as especificidades a serem analisadas, tem-se:  

a) caracterizar o sistema ambiental físico da área de estudo;  

b) analisar a legislação ambiental incidente na área de estudo para checar as principais 

restrições sobre o uso do espaço e que direcionam a uma organização espacial. 

 

1.2 Estrutura do trabalho e procedimentos metodológicos 

 

O presente trabalho foi estruturado em cinco partes que correspondem aos seguintes 

capítulos: Capítulo I – Introdução; Capítulo II – Referencial Teórico; Capítulo III – Dinâmica 

ambiental da planície de deflação; Capitulo IV – Restrições ambientais e organização espacial 

da zona costeira e; Capítulo V – Considerações Finais. 

No Capítulo I (INTRODUÇÃO) buscamos problematizar a realidade atual da 

planície de deflação do Município de Extremoz, frente aos questionamentos que ocorrem com 
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a aplicação da legislação ambiental, ou falta dela, interferindo na organização do espaço sem 

considerar a dinâmica ambiental da área, afetando sobremaneira o sistema ambiental físico da 

área. Neste tópico são observados brevemente alguns aspectos da área como forma de 

reconhecimento da área de estudo. 

No Capítulo II (REFERENCIAL TEÓRICO) mostramos o referencial teórico 

necessário para subsidiar a discussão da dinâmica ambiental da planície de deflação, que 

através de abordagens da geomorfologia costeira e dos princípios dos geossistemas, 

possibilitarão compreender melhor os fenômenos naturais que atuam no local e como tem 

acontecido a relação do ser humano com este ambiente. 

No Capítulo III (DINÂMICA AMBIENTAL DA PLANÍCIE DE DEFLAÇÃO) se 

apresentam as características ambientais da área, respaldado no entendimento dos processos e 

interações que existem nas planícies de deflação, explicando assim a sua dinâmica ambiental 

(Figura 02).  

Foi fundamental a análise das bibliografias existentes acerca do litoral de Extremoz, 

entre outras áreas do Rio Grande do Norte que apresentam especificidades similares.  

Necessário se fez a investigação da evolução morfológica da planície de deflação 

desde a década de 1970 aos dias atuais, utilizando-se da interpretação de fotografias e 

imagens aéreas, e fotografias terrestres, que auxiliaram na caracterização e entendimento das 

mudanças que visualmente estão descritas no capítulo em questão. 

A interpretação ocorreu em fotografia aérea em preto e branco (076 AS-388) datada 

do ano de 1970, na escala de 1:70.000 cedida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e 

correspondente a vôos realizados pelo Serviço Aéreo Cruzeiro do Sul.  

Foram utilizadas fotografias aéreas em preto e branco cedidas pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), datadas de 1978, na escala 

1:8.000, porém só abrangiam parte da área de estudo em seu setor Sul.  

Foi analisada a imagem aérea do satélite LANDSAT-5 do ano de 1988, obtida 

gratuitamente no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a qual permite a 

composição de bandas para visualização colorida, porém a escala não favorece a visualização 

de detalhes por não ser possível escala maior que 1:50.000, uma vez que há distorção.  

Uma série de fotografias aéreas do ano de 1997, também em preto e branco e na escala 

de 1:8.000, foram utilizadas. Elas foram cedidas pelo IDEMA, porém são originárias de 

levantamento realizado pela Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU).  
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Foram obtidas ainda fotografias aéreas coloridas do ano de 2003, cedidas pela 

Prefeitura de Extremoz, obtidas na escala 1:2.000, pela Fotocad Geoprocessamento e 

Engenharia Ltda.  

E por último foram observadas as fotografias aéreas coloridas cedidas pela Secretaria 

de Estado do Turismo (SETUR), referentes ao ano de 2006, e que permitiram visualização 

adequada até a escala 1:5.000, estas últimas também serviram de referência cartográfica para 

realizar georreferenciamento de todas as imagens mais antigas. Com base na interpretação das 

imagens, também foi realizado reconhecimento de campo. 

A caracterização do sistema ambiental físico da área consistiu em levantamento de 

dados quanto: ao clima, a geologia, a geomorfologia, o solo, os recursos hídricos e a 

vegetação, focando no entendimento dos processos e interações que atuam na construção da 

paisagem. No entendimento da dinâmica ambiental da área não podem ser descartadas as 

interferências que o ser humano ocasiona no ambiente, por isso nesta fase também serão 

considerados aspectos humanos locais que tem de alguma forma interagido com o sistema 

físico e como se encontra a organização espacial da área. 

Especificamente em relação ao clima, foram coletados dados junto às instituições 

oficiais, tais como Estação Meteorológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN em Natal), Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), 

Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET), Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que contém 

bancos de dados de séries históricas a nível local e regional, principalmente relacionados aos 

índices de precipitação, velocidade, constância, intensidade e direção dos ventos, insolação e 

temperaturas. 
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Figura 02 – Fluxograma do método de trabalho para compreensão da dinâmica ambiental. 

Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar. (Fev./ 2012). 

 

No Capítulo IV (RESTRIÇÕES AMBIENTAIS E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

DA ZONA COSTEIRA) foram analisados os aspectos legais focados na questão ambiental e 

que demonstram ao longo dos anos uma tendência de restrição na utilização dos espaços 

litorâneos, inclusive abordagens sobre elementos existentes na planície de deflação e outros 

locais situados na área estudada.  

As normativas legais foram analisadas sob uma ótica dos espaços que passaram a ser 

protegidos progressivamente e que apresentavam a possibilidade de restrição de uso, devido a 

sua condição considerada mais frágil, o que influenciaram ou deveriam influenciar na 

organização do espaço.  

Foi realizada análise da evolução da ocupação do espaço litorâneo de Extremoz ao 

longo das décadas de 1970, 1990 e 2000, ficando evidente que as interferências humanas 

decorrentes da expansão urbana sobre o sistema praial e dunar, bem como na própria planície 

de deflação, ocasionaram quebra no processo de sedimentação das areias eólicas, favorecendo 

a erosão das superfícies expostas, e, por conseguinte uma maior expansão das áreas com 

afloramento de lençol freático e desenvolvimento de vegetação pioneira.  
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E, por último no Capítulo V (CONSIDERAÇÕES FINAIS) tentamos sintetizar 

objetivamente qual a dinâmica ambiental da planície de deflação de Extremoz atualmente, 

bem como identificar os principais desencontros que ocorrem no meio jurídico que acabam 

por interferir nesta dinâmica e na organização do espaço, enfatizando os principais resultados 

da pesquisa. 

 

1.3 Reconhecimento da área de estudo 

 

O recorte espacial da área de realização da pesquisa abrange a zona costeira do 

Município de Extremoz, no estado do Rio Grande do Norte. A delimitação da área 

compreende a planície de deflação, a qual será devidamente caracterizada no presente estudo, 

e os principais sistemas ambientais que interagem com a mesma, ou seja, as praias e dunas 

frontais (limite Leste) e o campo de dunas móveis (limite Oeste), sendo facilmente 

identificável o recorte espacial como sendo toda a superfície arenosa de origem eólica e de 

formação recente. 

Objetivando facilitar a análise da área estudada, por ser extensa, e por apresentar 

algumas diferenças tanto no que se refere às características naturais, quanto à incidência de 

normativas legais diferenciadas, foi realizada a divisão dela em dois setores, o Norte, que 

compreende o trecho entre a foz do rio Ceará-Mirim em direção ao Norte, na praia de 

Pitangui, e o setor Sul, que compreende o trecho entre a foz do rio Ceará-Mirim seguindo para 

Sul, na praia da Redinha Nova (Figura 03). 
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Figura 03 – Mapa de localização da área de estudo na zona costeira de Extremoz/RN. 

Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar. (Fev./ 2012). 
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A paisagem é constituída por formas de relevo comum do litoral Leste do RN, 

concentrando na área de estudo: campo de dunas móveis, planície de deflação e praias com 

dunas frontais, onde a planície de deflação possui atualmente áreas com processo de ocupação 

urbana já consolidada (ver Figura 04). 

Importante destacar no setor Sul da área da pesquisa, e estendendo-se desde a praia de 

Redinha Nova até Jenipabu, existe uma área de 1.739 hectares delimitada por legislação 

específica que cria uma Unidade de Conservação na categoria do grupo de Uso Sustentável, a 

Área de Proteção Ambiental de Jenipabu (APA de Jenipabu).  

A mesma foi instituída pelo Decreto Estadual nº 12.620, de 17 de maio de 1995, com o 

objetivo de ordenar o uso, proteger e preservar os ecossistemas de praias, Mata Atlântica e 

manguezal; lagoas, rios e demais recursos hídricos; dunas; espécies vegetais e animais, onde 

são permitidos usos e atividades, orientados e estabelecidos a partir de um plano de manejo e 

de um zoneamento ecológico-econômico (ZEE). Porém, somente mais recentemente é que seu 

ZEE foi elaborado e tornado válido através da Lei Estadual nº 9.254 de 06 de outubro de 

2009. 

 

 
Figura 04 – Ocupação na praia de Santa Rita, com edificações avançando para além da planície 

de deflação, sobre campos de dunas. 
Fonte: Ronaldo Diniz, IDEMA, 2010. 

 

 Com a criação do ZEE foram estabelecidas as zonas dentro da APA de Jenipabu em 

que era possível se edificar, tal como a planície de deflação (com restrições), e as zonas 

proibidas de ocupação, dentre elas as dunas móveis. Mas percebe-se que o processo de 

expansão urbana já havia consolidado uma série de edificações nesses espaços (Figura 04), 

inclusive os protegidos legalmente, apesar de nem sempre terem sido assim considerados. 
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 A seguir são apresentados alguns dados importantes acerca da área de estudo, 

passando também por uma breve caracterização do Município de Extremoz. 

O Município de Extremoz-RN, onde se situa a área de estudo desta pesquisa, 

confronta-se com o limite Norte da capital do Estado, Natal. A área de estudo pode ser 

reconhecida por conter praias bastante divulgadas no meio turístico, tais como: Redinha 

Nova, Santa Rita, Jenipabu, Barra do Rio, Graçandu e Pitangui, que tem acesso através das 

rodovias estaduais: RN 303, 304 e 306, a partir da Zona Norte de Natal; ou alternativamente 

pela BR 406 e 101 até as referidas RNs, acrescentada a RN 305, para o caso da Praia de 

Pitangui (Figura 05). 

 

 

LEGENDA 

 

 
▲Norte – Escala: 1.500.000 

Figura 05 – Croqui do sistema rodoviário com detalhe para Natal e Extremoz. 
Fonte: Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte - DER (1:500.000), 2010. 

  

Extremoz está na região classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) como microrregião de Natal e mesorregião Leste Potiguar, e possui uma população 

atual de 24.569 habitantes, concentrada numa área territorial de 139 km², aproximadamente 

(IBGE, 2010). A área de estudo ocupa uma área de 2.162 hectares, se estendendo por toda a 

zona costeira de Extremoz, possuindo um viés econômico voltado para o turismo de sol e mar, 

sendo inicialmente ocupada por pessoas que fixaram segunda residência, e mais recentemente 

tem-se instaurado a ocupação por primeira moradia, em alguns locais. 

O turismo constitui-se na mais recente atividade econômica instalada em Extremoz, 

desenvolvendo-se um processo de ocupação de seu espaço litorâneo através de equipamentos 
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ou serviços, que proporcionou o consumo do próprio espaço turístico – meio ambiente, 

padrões comportamentais da população local, recursos naturais e construídos 

(NASCIMENTO, 2008). 

É uma atividade econômica que promove transformações espaciais e novas relações de 

trabalho no litoral estudado. Proporcionou ainda crescimento urbano e também problemas 

ambientais existentes em qualquer espaço onde o ritmo do planejamento não acompanha o 

ritmo das transformações, tal como a geração de resíduos, degradação da cobertura vegetal, 

contaminação do aquífero e ocupação de espaços inapropriados, por vezes protegidos 

legalmente (NASCIMENTO, 2008). 

Através do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), houve um 

oferecimento de crédito ao setor público para criar situações favoráveis à expansão e melhoria 

da qualidade da atividade turística. 

No litoral de Extremoz as primeiras ocupações eram estritamente associadas à pesca 

artesanal, entre outras populações que exerciam práticas agropecuárias, encontrando-se 

comunidades rurais e de pescadores isoladas e sem interesses focados no turismo. Com o 

interesse da população no lazer da orla, vieram às ocupações por casas de veraneio ou 

segundas residências, para o aproveitamento dos feriados e finais de semanas, cujo momento 

resultou na expansão urbana do litoral do município. Por último, houve a ocupação pela 

atividade turística, onde foram instalados equipamentos responsáveis por uma maior 

dinamização local (NASCIMENTO, 2008). 

Pela fragilidade dos ambientes, ocorre a necessidade de um planejamento para a 

ocupação de seu espaço, porém durante muitos anos o litoral de Extremoz não recebeu o 

devido planejamento e gestão, e a fiscalização e acompanhamento administrativo e técnico 

para o local não conseguiu frear a ocupação, mesmo que a área fosse enquadrada enquanto 

ambiente rural em quase todo o espaço costeiro e de dinâmica ambiental relevante. 

Para Marcelino (1999) enquanto ocorreu o predomínio das atividades associadas ao 

setor primário da economia, a ocupação da zona costeira obedeceu às condições naturais do 

ambiente. A dinâmica costeira e o relevo eram preservados e havia a escolha dos locais mais 

adequados para o estabelecimento de núcleos populacionais. Os núcleos de pescadores 

assentavam-se em regiões protegidas do vento e do risco de soterramento pelas areias 

acionadas pelos processos eólicos que formavam as dunas móveis, consequentemente tinha-se 

uma planície de deflação ativa em sua dinâmica natural. Selecionavam-se ainda espaços 

próximos as fontes de abastecimento de água, em trechos costeiros protegidos de inundações 

marítimas e fluviais. 
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Destacava-se em Extremoz uma organização espacial condizente com atividades 

predominantemente rurais de pequena magnitude comercial, como a pesca artesanal, a 

agricultura de subsistência e a pecuária voltadas praticamente para o abastecimento local, o 

que não oferecia a necessidade da expansão urbana e permitia a manutenção da paisagem 

natural (MARCELINO, 1999). 

Assim, no litoral de Extremoz somente existiam alguns núcleos nas principais praias 

que mantém seus nomes atualmente (Redinha Nova, Santa Rita, Jenipabu, Barra do Rio, 

Grançandu e Pitangui), com práticas rurais e paisagem constituída de brancas dunas e lençóis 

de areia, com algumas áreas de coqueirais, entre outros alguns espaços inundáveis com 

dinâmica associada às precipitações e a morfologia das areias eólicas. 

A urbanização litorânea ocorreu lentamente a partir desses núcleos, principalmente a 

partir da década de 80, quando de forma ainda incipiente foi realizado o parcelamento do solo 

para fins de loteamento. Nisso houve a destinação principalmente associada à construção de 

segundas residências para veraneio das classes média e alta da sociedade natalense, 

concentrando-se próximo as praias (NASCIMENTO, 2008). 

Somente mais recentemente, nos anos 90 e após o ano 2000 é que o cenário local foi 

conduzido a um crescimento mais acelerado, com presença de serviços de restaurante, hotel, 

pousada, equipamentos de lazer, comércio, investimentos públicos na infraestrutura básica e 

privado em algumas atividades produtivas associadas ao turismo, adequando uma nova 

configuração espacial daquele litoral (NASCIMENTO, 2008). 

Dentre os principais atrativos turísticos da área estudada, observados em campo, 

destaca-se o Aquário Natal, os passeios pelas dunas móveis por meio de buggys, dromedários 

e jegues, e visitas as lojas de produtos artesanais (também as barracas). Têm-se ainda os 

atrativos em lagoas, travessia de balsa e descidas radicais em “aerobunda” nas dunas, e por 

fim a própria faixa de praia, onde são oferecidos serviços de bar e restaurante, servidos com 

mesas e cadeiras na faixa de estirâncio e pós-praia. 

Dentre os principais problemas destacados para esse litoral, foram citados problemas 

como construção de obras públicas em locais inadequados, inundações sazonais, ausência de 

saneamento básico e estação de esgoto, destinação de lixo por vezes inadequada, uso indevido 

de recursos naturais para a construção civil e contaminação das águas subterrâneas pelas 

fossas e sumidouros (NASCIMENTO, 2008, NUNES, 2009). 

Nunes (2009) em sua proposta geo-ambiental, classifica o litoral de Extremoz como 

área de uso restrito e inadequado a diversos usos, mas merece atenção a restrição contra 
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instalação de fossas sépticas, estradas e edificações, obras enterradas e impedimentos para 

utilização de materiais da construção civil como areia e argila. 

Com base nas informações anteriores, percebe-se que a área definida na pesquisa, 

abrange um ambiente considerado frágil frente às ocupações e atividades econômicas que 

surgiram ao longo das décadas, em especial as ocupações por segunda residência tanto na 

planície, quanto em dunas, e o turismo que promoveu um novo arranjo espacial para a área. 

Tudo isso, foi ocorrendo ao mesmo tempo em que tanto as leis iam sendo desenvolvidas, bem 

como a própria estrutura administrativa do estado e do município foram ganhando força para 

atuar nesses locais, apesar da evolução pela qual a área passou e dos conflitos legais que 

passarão a ser observados neste trabalho. 
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CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Dinâmica ambiental numa perspectiva geossistêmica 

 

A compreensão da dinâmica ambiental de um local qualquer, requer considerar, não 

somente o comportamento dinâmico dos sistemas naturais, mas buscar relacionar como as 

formas de uso e ocupação, ou melhor, a configuração do espaço geográfico se inter-relaciona 

com a natureza. Por essa característica, é que tal fato toca muito de perto a geografia, na 

medida em que se propõe a ser uma ciência ponte entre os aspectos naturais e os aspectos 

humanos do planeta, entre as ciências naturais e as ciências humanas (MENDONÇA, 1997). 

Dentro da ciência geográfica, a área de geografia física tem cada vez mais buscado 

estudar a natureza, considerando seu próprio sistema de organização, encarando-a como um 

sistema com leis próprias. Porém, percebe-se também a tentativa contínua de amenizar a 

dicotomia existente entre natural e humano, e por isso, esta geografia, na contemporaneidade, 

através de novas teorias científicas, aborda a sociedade enquanto produtora de ações 

transformadoras do quadro natural, influenciando-o e sendo influenciada por ele 

(MENDONÇA, 1997). 

Esta nova abordagem só foi possível através do emprego da Teoria Geral dos 

Sistemas, Modelização e Quantificação, que marcaram profundamente a geografia física nas 

décadas de 1950 e 1960, permitindo, posteriormente, o surgimento da metodologia dos 

geossistemas, quando houve uma aproximação entre a geografia e a ecologia. Foi neste 

período que surgiram diversos ícones na geografia física, como Jean Tricart, Jean Dresh, 

Georges Bertrand, e outros que consideraram a relação de troca de forças e energia entre a 

sociedade e a natureza, situando a ação antrópica como pertencente ao quadro natural 

(MENDONÇA, 1997). 

Desde então, tem existido uma necessidade premente do entendimento das dinâmicas 

das paisagens no intuito de se evitar cada vez mais a degradação ambiental, colocada em 

outras palavras: a ameaça à natureza, por meio da demanda de recursos naturais e pressão 

contínua de ocupação do espaço. Enfoque maior tem sido dado aos fenômenos 

geomorfológicos para o tratamento destas questões, seja por um viés morfoclimático ou 

morfoestrutural, apesar de que, no discurso geossistêmico ocorre à necessidade de avaliar o 

sistema ambiental como um todo, pois, somente assim, ele contempla a análise da realidade 

ou a análise do espaço em sua totalidade. Discussões a parte quanto às influências estruturais 
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ou esculturais no tratamento geomorfológico, o que se deve compreender é que a paisagem 

sempre reflete a interação de processos (PENTEADO, 1980). 

A paisagem dentro da discussão científica geográfica, cuja noção originou-se entre os 

geógrafos alemães do século XIX numa perspectiva simplesmente fisionômica, foi redefinida 

mais recentemente como proposta de Georges Bertrand (1971, p.02), que assim a concebeu:  

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 

É, numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação 

dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos 

que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável, em perpétua evolução.  

 

O geógrafo frisou que não se trata somente da paisagem “natural”, mas da paisagem 

“total”, a qual integra todas as implicações da ação antrópica, sendo indispensável à noção de 

escala (têmporo-espacial) em seu estudo. E foi justamente nesta discussão de escala e de 

taxonomias para paisagem que G. Bertrand propôs uma classificação (síntese) da paisagem 

amparado no uso do termo geossistema, o qual deve incluir, em sua análise, elementos 

biogeográficos e antrópicos, sendo, portanto, uma base fundamental para os estudos de 

organização do espaço por ser compatível com a escala humana (BERTRAND, 1971), e a 

partir deste conceito é possível a compreensão do termo dinâmica ambiental, uma vez que a 

natureza não é estática, é sim o resultado de processos e constantes transformações. 

Os geossistemas, também designados como sistemas ambientais físicos, representam a 

organização espacial resultante da interação dos elementos físicos e biológicos da natureza 

(clima, topografia, geologia, águas, vegetação, animais, solos), sendo tratado especificamente 

dentro do campo de ação da geografia física. Os sistemas ambientais físicos possuem uma 

expressão espacial na superfície terrestre, funcionando através da interação dos fluxos de 

matéria e energia entre os seus componentes (CHRISTOFOLETTI, 1999).  

Mendonça (1997), coloca que o criador do termo/método geossistema foi o soviético 

Sotchava, que em 1962, utilizando principalmente os princípios sistêmicos e a noção de 

paisagem, propôs a conceituação de que o geossistema é a expressão dos fenômenos naturais, 

ou seja, o potencial ecológico de determinado espaço no qual há uma exploração biológica, 

podendo influir fatores sociais e econômicos na estrutura e expressão espacial, face aos 

processos dinâmicos. 

O próprio Sotchava (1977), esclarece que na perspectiva geossistêmica deve-se 

estudar não os componentes da natureza em si, mas as conexões entre eles. Bem como não se 

deve restringir à morfologia da paisagem e suas subdivisões, mas projetar-se para o estudo de 
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sua dinâmica, estrutura funcional e conexões, considerando inclusive os fatores 

socioeconômicos que acabam por influenciar as peculiaridades espaciais, sendo daí 

compreensível a utilização do termo dinâmica ambiental, utilizado para justificar a análise de 

um determinado ambiente e seu funcionamento/evolução. 

Entender a dinâmica ambiental de uma dada área passa pela noção de sistema, 

considerado como um conjunto de fenômenos que se processam mediante fluxos de matéria e 

energia. Esses fluxos originam relações de dependência mútua entre os fenômenos e como 

consequência o sistema apresenta propriedades que lhe são inerentes, diferindo da soma das 

propriedades dos seus componentes. Dentre uma dessas propriedades do sistema é que o 

mesmo possui uma dinâmica própria e por isso traz bastante resultado nos estudos do meio 

ambiente (TRICART, 1977). 

Considerando as afirmações dos autores, é possível compreender brevemente a 

dinâmica da área de estudo, quando adotada enquanto um sistema ambiental costeiro que é 

influenciado principalmente por processos eólicos e ainda por precipitações, ao tratar 

especificamente da planície de deflação. 

Nesse trecho do litoral do RN ocorrem elevadas precipitações sendo considerada uma 

região de clima tropical semi-úmido ou ainda quente e úmido, com chuvas concentradas entre 

fevereiro a agosto, e estiagem de setembro a janeiro (CHAVES, 2000; LIMA, 2011). 

Predomina na área uma vegetação rasteira (herbáceas), também designada como 

vegetação de formação pioneira ou restinga herbácea, cuja associação ao solo é mais 

proeminente do que qualquer relação com o clima (BRASIL, 1981a), as quais se apresentam 

dispersas, e por vezes densas, constituídas principalmente por gramíneas e ciperáceas, que se 

instalam sobre os sedimentos areno-quartzosos. Em alguns espaços são verificados alguns 

exemplares de coqueiros (CHAVES, 2000). 

É uma superfície arenosa com relevo plano a ondulado, predominantemente aplainado 

em forma de lençol, onde os depósitos arenosos são fracamente a moderadamente 

selecionados, estando sujeitos ao trabalho e erosão pelos ventos. Podem ser considerados 

como antigos pisos de dunas que migraram, restando uma superfície de erosão até atingir o 

lençol freático, um sedimento mais grosso ou ainda desenvolver-se uma vegetação 

(AMARAL et. al., 2008; MALTA, 2012). 

Os sedimentos praiais que são transportados pelos ventos depositavam-se nesses 

espaços e dali seguiam para alimentar os campos de dunas a Oeste da linha de costa, para 

onde sopram os ventos predominantemente de sudeste, mas atualmente a expansão urbana 
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serve de obstáculo a tal dinâmica, sendo possível tal afirmação ao serem comparadas 

fotografias aéreas atuais com as de algumas décadas passadas. 

 

2.2 O sistema ambiental litorâneo 

 

2.2.1. O ambiente costeiro 

 

Os principais tipos de costa se subdividem em costas primárias e secundárias, onde a 

primeira apresenta feições morfológicas resultantes do contato das águas com uma topografia 

previamente esculpida por agentes não-marinhos (estuário, por exemplo), ao passo que a 

segunda, tem sua topografia resultante de formas de erosão ou acumulação por processos 

marinhos (ilha barreira, por exemplo) (MUEHE, 2007). 

A costa ou litoral está repleta de processos costeiros em constante atuação – ventos, 

ondas, marés, correntes litorâneas e chuvas, os quais constituem a ação de agentes que 

provocam erosão, transporte e deposição de sedimentos, finalizando em modificações na 

configuração do litoral, periodicamente, em detrimento das trocas de energia entre os 

ambientes marinho, continental e atmosférico, que podem ou não ser reversíveis. 

Nesta combinação de ambientes, cujo resultado é uma parafernália de acidentes 

geográficos diferencialmente agrupados setor por setor, são verificados ecossistemas que se 

diferenciam daqueles formados em terra, cada um com significativa importância fisiográfica e 

ecológica. Ab’Saber (2000), já considerava que ao longo do litoral brasileiro incluem-se: 

estirâncios de praias arenosas, detritos calcáreos ou manguezais frontais, costões, grutas de 

abrasão e ranhuras basais, restingas, lagunas e lagos, deltas intralagunares, deltas e barras de 

rios, campos de dunas, mangues frontais e de estuários, canais, recifes areníticos, corais, 

linhas de costas de diferentes épocas, baías, recôncavos e canyons submarinos.  

É importante atentar que além dos processos costeiros, as regiões litorâneas não 

devem ser compreendidas somente enquanto uma faixa de terra emersa, banhada pelo mar, 

pois a linha de contato entre o relevo terrestre e as águas do oceano muda de acordo com a 

movimentação rítmica da água do mar sob a disponibilidade de sedimentos – marés, vagas e 

correntes (GUERRA e GUERRA, 2006).  

Tal linha de contado entre a terra emersa e o oceano também mudou no tempo 

geológico, quando houve inúmeras flutuações do nível marinho no decorrer do Neógeno, 

onde é possível distinguir formas aéreas atualmente submersas nas águas oceânicas, assim 
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como verificar a existência de formas e terraços escalonados, esculpidas pela morfogênese 

marinha a várias altitudes acima do nível do mar atual (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

Soma-se a região costeira a influência de fluxos de sedimentos advindos do sistema 

fluvial, que interage com os processos litorâneos, produzindo uma diversidade de ambientes 

deposicionais (ROSSETI, 2008).  

Sabe-se hoje que os rios/estuários levam consigo além dos sedimentos, uma série de 

minerais e organismos, influenciando a qualidade da água costeira, sendo possível atualmente 

estabelecer relações de causa e efeito entre as intervenções continentais e as respostas da zona 

costeira, ou seja, qualquer fenômeno natural ou não que venha a alterar a vazão fluvial e 

sedimentar que chega à embocadura, traz consequências sobre a morfologia, a qualidade da 

água e sobre os diversos ciclos de vida e biomas associados ao ambiente costeiro (NEVES e 

MUEHE, 2008). 

Diante desse conjunto de interações e processos, os sistemas deposicionais costeiros 

mais relevantes, segundo entendimento de Rosseti (2008), são: deltas, estuários ou vales 

fluviais afogados, ilhas barreiras, costas lineares e planícies de marés; ao contrário, existem 

costas erosivas que formam falésias e terraços de abrasão. 

Os efeitos climáticos e as condições do oceano são agentes diretos que transformam a 

costa, pois os ventos e as condições meteorológicas atuam sobre o oceano e provocam 

mudanças no clima de ondas e no nível médio do mar. Tais efeitos incidem diretamente nas 

formações rochosas e sedimentos costeiros, bem como nas áreas estuarinas, que somado o 

efeito das marés, há possibilidade de erosão ou agradação da linha de costa, além de poder 

proporcionar inundações em sistemas estuarinos e lagunares (NEVES e MUEHE, 2008).  

Os ventos são importantíssimos no estudo do sistema costeiro devido ao seu poder de 

transportar sedimentos e formar ambientes eólicos.  Desempenha dessa forma um importante 

papel no equilíbrio morfodinâmico das praias, pois o transporte eólico das areias mobilizadas 

pelas ondas é elevado no estirâncio quando a maré está baixa. Essas areias são retiradas pelos 

ventos da face da praia e alimentam dunas e lençóis de areia na planície costeira, e depois é 

“soprado” de volta para a praia de onde é mobilizado pelas ondas e correntes litorâneas 

(NEVES e MUEHE, 2008). 

Quando não existem condições de retorno dos sedimentos das dunas (frontais) para a 

praia, o sistema funciona como um verdadeiro sumidouro de areia para o interior, retirando 

definitivamente sedimentos que fazem parte do equilíbrio e balanço sedimentar da praia e 

antepraia, implicando, ao longo do tempo, na ruptura do equilíbrio e consequente erosão 

costeira (NEVES e MUEHE, 2008). 
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Outro elemento climático a ser considerado no sistema ambiental costeiro está atrelado 

à temperatura, que exerce influência na temperatura da superfície do mar, uma vez que os 

processos termodinâmicos existentes na interface atmosfera-oceano influenciam também o 

padrão de formação de ondas e não apenas a intensidade do vento e o tamanho da pista por 

onde a mesma passa (o aquecimento atmosférico provoca também a expansão térmica da 

água, e assim o aumento de seu volume). A maior ou menor temperatura da superfície do mar 

interfere no regime de ventos e brisas marinhas, que em contato com o continente, percebe-se 

também a atuação das brisas terrestres, as quais contribuem para a manutenção das dinâmicas 

sedimentares e morfodinâmica praial (NEVES e MUEHE, 2008). 

É nesse sistema costeiro de deposição e erosão que vão aparecendo diversas formas de 

relevo, que vem a constituir a planície costeira. O conhecimento dos processos costeiros, sua 

evolução e dinâmica, deve levar em conta as limitações impostas pelas variações da linha de 

costa e avaliar sua susceptibilidade a erosão, envolvendo a avaliação da distribuição da 

energia das ondas, dos padrões de dispersão de sedimentos e do balanço de sedimentos ao 

longo da costa. 

É possível a identificação dos processos eólicos e marinhos na zona costeira de 

Extremoz, sendo as praias arenosas a principal fonte de sedimentos que contribuem ou 

contribuíam para as acumulações de areia no interior do continente, formando tanto as 

planícies de deflação quanto os campos de dunas (VILAÇA, 1985). 

Em visita à área de estudo, e observando fotografias aéreas, são verificados extensos 

recifes que ficam totalmente submersos durante a maré cheia, sugerindo que na região 

houveram flutuações do nível do mar, como apontam os estudos elaborados por Oliveira et al. 

(1990), Diniz (2002) e Cunha (2004), e naquelas circunstâncias houveram maiores ou 

menores contribuições ao processo de sedimentação quando associados ainda a possíveis 

períodos de clima mais seco. 

Essencialmente a costa de Extremoz apresenta formas geomorfológicas como: praias 

arenosas, planícies de deflação, campos de dunas e estuário (Figura 06). 
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Figura 06 – A – Estuário do Rio Ceará-Mirim; B – Praias arenosas na Praia da Redinha Nova; 

C – Campo de dunas móveis de Jenipabu e; D – Planície de deflação com ocupações em Santa 

Rita. 
Fotos: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

2.2.2. Planícies costeiras 

 

Formada por depósitos de sedimentos advindos da plataforma continental ou 

diretamente do continente, a planície costeira é de uma maneira geral, constituída por material 

depositado pelas correntes de deriva litorânea atuantes na linha de costa e das subidas e 

descidas do nível do mar. Nesse entendimento, as características de cada planície dependem 

da época em que foi construída e das variações do nível do mar que ocorreram no período 

(FIERZ, 2008). 

As planícies costeiras, como o nome sugere, são superfícies relativamente planas, 

baixas e localizadas junto ao mar (processos de agradação superam os de degradação), tendo 

sua formação resultante da deposição de sedimentos marinhos, eólicos e também fluviais. As 

planícies costeiras ora são estreitas, ora amplas, a depender dos limitantes geomorfológicos 

que possam se apresentar como obstáculo. Existem três tipos principais de classificação para 

planícies costeiras: a) planícies de cristas de praia; b) planícies de chênier e; c) planícies 

deltaicas (MUEHE, 2007), conforme segue: 

A - Estuário 

C - Campo de dunas móveis 

B - Praias arenosas 

D - Planície de deflação 
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a) Planícies de Cristas de Praia: Resultam da progradação da linha de costa em direção 

ao oceano, através do processo de acumulação de sedimentos por ação das ondas, onde cada 

crista de praia representa um depósito individualizado, associado a uma linha de praia ativa. A 

disponibilidade de sedimentos é um fator essencial para o desenvolvimento dessas planícies. 

b) Planícies de Chênier: Derivam das planícies de cristas de praia, porém associadas 

aos ambientes deltaicos, onde se caracterizam sequencias de depósitos praiais separados por 

afloramentos do substrato formado por sedimentos argilosos orgânicos. A designação chênier 

vem da presença do carvalho (chêne), um tipo de vegetal. 

c) Planícies Deltaicas: Associados a sistemas fluviais deltaicos, porém com forte 

influência das ondas e marés, onde são originadas diversas formas de relevo a depender da 

agradação e erosão dos sedimentos aí depositados. 

As planícies costeiras no Brasil tem sua evolução formada por depósitos quaternários 

de origem marinha e transicional, mas também de depósito continental trabalhado por 

sistemas fluviais, lacustres e eólicos (SUGUIO, 2005).  

A formação das planícies costeiras está relacionada com as fontes de areias, as 

correntes litorâneas, as armadilhas de retenção dos sedimentos e as variações relativas do 

nível do mar ao longo do Quaternário (SUGUIO e MARTIN, 1990). 

Outra classificação para planícies costeiras, levantada por Suguio (2010), que também 

as denomina enquanto baixadas litorâneas, coincide com o exposto por Muehe (2007) de 

acordo com os tópicos de planícies costeiras de cristas praiais e planícies de chênier. Porém, o 

autor trabalha ainda com um tipo de planície onde podem ocorrer depósitos lagunares, 

lacustres e paludiais pretéritos, onde não foi arbitrada designação específica; com as costas 

com abundante suprimento de areias finas, submetidas a constante retrabalhamento eólico que 

dão origem a dunas eólicas, e, finalmente; com as baixadas extensas onde podem surgir 

planícies salinas. 

Um exemplo de classificação para fins geomorfológicos, pode ser citado a de 

Ab’Saber (2000) que independentemente de uma identificação mais detalhada por setores e 

subsetores, propôs a classificação da costa do Brasil em quatro grandes setores, sendo eles: 

 Brasil Equatorial Atlântico (Amazônia Atlântica);  

 Brasil Atlântico Semi-Árido (Costa Cearense/Potiguar);  

 Brasil Tropical Atlântico Oriental (Costa dos recifes, barreiras e tabuleiros); 

 Brasil Tropical Atlântico de Sudeste (Costa dos esporões da Serra do Mar); e,  

 Brasil Subtropical Atlântico (Costa gaúcha/Sul catarinense). 
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Uma série de outras classificações para as regiões litorâneas foram sistematizadas por 

Suguio (2003), podendo-se citar as classificações de: Gabaglia (1916), Johnson (1919), 

Carvalho (1927), Valentin (1952), Silveira (1964) e Shepard (1967), todas em seu trabalho. 

Diante de tantas classificações, Silveira (1964) considerou elementos oceanográficos, 

climáticos e continentais que caracterizam os diversos trechos do litoral brasileiro, propondo 

cinco trechos:  

a) Litoral Amazônico ou Equatorial – da Foz do Rio Oiapoque ao Maranhão Oriental; 

b) Litoral Nordestino ou das Barreiras – Maranhão Oriental ao Recôncavo Baiano;  

c) Litoral Oriental – do Recôncavo Baiano ao Norte do Espírito Santo;  

d) Litoral Sudeste ou das Escarpas Cristalinas – do Sul do Espírito Santo à região de 

Laguna; e,  

e) Litoral Meridional ou Subtropical – da região de Laguna à foz do Arroio Chuí 

(Figura 07). 

 

 

Figura 07 – Croqui da subdivisão do litoral brasileiro. 
Fonte: Silveira, 1964. 
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É o litoral nordestino definido por Silveira (1964) a área que abrange o trecho 

litorâneo estudado neste trabalho, já que para Silveira o trecho estende-se da foz do Rio 

Parnaíba ao Recôncavo Baiano, tendo como características comuns à presença de sedimentos 

terciários do Grupo Barreiras, os recifes de rochas praiais (beach rocks) e de corais.  

De uma maneira geral, as planícies costeiras são superfícies geomorfológicas 

deposicionais de baixo gradiente, formadas por sedimentação predominantemente subaquosa, 

que margeiam corpos de água de grandes dimensões, como o mar ou oceano, representadas 

comumente por faixas de terrenos recentemente (Neógeno) emersos e compostos por 

sedimentos marinhos, continentais, fluviomarinhos, lagunares, paludiais etc, em geral de 

idade quaternária (SUGUIO, 2003). 

 A costa do RN perfaz uma extensão aproximada de 410 km e é constituída 

predominantemente por praias arenosas e falésias ativas, sendo dividida em dois setores: 

Litoral Oriental e Litoral Setentrional. Tal subdivisão em dois setores ocorre basicamente em 

função da localização geográfica, associada às diferenças climáticas e tectônicas, apesar desta 

última ainda não ser totalmente compreendida (VITAL et al., 2006).  

 Em seus aspectos geomorfológicos, predominam planícies, tabuleiros costeiros, recifes 

e campos de dunas, com planícies fluviais restritas a desembocadura dos principais rios. E 

geologicamente a região é composta por rochas sedimentares da Formação Barreiras e 

sedimentos Quaternários. Com essa configuração são verificados registros de erosão costeira 

decorrentes das pequenas dimensões das bacias fluviais, as quais não contribuem 

significativamente com sedimentos, do comportamento da deriva litorânea, além da perda de 

sedimentos para os campos de dunas (VITAL et al., 2006). Apesar disto é importante destacar 

que vários campos de dunas tiveram seu aporte sedimentar reduzidos devido à obstrução por 

interferências humanas na comunicação com as áreas fontes (praias). Outra informação 

importante é que as falésias ativas e em processo de erosão, também contribuem no aporte de 

sedimentos. 

 O setor do litoral oriental que integra o Município de Extremoz (área da pesquisa) 

apresenta na maior parte as praias arenosas e em segundo plano as falésias ativas. Os ventos 

de sudeste nessa região favorecem a uma deriva litorânea de Sul para Norte (sentido da costa) 

e transporte de sedimentos durante quase todo o ano, bem como são apresentadas ondas de 0,2 

a 1,5 m na zona de arrebentação e correntes costeiras de 0,1 a 0,8 m/s (CHAVES, 2000; 

DINIZ, 2002; VITAL et al., 2006). 

 Devido à erosão diferencial dos sedimentos do Grupo Barreiras, pode-se explicar a 

configuração morfológica da costa com baías em forma de zeta, sendo mais perceptível ao Sul 
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de Natal, onde a estruturação neotectônica é mais pronunciada e se desenvolvem falésias 

exuberantes. Ao Norte de Natal o relevo é mais plano, encaixando-se a área de estudo, 

dominada por praias extensas e campos de dunas parabólicas (DINIZ, 2002; VITAL et al., 

2006). 

 Os recifes praiais paralelos a linha de praia, servem de barreira contra a energia das 

ondas, favorecendo o surgimento de enseadas com deposição de sedimentos nas áreas 

abrigadas e erosão quando esses recifes apresentam-se interrompidos. Tem função de 

distribuição de sedimentos e mudanças na morfologia costeira (LIMA, 2004; VITAL et al., 

2006). 

 

2.2.3 Ambientes eólicos costeiros 

 

Os ambientes eólicos formam sistemas deposicionais de sedimentação em que o vento 

é o principal agente geológico. Sendo importante observar que o nível de base de erosão deste 

sistema é definido pela superfície freática, abaixo da qual o vento não tem capacidade de 

remover partículas. 

 Se não existir ou a cobertura vegetal for insuficiente para reduzir a atuação dos ventos, 

então, quanto mais profundo for o nível freático, mais suscetível de erosão eólica encontra-se 

o terreno, sendo válido também para os locais onde o nível de base varia sazonalmente. 

 O vento atua como importante agente nas áreas costeiras, por meio de correntes 

atmosféricas derivadas do contraste do calor específico e do aquecimento diferencial entre 

áreas emersas e oceano. Os sistemas de deposição eólica têm representatividade importante no 

relevo das regiões costeiras, especialmente quando há conjugação de fatores que favoreçam o 

suprimento de areia, trazida por rios e correntes litorâneas induzidas por ondas ou marés, 

mesmo em áreas de clima úmido, pois o escasso desenvolvimento de vegetação e a exposição 

intermitente, mas constante dos ventos sob o estirâncio e pós-praia, permitem uma atuação 

eficaz dos ventos na remoção de sedimentos (GIANNINI et al., 2008). 

 Para o mesmo autor, de acordo com as formas, as acumulações de areia em ambientes 

eólicos são classificadas em: lençóis de areia (sand sheets) e campos de dunas (dune filds). 

Quando as formas de leito são onduladas, quase sempre assimétricas produzidas pelo 

transporte e deposição de partículas pelo vento, onde a assimetria é mais inclinada no lado 

sotavento que no lado barlavento, temos ai morfologias de dunas eólicas. 

 Os lençóis de areia são massas de areia eólica em movimento, com superfície de 

relevo negligenciável, isto é, sem superimposição de dunas com faces de avalancha. Enquanto 
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os campos de dunas são grandes massas individuais de areia em movimento, constituídas de 

dunas eólicas simples e/ou compostas, cavalgantes ou coalescentes, entre as quais podem 

existir áreas interdunas (GIANNINI et al., 2008). É importante destacar que nas áreas 

costeiras úmidas, onde ocorrem dunas vegetadas, utiliza-se o termo campo de dunas móveis 

quando não existe vegetação ou quando a mesma é irrelevante do ponto de vista da 

sedimentação, e se o campo for oblíquo à costa e avançar continente adentro, recebem o nome 

de campos de dunas transgressivos. 

 Os campos de dunas podem ser subdivididos em dunas e interdunas. As dunas são 

classificadas em vários tipos, sendo a terminologia atualmente mais utilizada a de McKee 

(1979 apud GIANNINI et al., 2008), que se utilizou de recursos do sensoriamento remoto e 

associou aspectos direcionais, azimutais, geométricos e genéticos. De acordo com esta 

classificação as dunas que mais ocorrem em áreas costeiras úmidas, são classificadas em: 

transversais, barcanóides, barcanas, dômicas e parabólicas; e dentre as maiores influências nas 

formas das dunas estão à vegetação, a variação freática, o aporte de sedimentos, as 

intensidades e direções dos ventos e as interferências de sistemas vizinhos. Com relação às 

interdunas, na verdade estas são zonas onde atuam processos eólicos, predominantemente 

erosivos, e processos não-eólicos, estes dominantemente deposicionais (MCKEE, 1979 e 

1983 apud GIANNINI et al., 2008). 

 Atenção especial deve ser dada a diferença de conceitos entre planícies interdunas e 

depressões interdunas. As planícies possuem geometria geral plana e nitidamente 

deflacionares, ganhando destaque os processos de oscilação do nível freático na dinâmica 

sedimentar, enquanto as depressões são ligeiramente côncavas e a ação deposicional eólica é 

evidente (GIANNINI et al., 2008). 

 McKee (1982 apud GIANNINI et al., 2008) destacou seis principais tipos de depósitos 

em interdunas secas e úmidas, onde as quatro primeiras podem ser encontradas também nas 

planícies interdunas costeiras de clima subúmido, sendo eles: depósitos deflacionares 

residuais, areias vegetadas, areias com estratificações cruzadas truncadas, areias maciças com 

ou sem microondulações, depósitos lacustres e planícies salinas. 

 De acordo com o conceito, as planícies interdunas equivalem ao que está sendo 

designado como planície de deflação quando são do tipo depósitos deflacionares residuais, 

pois apresentam características similares, onde este último é um termo mais regional e 

utilizado por ser o processo deflacionar o mais perceptível, além de sua localização geográfica 

ficar entre a praia e um campo de dunas qualquer, e não entre os espaços dunares (VILAÇA, 
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1985; SILVEIRA, 2002; LIMA, 2004; MARTINHO, 2004; NUNES, 2006 e 2009; LIMA, 

2011). 

 Outro conceito que geralmente é correlacionado com as áreas onde estão situadas as 

planícies de deflação são os designados terraços marinhos, que são depósitos sedimentares de 

origem marinha situado acima do nível médio atual (GUERRA e GUERRA, 2011). 

Entretanto para a planície de deflação de Extremoz não há estudo que indique tal condição, 

apesar de dados revelando elevação e rebaixamento do nível do mar no passado. É mais 

comum encontrar registros que indicam a sedimentação na área pela ação dos ventos e não do 

mar, sendo as áreas taxadas como antigos pisos de dunas que migraram (MALTA, 2012). 

 Por isso a aplicação do termo terraço marinho para a área seria considerado um termo 

inapropriado para designar a planície de deflação. Em outros casos observa-se a terminologia 

terraço costeiro ou terraço flúvio-marinho para classificar a geologia/geomorfologia da área 

(SILVEIRA e VILAÇA, 1985), e só posteriormente foi designado como planície de deflação 

(VILAÇA, 1985). 

 Acredita-se que regionalmente o termo planície de deflação melhor representa a 

classificação geomorfológica para o espaço estudado, uma vez o termo terraço costeiro adota 

uma aplicação muito genérica que poderia ser aplicada para várias condições do terreno. 

Enquanto o termo flúvio-marinho, pode ser considerado impreciso para as áreas da planície de 

deflação e adotando um caráter mais geológico, uma vez que a própria terminologia já sugere 

a sua aplicabilidade para áreas formadas pela associação de processos fluviais e marinhos, tal 

como ocorre em estuários, e não para zonas eólicas. Sua aplicabilidade atualmente ocorre para 

espaços estuarinos, por isso neste trabalho a terminologia adotada foi o da planície de 

deflação utilizada por Vilaça (1985) e Cunha et al (1990), compreendida enquanto uma 

unidade do relevo. 

 Acrescenta-se que a terminologia flúvio-marinho, mais utilizada para classificar uma 

formação geológica, serviu para explicar formações existentes no litoral setentrional do RN, 

onde desenvolveram-se planícies de deflação recobrindo tal espaço (SILVEIRA e VILAÇA, 

1985; SILVEIRA, 2002). 

 

2.3 A atuação dos ventos e o processo de deflação 

 

 Similar ao efeito das águas correntes, o vento também é fluido turbulento e transporta 

sedimentos. O modo como o vento transporta sedimentos (mais veloz que as águas) torna-se 

diferente por ele ser menos denso, possuindo capacidade para transportar partículas do 
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tamanho argila e silte como cargas suspensas e areias e partículas maiores como carga de 

fundo (WICANDER, 2011).  

Carga de fundo é o nome dado para o tipo de transporte dos sedimentos grandes ou 

pesados, que são movidos pelos ventos como carga de fundo por saltação, rolamento ou 

deslizamento. Enquanto carga suspensa se refere ao transporte de partículas leves e menores 

como silte e argila que literalmente ficam em suspensão, apesar de que areias mais finas e a 

depender da capacidade dos ventos, pode haver o transporte das mesmas por este processo. 

Porém, ainda que as partículas sejam muito menores e mais leves que as areias, normalmente 

o vento começa a mover, em primeiro lugar, a areia, deixando para trás uma superfície lisa 

(WICANDER, 2011).  

Tal fenômeno pode ser explicado devido à existência de uma camada muito fina de ar 

estacionário próximo à superfície do solo, onde as pequenas partículas de silte e argila 

permanecem não perturbadas. Os grãos maiores de areia, no entanto, projetam-se para dentro 

da zona de ar turbulento, onde podem ser movimentados. Deve-se ressaltar que a camada de 

ar estacionária pode ser rompida e permitir o transporte das partículas leves (WICANDER, 

2011).  

 Os ventos promovem diversas formações de erosão características, sendo um agente 

eficiente de classificação. Pode erodir o material da superfície de duas maneiras: abrasão e 

deflação. 

 A abrasão diz respeito aos impactos de grãos de areia em saltação sobre um 

determinado objeto. Os efeitos da abrasão são limitados, pois comumente a areia, que é o 

material de maior potencial de abrasão, não tem capacidade de ser transportada acima de um 

metro acima da superfície. Os efeitos da abrasão esculpem formas, devido à corrosão, fazendo 

furos, alisando ou polindo o material (WICANDER, 2011). 

 A deflação é outro mecanismo de erosão pelo vento onde os sedimentos soltos na 

superfície são removidos pelo vento. Nas regiões áridas e semiáridas, o efeito da deflação 

promove formas como depressões de deflação ou corredores de vento. Estas ocorrem 

principalmente como resultado da erosão diferencial do material da superfície (WICANDER, 

2011). Já nas regiões úmidas, a deflação pode ser cessada por interferência do lençol freático, 

de uma cobertura vegetal, e ainda pelo esgotamento de material granulometricamente 

transportável de acordo com o regime de ventos. 

 As partículas são transportadas de várias maneiras, de acordo com a velocidade do 

vento e o tamanho dos grãos. As partículas de argila e areia são transportadas através da 

suspensão, dispersando-se por extensas áreas. As partículas de areia, geralmente ocorre por 
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saltação e rolamento, envolvendo o transporte de grãos entre 0,125 mm e 2 mm (areia fina a 

muito grossa). Por fim existe o processo de rastejamento, que ocorre nas partículas mais 

pesadas e maiores que 2 mm (ARAÚJO, 2006). 
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CAPÍTULO III – DINÂMICA AMBIENTAL DA PLANÍCIE DE DEFLAÇÃO 

 

3.1 Sistema ambiental físico: os processos e interações 

 

3.2 Clima 

 

O litoral potiguar, em particular o litoral Leste, sofre a ação direta da Zona de 

Convergência Intertropical-ZCIT, com chuvas de outono nos meses de março, abril e maio; e 

das Ondas de Leste, com chuvas precipitadas nos meses de inverno (junho, julho e agosto). 

Esta porção do litoral do estado raramente é atingida pelas repercussões de Frentes Frias, 

porém quando estas atuam, costumam deixar o céu completamente encoberto por nuvens de 

convecção dinâmica (cumulus e cumulus-nimbus), sendo acompanhados por trovoadas, 

ventos fracos e moderados (de 5 a 10 nós) e chuvas pouco intensas (NIMER, 1989). 

A área de estudo encontra-se inserida no campo de domínio do clima Aw’, clima 

tropical chuvoso quente com verão seco, segundo a classificação de W. Köppen (VIANELLO 

e ALVES, 2000). 

Para caracterização do clima da área de estudo, foram obtidos dados de precipitação 

junto a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN, 2012), porém 

no tratamento dos dados brutos fornecidos foram descartados os anos compreendidos entre 

2008 a 2012, uma vez que se apresentavam incompletos e podiam alterar os resultados. Por 

isto foram considerados os dados entre os anos de 1963 a 2007. 

Outros dados complementares e necessários à compreensão do clima da região, como 

ventos, umidade relativa do ar, insolação, temperatura e evapotranspiração, foram adotados 

aqueles existentes para o município de Natal, uma vez que Extremoz não possui estação 

climatológica. Considerando que as características entre os dois municípios são similares 

devido à proximidade geográfica, foram utilizadas as informações contidas na estação 

existente no Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que são 

disponibilizados para o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
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 Precipitação 

 

A precipitação média anual em Extremoz foi de 1.295,7 mm entre os anos de 1963 a 

2007 (Gráfico 01), neste período o ano com menor precipitação foi o de 1983, com 645,5 mm, 

enquanto que em 1974 teve a maior precipitação anual com 2.465,8 mm (EMPARN, 2012). 

 

 

Gráfico 01 – Precipitação média anual no Município de Extremoz/RN entre 1963-2007. 
Fonte: EMPARN, 2012. 

 

A estação chuvosa nesta porção do litoral potiguar estende-se de fevereiro a agosto, 

quando os totais mensais, em média, excedem os 100 mm. De setembro a janeiro é o período 

de estiagem, sendo os meses de outubro, novembro e dezembro os meses mais secos, com 

total de precipitação, em média, abaixo de 30 mm (Gráfico 02).  
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Gráfico 02 – Média das precipitações mensais para o Município de Extremoz/RN. 

Fonte: EMPARN, 2012. 

 

O mês mais chuvoso já registrado na história da área foi no ano de 1998, quando 

somente no mês de julho, precipitaram 698,4mm, o que, comparativamente, choveu em um só 

mês a metade do que chove, em média, ao longo de um ano. 

Para a região estudada, as chuvas que ocorrem do início do ano até abril estão 

relacionadas com a ação da Zona de Convergência Intertropical e acontecem, sobretudo, 

durante a noite e no início da manhã, seguida normalmente, pela redução da nebulosidade e 

brilho intenso do sol. De maio a julho, as chuvas, embora, também, sejam mais frequentes 

durante a noite, podem ocorrer durante o dia, porém, raramente se estendem por muitas horas. 

Embora não existam registros locais referentes à intensidade e duração individual das 

chuvas, ressalta-se que é comum ocorrerem chuvas rápidas e intensas. E devido as 

características pedológicas da área de estudo, formada por areias-quartzosas de origem 

marinha, dependendo da intensidade e período da precipitação, podem as águas escoarem 

superficialmente e acumularem-se nas porções mais deprimidas, porém, estas são 

imediatamente infiltradas no solo. Nas ocasiões em que o lençol freático encontra-se muito 

superficial, há a possibilidade da formação de corpos d’água superficiais e temporários.  

 

 Ventos 

 

O regime de ventos que ocorre na área está associado às massas de ar que ali atuam. 

Nunes (2006) aborda que influenciam na área as Massas Equatorial Atlântica (mEa) e Massa 



51 

 

Tropical Atlântica (mTa). A Massa Equatorial Atlântica é a principal responsável pelos ventos 

alísios de nordeste. E a Massa Tropical Atlântica é responsável pelos ventos alísios de 

sudeste, os quais são predominantes na área, conforme apontam os dados coletados na 

Estação Climatológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

Os ventos que sopram no Município de Extremoz são predominantemente de sudeste, 

apresentando uma média de 4,7 m/s, apesar de ocorrerem pequenas variações provenientes de 

Leste, Sul e Nordeste. Durante o dia, a velocidade média dos ventos varia muito, podendo as 

máximas atingir valores entre 8,3 e 10,3 m/s. 

O gráfico 03 a seguir apresenta as quatro principais direções de vento encontradas no 

litoral oriental potiguar, sendo possível à constatação do domínio dos ventos de sudeste entre 

os meses de novembro a fevereiro, ainda que ocorram durante todo o ano; seguido dos ventos 

de Leste nos meses de maio, setembro e outubro; os ventos de nordeste marcando o mês de 

abril; e por fim os ventos de Sul que se apresentam como secundários durante todo o ano. 

 

 

Gráfico 03 – Comportamento dos ventos no litoral oriental potiguar. 
Fonte: DINIZ, 2002. 

 

Os ventos são contínuos e qualificados como os Ventos Alísios de Sudeste, originários 

do Oceano Atlântico, transportando consigo bastante umidade que favorece a ocorrência de 

precipitações. 

Nos meses de agosto, setembro e outubro os ventos desta região apresentam maiores 

velocidades com médias próximas a 5 m/s, que juntamente com a chegada do período de 

estiagem promovem uma elevação da evapotranspiração e consequente ressecamento da 



52 

 

superfície e da vegetação, prolongando-se até o mês de fevereiro. Ao contrário, nos meses de 

março e abril, a média dos ventos fica em torno de 3 m/s. 

 

 Umidade relativa do ar 

 

A média da umidade relativa do ar na região é bastante homogênea e estável, atinge 

um valor médio anual de aproximadamente 80%, e raramente ultrapassa valores menores que 

75%.  

Os valores máximos são atingidos nos meses de abril, maio, junho e julho, que 

correspondem em grande parte ao período de temperaturas mais baixas e precipitação elevada. 

 

 Insolação 

 

A insolação incidente em Extremoz contribui significativamente para a elevação da 

temperatura, onde são registradas as maiores insolações nos meses de outubro, novembro e 

dezembro, com valor que atinge aproximadamente 290 horas em outubro. A insolação total 

anual se aproxima das 2800 horas. 

 

 Temperatura 

 

A temperatura do ar predominante para essa região litorânea é elevada, atingindo 

temperaturas acima dos 30ºC, principalmente entre os meses de dezembro a março. Possui 

uma média diária de 25,4ºC. Em média a amplitude térmica é de 8,4ºC, enquanto há uma 

oscilação média diária de 21,8ºC a 30,2ºC (MEDEIROS, 2001). Temperaturas mais baixas 

são verificadas principalmente nos meses de junho, julho e agosto, período chuvoso na região 

(Gráficos 04 e 05). 
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Gráfico 04 – Temperaturas máximas de acordo com o mês do ano. 
Fonte: INMET, 2013. 

 

 

Gráfico 05 – Temperaturas mínimas de acordo com o mês do ano. 
Fonte: INMET, 2013. 

 

 Evapotranspiração 

 

A evapotranspiração anual encontrada para a região varia entre 1400 e 1600 mm. Os 

recursos hídricos superficiais neste trecho do litoral são intermitentes, com exceção daqueles 

abastecidos pelo aquífero e que conseguem garantir continuidade na sua recarga. 

Entre os meses de março até julho é reduzida a evapotranspiração para valores abaixo 

de 170 mm por mês, coincidindo com o período de temperaturas e insolações mais amenas e 
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com a ocorrência de chuvas. Ao contrário, o déficit hídrico dura a maior parte do ano com 

intensa evapotranspiração entre agosto e fevereiro, constatando-se registros acima de 200 mm 

por mês. 

 

3.3 Substrato geológico 

  

Antes de descrever a geologia local, é importante salientar que a estrutura geológica 

local está associada a dois períodos geológicos comumente denominado de terciário e 

quaternário, apesar dos termos estarem caindo em desuso, e sendo substituídos por nova 

proposta da Comissão Internacional de Estratigrafia, onde são utilizados os termos paleógeno 

e neógeno (SUGUIO, 2010). 

O emprego do termo quaternário difundiu-se muito rápido, principalmente no 

mapeamento de depósitos superficiais menos consolidados, porém vem sendo abandonado. O 

termo terciário também vem sendo abandonado na mesma tendência em que foram 

abandonados os termos primários e secundários, por haver fortes críticas de seus usos por 

serem palavras muito ambíguas (SUGUIO, 2010). 

Desta maneira, a descrição geológica neste trabalho não faz distinção entre terciário, 

quaternário, paleógeno e neógeno, sendo adotadas as mesmas expressões que foram utilizadas 

na literatura pesquisada para a área.  

Para este trabalho torna-se mais compreensível entender que dentro desses períodos 

geológicos, existem épocas mais recentes tratadas como holoceno (quaternário recente) e 

épocas superiores a 10.000 anos antes do presente, que remontam ao plioceno e pleistoceno, 

todas as expressões atualmente dentro do período neógeno. Classificações estas que foram 

mantidas. 

O arcabouço geológico (Figura 08) desta área permite determinar uma estratigrafia 

relativamente simples em suas linhas gerais, sendo identificada do topo para a base duas 

sequências de depósitos sedimentares, incluídas em duas unidades, sendo uma superior, 

correlacionada aos sedimentos quaternários e, a outra inferior, correspondendo às sequências 

sedimentares quaternárias e terciárias. 
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Figura 08 – Mapa geológico da área de estudo. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Jan./2013). 
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Estudos técnicos e acadêmicos já realizados na área da pesquisa demonstram que as 

litologias constatadas em afloramentos e em perfis de poços tubulares evidenciam, na unidade 

inferior anteriormente mencionada, sequências sedimentares constituídas por fácies em 

camadas com granulometria variando de seixos quartzosos para arenitos arcosianos e 

argilíticos, ocorrendo uma grande variação faciológica, tanto na vertical como na horizontal, 

com cores homogêneas (avermelhadas e amareladas), alternando-se com fácies com cores 

variadas (roxo, vermelho, amarelo, branca e cinza) (ECOPLAM, 2006; START, 2007). 

Os depósitos tércio-quaternários afloram no setor Norte da área estudada em restritos 

espaços, e estão quase todos recobertos por cobertura arenosa de espraiamento em meio ao 

campo de dunas e nos limites da planície de deflação associados aos depósitos eólicos (Figura 

09).  

São arenitos de granulometria fina a média, com teores de silte e argila inferiores a 

15%, ocorrendo com coloração que varia do vermelho ao alaranjado. Tal litologia constitui, 

em direção a sua base, zona de acumulação de água do aquífero confinado e/ou semi-

confinado por camadas superiores de arenitos a argilitos, que formam zonas permeáveis e 

semi-permeáveis. Os trechos mais ricos em argila e silte correspondem a pacotes 

impermeáveis e também podem ocorrer concreções lateríticas (ECOPLAM, 2006; START, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Afloramento do Grupo Barreiras no setor Norte da área de estudo, nas 

proximidades de Pititinga.  
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 
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Tais coberturas continentais cenozoicas da região de estudo a que se refere o texto 

estão representadas por sedimentos siliciclásticos do Paleógeno-Neógeno pertencentes ao 

Grupo Barreiras, cuja evolução está associada a um sistema fluvial sob clima dominantemente 

árido, sujeito a oscilações, e em praticamente toda a área pesquisada estão recobertas pelos 

sedimentos inconsolidados do Neógeno (no Holoceno), onde tem sua origem associada ao 

transporte eólico (ANGELIM, 2007). 

Em alguns momentos o Grupo Barreiras também é tratado como Formação Barreiras, 

a depender dos autores que estudam a temática, e dos critérios que adotam. Neste trabalho 

utilizam-se os dois termos, ou simplesmente Barreiras para tratar da formação rochosa 

inferior, mais antiga, e recoberta pelos sedimentos eólicos mais recentes.  

As rochas sedimentares do Grupo Barreiras podem apresentar espessuras de até 130 

metros. Consolidou-se no período Terciário-Quaternário e apresentam sedimentos areno-

argilosos, conglomerados e seixos arredondados de quartzo e limonita, com má seleção 

granulométrica associada a ambientes fluviais e relevante grau de compactação e oxidação 

que aumentam na proximidade do litoral, formando blocos de lateritas ferruginosas ao longo 

da costa do RN e da área de estudo (SILVA, 1986; DINIZ, 2002; CUNHA, 2004; NUNES, 

2006 e 2009; ANGELIM, 2007). 

Capeando a Formação Barreiras são encontrados sedimentos arenosos com pouca 

argila, friáveis, permeáveis e espessos, de coloração geralmente amarelo e avermelhada, 

possivelmente pela presença de ferro oxidado (Figura 10).  

Também pode ser denominada de cobertura de alteração intempérica latossolizada e 

cobertura de alteração intempérica arenosa quartzosa, cuja associação pode estar relacionada a 

dissipação dos campos dunares, através da mistura de material eólico com outros da formação 

subjacente (NUNES, 2009). 
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Figura 10 – Associação de material eólico com sedimentos arenosos do material subjacente do 

Barreiras. 
Foto: Zuleide Maria Carvalho Lima (Fev./2012). 

 

A segunda unidade geológica superior e exposta em quase toda a área de pesquisa são 

os depósitos mais recentes, situados no topo, e que recobrem o Grupo Barreiras (Figura 11). 

São de constituição sedimentar do Quaternário e estão relacionadas às areias compostas 

predominantemente de quartzo, cuja origem é atribuída aos sedimentos eólicos que foram 

retrabalhados e transportados para o continente a partir das praias, originando extensos 

campos de dunas e areias espraiadas. 
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Figura 11 – Campo de dunas móveis na APA de Jenipabu com vista para a planície de deflação 

de Santa Rita e Redinha Nova e o Oceano Atlântico.  
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Tal estrutura sedimentar disposta sobre os sedimentos da Formação Barreiras, são 

compostos por sedimentos arenosos bem selecionados que se apresentam dispostos na direção 

predominante Sudeste-Noroeste e granulometricamente são compostos por areias finas a 

médias, com coloração predominantemente branca, salvo quando associadas com outros 

materiais, tal como quando se misturam com contribuições da Formação Barreiras e tornam-

se amareladas e avermelhadas (Figura 12) (CHAVES, 2000). 
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Figura 12 – Aspecto amarelo avermelhado dos sedimentos recentes quando associados com a 

superfície do Grupo Barreiras.  
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Na classificação da ANGELIM (2007), são rochas designadas como depósitos 

litorâneos de praias e dunas móveis, constituídas por areias esbranquiçadas de granulometria 

fina a média, bem selecionadas, com grãos arredondados, formando campos de dunas 

parabólicas e interdunas atuais. Destacam-se na paisagem pelas suas formas e pela quase 

ausência de vegetação, com exceção das áreas mais próximas ao nível freático onde se destaca 

a planície de deflação com presença de vegetação herbácea. 
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Figura 13 – Depósitos litorâneos de praias e dunas móveis na praia de Santa Rita.  

Foto: Ronaldo Diniz (Jun/2009). 

 

Os depósitos de dunas móveis estão dispostos sobre o Grupo Barreiras, mas também 

se assentam sobre paleodunas a Oeste da área, uma vez que são sedimentos migratórios em 

direção a Noroeste, nesta região, sendo perceptível os seus limites abruptos com paleodunas 

fixadas pela vegetação ou dunas fixas (Figura 13). 
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Figura 14 – Limite Oeste do campo de dunas móveis indo de encontro às paleodunas fixadas por 

vegetação e soterrando a Lagoa de Jenipabu. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Os depósitos de dunas móveis, do ponto de vista hidrogeológico, demonstram ser de 

excelentes condições de porosidade e permeabilidade que favorecem a recepção, infiltração, e 

formação de aquífero raso e livre, os quais são progressivamente direcionados para as 

planícies de deflação e o mar, induzindo também a transferência/infiltração de águas para 

recarga do aquífero Barreiras, subjacente. 

Nas cotas mais baixas dos depósitos de dunas móveis, localiza-se a planície de 

deflação, compondo áreas alagadiças e lagoas temporárias sazonalmente influenciadas pela 

elevação do lençol freático do aquífero dunas, sendo também antropicamente as mais afetadas 

e motivo de discussão nesta pesquisa uma vez que são alvo da legislação atualmente. 

Quanto aos depósitos de praias, ocorrem em faixa estreita e paralela à linha de costa, 

constituídos por areias quartzosas, bem selecionadas, limpas, ricas em bioclastos e por vezes 

em minerais pesados (Figura 15). Apresentam estruturas sedimentares como marcas de onda e 

de corrente e são originados por processos de tração subaquosa, sob influência de marés, 

ondas e ventos em planície costeira suavemente inclinada, podendo em menor escala 

apresentar sedimentos retrabalhados por processos fluviais, tal como nas proximidades do 

estuário do rio Ceará-Mirim (ANGELIM, 2007; MALTA, 2012). 
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Figura 15: Depósitos de praias atuais no limite entre Jenipabu e Barra do Rio. 

Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Para o setor pesquisado, os depósitos de praias geralmente apresentam largura entre 40 

a 100 metros (na maré baixa) e declive de 0 a 8º, sendo constituída essencialmente por areias 

recentes e em determinados trechos associados com recifes de arenito praial e ferruginosos 

(Figura 16). 

Os recifes de arenitos praiais (beachrocks) são feições encontradas na plataforma 

continental interna e formam cordões paralelos à costa, com grandes extensões e largura entre 

2 a 4 metros, nem sempre emersos nas marés baixas.  

A formação dos beachrocks se deu mediante a dissolução de carbonato de cálcio das 

camadas arenosas superiores, pela água da chuva e sua subsequente precipitação nas camadas 

inferiores. Sua existência está relacionada a antigas linhas de costa que variaram em 

decorrência das oscilações do nível do mar entre 6.250 e 4500 anos antes do presente 

(OLIVEIRA et al., 1990). 
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Figura 16: Beachrocks na praia de Pitangui. 

Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Tanto na ponta de Santa Rita quanto na de Pitangui são encontrados recifes de arenitos 

ferruginosos (Figura 17) que se mantêm devido à erosão diferencial pela sua resistência as 

ações marinhas, e tem sua origem associada às rochas da Formação Barreiras (SILVA, 1986). 
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Figura 17 – Recifes de arenitos ferruginosos na ponta de Santa Rita/Jenipabu, com nódulos de 

concreção ferruginosa. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Acredita-se que a variação do nível do mar, principalmente, em regressão, deixa 

descoberto extensos lençóis de areias, que foram remanejadas pelos ventos, formando as 

dunas antigas, assim como, originaram as condições propícias, nessa plataforma marítima 

emersa, para formação das planícies de deflação (START, 2007). 

Nos estudos que embasaram a elaboração do Plano de Manejo da APA de Jenipabu, 

tem-se que a ocorrência de falhamentos geológicos de idade pleistocênica, de direção regional 

NW-SE e NE-SW, demonstra o controle tectônico na distribuição espacial e geometria das 

unidades litoestratigráficas. Nesse caso verifica-se que no setor Sul da área da pesquisa, a 

unidade sedimentar (Formação Barreiras e Dunas) estão alojados numa região de baixo 

estrutural (graben) a partir do Rio Potengi para Norte, cujo alto estrutural ao Sul é 

representado pela região de Natal (IDEMA, 2009).   

A área de pesquisa é marcada pela presença de falha geológica caracterizando o 

contato geológico entre a Formação Barreiras (aflorante) a Oeste, e os depósitos eólicos 

(aflorantes) a Leste. Desta forma, se configura a ocorrência local de depósitos eólicos 

sobrepostos à Formação Barreiras, constituindo as principais unidades litoestratigráficas. 
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Melo (2011), utilizando-se de dados de sondagens no setor Sul da área de pesquisa, 

infere através das informações disponíveis e do conhecimento acerca do Grupo Barreiras, que 

o sistema pode se comportar em dois modelos conceituais: sistema livre ou sistema semi-

confinado (Figuras 18 e 19). 

 

Figura 18 – Alternativa 1 para o modelo conceitual do sistema aquífero Dunas/Barreiras. Neste 

caso o aquífero Barreiras comporta-se como livre. As águas superficiais na planície de deflação 

no período de chuva são ressurgências da água subterrânea devido a elevação da superfície 

freática do Grupo Barreiras. 
Fonte: Melo, 2011. 

 

 

Figura 19 – Alternativa 2 para o modelo conceitual do sistema aquífero Dunas/Barreiras. Neste 

caso o aquífero Barreiras comporta-se como semi-confinado. O topo do aquitard (camada semi-

confinante) condiciona a ocorrência da água nas superfícies mais baixas e “arrasadas” da 

planície de deflação nos períodos de chuva. 
Fonte: Melo, 2011. 
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O principal manancial de água subterrânea é reconhecido como sistema Dunas-

Barreiras. Neste caso o aquífero Barreiras é de caráter regional, com maiores dimensões, 

portanto, de maior vocação hidrogeológica. E o aquífero Dunas, sobrejacente, apresenta 

ocorrência mais restrita, menor dimensão, e de menor potencial, embora seja mais raso e com 

grande capacidade para infiltração de águas de chuva e recarga dos sistemas livres e 

confinados (MELO, 2011). Juntos, estes aquíferos compõem uma barreira hidráulica que 

mantém a cunha salina em equilíbrio e distante da linha de costa. 

Observando-se sondagens e perfis de poços existentes, verifica-se que ao longo das 

seções se identifica uma variação com respeito ao posicionamento do topo do Grupo barreiras 

no sentido geral Oeste-Leste da área de pesquisa, em que no setor Oeste o topo do aquífero 

barreiras é topograficamente mais elevado (cotas maiores) e o aquífero dunas é insaturado, e 

no setor Leste (planície de deflação) o topo do aquífero barreiras situa-se em cotas menores e 

o aquífero dunas se apresenta saturado. 

Essas variações em relação às cotas dos sistemas hidrogeológicos revelam a existência 

de um controle estrutural do aquífero barreiras, demonstrando a existência de deslocamento 

escalonado de blocos para Leste no sentido da linha de costa, provavelmente por falhas 

geológicas associadas possivelmente à formação de falésias mortas que estão superpostas por 

dunas. Desta forma, o controle estrutural da área permitiu o entulhamento dos baixos 

estruturais com sedimentos eólicos, os quais originaram os campos de dunas da região 

(IDEMA, 2009), podendo esta teoria ser estendida para o setor Norte da área de estudo, para 

além do rio Ceará-Mirim, uma vez que a morfologia dos terrenos são similares e em alguns 

trechos do campo de dunas são perceptíveis os afloramentos do barreiras em cotas elevadas. 

De um modo geral, as características dos aquíferos estudados no âmbito da APA de 

Jenipabu, demonstraram boa qualidade das águas subterrâneas, porém nas áreas centro-Sul da 

APA, no intervalo entre Redinha Nova e Santa Rita, alguns poços e sondagens refletiram 

alterações na qualidade das águas provavelmente associadas à própria geologia, afetando seu 

sabor e odor, tornando-se inadequadas ao consumo humano, quando da presença de ferro e 

matéria orgânica (IDEMA, 2009). 

Apesar de não ter sido possível a análise direta de dados de poços e qualidade de água 

para o setor Norte da área de estudo, acredita-se que em algumas situações também seja 

possível a existência de águas com qualidades similares ao exposto em alguns trechos da 

planície de deflação, onde verifica-se espaços mais vegetados e comumente alagados (entre 

Grançandu e Pitangui), ou ainda nas proximidades do estuário do rio Ceará-Mirim (Barra do 
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Rio), onde se sugere que o campo de dunas e a planície de deflação avançavam sobre antigos 

espaços de mangue. 

 

3.4 Relevo 

 

As formas de relevo que caracterizam a área de estudo, tem sido designadas na 

geomorfologia regional como: terraços de abrasão ou recifes barreiras, praias, planície de 

deflação, planície de inundação fluvial e os campos de dunas fixas e móveis. Os sedimentos 

recentes (holoceno), formam a cobertura que reveste o Barreiras e são representados por 

areias de dunas, sedimentos aluvionares, sedimentos de mangue, arenitos praiais e sedimentos 

de praia (CHAVES, 2000). 

 Com base nos levantamentos de campo e na interpretação das fotografias aéreas, as 

principais unidades de relevo que se destacam para a área de pesquisa, são: terraço de abrasão, 

praia arenosa, estuário, campo de dunas e planície de deflação, conforme descrição seguinte 

(Figura 20 – mapa geomorfológico). 
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Figura 20 – Mapa geomorfológico da área de estudo. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Jan/2012). 
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 Terraços de abrasão 

 

Duas áreas com notória presença dos terraços de abrasão, principalmente durante a 

maré baixa, são as praias de Pitangui e Santa Rita, onde os arenitos ferruginosos, 

retrabalhados pela ação marinha, servem de proteção natural contra a ação das ondas na linha 

de costa (Figura 21). Sua concentração principalmente na zona de estirâncio, permite a 

formação de pontais (trechos da costa mais proeminentes), intercalados por enseadas, 

apresentando uma paisagem costeira em forma de arcos. 

 

 

Figura 21 – Terraço de abrasão constituído por arenitos ferruginosos retrabalhados pela ação 

marinha na Ponta de Santa Rita/Praia de Jenipabu. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Podem também receber a designação de recifes, os quais foram originados dos 

sedimentos do Barreiras que se consolidaram pela precipitação de um cimento carbonático 

procedente do mar. Esta litificação é resultado de uma diagênese química (cimento de 

limonita/goetita). Por ter sua gênese associada ao material continental, sua posição na zona de 

estirâncio atualmente, sugere que houve elevação do nível do mar (CHAVES, 2000). 

Foi observada na Ponta de Santa Rita, a remoção parcial desse material pela 

população, com o objetivo de depositá-los junto ao pós-praia, para servir de proteção contra a 

erosão costeira, onde a área tem indicado tal processo (Figura 22). Essa ação pode resultar em 



71 

 

maiores prejuízos, uma vez que sua localização atual já é um anteparo natural contra o efeito 

de ação das ondas e remoção de sedimentos das praias, e a retirada deles proporciona que as 

ondas atinjam a linha de costa com maior energia, acentuando a erosão costeira. 

 

 

Figura 22 – Fragmentos de rocha retirados dos terraços de abrasão na Ponta de Santa Rita e 

depositados pelo homem no limite entre o estirâncio e o pós-praia, objetivando minimizar os 

efeitos da erosão costeira. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Por tratar-se a área, de uma rota do turismo, durante o período em que as rochas ficam 

expostas na linha de costa, ficam também suscetíveis à retirada para permitir a passagem de 

veículos. 

 

 Praias arenosas 

 

Várias são as terminologias para definir as praias e seus subambientes, com base em 

critérios, tais como: regime de maré, ondas e movimentação de sedimentos, que permitem a 

formação de feições diferenciadas.  

A praia é um depósito de sedimentos não coesivos e inconsolidados sobre a zona 

costeira, num ambiente dominado por ondas (HOEFEL, 1973). 
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As praias da área de estudo são constituídas predominantemente por quartzo, são 

encontrados também minerais pesados e fragmentos de rochas e organismos diversos. Foram 

observados momentos em que há presença de sulcos na superfície, e momentos em que a 

superfície contém marcas de ondas ao longo da praia. A superfície da praia (pós-praia e 

estirâncio) é continuamente exposta a atuação marinha e eólica. 

Os três subambientes de uma praia, mais comumente encontrado na literatura são: pós-

praia, estirâncio ou face da praia e antepraia (HOEFEL, 1973; MUEHE, 2007), conforme será 

visto adiante (Figura 23). 

 

 

Figura 23 – Praia de Santa Rita, com demonstração de seus subambientes. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Set/2012). 

 

O pós-praia localiza-se fora do alcance das ondas e mares normais, e somente é 

alcançada pela água quando da ocorrência de marés muito excepcionais ou tempestades, 

apresentando geralmente a formação de dunas frontais na área pesquisada. 

O estirâncio, também conhecido como face praial é a porção da praia sobre a qual 

ocorrem os processos de espraiamento, sendo uma superfície entre o limite da água na maré 

baixa até o limite com o pós-praia, onde o espraiamento alcança. Ou seja, é a superfície 

emersa e constantemente molhada. 

A antepraia é a porção permanentemente submersa da praia, até onde se faça sentir a 

influência das ondas no assoalho marinho, próximo a zona de arrebentação das ondas e 

compreendendo toda a zona de surfe. 
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A transição do estirâncio para o pós-praia se dá de forma bastante dinâmica onde se 

intercalam corredores de ventos nas dunas frontais, taludes arenosos e bermas e, por vezes, 

alagados que recebem a denominação de maceiós ou córregos, os quais migram lateralmente 

de acordo com as variações nos processos meteorológicos, apresentando-se ora 

perpendiculares, ora em posição oblíqua em relação à linha de costa. 

Os maceiós são o resultado da descarga das águas subterrâneas provenientes dos 

campos de dunas e da planície de deflação, que ao atingirem o estirâncio, se misturam às 

águas oceânicas. No período chuvoso a comunicação com o mar pode ocorrer de forma 

contínua, mas à medida que o lençol freático rebaixa, essa comunicação é interrompida, 

ocorrendo somente durante as marés cheias, até que sequem totalmente no período de 

estiagem (Figura 24). Esta dinâmica resulta em um habitat com características específicas. 

 

 

Figura 24 – Maceió interrompido em sua comunicação com o mar na Praia de Graçandu, devido 

ao período de estiagem (rebaixamento do lençol freático), com as águas bloqueadas também pela 

formação de dunas frontais. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Set/2012). 

 

As dunas frontais encontradas na área, formam um cordão paralelo à linha de costa, 

formadas a partir de tufos de vegetação na região de pós-praia, podendo ocorrer recobrimento, 

mesmo que espaçado, por vegetação herbácea. Essas dunas servem para manter um equilíbrio 
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no recebimento e fornecimento de sedimentos para as praias, evitando processo de erosão 

costeira. Em alguns momentos percebe-se o mar atingindo tais feições, resultando em formas 

escarpadas como taludes, e outros momentos em que não são atingidas, formando dunas mais 

suaves (inclinação gradual), com pista que serve para o transporte de sedimentos pelos ventos. 

Também foi verificado nos levantamentos de campo que atualmente não está 

ocorrendo sedimentação do material praial nas planícies de deflação, os quais ficam limitados 

as dunas frontais do pós-praia, mas que não conseguem transpor as edificações e as rodovias 

existentes. Foi constatado que no limite da praia de Jenipabu com a foz do Rio Ceará-Mirim, 

há grande sedimentação de areia na praia e pós-praia, avançando sobre algumas casas (Figura 

25).  

 

 

Figura 25 – Soterramento de casas na planície de deflação posterior ao pós-praia na praia de 

Jenipabu, próximo à foz do Rio Ceará-Mirim. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev/2012). 

 

Mas a direção geral dos sedimentos para o Noroeste, faz com que sejam depositados 

na foz, e dali seguem a dinâmica das marés e da deriva litorânea para Norte. A fonte desses 

sedimentos parte das dunas móveis que avançam sobre a Ponta de Santa Rita em direção a 
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Praia de Jenipabu. Ao ficarem disponíveis a atuação dos ventos e das ondas na faixa de praia, 

caem no mar e são transportadas pela deriva litorânea até o estuário do Rio Ceará-Mirim.  

Efeito similar ao descrito, ocorre para Norte da foz do Rio Ceará-Mirim, na praia de 

Barra do Rio, sendo o campo de dunas de Jenipabu e a foz do citado rio, a fonte dos 

sedimentos. Porém o efeito agradacional é menor do que o que foi exposto no parágrafo 

anterior, não causando tanto transtorno como o que ocorre em Jenipabu, onde há soterramento 

de casas. Talvez possa ser explicado pela existência dos beachrocks naquele trecho, os quais 

impedem a ação das ondas de levar sedimentos até a praia emersa com maior facilidade. 

 

 Estuário 

 

Forma de desaguadouro de um rio no oceano através de um único canal, sob influência 

de correntes marinhas e de marés. Representa, portanto, o final de um rio, sob forte influência 

das marés, correntes e vagas (GUERRA e GUERRA, 2011). 

A foz do Rio Ceará-Mirim, na porção central da área de estudo, situa-se entre as Praias 

de Jenipabu, ao Sul, e Barra do Rio, ao Norte. Apresenta bastante suprimento de areias, 

provenientes da Praia de Jenipabu, uma vez que os ventos de sudeste transportam o material 

do campo de dunas de Jenipabu para a praia, e dali segue pela deriva litorânea para Norte 

(Figura 26). 
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Figura 26 – Foz do Rio Ceará-Mirim, protegida por recifes e em constante transformação 

morfológica pela sedimentação de areias. 
Fonte: Ronaldo Diniz, IDEMA, 2010. 

 

Ao cair no estuário, o material arenoso fica suscetível ao retrabalhamento fluvio-

marinho, confinado ainda pela proteção dos recifes praiais existentes a leste da foz, criando 

condições para a formação de bancos arenosos que ficam parcialmente expostos na superfície, 

mesmo na maré cheia. A posição destes bancos arenosos, ligados ao continente, permitem a 

designação dessas formas de relevo como sendo restingas, que passaram a ter conceituação 

legal: 

Depósito arenoso paralelo à linha de costa, de forma geralmente alongada, 

produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes 

comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que 

do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se 

em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo 

com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último 

mais interiorizado (BRASIL, 2002). 

 

Acredita-se que na área não chegou a se desenvolver uma cobertura vegetal, devido à 

condição constante de movimentação de sedimentos na área, sob influência dos ventos e 

marés, gerando uma dinâmica tal que impede a estabilização das areias. E por não ser 

depósito arenoso alongado, pode haver discordâncias quanto a utilização do termo restinga 

para aquelas formas. 
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 Campos de dunas 

 

A duna é uma acumulação elevada de areia fina e média, bem selecionada, que se 

desenvolve pela ação dos ventos, apresentando uma face mais suave, a barlavento, e outra 

mais inclinada, a sotavento. Quando ocorre um conjunto de dunas associadas, ocorrendo lado 

a lado, por extensões consideráveis, formam o que se conhece por campo de dunas. 

Em Extremoz as dunas, apresentam formas colinosas, com vertentes arredondadas, 

dispostas em paralelas ou semiparalelas, seguindo orientação do vento (Figura 27). A 

formação desse tipo de duna ocorre porque os ventos são constantes e quase não existe 

vegetação, apresentando o aspecto de dunas parabólicas simples e compostas, com a sua 

porção a barlavento formando verdadeiros corredores de ventos, responsáveis pela deflação 

(blowouts) (LIMA, 2011; MALTA, 2012).  

As dunas da área de estudo são móveis e de formação recente (holoceno), sendo 

constantemente retrabalhadas pela ação eólica, e chegam a atingir até 60 metros nas cristas 

mais altas. Nos períodos do ano em que os ventos são mais fortes, percebe-se uma superfície 

mais lisa na região de barlavento (blowout), quase sem rugosidades associadas às marcas de 

ondas.  

 

 

Figura 27 – Campo de dunas móveis na Praia de Graçandu, posterior a planície de deflação e 

migrando rumo ao Noroeste. 

Fonte: Ronaldo Diniz, IDEMA, 2010. 
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As dunas estão presentes ao longo de toda a faixa litorânea do RN, orientados no 

sentido Sudeste-Noroeste, concordantes com a resultante direcional dos ventos incidentes na 

região. A reunião de vários fatores favoráveis à formação de dunas, tais como a abundância de 

areia na praia, a velocidade e constância direcional dos ventos, as condições de umidade, tipos 

de sedimento e o regime de mesomaré reinante, são responsáveis pela formação dos Campo 

de Dunas do Litoral Oriental do Estado (DINIZ, 2002). 

O campo de dunas da área de estudo é considerado recente, pois sua origem remonta 

cerca de 20.000 anos antes do presente, quando o nível relativo do mar era de 

aproximadamente 100 metros abaixo do atual (IDEMA, 2009). Os fluxo de sedimentos ainda 

é marcante na área, apesar de não receber mais contribuição das planícies de deflação. São os 

próprios sedimentos do campo de dunas que estão migrando rumo ao Oeste, bloqueados por 

uma cobertura vegetal arbustiva que se desenvolve sobre as dunas fixas, limite da área de 

estudo. 

A migração do campo de dunas para o Oeste, trás também consequências sobre o 

ambiente urbano, uma vez que o material é naturalmente depositado pelos ventos sobre 

algumas edificações (Figura 28) e vias, tal como ocorre em algumas estruturas em Jenipabu e 

sobre rodovias em Pitangui, neste último caso, o poder público eventualmente realiza a 

limpeza da via, retirando o material. 

 

 

Figura 28: Migração de duna móvel sobre edificação na Praia de Jenipabu. 

Foto: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev./2012). 
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A principal dinâmica desses campos de dunas atualmente, se atribui a sua capacidade 

de recarga do aquífero Barreiras, fornecendo água para ambientes como rios e acumulações 

de água que afloram nos relevos mais baixos, a exemplo da planície de deflação. 

 

 Planície de deflação 

 

Este compartimento de relevo compreende, na área estudada, o espaço entre a praia e 

os campos de dunas móveis a Oeste da linha de costa (Figura 29). Apresenta feição plana a 

suavemente ondulada, com declividade dominante para o oceano, com cotas altimétricas entre 

um (01) a dez (10) metros, e ainda larguras que normalmente estendem-se de 500 a 1500 

metros distante da linha de costa, quando se iniciam as dunas eólicas. 

 

 

Figura 29 – Vista para a planície de deflação na Praia de Graçandu, já com urbanização 

consolidada. 

Foto: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev./2012). 

 

Silva, (1986), verificou que autores antigos como Almeida (1955) e Bigarella et al. 

(1966), haviam analisado as áreas de planície de deflação. Porém Almeida afirmava que este é 
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um espaço que corresponde à beira-mar, enquanto Bigarella a define enquanto a área posterior 

ao pós-praia. Estas formas de relevo podem ser constituídas por uma ou mais superfícies, 

aproximadamente horizontal (8 graus), com inclinação diminuindo em direção a praia (4 

graus). 

Designando como superfície de deflação Silveira e Vilaça (1985), entendiam este 

espaço como formas resultantes do trabalho do vento sobre as dunas, dando origem a um 

relevo plano ou suavemente ondulado, onde se encontram parcialmente locais com vegetação 

e apresenta ainda um escoamento difuso das águas. 

Esse tipo de formação costeira é caracterizada por intensa dinâmica, oriunda da inter-

relação de processos praiais, eólicos e hidrológicos-hidrogeológicos. Tratando-se de uma zona 

de transição entre trechos mais baixos, ao nível do mar, e atingindo alturas de até cinco (05) 

metros. 

São áreas onde o lençol freático chega a aflorar nas partes baixas, formando lagoas, 

áreas inundáveis e pequenos riachos (Figura 30) que por vezes chegam a desaguar no mar 

formando o que regionalmente se denomina de Maceió. Quando havia suprimento de 

sedimentos na planície de deflação, nem sempre as drenagens dos chamados riachos 

conseguiam romper os cordões arenosos durante o período chuvoso, a depender do volume 

precipitado. 
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Figura 30 – Escoamento superficial na planície de deflação em Santa Rita, a partir da descarga 

do lençol freático do campo de dunas, podendo receber a designação de exultório, riacho ou 

curso d’água. 

Foto: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev./2012). 

 

Tal feição está inserida predominantemente em regiões geográficas de enseadas com 

praias arenosas, separadas por terraços de abrasão, podendo apresentar ou não linhas de 

recifes. 

Para Cunha et al, (1990), os terraços de abrasão que separam as enseadas, possuem 

grande participação na dinâmica das planícies de deflação, pois considera que a reflexão das 

ondas nos “pontais” provoca a erosão da praia, cujos sedimentos são transportados pelas 

correntes de deriva (de Sul para Norte) e depositados no outro lado da enseada, adjacentes aos 

pontais rochosos. Observa-se que, em certos casos, os terraços de abrasão são sobrepostos por 

dunas móveis que invadem o mar, tal como ocorre na Ponta de Santa Rita/Jenipabu. 

Estando a praia favorável à atuação dos ventos, predominantemente de sudeste, inicia-

se o transporte e formação de pequenas acumulações de areia e com isso o surgimento da 

planície de deflação. Mas a planície também é formada por áreas que já dispõe de sedimentos 

espraiados ou formando dunas móveis e que estão sendo transportados pela deflação, 

aproximando-se da superfície do lençol freático. 
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Cunha et al., (1990), desaconselhou a ocupação urbana na planície de deflação, onde 

era propício ao plantio de espécimes como coqueiros nas áreas mais baixas, ou mesmo o 

aproveitamento como área de lazer. De toda forma era entendido como permitida a ocupação 

(conservação) nas áreas da planície que fossem mais elevadas – com superfície de cota de 

dois (02) metros acima do nível do lençol freático, seja para o aproveitamento urbano ou 

turístico, desde que mantido recuo em relação ao mar, adotadas soluções para evitar possíveis 

contaminações do lençol freático e do mar, e ainda precauções face aos processos eólicos e 

praiais. Mesmo assim já se identificava ocupação em locais inapropriados e que interferiam 

na dinâmica natural da área. 

Silveira (2002) ao tecer considerações sobre a planície de deflação no litoral Norte do 

estado do Rio Grande do Norte, explica que este compartimento de relevo é o espaço entre a 

faixa de estirâncio e o campo de dunas móveis ou fixas, por vezes englobando níveis de 

terraços. Lá o relevo também foi identificado como plano a suavemente ondulado, com 

declividade dominante para o oceano, com cotas altimétricas entre dois e seis metros. 

Para a faixa central do litoral Norte do RN, a origem da planície de deflação está 

relacionada aos terraços flúvio-marinhos, porém mascarados por areias eólicas. Tais 

sedimentos são oriundos do estirâncio, de onde são remobilizadas em direção ao continente e 

caracterizam o processo eólico que realimenta as dunas móveis, tal como ocorre também no 

litoral oriental do estado. 

É interessante observar no contexto do litoral Norte do RN, que através de análises 

comparativas de fotografias aéreas de algumas décadas (1967-1988), ficou sugerida uma 

redução natural no suprimento de sedimentos em até 30%. Enquanto em outra análise multi-

temporal (1988-2001), ocorreu a inversão do efeito, e o suprimento de sedimentos aumentou 

em cerca de 20% em relação a perda inicial que havia ocorrido (SILVEIRA, 2002). 

É evidente que tal hipótese poderia ser aplicada também para o litoral oriental do RN, 

incluindo o Município de Extremoz, entretanto observando-se fotografias aéreas da região 

(década de 1970 aos dias atuais), sugere-se que o efeito da falta de sedimentos não foi um 

processo natural, mas sim o resultado de ações na costa e planícies flúvio-marinhas 

decorrentes de edificações que são obstáculos ao transporte de sedimentos provenientes das 

áreas fontes e na própria planície de deflação (ver Figura 34). 

Existe assim uma dinâmica intensa nessa faixa entre a praia e o campo de dunas, 

originada da inter-relação dos processos praiais, eólicos e hidrológicos. Verifica-se que nas 

partes mais baixas do terreno, ocorre afloramento do lençol freático que dão origem a áreas 

alagadiças, notadamente no período chuvoso, desenvolvendo-se ali uma vegetação 
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característica (Figura 31). Estas planícies podem ser formadas pela ação do vento que vai 

retirando as areias mais finas até atingir o nível freático, ou um horizonte de granulometria 

mais grossa ou resistente (IDEMA, 2009; CHAVES, 2000; GRIGIO, 2008).  

 

 

Figura 31 – Planície de deflação na Praia de Santa Rita, recoberta por vegetação herbácea e 

resíduos arenosos, resultantes das dunas que migraram. 
Fonte: Ricardo Amaral, 2007. 

 

Outro processo de geração de planície de deflação é o avanço de campo de dunas 

transgressivas rumo ao continente, deixando para trás uma superfície plana, que aos poucos 

vai se estabilizando pelo desenvolvimento de uma vegetação pioneira, principalmente na 

época das chuvas, quando o nível freático está elevado e, a água ascendendo por capilaridade, 

impede a retirada da areia pelo vento devido à tensão superficial e umidade, tal como ocorrem 

em áreas de interdunas (IDEMA, 2009). 

No caso específico de Extremoz, observa-se que a planície de deflação tem sido 

progressivamente ocupada pela expansão urbana, acarretando em sérios problemas de 

drenagem urbana, em decorrência das áreas alagáveis pré-existentes e outras que se 

expandiram pelo efeito da deflação e aproximação do lençol freático. A ocupação dessa área 

acarretou em problemas na dinâmica eólica dos campos dunares situados a Oeste da planície, 
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uma vez que deixaram de ser realimentados por sedimentos. Os campos de dunas móveis tem 

migrado continuamente, expandindo também a planície de deflação (Figura 32). 

 

 

Figura 32 – Planície de deflação na Praia de Graçandu, revelando alagamentos em período 

chuvoso em meio a área urbanizada. As dunas móveis continuam migrando e expandido a 

planície, sendo observadas medidas de contenção contra a erosão eólica em algumas dunas. 
Fonte: Ronaldo Diniz, IDEMA, 2006. 

 

Como resultado deste processo, a planície de deflação apresenta-se estabilizada, tanto 

pela ocupação urbana, quanto pelo advento da vegetação pioneira, que impedem o transporte 

de sedimentos na própria planície e na alimentação das dunas móveis, resultando na migração 

das mesmas, bem como alteração de sua morfologia/topografia. 

A descontinuidade da sedimentação nas áreas das planícies de deflação, também 

promoveram o desenvolvimento de exultórios superficiais (descargas das drenagens na base 

das dunas) e áreas alagadas em amplas faixas, os quais são intermitentes e só ressurgem 

durante os períodos chuvosos quando há saturação do aquífero livre. 

Esta é uma característica importante de ser observada, uma vez que tal regime hídrico 

em meio ao relevo da planície de deflação, anteriormente a ocupação e estancamento da 

sedimentação na área, era intermitente e diferenciado no tempo e no espaço, uma vez que a 
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contínua deposição de areia pelos ventos que carreavam os sedimentos da praia para o 

continente, impedia a formação das águas superficiais com a facilidade que ocorre hoje, já 

que o lençol freático era constantemente recoberto por areias. As águas somente sobressaiam 

na base do campo de dunas móveis (que era mais proeminente nos anos 70) nas áreas mais 

rebaixadas do relevo, que tinha sua morfologia constantemente modificada pelos ventos e por 

vezes por precipitações intensas. 

Neste trabalho será utilizado o conceito de planície de deflação adotado na própria 

legislação da APA de Jenipabu, inserida na área de estudo, uma vez que o conceito além de 

técnico toma proporção legal. 

 

Planície de deflação: superfícies planas, horizontais, ou ligeiramente 

inclinadas, que se estendem desde o limite de maré alta até a base dos 

campos de dunas, formadas pela deflação do vento, que vai retirando as 

areias mais finas, até atingir o nível freático, ou uma camada de areias de 

granulométrica mais grossa e resistente, ou então pelo avanço de campo de 

dunas progressivas, rumo ao continente, deixando para trás uma superfície 

plana, horizontalizada (RIO GRANDE DO NORTE, 2009). 

 

 Atualmente, mesmo considerando que a planície de deflação é uma área estabilizada, 

pois desenvolveu-se uma vegetação que fixa os sedimentos, além das ocupações existentes 

que impedem a dinâmica da sedimentação e erosão eólica, pode-se afirmar que na faixa limite 

entre a planície de deflação e os campos de dunas, estão em evolução, pois a duna migra para 

Oeste com a retirada dos sedimentos pelos ventos, e a planície continua a se expandir naquela 

direção (ver Figura 31 e 34). 

 

3.5 Pedologia 

 

O principal solo da área de estudo são os Neossolos Quartzarênicos (EMBRAPA, 

2006) ou como se denominava na antiga classificação, as Areias Quartzosas Distróficas 

marinhas (Figura 33).  

As principais características deste tipo de material está associada a baixa fertilidade, 

textura arenosa e excessivamente drenados, com horizonte “A” pouco desenvolvido ou sem 

desenvolvimento, distróficos, ácidos e pouco profundos (NUNES, 2006; LEPSCH, 2010). É 

colocado ainda por Nunes (2006), que são areias de origem marinha depositadas pela ação dos 

ventos e que passam a formar os campos dunares e as planícies de deflação, sendo 
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encontradas em toda a orla litorânea do Estado do RN, mas que nesta última superfície não 

chegam a constituir um horizonte A. 

 

 

Figura 33 – Exemplo de recobrimento pedológico nas áreas de planície de deflação. 
Foto: Leonlene de Sousa Aguiar (Jan/2012). 

 

Nos eventos de intensa precipitação em que o solo já se apresenta saturado e há 

elevação do lençol freático, como a área apresenta um comportamento difuso de escoamento 

das águas, as mesmas se direcionam para as depressões existentes no terreno formam o que se 

conhece por alagadiços, lagoas e olhos d’água.  

Solos da planície de deflação, se expostos (desnudos), sem obstáculos que impedissem 

o seu transporte, podiam ser carreados também por enxurradas nos episódios de intensa 

precipitação, e não somente pelos ventos, direcionando-se para as depressões do terreno ou 

para o mar, quando da formação de cursos d’água. Ao cair no mar, os sedimentos eram 

retrabalhados e novamente expostos nas praias. Porém, com as edificações e a implantação de 

vias em todo o trecho litorâneo, os sedimentos antes com possibilidade de serem carreados 

para o mar, foram bloqueados por estas construções. 

Atualmente, as coberturas que ficaram disponíveis para o retrabalhamento pelo mar, 

quando carreados pelas precipitações, são os concentrados nas faixas de praia e dunas 
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frontais. Porém, esses sedimentos não conseguem transpor as edificações e a rodovia existente 

na planície de deflação, estando condicionados ao transporte somente nestes trechos de praias 

e dunas frontais. 

Os solos inférteis, a alta insolação e os fortes e constantes ventos, são os principais 

motivos que se acredita não desenvolver-se uma vegetação de maior porte na área, 

prevalecendo as herbáceas que se desenvolvem principalmente nas dunas frontais, e de 

maneira mais densa, nas áreas mais rebaixadas da planície de deflação, em que há uma 

comunicação direta com a umidade e o lençol freático. 

 

3.6 Recursos hídricos 

 

A área de estudo como um todo apresenta espaços situados no âmbito de três bacias 

hidrográficas, segundo a delimitação do Plano Estadual de Recursos Hídricos (SERHID, 

1998), sendo elas: faixa litorânea Leste de escoamento difuso, bacia do rio Ceará-Mirim e 

bacia do rio Doce. 

Apesar da divisão, a principal área em interesse da pesquisa, que é a planície de 

deflação, situa-se toda nos limites geográficos da faixa litorânea Leste de escoamento difuso, 

a qual é constituída por oito sub-bacias independentes. Somente o trecho central da área de 

estudo é que está dentro dos limites da bacia hidrográfica do rio Ceará-Mirim, restringindo-se 

praticamente ao estuário e áreas adjacentes. 

Das oito sub-bacias que compõem a faixa litorânea Leste, o setor Norte estudado faz 

parte da sub-bacia 16-3 e o setor Sul da sub-bacia 16-4. O trecho inserido na bacia 

hidrográfica do rio Doce, está a Sudoeste da área de estudo, correspondendo as dunas móveis 

que servem como divisor das águas que drenam para Oeste e para a respectiva bacia. 

O próprio nome “escoamento difuso” já sugere o tipo de drenagem prevalecente na 

área, onde não são verificados rios vultosos em relevo dissecado e seguindo um caminho 

preferencial, prevalecendo ainda formações intermitentes. As águas superficiais ocorrem em 

meio ao relevo plano a suavemente ondulado nas áreas mais baixas, sendo mais perceptíveis 

na estação das chuvas já que a maior parte delas secam totalmente, apesar do nível freático 

manter-se próximo a superfície. 

A drenagem, portanto, ocorre de maneira aleatória em meio aos sedimentos da planície 

de deflação e em alguns espaços interdunares, e tem total relação com o comportamento 

hidrogeológico que tem direção dominante de Oeste para Leste, em direção ao oceano, sendo 

considerada um zona de descarga para o mar das águas continentais. 
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Antes do processo de expansão urbana ocorrer em toda a faixa litorânea, havia 

constantemente alteração da morfologia da planície de deflação, onde há maior incidência de 

inundação, e a mesma era topograficamente mais elevada uma vez que ocorria a sedimentação 

por areias originárias das praias e que seguiam para alimentar os campos de dunas móveis a 

Oeste. Ou seja, a deposição era maior que a erosão, e com isso as águas superficiais que 

porventura se acumulavam nas áreas mais baixas, no limite com as dunas, poderiam ser 

soterradas por areias, não mantendo um padrão na drenagem, e procuravam novos espaços 

mais favoráveis ao acúmulo, de acordo com a sazonalidade do nível freático. 

As águas que escoavam da base das dunas móveis em direção ao oceano, quando a 

precipitação favorecia, conseguiam ultrapassar a faixa da planície de deflação lançando-se no 

mar através do que se conhece regionalmente por maceiós (ver Figura 13). 

Com a expansão urbana, iniciada praticamente na década de 1980, e com a construção 

de estradas paralelas a linha de costa, bem como ocupação de áreas de praia e pós-praia por 

edificações urbanas, houve o bloqueio dos sedimentos originários da praia que seguiam pelas 

planícies de deflação e iam alimentar as dunas móveis a Oeste. Tal efeito teve como principal 

resultado o rebaixamento da superfície topográfica da planície de deflação, invertendo o 

processo que agora passou a ser mais erosivo que agradacional. 

Com a retirada dos sedimentos da planície pelos ventos, a cada rebaixamento da 

superfície, chegava-se mais próximo do nível do lençol freático e os sedimentos mais finos e 

médios eram retirados, restando os mais grossos. Com o favorecimento de maior umidade, e 

alteração na morfologia do terreno com as edificações, que também interferem em nível micro 

na atuação dos ventos, começou a colonização da planície de deflação pela vegetação 

pioneira, permitindo assim a estabilização dos sedimentos e da própria planície de deflação. 

Com um relevo estabilizado, as áreas inundáveis também foram expandidas, uma vez 

que mais áreas rebaixadas próximas ao nível do mar (nível de base) e do nível freático 

ficaram mais expostas à atuação das águas do aquífero livre e das precipitações sazonais, 

formando áreas alagadiças, lagoas, riachos e exultórios fixados na planície de deflação. 

Observa-se que nem nas bibliografias consultadas, bem como na legislação, não há 

uniformidade nos termos que classificam os corpos d’água existentes. 

A estabilização da planície de deflação está sendo considerada como resultado da 

análise de fotografias aéreas históricas da década de 1970 comparadas as das décadas de 1990 

e 2000, além das considerações existentes no Plano de Manejo da APA de Jenipabu (IDEMA, 

2009) e dos estudos realizados por Malta (2012), onde ficou demonstrado neste último que é 

praticamente nulo o efeito de sedimentação nas planícies de deflação (áreas vegetadas), onde 
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não há mais interação direta da praia com a planície de deflação, tampouco destas com os 

campos de dunas que migram sem realimentação por sedimentos (Figura 34).  

 

 
Figura 34 – Fotografias aéreas dos anos de 1970 e 2006, onde ficam perceptíveis os depósitos 

arenosos sobre a planície de deflação, ainda sem cobertura vegetal herbácea na década de 1970. 
Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Jan./2013). 
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O clima da região estudada é favorável aos recursos hídricos superficiais e 

subsupercificais, que associada a permeabilidade dos solos garante a ressurgência de alguns 

cursos d’água (CHAVES, 2000). 

Na área de estudo delimitada, o único curso d’água perene está associado ao Rio 

Ceará-Mirim, desembocando em forma de estuário entre as Praias de Jenipabu e Barra do Rio. 

Recebe contribuição das águas subterrâneas regionais, a qual mantém sua perenidade, e 

também sofre influência das marés. 

Quanto aos corpos d’água superficiais, duas lagoas conhecidas e perenes são as lagoas 

de Jenipabu no setor Sul da área de estudo, e a lagoa de Pitangui no setor Norte. Todas duas 

são utilizadas enquanto atrativo turístico e mantém sua perenidade devido a contribuição das 

águas infiltradas nos campos de dunas móveis e das rochas subjacentes do barreiras, que 

mantém o nível freático elevado e ressurgindo nesses pontos de relevo mais baixo (Figura35). 

Convém destacar que ambas correm o risco da sedimentação/aterramento, ao menos parcial, 

de suas águas, em decorrência do avanço das dunas móveis, o que pode ser observado através 

de análise comparativa de imagens aéreas antigas e atuais (décadas de 1970, 1990 e 2000).  
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Figura 35 – Área de interdunar nas imediações da Lagoa de Pitangui, demonstrando 

proximidade do nível freático mesmo no período de estiagem (aproximadamente 30 cm 

da superfície). No período chuvoso, há formação de corpo d’água. 
Foto: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev./2012). 

 

Com cerca de 12 ha, na área de estudo, a evolução da Lagoa de Jenipabu exibe 

alterações significativas ao longo do tempo (Figura 36). Quando comparadas às fotos de 1970 

com aquelas obtidas em 2006, verificam-se mudanças na geometria e posição da lagoa. Esta 

feição constitui o limite a sotavento de três “corredores de vento” que cruzam todo o campo 

de dunas, desde a planície de deflação, a barlavento (IDEMA, 2009). 
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Figura 36 – Processo de sedimentação por areias do campo de dunas sobre a Lagoa de Jenipabu, 

ao longo dos últimos 40 anos. A mancha sobre a lagoa, indica a área soterrada. 

Fonte: IDEMA, 2009. 

 

Outras formações superficiais, agora na planície de deflação, ocorrem somente no 

período chuvoso e ora são classificadas como lagoas, ora como áreas inundáveis, havendo 

atualmente outros termos como brejos e áreas úmidas. Tem ainda algumas formações em 

forma de curso d’água, apesar de curtos, que ou são chamados de riachos ou de exultórios. O 

que se sabe é que eles necessitam das precipitações na área das dunas, para que o aquífero 

livre (dunas) garanta a elevação do nível freático, saturação do solo e a descarga nas áreas de 

relevo mais rebaixadas, contornando a morfologia plana a suavemente ondulada. 
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Se existir abertura no relevo para as águas chegarem até a praia e o mar, formando 

maceiós, são classificadas como riachos ou exultórios. Se ficam confinadas em depressões 

fechadas, são classificadas como lagoas ou áreas inundáveis, não sendo uniforme o uso dos 

termos, o que causa conflitos para aplicação legal, principalmente quando as leis não 

apresentam conceitos legais. 

A utilização dos termos é bastante confusa nas referências adotadas, e não existe a 

distinção deles, sendo utilizados de forma genérica. A não padronização interfere diretamente 

no trato legal, o qual se utiliza de termos fixos e por vezes são conceituados legalmente para 

que se possa aplicar alguma restrição de uso do ponto de vista legal. Quando não ocorre a 

conceituação legal, torna-se mais confusa a interpretação legal, a qual tem que ser subsidiada 

por pareceres que nem sempre não uniformes a depender do profissional que o elabora. E é 

exatamente neste ponto que ocorre a problemática que pode interferir na gestão desses 

espaços, e ora ou outra na organização espacial. 

Por esse motivo, e como não era objetivo deste trabalho classificar as formações 

superficiais de água, não foram atribuídos nomes classificando os corpos d’água de superfície, 

sendo genericamente adotado o termo corpos d’água ou simplesmente águas superficiais. 

 

3.7 Vegetação 

 

A área estudada é caracterizada por apresentar uma vegetação definida por como Área 

de Formação Pioneira (BRASIL, 1981a). Segundo o mesmo, a área da pesquisa possui uma 

vegetação considerada como Restinga, com predominância de herbáceas. As restingas são 

características de áreas flúvio-marinhas, revestem praias, dunas, e ocasionalmente, terrenos do 

grupo Barreiras (RADAMBRASIL 1981).  

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Resolução de 1996, a 

restinga é definida como um conjunto de comunidades vegetais distintas, que sofrem 

influência marinha e flúvio-marinha, com grande diversidade ecológica, e vegetação do tipo 

edáfica (estando sujeito mais a natureza do solo do que o clima). 

Na área estudada foi observado que a cobertura apresenta variações em decorrência 

principalmente do relevo, da presença de umidade, e de exposições às correntes eólicas e à 

grande radiação solar, apresentando por influência desses fatores, grande quantidade de 

espécies de porte herbáceo. Na literatura verifica-se a afirmação da influência ainda por 

salinidade (maresia), em decorrência da proximidade com o mar e dos sedimentos marinhos 

que apresentam salinidade e são transportados (Figura 37). 
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Muitas de suas espécies possuem caules longos e finos, flexíveis e pubescentes; 

características que as permitem sobreviver em ambientes tão instáveis (ECOPLAM, 2006). 

Estudos técnicos-ambientais realizados na planície de deflação de Extremoz, apontam 

que as espécies herbáceas, de forma densa ou aberta, as vezes como moitas isoladas, que mais 

se destacam, são gramíneas do gênero Andropogon sp e Elionurus sp; e Ciperáceas como 

Cyperus crassipes e da família Convolvulacea como a Ipomoea pes-caprae, popularmente 

conhecida como “salsa de praia” (possui uma distribuição principalmente em áreas tropicais, 

onde é frequentemente encontrada no pós-praia e dunas frontais). Ainda foram encontradas 

espécies conhecidas como “pinheirinho da praia” Remirea maritima, “crista de galo” 

Heliotropium sp, “beldroega” Sesuvium portulacastrum e ainda o “clitório-de-negra” 

Cetrosema brasilianum (CHAVES, 2000; ECOPLAM, 2006; START, 2007; IDEMA, 2009), 

tanto no setor Sul, quanto Norte da área de pesquisa. 

 

 

Figura 37 – Cobertura vegetal herbácea, típica na planície de deflação (Praia de Santa Rita). 
Foto: Leonlene de Sousa Aguiar (Fev./2012). 

 

É comum encontrar também distribuído sobre a planície de deflação, seja 

isoladamente ou em monocultura, espécimes de Côco-da-Bahia (Cocus nucifera). Esta 

palmácea historicamente vem sendo utilizada ao longo do litoral, sendo importante 
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economicamente. E conforme já apontava Cunha et al. (1990), as áreas com tendência a 

inundação são favoráveis ao plantio. Elas são vegetais resistentes tanto a presença de água, 

como a atuação dos ventos e mobilização de areias. 

Nas lagoas e áreas alagadiças com maior periodicidade (não secam ou dificilmente 

secam), ocorre uma vegetação caracteristicamente aquática, que é encontrada nos corpos de 

água doce. As espécies que predominam são o Eleocharis ou “junco de lagoa”, e a 

niymphacea ou “golfe”, se adaptando muito bem em águas paradas e solos argilosos, ricos em 

matéria orgânica (LIMA, 2011). Essa formação é mais característica em trechos do setor 

Norte da área de estudo, e na Lagoa de Jenipabu, no setor Sul. 
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CAPÍTULO IV – RESTRIÇÕES AMBIENTAIS E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA 

ZONA COSTEIRA 

 

A análise das normativas legais para a área de estudo teve que ser segmentada em dois 

momentos. Uma análise mais geral para toda a área abordada no trabalho, e outra mais 

específica para o setor Sul dela, uma vez que existe ali normativa específica referente ao 

espaço especialmente definido como Área de Proteção Ambiental de Jenipabu. 

É válido ressaltar que a legislação ambiental que pode tratar dos ambientes protegidos, 

dos recursos naturais e da zona costeira é bastante abrangente. Por isso foram selecionadas 

leis na esfera federal, estadual e municipal que demonstram alguma relação com o objeto da 

pesquisa, que é a planície de deflação. Devem ainda, dentre as suas especificações, servir de 

elemento que interfira no processo de organização espacial através da restrição de uso do 

território. 

Algumas considerações também foram efetuadas para os sistemas ambientais que 

interagem com a planície de deflação, tal como o sistema praial e o sistema dunar, pela 

relação que possuem com a planície. Entretanto a análise foi superficial e meramente para 

demonstrar que no ambiente litorâneo de Extremoz são vários os espaços que estão sob 

amparo legal e que acabam por influenciar no traçado espacial. 

Ao mesmo tempo é fato que algumas leis são antigas, porém não existia prática em sua 

aplicação, nem estrutura administrativa para tal, como ocorreu com o Código Florestal de 

1965. Como resultado, mesmo existindo a legislação, diversos ambientes protegidos foram 

ocupados e atualmente é inviável a recuperação deles. 

É importante considerar as interferências nesses sistemas ambientais relacionados com 

a planície de deflação, uma vez que ações humanas naqueles ambientes, resultaram na 

interferência de processos e interações que permeiam com a planície, como ficou 

demonstrado na caracterização ambiental da área trabalhada nesta pesquisa. 

 

4.1 Análise das restrições legais sobre o uso do território e resultados práticos no 

ordenamento espacial 

 

 O conteúdo desta pesquisa não pretende esgotar o assunto, mesmo porque além do 

entendimento técnico, quanto à interpretação da lei para aplicação em um espaço geográfico, 

existem questões jurídicas de direito que não são objeto de análise neste trabalho. 
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 O que se pretende é analisar, dentre as principais normativas legais que podem ser 

aplicadas na área de estudo, aquelas que de alguma maneira podem interferir no processo de 

ocupação do espaço ou mesmo direcionar a organização espacial em decorrência de suas 

restrições. São fundamentalmente abordados os aspectos legais que tratam de áreas de 

preservação permanente, zonas de uso restrito e zonas criadas pela unidade de conservação da 

APA de Jenipabu. 

 Com base nos resultados encontrados na caracterização ambiental, as principais áreas 

da planície de deflação que atualmente tem passado por discussões no âmbito da gestão 

desses espaços da zona costeira, são: corpos d’água de maneira geral, dunas, restinga (aspecto 

vegetacional e geomorfológico) e Mata Atlântica. Assim, na sequencia será apresentada a 

análise de cada lei, decreto-lei, decreto e resolução considerada, havendo a distribuição da 

análise por normativa federal, estadual e municipal, respectivamente. 

 

Legislação federal 

 

 Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946: dispõe sobre os bens imóveis da 

União e dá outras providências. 

 

Uma das normativas legais mais antigas que incidem sobre a área de pesquisa, trata da 

legislação patrimonial, que pelas suas especificações é fundamental que ocorra a identificação 

de níveis de maré correspondente ao ano de 1831 (o estado da costa brasileira naquele ano), e 

dos chamados terrenos de marinha, existindo proteção desses ambientes, mesmo que a 

intenção seja o cumprimento do direito de propriedade da União, mas que por si só, já 

constitui em um direcionamento no arranjo espacial. 

Assim, o decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946, que discorre sobre os 

bens imóveis da União, estabelece que os terrenos de marinha (uma faixa de terra), em uma 

profundidade de 33 (trinta e três) metros em direção ao continente , são da União e impedidos 

de ocupação, somente autorizado pela União em regime de ocupação ou aforamento 

(FREIRE, 2002).  

A referência geográfica para delimitar esses terrenos, partem da medição horizontal 

para a parte de terra, em contato com o mar ou onde se faça sentir a influência das marés (seja 

na costa marítima ou margens de rios e lagoas), especificamente da posição da linha do 

preamar-médio de 1831. 
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A delimitação de onde se situa a linha do preamar-médio de 1831, é realizada pelo 

Serviço do Patrimônio da União (SPU), e no caso do Rio Grande do Norte, pela Gerência 

Regional do Patrimônio da União (GRPU).  A determinação da mesma toma como base 

plantas relativas aquele ano, ou outros documentos que mais se aproximem da época e que 

possam ser utilizados como referência. 

No Município de Extremoz, essa faixa de terra compreende ou praias ou dunas 

frontais, ambientes frágeis (devido a exposição aos ventos e ao mar) e que ao longo do tempo 

também passaram para o regime de controle e proteção.  

Porém, a proteção efetiva para as áreas de praia somente ocorreram a partir de 1988, 

quando incorporadas na Constituição Federal de 1988, enquanto bens imóveis da União e no 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei federal nº 7.661/1988), quando consideradas 

bens de uso comum do povo e adotada uma conceituação técnica para sua identificação.  

Enquanto as dunas frontais e todo o complexo de dunas, naquele município, só 

passaram a ser de regime legal de proteção em 1995, para as terras inseridas nos limites da 

APA de Jenipabu; e no setor Norte da área de pesquisa, somente em 1996 com a publicação 

do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (Lei estadual nº 9.650/1996), que classificou as 

dunas enquanto áreas de preservação, desde que compusessem áreas de reserva da biosfera da 

Mata Atlântica. 

É válido lembrar que os primeiros parcelamentos na área litorânea de Extremoz 

remontam ao final da década de 1970, anterior a legislação que regia um maior controle nas 

proximidades da linha de costa, no que se refere a proteção das praias e dunas frontais. 

E a prática ambiental ainda não era tão significativa, tornando-se mais comum a partir 

do ano de 1992, após a Rio 92 (BERNARDES e FERREIRA, 2009), quando os Estados 

passaram a atuar mais objetivamente em alguns espaços costeiros naquela década, mesmo que 

suas estruturas administrativas ainda não estivessem devidamente amparadas.  

Não foi diferente no Rio Grande do Norte, onde a atuação de órgãos ambientais do 

Estado ocorria de forma incipiente, mas não focado no controle dos espaços urbanos das 

cidades. E os Municípios, mesmo com sua competência criada a partir da Constituição 

Federal de 1988, para atuar na esfera de seu território, ainda estavam distantes de uma atuação 

eficaz e pautada em critérios ambientais. 

Por esses motivos, a ocupação da faixa litorânea de Extremoz foi ocorrendo sem um 

planejamento adequado e muitas vezes fora do controle legal. Resultando em ocupação de 

espaços que incluem desde espaços de praia, dunas frontais e continuamente a planície de 

deflação. 
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 Lei federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965: institui o novo Código Florestal, cria 

as áreas de preservação permanente e de reserva legal. 

 

O Código Florestal de 1965, foi revogado no ano de 2012, não sendo mais aplicável 

atualmente a lei federal nº 4.771. Entretanto, o mesmo estava em vigor até mais da metade do 

desenvolvimento desta pesquisa, e foi grande fonte de referência para controle do território e 

recursos naturais pelos órgãos ambientais, tendo ao longo dos anos diversas mudanças e 

regulamentações que contribuíram ou complementaram a sua aplicação. 

É importante sua consideração no estudo da planície de deflação de Extremoz, uma 

vez que a ocupação da área ocorreu sob o regime da mesma, e atualmente ocorre sobre a lei 

que a substituiu e que protege a vegetação nativa (lei federal nº 12.651/2012). 

Mesmo existindo uma lei importante como o Código Florestal, não era usual a sua 

aplicação, pois até meados dos anos 80, o Brasil ainda vivia um momento de 

“desenvolvimento a qualquer custo”, modelo só alterado a partir da atualização da 

Constituição Federal em 1988, apesar de já existir no país uma Política Nacional de Meio 

Ambiente desde 1981. Também não existiam instituições sistematizadas para aplicação das 

leis com cuidados ambientais. O IBAMA, de cunho federal, só foi criado em 1989 e a 

efetivação das aplicações legais ainda demorou mais um pouco, principalmente no âmbito dos 

Estados e Municípios. Antes disso várias instâncias federais cuidavam das questões 

ambientais, porém com diferentes visões, e às vezes contraditórias (IBAMA, 2013). 

O Código Florestal é sempre citado quando o assunto é proteção de alguns espaços 

costeiros no âmbito do Rio Grande do Norte. O fato ocorre porque diversos termos legais são 

coincidentes com os aspectos naturais desses espaços, tal como a vegetação, os recursos 

hídricos e a geomorfologia, mesmos que sempre seja mantida a relação destes dois últimos 

com a vegetação, objeto de cuidados de acordo com essa lei. 

A lei federal nº 4.771/1965, trouxe limitações ao direito de propriedade, 

principalmente através de duas importantes definições, as áreas de preservação permanente 

(APP) e a reserva legal. As duas têm como princípio proteger espaços e manter funções 

ecológicas ou proteger florestas e demais formas de vegetação que sejam reconhecidas de 

utilidade às terras que revestem. 

Porém as áreas de preservação permanente devem ser consideradas para qualquer 

espaço geográfico, enquanto a reserva legal restringe-se as propriedades rurais. 
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Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 

3o desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas; 

Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável 

dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, 

à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora 

nativas. (BRASIL, 1965). 

 

Antes de falar das áreas de preservação permanente, é válido considerar que a figura 

da reserva legal seria uma tendência de aplicação legal em diversos trechos da área litorânea 

de Extremoz, uma vez que constituíam-se de espaços eminentemente rurais. 

Ao mesmo tempo, seria contraditório, para não dizer impraticável ambientalmente e 

tecnicamente, querer aplicar um regime de conservação de floresta, ou recuperação delas em 

uma área como o litoral de Extremoz, onde predominavam os sedimentos arenosos não 

vegetados e inférteis. Ao menos, até o final da década de 1970, eram praticamente 

inexistentes ou muito abertas as formações vegetais, mesmo as herbáceas, uma vez que a 

dinâmica sedimentar não permitia (Figura 38). 
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Figura 38: Fotografias aéreas dos anos de 1978 e 2006, demonstrando um trecho da planície de deflação entre Redinha Nova e Santa Rita. Em 1978 

ainda havia sedimentação eólica na área, interrompida após a ocupação da zona costeira.  

Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Jan./2013).
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Dessa forma, não seria viável, ou aplicável a reserva legal para os espaços rurais 

daquele trecho do litoral de Extremoz, quando a exigência legal considerava a preservação 

contra o desmatamento, em no mínimo, 20% da vegetação natural, e quando inexistente (se 

tivesse sido degradada), teria que ser recuperada. Primeiro porque não ocorriam florestas na 

área, segundo, porque é inviável a implantação de floresta ou outra forma de vegetação em 

um ambiente tão inóspito a vegetação, onde só sobrevivem atualmente aquelas adequadas à 

condição dos sedimentos inférteis e por influência do lençol freático que, de algumas décadas 

para cá, passou a atingir mais a superfície em quase toda a planície de deflação. Além de 

resistirem aos fortes ventos e insolação. 

Por isso, acredita-se que mesmo existindo a figura da reserva legal, esta não seria 

aplicável para aquela área, e, portanto, não seria uma prática legal que sugerisse qualquer 

controle sobre o ordenamento territorial. 

No tocante a APP, podem constituir os mais diversos ambientes, destacando-se para o 

litoral estudado as demais formas de vegetação natural situadas: ao longo de rios ou qualquer 

curso d’água, em faixas que variam de acordo com a largura do rio, sendo no mínimo 30 

(trinta) metros (posterior a 1986); ao redor das lagoas naturais; nas nascentes, ainda que 

intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, 

num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura (posterior a 1989); nas encostas ou 

partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive. 

 

 Os rios ou cursos d’água 

 

O problema da aplicação legal nas planícies de deflação no que se refere aos rios ou 

cursos d’água, quando ainda inexistia ocupação, estava relacionado ao fluxo de sedimentos 

que alterava o regime das águas superficiais, as quais contornavam as superfícies topográficas 

mais rebaixadas em direção ao oceano, isto quando conseguiam desembocar neste. 

Portanto, entendendo que qualquer fluxo superficial de água que se alonga desde os 

campos de dunas móveis em direção ao oceano, dando a noção de curso d’água, poderia ser 

enquadrado como um recurso hídrico digno de uma faixa de proteção. Isto se existisse uma 

vegetação natural a ser protegida na respectiva faixa de largura mínima de 5 metros até 1986, 

e de 30 metros após este ano (alteração da lei), já que os fluxos são estreitos (menor que 10 

metros). Merece atenção que em 1979, a lei de parcelamento do solo urbano (lei federal nº 

6.766), prescreveu impedimento para parcelar ao longo das águas correntes e dormentes, 

numa faixa de 15 metros. 
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Somente para o rio Ceará-Mirim (foz) é que poderia ser aplicada uma faixa mais 

abrangente, devido à largura do rio, mas a condição de alteração morfológica do mesmo pelas 

marés e ventos que transportam os sedimentos, também não permitia um marco físico bem 

estabelecido. Aliado ainda o fato de inexistir vegetação nestes sedimentos constantemente 

mobilizados, até o final a década de 1970. 

Discute-se ainda a aplicabilidade legal do termo rio ou curso d’água para a foz de 

alguns rios que desembocam no mar, pois ali recebem a designação de estuário (não 

considerada na lei), que tem a atuação das marés influenciando diretamente no regime das 

águas, ou no nível mais alto delas, diferentemente do que ocorre em um regime natural de um 

rio quando abastecido por águas pluviais e descargas do aquífero, sendo um dos 

questionamentos que se observa nesta lei. Isto porque o nível mais alto dos cursos d’água foi 

pensado sob a ótica de sua sazonalidade no período chuvoso, diferentemente dos processos 

que ocorrem em um estuário (maré diária), visando à proteção das matas ciliares e de 

impactos que poderiam ocorrer com a ocupação das suas margens (risco de erosão e 

inundação). 

 

 As lagoas naturais 

 

Para o litoral do RN, e em Extremoz não é diferente, a proteção ao redor de lagoas 

naturais sempre foi um problema, pois nunca ocorreu a conceituação legal do que seria 

considerada uma lagoa. 

Como na planície de deflação, a dinâmica sedimentar alterava a morfologia do terreno, 

corpos d’água de diversas dimensões, também podiam alterar de tamanho ou mesmo de lugar 

no espaço e no tempo (exemplo do aterramento pelas areias na lagoa de Jenipabu e Pitangui). 

Ou seja, um possível zoneamento para estabelecer áreas de restrição, naturalmente mudaria 

com o tempo e consequentemente na organização espacial. 

O que se observa é que os corpos d’água ocorrem em depressões do terreno e são 

resultado da elevação do nível freático, quando há saturação dos solos, e ocorrem 

periodicamente na estação chuvosa. Mesmo assim, não há consenso na literatura de que todas 

as formas hídricas superficiais nestas áreas sejam mesmo lagoas, já que alguns autores 

utilizam termos como áreas inundáveis ou alagadiças, incorporados em outras leis. 

A mudança de termos, também vem acompanhada de conceituações técnicas e legais, 

e isto interfere no momento da aplicação da legislação ambiental, que se dota de termos fixos, 

só alterados quando há alteração da lei. Por isso, no momento que uma coleção hídrica deixa 
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de ser classificada como lagoa e passa a ser um alagadiço, não haveria mais aplicação legal no 

Código Florestal. 

Ainda merece atenção o fato de que as aqui chamadas lagoas, mesmo ocorrendo na 

planície de deflação, até determinado período histórico, não existia vegetação natural nas 

margens de diversas lagoas, que só passou a se desenvolver na década de 1980, como 

resultado de intervenções humanas no ambiente litorâneo. Por isso não podia ser 

compreendida como APP uma faixa ao redor dessas águas. 

Este é um questionamento importante para esta pesquisa e para a gestão ambiental 

desses espaços (não há consenso técnico), pois se a vegetação que surgiu ao redor das lagoas 

foi consequência de interferências humanas na dinâmica ambiental da área, que resultou no 

rebaixamento da superfície topográfica da planície de deflação, quebra do fluxo de 

sedimentos, expansão dos afloramentos de água e estabilização dos mesmos no espaço e 

tempo, seria então a partir de agora aplicável à legislação ambiental? 

A pergunta é importante, porque no momento em que surge uma área vegetada, agora 

compreendida como APP, há restrição no direito de propriedade e aquele espaço passa a ser 

protegido legalmente, alterando a forma como as pessoas ocupam as áreas. Os proprietários 

ou interessados em utilizar um espaço antes favorável a sua utilização, agora não podem mais 

intervir, direcionando a outra organização espacial que tem que respeitar uma faixa ao redor 

das águas. 

Acredita-se que esta é uma pergunta ou discussão que deve ser respondida atualmente 

sob a ótica de um processo participativo de planejamento, onde as instituições e a população 

devem se pronunciar para a tomada de decisão mais adequada quanto à ocupação desses 

espaços, pois não compreende somente os aspectos legais. Deve haver democraticamente 

discussões sobre a capacidade daquele ambiente suportar a expansão urbana, considerando a 

inexistência de vegetação e de alguns afloramentos d’água anterior a urbanização, mas ao 

mesmo tempo considerando agora uma nova morfologia dotada de afloramentos de água e 

cobertura herbácea, ou seja, um novo estado ambiental sem a influência da sedimentação e 

deflação. 

Existe hoje, tendência para que a lei em vigor, seja aplicada tal como a área encontra-

se atualmente, mas existem grupos que reagem questionando e elaborando pareceres que 

demonstram a capacidade de recuperação de áreas, ao menos parcial, para que implique em 

menos conflitos com proprietários que tem interesse em utilizar suas terras, hoje com 

restrições legais. 
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No momento em que houver um consenso quanto aos aspectos atuais da área, e se 

ficar decidido que os afloramentos de água atualmente apresentam função ambiental de 

relevância indispensável, mesmo no ambiente urbano, e que a vegetação pioneira que se 

desenvolveu faz parte de um ecossistema sob proteção da Mata Atlântica, então deverão ser 

aplicados termos adequados, como o exemplo de lagoas e vegetação do tipo restinga, para 

definição dos espaços de proteção, que passam a ser recursos naturais que interferem 

ecologicamente e legalmente na organização espacial. 

Deve ser enfatizado que até o ano de 1979, não havia conflito entre classificação de 

áreas alagadiças e lagoas, uma vez que só naquele ano surgiu legislação específica que trouxe 

o termo de áreas alagadiças como impedimentos ao processo de parcelamento do solo, como 

será visto. 

Atenta-se ainda que ao redor das lagoas, não foi estabelecido de início uma faixa de 

proteção a ser considerada, só ocorrendo a regulamentação desse espaço a partir de resolução 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente em 2002. 

A determinação se todas as áreas em que ocorre afloramento do lençol freático, são 

lagoas atualmente e se entram no critério de APP, são fundamentais inclusive para 

implantação de infraestrutura básica de drenagem, pois a drenagem que ocorre no ambiente 

agora urbanizado tornou-se um problema sazonal na área, uma vez que durante os eventos 

chuvosos o nível freático eleva-se à superfície e inunda as áreas dotadas de edificações.  

Caso seja realizada a drenagem na planície de deflação, acredita-se que será um novo 

momento na organização espacial dela, onde haverá busca por terrenos para a expansão 

urbana, inclusive, sob a ótica da verticalização. 

Outros questionamentos que geralmente ocorrem para tais espaços, são: é permitida a 

drenagem de lagoas se elas constituem espaços protegidos? Pois se drenadas, deixarão de 

existir, ou terão suas áreas reduzidas, interferindo diretamente no arranjo espacial e 

promovendo nova organização espacial, já que a APP deixa de existir; Seria, por exemplo, 

permitido o aterramento das superfícies inundáveis da planície de deflação, através de obras 

de terraplanagem para encobrir o lençol freático aflorante? 

Estas perguntas necessitam ainda de maiores discussões com a sociedade, bem como 

deve ocorrer estudos mais profundos, para que sejam tomadas as devidas providências, e 

realizados os ajustes legais. Mas a tendência é que as áreas que já estão consolidadas 

urbanisticamente, sejam dotadas de infraestrutura de drenagem urbana, uma vez que também 

é uma exigência legal atualmente que os espaços urbanos sejam dotados de infraestrutura 
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básica, ainda mais na planície de deflação de Extremoz, onde são constantes as inundações 

durante os episódios chuvosos. 

 

 As nascentes e olhos d’água 

 

Controvérsias ocorrem em relação às chamadas nascentes e olhos d’água, quando 

considerada a planície de deflação, considerada uma área de descarga das águas superficiais e 

subsuperficiais. Isto porque como não houve conceituação legal do que seriam tais coleções 

hídricas, diversas vezes são confundidas com as lagoas, que também não foram conceituadas. 

A situação só foi parcialmente sanada em 2002, com a criação da resolução nº 303 do 

CONAMA, a qual trouxe conceituação para nascente e olho d’água, tratando-as de igual 

forma. Mas não foi definido o que seria lagoa, e o conflito persiste até os dias atuais entre 

esses dois conceitos, uma vez que tecnicamente o chamado olho d’água na área de estudo, 

pode em alguns momentos também ser chamado de lagoa, incidindo dois tipos de restrição 

diferenciados em relação ao tamanho da faixa de APP. 

Esse desentendimento legal, ou falta de conceituação gera um problema quando da 

aplicação do Código Florestal, pois interfere diretamente no ordenamento territorial, já que 

para as nascentes ou olhos d’água, a faixa mínima de proteção foi estabelecida em 1989 

(através de alteração da lei) como sendo de no mínimo 50 metros ao redor das mesmas, 

quando vegetadas. Anteriormente a isto, assim como as lagoas (só regulamentadas em 2002), 

não existia uma faixa determinada. 

Cabe ressaltar, que igualmente como foi tratado para as lagoas, não eram todas as 

águas superficiais da planície de deflação que apresentavam alguma vegetação, devido à 

existência de sedimentação e deflação na área, ainda ativa à dinâmica ambiental. 

Por esses motivos, aliado a falta de órgãos e a efetivação da política ambiental, as 

áreas litorâneas daquele e outros municípios foi ocorrendo sem respeitar as sua dinâmica, ou 

essas coleções hídricas. 

Soma-se a situação, o momento vivido naquele período pelo país, e particularmente 

pelo estado do RN. Onde crescia a atividade turística e o almejo por espaços de lazer, sendo 

as praias e as áreas adjacentes os espaços mais procurados, principalmente para o lazer. A 

partir da década de 1980, ocorreu a instalação de casas de veraneio, e aumento nos passeios 

de buggy, havendo também influência do próprio poder público no incentivo de espaços 

urbanos e dotados de infraestrutura para o lazer e o turismo. 
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 As encostas 

 

Até os anos de 1995 e 1996, não existia para a o litoral uma perspectiva de proteção 

das dunas, móveis ou fixas. Pois, reafirma-se, o Código Florestal visava a proteção da 

vegetação, porém para o caso das dunas teria que haver determinação do poder público quanto 

a necessidade ou desejo de protege-las, através de lei. 

As dunas dentro dos limites da APA de Jenipabu só passaram ao regime de proteção 

em 1995, quando criada a referida unidade de conservação. E em 1996, as dunas de todo o 

espaço litorâneo de Extremoz passaram a ser protegidas pelo efeito do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, como será visto mais adiante. 

De toda forma, algumas áreas das dunas vegetadas, mesmo anterior ao período citado, 

poderiam estar sob amparo legal ao se utilizar da proteção para as áreas de encostas com 

declividade superior a 45° (quarenta e cinco graus), muitas vezes verificada tal inclinação nas 

áreas dunares. 

 

 Lei federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979: dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano e dá outras providências. 

 

Uma das leis mais importantes que acabaram por incentivar na ocupação do território, 

está associada a lei de parcelamento do solo urbano de 1979, pois ainda não se vivia no país, 

tampouco na maioria das cidades, um momento em que se adotassem critérios ambientais na 

restrição do uso da terra, mesmo em ambientes com fragilidade considerada como o espaço 

costeiro.  

Ainda não existia uma Política Nacional de Meio Ambiente, e o movimento ambiental 

ainda não estava formado, restando praticamente 9 anos à frente para a validação da nova 

Constituição Federal, que incorporou os princípios ambientais em seus termos. 

Esta lei contribuiu para a alteração de uso predominantemente rural no espaço 

litorâneo de Extremoz, onde após seu lançamento percebeu-se rapidamente a adoção de 

medidas como o parcelamento do solo para fins urbanos também no litoral, e 

consequentemente para um novo arranjo territorial. 

O apoio do próprio poder público municipal foi decisivo, uma vez que era exigido que 

nesses espaços houvesse uma infraestrutura básica, nem sempre implantada como um todo, tal 

como: equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 
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esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e 

vias de circulação. 

Extremoz ainda não disponibilizava na época de um Plano Diretor, e não era uma 

exigência legal, apesar de que só seria permitido o parcelamento em áreas urbanas, de 

expansão urbana, ou de urbanização específica, definidas por lei. A situação é comum, não 

somente em Extremoz, havendo atualmente diversos loteamentos irregulares. Mesmo sem 

Plano Diretor, Extremoz compunha de lei municipal direcionando ao parcelamento desde 

1975, conforme será visto. 

O parcelamento da área ocorreu na forma de loteamento, onde se exigia a subdivisão 

de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de 

logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 

O que se pode observar no tocante a organização espacial, e que a lei de parcelamento 

interferiu diretamente para a planície de deflação de Extremoz, foi no aspecto das condições 

onde se previa o parcelamento. Verifica-se que não seria permitido o parcelamento do solo em 

terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o 

escoamento das águas. 

Desta maneira, os termos “terrenos alagadiços e sujeitos a inundações”, podia se 

chocar, como ainda ocorre algumas vezes nos dias atuais, com o de lagoas e áreas de nascente 

e olho d’água. Justo porque nem no Código Florestal, tampouco na lei de parcelamento, eram 

acompanhados de conceitos técnicos para diferenciar tais recursos. 

Acredita-se que ficava então sob o bom senso dos técnicos e gestores da época, nem 

sempre preparados tecnicamente, para definir se o parcelamento seria permitido nessas áreas 

inundáveis. Como era mais interessante para o Município, por questões políticas e 

econômicas, que ocorresse a expansão urbana, a observação de tais aspectos eram até mesmo 

ignoradas ou desconhecidas, uma vez que não existia o movimento ecológico e o Código 

Florestal muitas vezes não era adotado em uma possível análise, para confrontar os aspectos 

ambientais locais. 

Como a adoção de técnicas para sanar o problema do escoamento das águas foi 

determinado por lei, como uma possibilidade para se ocupar terrenos alagadiços, o advento da 

lei de parcelamento acabou por favorecer a expansão urbana. Mesmo assim, a ocupação na 

área expandiu-se rapidamente, não havendo condições do poder público cobrar ou 

acompanhar a infraestrutura que seria necessária, tal como a drenagem urbana. 

A lei de parcelamento do solo urbano também traz consideração quanto aos terrenos 

em que as condições geológicas não aconselhem a edificação. Mas o entendimento para tal 
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preceito era muito mais do ponto de vista de áreas de risco a deslizamentos de terra e erosão 

acentuada que originassem voçorocas. Não sendo uma sugestão para a época no processo de 

sedimentação eólica que ocorria na planície de deflação, onde este artifício da lei poderia ser 

embasado com fundamentação técnica recomendando a não ocupação de áreas como aquela. 

Consideração importante que interfere diretamente no arranjo do território, foi o 

requisito básico estabelecido pela lei de parcelamento do solo urbano para o que diz respeito 

aos corpos d’água. Traz a referida lei que ao longo das águas correntes e dormentes (pode se 

enquadrar rios, riachos e lagoas) é obrigatório a reserva de uma faixa não-edificável de 15 

(quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação. 

A legislação específica, no caso o Código Florestal, somente estabelecia distâncias 

para áreas de preservação permanente a serem protegidas, para a vegetação que margeia os 

rios ou cursos d’água, como já foi mencionado, as quais eram superiores a lei federal nº 

6.766/1979. 

Como não existia até os anos de 1989 (alteração do Código Florestal), e de 2002 

(resolução 303 do CONAMA), menção quanto às distâncias a serem protegidas nas áreas 

marginais de nascentes, olhos d’água e por fim as lagoas, várias ocupações ocorreram nas 

proximidades dos recursos hídricos considerando-se somente o distanciamento citado, quando 

ocorria. Mesmo assim, caso existisse vegetação, as mesmas acabavam sendo suprimidas para 

outros usos que não os edificáveis, uma vez que mesmo sendo APP pelo Código Florestal, 

não havia ainda as devidas regulamentações determinando as distâncias, ou mesmo a 

conceituação do que seriam aqueles corpos d’água, e o parcelamento do solo só impedia a 

edificação. 

Outro elemento importante da lei de parcelamento que direciona a um ordenamento 

territorial, trata da exigência para que as vias dos loteamentos devam se articular com as vias 

adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se a topografia local. 

No final dos anos 70 já existiam ruas projetadas em meio a planície de deflação, que 

ainda apresentava dinâmica sedimentar relevante, sendo estas vias periodicamente 

sedimentadas pelas areias eólicas. 

Mas a partir do surgimento das edificações ao longo das praias e dunas frontais, bem 

como ocupações dispersas acompanhando os traçados viários projetados, notou-se em poucos 

anos a quebra da dinâmica sedimentar, observando-se através de fotografias aéreas posteriores 

aquele período, diversas alterações morfológicas na planície de deflação (Figura 39). 
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Figura 39- A- traçado de ruas sobre a planície de deflação nas Praias de Redinha Nova e Santa Rita, com dinâmica eólica ativa e sem colonização por 

vegetais; B- urbanização já consolidada sobre a planície de deflação, com diversas vias e casas que bloquearam o transporte de sedimentos das praias 

(Leste) para o campo de dunas (Oeste).  
Fonte: A – IBAMA, 1978; B – GRPU, 1997.

A– REDINHA NOVA/SANTA RITA 

B– REDINHA NOVA/SANTA RITA - 1997 A – REDINHA NOVA/SANTA RITA - 1978 

PLANÍCIE DE DEFLAÇÃO DESNUDA COM 

RUAS PROJETADAS IMPLANTADAS 

PLANÍCIE DE DEFLAÇÃO  

OCUPADA E COM PRESENÇA 

DE VEGETAÇÃO 
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É válido considerar que a rodovia atualmente existente na área, a chamada avenida 

Litorânea, foi construída em um nível mais elevado que a topografia local do período, muitas 

vezes “cortando” espaços inundáveis e depósitos arenosos. Como resultado de sua 

consolidação, acredita-se que a mesma serviu tanto para cessar de vez o processo de deflação 

eólica na planície, pois servia de obstáculo tanto para os sedimentos, como para os 

afloramentos de água que se originavam no campo de dunas móveis, a Oeste, em direção ao 

oceano, servindo como um barramento dessas águas. 

Atualmente observam-se as margens dessa rodovia, uma série de formações hídricas 

que não conseguem transpor a mesma no período chuvoso, espalhando-se nas depressões. Sua 

passagem em direção ao mar ocorre subsuperficialmente, e desparecem na medida em que o 

lençol freático rebaixa ou ocorre evaporação. 

Como foi consolidado o processo de expansão urbana e construída a citada rodovia, a 

impossibilidade do transporte das areias praiais para o continente, resultou numa acentuação 

do processo de deflação dos sedimentos já existentes na planície de deflação, ocasionando o 

rebaixamento daquela planície, e a expansão desta, já que o campo de dunas móvel migrava 

para o continente sem ser realimentado. Este é um efeito permanente, o que indica que a 

planície de deflação ainda se expandirá em direção ao campo de dunas móveis na medida em 

que este tenha seus sedimentos espraiados pelos ventos, e poderá implicará em nova 

configuração do território pela expansão urbana. 

Pretende-se mostrar aqui que existiram dois momentos para a planície de deflação. 

Um em que havia sedimentação contínua, mesmo com a deflação atuando, e um nível 

topográfico que encobria diversas das coleções hídricas sazonais, onde algumas delas existem 

atualmente, mas não existiam antes, devido a alterações contínuas no terreno. E outro 

momento em que houve a quebra dessa dinâmica como resposta a expansão urbana. 

Assim, já existia uma legislação ambiental, apesar de não haver ainda estrutura nem 

efetividade em sua aplicação, bem como existiam dúvidas no seu entendimento, seja no 

primeiro ou segundo caso. 

Porém, no primeiro caso, tornava-se impraticável a sua aplicabilidade, já que quase 

não existiam espaços vegetados, nem diretrizes mais específicas do quanto devia ser 

protegido, salvo com a publicação da lei de parcelamento que estabeleceu 15 metros ao redor 

das águas, impedindo a edificação. Enquanto no segundo momento, mesmo que houvesse 

uma evolução dos quesitos legais, fica a dúvida se realmente seria aplicada a restrição para 

áreas de preservação permanente quando foi criada uma condição de vegetação e 

afloramentos de água como resposta as intervenções humanas. 
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 Lei federal nº 7.661, de 16 de maio de 1988: institui o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC) e dá outras providências. 

 

Com a publicação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro em 1988, as praias 

passaram a ter conceituação legal com base em alguns critérios técnicos, sendo considerada a 

“área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida de faixa subsequente de 

material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie 

a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema” (BRASIL, 

1988b). 

As praias a partir de então, passaram a ter uma atenção legal e das instituições, 

inclusive por força da Constituição Federal de 1988, ocorrendo à proteção desse ambiente 

costeiro, e dando um direcionamento mínimo na organização espacial dessas áreas, pois são 

consideradas bens públicos de uso comum do povo. 

Por ser de uso comum do povo, ficou assegurado o livre acesso a elas e ao mar, em 

qualquer direção e sentido, ou seja, não pode haver impedimentos ocasionados pelo homem, 

com exceção somente de áreas de interesse da segurança nacional (áreas militares) ou 

protegidas por outra normativa específica. 

Foi impedido a partir de então, qualquer urbanização ou forma de utilização do solo na 

zona costeira, que pudesse ocasionar em dificuldades de acesso até a praia. 

O problema é que não ficou estabelecido como deveriam ser garantidos esses acessos 

até a praia, e ainda não havia uma efetivação rígida no controle desses espaços, pois careciam 

os órgãos federais, de uma estrutura mais adequada para fiscalizar tais locais. Por isso não é 

incomum encontrar casas avançando sobre a faixa de praia e atualmente presenciarmos 

problemas de erosão costeira, além de praias de difícil acesso por haver bloqueio pelas 

edificações. 

Somente dois anos depois da publicação do PNGC, é que houve para o litoral oriental 

do RN um direcionamento da distância que teria que ter, entre um acesso e outro, para as 

praias, quando da divisão dos loteamentos, tal como será visto no Zoneamento Ecológico 

Econômico do Litoral Oriental do RN (lei estadual nº 7.871/2000). 
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 Decreto federal nº 99.274, de 6 de junho de 1990: regulamenta a lei nº 6.902, de 27 de 

abril de 1981, e a lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente 

sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

 

Apesar do poder público, desde 1965, e tendo como base o Código Florestal, poder 

criar espaços protegidos sob regime de utilização diferenciado, e ainda em 1981 a lei federal 

6.902, acrescentar a oportunidade da criação de estações ecológicas e áreas de proteção 

ambiental, foi somente em 1990, com o decreto federal número 99.274, que houve um maior 

incentivo a criação de tais espaços, os quais passariam a receber a denominação de unidade de 

conservação. 

A partir daquele decreto, mais tarde o estado do Rio Grande do Norte, criou a Área de 

Proteção Ambiental de Jenipabu, através de decreto, a qual trouxe previsão de proteção para 

várias unidades que compõem o relevo costeiro atual. 

 

 Decreto federal nº 750, de 10 de fevereiro de 1993: dispõe sobre o corte, a exploração 

e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração 

da Mata Atlântica, e dá outras providências. 

 

Em 1993 foi publicado o decreto federal número 750, que discorria sobre as 

possibilidades de corte, exploração e supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica. Para 

que ocorresse qualquer intervenção nas formações vegetacionais desse bioma, haveria que ser 

enquadrado o estágio de regeneração da floresta, pois as possibilidades de ação seriam 

diferenciadas. 

Os critérios técnicos para definir o estágio da vegetação para o Rio Grande do Norte, 

ocorreu no ano seguinte quando publicada a resolução número 32 do CONAMA, em 1994. 

Mesmo com a resolução entrando em vigor, a vegetação que já se desenvolvia na 

planície de deflação e campo de dunas, reconhecidamente denominada restinga herbácea 

(BRASIL, 1981a), ficou sem previsão de classificação, uma vez que não foram definidas as 

características que seriam necessárias para se reconhecer os estágios de regeneração para as 

restingas, não causando assim impedimentos contra a supressão nesses locais. 
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 Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002: dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de áreas de preservação permanente, regulamentando o Código 

Florestal de 1965. 

 

Somente em 2002 é que o Código Florestal brasileiro teve regulamentação em relação 

às áreas de preservação permanente, sendo através da resolução nº 303 do CONAMA, 

definidos os parâmetros, conceitos e limites de APP. 

Foi dada definição ao que seria o nível mais alto dos rios e cursos d’água, que seria o 

limite até onde as águas atingem as margens por ocasião da cheia sazonal. 

Foi considerado que nascente e olho d’água tem a mesma conotação, sendo 

considerados os locais onde aflora naturalmente, mesmo que intermitente as águas 

subterrâneas. 

Foi abordada a definição de restinga, uma vez que havia desentendimentos em relação 

ao objeto de proteção que o Código Florestal se referia, já que a interpretação poderia ser dada 

tanto a vegetação quanto a uma formação geomorfológica. Sendo a restinga definida ali 

enquanto um depósito arenoso e paralelo à linha da costa, produzida por processos de 

sedimentação, e onde se desenvolvem diferentes coberturas vegetais que recebem influência 

marinha e dependem mais da natureza do solo que do clima, ou seja, tratando-se de uma 

forma geomorfológica onde há diferentes ecossistemas. 

Foi dado o conceito para as dunas, enquanto unidade geomorfológica de constituição 

arenosa, com aparência de colina e produzida pela ação dos ventos, sendo ela coberta ou não 

por vegetação. 

E por fim foi considerado o conceito de área urbana consolidada, a qual deveria 

atender critérios como, definição legal do poder público e apresentar, no mínimo, quatro das 

seguintes infraestruturas: malha viária com canalização de águas pluviais, rede de 

abastecimento de água, rede de esgoto, distribuição de energia elétrica e iluminação pública, 

recolhimento de resíduos sólidos urbanos, tratamento de resíduos sólidos urbanos e densidade 

demográfica superior a cinco mil habitantes por quilômetro quadrado.  

Cabe destacar que existem entendimentos diversos quanto às áreas urbanas 

consolidadas, onde alguns defendem a consideração da APP nas áreas urbanas e outros que 

não concordam com a aplicabilidade delas em um ambiente já totalmente alterado pelas 

intervenções humanas, pois não cumpririam, assim, qualquer função ambiental, já que as 

áreas urbanas possuem outras funções implícitas as cidades, com dinâmica própria. 
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Diferentemente do Código Florestal, os limites estabelecidos para as APPs pelo 

CONAMA, não se estendiam somente se houvesse vegetação, mas passou a abranger também 

o espaço geográfico em relação aos recursos naturais que eram entendidos enquanto de 

preservação, mesmo que apresentasse solo desnudo. 

Questionamentos quanto à aplicabilidade ou não desta resolução, por haver autores 

que questionam sua validade e poder de estender a proteção sobre outros espaços não 

vegetados não previstos no Código Florestal (MORAES, 2009), esta é uma das resoluções 

mais observadas quando o assunto é APP e quando ocorre a intenção de ocupação ou 

utilização do território. 

Dessa maneira, os elementos naturais que passaram a ser mais observados na área de 

pesquisa, com o advento dessa resolução, foram: 

As faixas marginais, medidas a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima de 30 metros, para o curso d’água com menos de dez metros de largura, 

ampliando-se tal faixa no caso de cursos d’água mais largos, podendo chegar até 500 metros 

de largura a faixa protegida. 

Ao redor de nascentes ou olho d’água, ainda que intermitentes, com raio mínimo de 50 

metros, de tal forma que proteja a bacia hidrográfica contribuinte. 

Ao redor de lagoas naturais, com faixa de 30 metros para as situadas em áreas urbanas 

consolidadas. 

As restingas, em faixa mínima de trezentos metros medidos a partir da linha de 

preamar máxima, ou em qualquer área da mesma, caso haja recobrimento por vegetação que 

fixe dunas ou ocorra manguezal. 

As dunas, com vegetação ou não e as praias nos locais em que há nidificação e 

reprodução da fauna silvestre. 

Observa-se que a partir daquele marco normativo, foram estabelecidas as devidas 

distâncias e facilitado o entendimento a partir dos conceitos que a própria resolução se 

incumbiu de enunciar, permitindo um direcionamento das áreas com possibilidade de 

ocupação.  

Apesar disso, até os dias atuais, a definição do que seja considerada lagoa ainda é o 

principal desentendimento no momento da gestão dos espaços, quando observadas outras leis 

que trazem termos que denotam outros entendimentos, como é o caso de áreas inundáveis ou 

terrenos alagadiços. 

No caso da planície de deflação, por exemplo, há divergências se os afloramentos que 

ocorrem devam ser considerados olhos d’água ou lagoas, o que resulta em diferentes espaços 
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a serem considerados para a preservação, e deixando os proprietários de terras insatisfeitos 

quando consultam as instâncias responsáveis, pois mesmo nos órgãos ambientais não há 

consenso técnico quanto à classificação daqueles corpos d’água. 

Na planície de deflação, a água aflora de forma intermitente, por isso, pelo conceito, 

há um direcionamento para a aplicabilidade da faixa de proteção de olho d’água, porém existe 

questionamento de que tais afloramentos não constituem uma rede hidrográfica, ou não tem 

função ambiental de contribuir para uma bacia hidrográfica, já que a área é classificada como 

de escoamento difuso, não chegando a constituir rios. Exceção se faz para aqueles que possam 

manter o abastecimento de água para os denominados riachos ou exultórios, formados na base 

do campo de dunas móveis e que tem suas águas escoadas em direção ao mar, constituindo 

cursos d’água. 

Mas quando as aguas afloram em depressões fechadas, há tendência de serem 

chamadas de lagoas, mesmo com o conceito legal estabelecido para olhos d’água, gerando 

conflito se deve ser aplicada a faixa de proteção de 30 ou de 50 metros. 

A foz do rio Ceará-Mirim, entre Jenipabu e Barra do Rio, apresenta modificação 

constante nos depósitos arenosos formados por influência das marés e dos ventos que levam 

sedimentos para o local. Mas a constituição arenosa paralela a linha de costa, a influência 

marinha e a aproximação do conceito de restinga, traduz a possibilidade de aplicação de uma 

faixa de 300 metros sobre a mesma, a partir do nível de preamar em direção ao continente. 

Ressalta-se que mesmo sendo aplicada a faixa de APP, tais formações mudam de forma e de 

local ao longo do tempo, em decorrência da disponibilidade de sedimentos, da influência dos 

ventos, do comportamento das marés e da deriva litorânea. 

As dunas, sejam elas móveis ou fixas, agora representam áreas de preservação 

permanente, o que antes só ocorria se houvesse vegetação. Apesar disso, no Rio Grande do 

Norte, já existia legislação estadual que protegia essas formações. 

Em relação as dunas, é comum a presença de dunas frontais no limite com as praias, 

bem como a existência de dunas isoladas em meio a planície de deflação, com formato de 

dunas barcanas. Assim, mesmo em restritos espaços, elas são consideradas de preservação 

permanente, o que impede a utilização desses locais.  

O conflito ocorre em locais onde ocorrem areias espraiadas em forma de lençol, sem 

necessariamente haver forma definida e face de avalancha. Como a resolução adotou que a 

duna deve apresentar forma de colina ou cômoro, e existe literatura bem difundida sobre os 

principais tipos de dunas, essas formações sem forma definida ora são entendidas enquanto 
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dunas, e em outros momentos não. Interferindo na aplicação da lei e consequentemente em 

como pode ocorrer o uso do solo e ordenamento do território. 

 

 Decreto federal nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004: regulamenta a lei nº 7.661, de 16 

de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, 

dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão 

da orla marítima, e dá outras providências. 

 

As principais contribuições que a regulamentação do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro trouxe, foram o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro 

(ZEEC), enquanto orientador do processo de ordenamento territorial, que deve ser condizente 

com o zoneamento nacional e que qualquer empreendimento na zona costeira deve ser 

compatível com a infraestrutura de saneamento e sistema viário existente, preservando as 

características ambientais e qualidade paisagística. 

Deve-se compreender que ao se falar de saneamento, não está se restringindo ao 

sistema de esgotamento sanitário e devido tratamento, mas abrange também: abastecimento 

de água potável, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas. 

O ZEEC deve ser elaborado de forma participativa, estabelecendo as diretrizes quanto 

aos usos permitidos, proibidos ou estimulados, e considerando as interações entre a faixa 

terrestre e marinha, dando um direcionamento de que as áreas onde já são permeadas por tal 

instrumento, devam ser gradualmente readequados. 

O regulamento do PNGC, também estabeleceu que áreas que sejam desmatadas para 

implantação ou ampliação de empreendimentos e atividades na zona costeira, devem 

compensar por averbação, uma área equivalente na mesma zona afetada. Caso não seja 

possível, poderá ocorrer compensação em zona diferente, desde que na mesma unidade 

geoambiental. 

Importante consideração ocorreu para as áreas do município onde ocorre a promoção 

turística, pois a instalação de equipamento e o uso de veículos automotores em dunas móveis, 

estão sujeitos ao licenciamento ambiental, onde deve ser considerado os efeitos dessas 

intervenções sobre a dinâmica do sistema dunar e das praias. 

Para as praias foi reafirmada a proteção desses espaços, enquanto de uso comum do 

povo, e assegurado o acesso as mesmas quando da previsão de novas ocupações. Caso os 

espaços já estejam ocupados, o poder público municipal, juntamente com o órgão ambiental 
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devem definir onde haverá abertura para a chamada servidão de passagem, o que deveria ter 

ocorrido em até dois anos após a publicação do decreto 5.300/2004. 

 

 Lei federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006: dispõe sobre a utilização e proteção 

da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

 

A proteção da vegetação de Mata Atlântica se tornou mais restritiva a partir de 2006. 

A supressão continuou a ser autorizada a depender do estágio de regeneração daquela 

vegetação. Destaca-se que as vegetações de restingas foram consideradas como integrantes do 

bioma Mata Atlântica, o que envolve proteção sobre a cobertura vegetal que ocorre 

atualmente sobre a planície de deflação. 

Nas áreas urbanas, anterior a publicação desta lei (caso de Extremoz), fica autorizado 

parcialmente a supressão da vegetação de Mata Atlântica secundária a depender do estágio de 

sucessão, que deveria ser enquadrado de acordo com resolução do CONAMA, para 

diferenciar aquela que é secundária nos estágios avançado e médio. 

Em sendo considerada vegetação secundária no estágio avançado, somente poderia 

desmatar 50% dela. Em sendo secundária no estágio médio, pode-se suprimir até 70% da 

vegetação nativa. 

Para os casos em que a vegetação é considerada como primária, é proibida a supressão 

para fins particulares, só sendo permitidos os casos licenciados, quando apresentados estudos 

e focados para obras de utilidade pública e interesse social. 

Porém somente em 2009, foi publicada resolução CONAMA que dispunha dos 

parâmetros básicos para definição de vegetação primária e secundária em seus estágios 

sucessionais, para o caso de restinga na Mata Atlântica. 

 

 Resolução CONAMA nº 417, de 23 de novembro de 2009: dispõe sobre parâmetros 

básicos para definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários 

da vegetação de Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências. 

 

A vegetação de restinga, de acordo com aquela resolução, faz parte de um conjunto de 

comunidades vegetais, distribuídas em mosaico, associada aos depósitos arenosos costeiros 

quaternários e aos ambientes rochosos litorâneos, sendo considerada edáfica por depender 

mais das condições do solo que do clima, e encontrada nos ambientes de praias, cordões 
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arenosos, dunas e depressões, e transições para ambientes adjacentes, podendo apresentar 

diversos portes. 

A cobertura vegetal que se desenvolve sobre a planície de deflação atualmente, foi 

classificada na referida resolução, enquanto vegetação herbácea e subarbustiva de restinga, a 

qual é composta por espécies predominantemente herbáceas ou subarbustivas, e que atingem 

altura aproximada de 1 metro. Elas podem ocorrer nas praias, dunas frontais e internas 

(móveis, semifixas e fixas), planícies e terraços arenosos, banhados e depressões. 

Foi caracterizada como sendo uma vegetação dinâmica, mantendo-se sempre como 

pioneira de sucessão primária (clímax edáfico), inexistindo nesse caso estágios sucessionais 

secundários, conforme os critérios a seguir: 

 

1. Plantas herbáceas providas de estolões ou de rizomas, em alguns casos 

formando touceiras, com distribuição esparsa ou recobrindo totalmente a 

areia, podendo ocorrer à presença de arbustos e formação de moitas; 

2. Estrato herbáceo predominante; 

3. No estrato herbáceo não se consideram parâmetros como altura e 

diâmetro; 

4. Epífitas inexistentes ou raras, em geral representadas por liquens e 

pteridófitas; 

5. Espécies que em outras formações ocorrem como trepadeiras, nesta 

formação podem aparecer recobrindo o solo; 

6. Serapilheira não considerada; 

7. Sub-bosque ausente; e 

8. Espécies vegetais indicadoras (BRASIL, 2009). 

 

Destaque foi feito para a existência de espécies ruderais nativas ou exóticas, em áreas 

já ocupadas com agricultura, cidades e pastagens, além de florestas plantadas e outras áreas 

desprovidas de vegetação nativa, não se caracterizando como remanescente de vegetação de 

restinga. Só seria considerada restinga, caso existisse previamente tal vegetação, conforme os 

critérios anteriores, e houvesse incêndio, desmatamento ou qualquer intervenção não 

autorizada, o que não implicaria em descaracterização da vegetação nativa do bioma Mata 

Atlântica. 

Na planície de deflação atual, aplicam-se vários dos critérios citados na resolução nº 

417/2009, isto é, em áreas ainda conservadas. Por isso os entendimentos atuais são de que 

deve-se aplicar os critérios de proteção a esta vegetação. 

Ao mesmo tempo, há discordância quanto a sua legibilidade para o caso das planícies 

de deflação, uma vez que considerado o estágio natural da área antes do processo de 

ocupação, havia uma dinâmica com fluxo de sedimentos que impedia o desenvolvimento 

dessa cobertura na maior parte da área. Só surgiu após a década de 1970, quando as 
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ocupações na área bloquearam o transporte de sedimentos, permitindo a expansão das áreas 

com afloramento do lençol freático e rebaixamento da superfície topográfica, favorecendo o 

desenvolvimento de tal cobertura. 

Em 2011, foi aprovada para o Estado do Rio Grande do Norte, a lista das espécies 

indicadoras dos estágios sucessionais de vegetação de restinga, através da resolução 

CONAMA nº 446, de 30 de dezembro de 2011. Mas perpetua-se o conflito de entendimento 

sobre a aplicabilidade ou não dessas resoluções para as planícies de deflação. 

 

 Lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012: dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 

1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, 

de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

 

No ano de 2012 foi revogado o Código Florestal de 1965, sendo substituído pela lei 

que protege a vegetação nativa, a qual incorporou em seu texto uma série de critérios e 

conceitos surgidos ao longo das décadas, bem como estabelecidos na resolução CONAMA nº 

303/2002. 

Apesar disto, no segundo semestre daquele ano, houve uma série de emendas e 

alterações legais que alteraram alguns desses conceitos e redefiniram o que seriam as áreas de 

preservação permanente. 

Esta situação envolve diretamente a planície de deflação da área de pesquisa, uma vez 

os novos conceitos incorporados a lei, facilitam o entendimento para a sua aplicabilidade. Mas 

ressalta-se que continua até os dias atuais a indefinição em relação as lagoas, que não 

apresenta conceito legal, e é diferentemente tratada nas ciências que a estudam. 

Atualmente existe discussão sobre a aplicabilidade desta lei para a zona costeira do 

RN, em alguns de seus termos, uma vez que existem leis estaduais e municipais previamente 

instituídas e que podem restringir ou conflitar com a nova normativa. Porém não é objetivo do 

presente estudo discutir os aspectos legais conflitantes, e sim nas interferências que podem 

decorrer da aplicação da lei na organização espacial. 

Dentre as definições consideradas relevantes para a área da pesquisa, são destacadas 

algumas: 

 Nascente seria o afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá 

início a um curso d’água. 
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 Olho d’água é o afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente. 

 Leito regular trata da calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água 

durante o ano. 

 Várzea de inundação ou planície de inundação, a área adjacente a cursos d’água que 

permite o escoamento da enchente. 

 Áreas úmidas correspondem aos pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma 

periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de 

vegetação adaptadas à inundação. 

 Área urbana consolidada é a parcela da área urbana com densidade demográfica 

superior a 50 habitantes por hectare e malha viária implantada, que tenha no mínimo 

duas das seguintes infraestruturas: drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica e limpeza urbana, 

coleta e manejo de resíduos sólidos. 

 

Com base em tais conceitos, passou a ser considerado de preservação permanente, e 

que pode haver entendimento para a área de estudo, os seguintes espaços: 

 As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluído 

os efêmeros, desde a borda da calha de leito regular, em largura mínima de 30 a 500 

metros, a depender da largura do curso d’água. 

 Nas áreas no entorno de lagoas naturais, com faixa mínima de 30 metros para zonas 

urbanas. Porém, no caso de acumulações naturais ou artificiais de água com superfície 

inferior a 01 hectare, fica dispensada a reserva de faixa de proteção, mas ao mesmo 

tempo sendo vedada a supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do 

órgão ambiental competente. 

 As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais, em faixa definida por licença ambiental. Caso 

não decorra de barramento ou represamento, não será considerado APP. 

 As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja a sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. 

 As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangue. 

 

Importante ressaltar que no artigo que trata das áreas de preservação permanente, não 

foram incorporadas as dunas enquanto APP, porém na mesma lei, no que tange as 

autorizações para supressão vegetal, é tratada a vegetação das dunas como possibilitada de 
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supressão somente em casos de utilidade pública. Desta maneira, fica subentendido que as 

dunas móveis, desprovidas de vegetação, não foram enquadradas como espaços protegidos 

por esta lei federal. 

 Dentre os conceitos em relação aos recursos hídricos, as nascentes foram distinguidas 

dos olhos d’água, por esses últimos serem considerados intermitentes. Assim sendo, só passou 

a ser considerado enquanto APP, caso esse tipo de formação seja do tipo perene, não sendo o 

caso verificado para a planície de deflação. 

 Para os cursos d’água, deixou de ser referência o nível mais alto dos mesmos, para 

adoção da faixa de proteção. Agora deve ser considerado o leito regular do mesmo, ou seja, 

não sendo abrangido o transbordamento de suas águas em espaços marginais inundáveis 

durante as cheias. Tem-se ainda, que caso seja efêmero, não é considerado APP. Ocorre que a 

lei não trouxe definição para o que seja perene, intermitente e efêmero, apesar de que existe 

entendimento consensual para os dois primeiros. Mas foi dificultada a aplicabilidade no 

aspecto efêmero, uma vez que se pode confundir com o termo intermitente. 

 Apesar disto, o termo efêmero apresenta conotação para cursos d’água passageiros, ou 

que duram poucos dias, sendo resultado imediato das precipitações que escoam no terreno, 

cessando momentos depois (pode durar um dia ou mais) de encerradas as chuvas. Mesmo 

assim, não é estabelecido um tempo mínimo que dura um curso d’água intermitente, sendo 

uma possibilidade de conflito para os cursos d’água que se desenvolvem na planície de 

deflação durante o período chuvoso, ainda mais se possibilitado o escoamento das águas até o 

mar (fluxo natural) através da desobstrução em pontos estratégicos da rodovia existente e que 

barra as águas dos mesmos. 

 As áreas úmidas definidas na lei, não foram consideradas APP, mas podem passar a 

ser a partir de declaração do poder público. Apesar desses espaços serem entendidos como 

uma particularidade do bioma pantanal no Brasil, o conceito legal permite o entendimento de 

que as superfícies cobertas periodicamente por águas, podem ser definidas como de 

preservação permanente, o que incidiria também num entendimento para os afloramentos que 

ocorrem na planície de deflação. Tal princípio pode ser estendido para as várzeas úmidas ou 

planícies de inundação. 

 Com a publicação desta lei, não foi possível sanar as dúvidas geradas quanto as áreas 

urbanas consolidadas. Se possíveis espaços descaracterizados enquanto APP, deixam de ser 

assim consideradas e passa a prevalecer a possibilidade para o uso urbano, uma vez que 

ficaria condicionado as regras definidas nos planos diretores municipais, porém o artigo de 

que tratava a temática foi suprimido poucos meses após a publicação da normativa. 
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 As lagoas naturais mantém o conflito, no caso da área da pesquisa, com os chamados 

olhos d’água. Agora a situação foi agravada no sentido de que se forem os corpos d’água 

decorrentes dos afloramentos, considerados lagoas, passam a ter faixa de APP, ao contrário, 

se forem olhos d’água, não são assim considerados, já que são intermitentes. 

 Destaca-se ainda que se a lagoa apresentar menos de 01 hectare de superfície, deixa de 

ser enquadrada como de preservação permanente, salvo se houver desenvolvimento de 

vegetação nativa em suas margens, a qual não pode ser suprimida. 

 Existe desentendimento em relação aos corpos d’água que se formam as margens da 

Avenida Litorânea, pois há discussão quando a aplicabilidade do termo reservatório artificial 

para eles. Uma vez que a construção da estrada promoveu o barramento das águas que 

escoavam naturalmente em direção ao mar, se cabe o entendimento deles enquanto APP, 

mesmo que tal barramento não tenha ocorrido de maneira intencional para proporcionar 

qualquer uso dessas águas. 

 Por fim, o termo restinga pode ser aplicado para o caso da área de estudo, 

especificamente nos depósitos arenosos que ocorrem na foz do rio Ceará-Mirim, apesar de ter 

ficado confuso o sentido de sua função ambiental como fixadora de duna e estabilizadora de 

mangue, já que antes tal função era atribuída a vegetação que se desenvolve nesses espaços, e 

não especificamente a formação geomorfológica. Além disto, restinga, de acordo com a lei, 

deve apresentar-se de forma alongada, podendo haver entendimentos diversos quanto ao 

tamanho da mesma para poder ser considerado ou não restinga, ou meramente depósitos 

arenosos. 

 

Legislação estadual 

 

 Constituição do Estado do Rio Grande do Norte de 1989. 

 

Um ano após o lançamento da Constituição Federal do Brasil (1988), foi lançada a 

Constituição Estadual do Rio Grande do Norte em 1989. 

É importante considerar tal documento na análise, pois apesar dele traçar princípios 

gerais, colocou a zona costeira em situação privilegiada no trato ambiental, a qual deveria ser 

objeto de zoneamento ecológico econômico, que pudesse especificar compensações para 

empreendimentos importantes economicamente, mas que ao mesmo tempo pudessem causar 

alguma agressão ao meio ambiente. 
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Com base nesta constituição, ainda em vigor, e no Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro, foi dado início a elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e por 

conseguinte ao Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Oriental do RN, publicados 

anos mais tarde. 

 

 Decreto estadual nº 12.620, de 17 de maio de 1995: cria a Área de Proteção Ambiental 

(APA) Jenipabu, nos Municípios de Extremoz e Natal e dá outras providências. 

 

Com a criação da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu em 1995, através de 

decreto, a possibilidade de utilização de algumas áreas situadas dentro do perímetro 

estabelecido, ficaram limitadas, ocasionando, consequentemente, um novo direcionamento 

das áreas com possibilidade de ocupação. 

Isto porque o decreto estadual número 12.620/1995, no interesse de ordenar o uso, 

proteger e preservar os espaços com possibilidade de intervenção, restringiu interferências nos 

ecossistemas de praias, Mata Atlântica, lagoas, rios e demais recursos hídricos e dunas. 

Atenção especial foi dada as dunas fixas e móveis de Jenipabu, que passaram a ser 

áreas não edificáveis. Com isso, a concentração de ocupações acabaram por ser direcionadas 

para as áreas das planícies de deflações, que apesar de apresentarem uma série de recursos 

hídricos, já se encontrava avançado o processo de expansão urbana nesses locais, sob o 

argumento, inclusive, da possibilidade de solução técnica para a drenagem das áreas 

inundáveis prevista na lei de parcelamento do solo urbano (lei federal 6.766/1979), e ainda 

pelas considerações feitas para o Código Florestal de 1965, que durante vários anos não serviu 

de impedimento para a ocupação de espaços atualmente relevantes do ponto de vista de 

fragilidade ambiental. 

 

 Lei estadual nº 9.650, de 10 de agosto de 1996: dispõe sobre o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro (PEGC) e dá outras providências. 

 

A criação do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro foi um marco importante em 

se tratando de matéria ambiental da zona costeira, e de planejamento do uso de seus recursos. 

Amparado pelo PEGC, o Estado criou um zoneamento ecológico-econômico, como 

um instrumento básico, e repleto de recomendações técnicas e definições de normas de uso e 

ocupação do solo na zona costeira, estando o Município de Extremoz como parte integrante 
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da faixa terrestre desta zona. Tal zoneamento somente foi publicado no ano 2000 como será 

visto. 

Nesta lei foi reafirmada a proteção legal sobre as praias do litoral do RN, sendo 

fundamental a reserva de áreas que permitissem o acesso a elas. Mas a inovação ocorreu 

também na criação de áreas a serem consideradas de preservação, desde que compusesse a 

reserva da biosfera da Mata Atlântica, tal como: dunas fixas ou móveis, restingas (acredita-se 

que no sentido biológico), os brejos e áreas úmidas. Outras áreas como manguezais e matas 

ciliares também foram considerados de preservação, mas não representam espaços na área de 

estudo. 

Diferentemente das áreas de preservação permanente (APP) criadas pelo Código 

Florestal de 1965, onda há uma definição do que são aqueles espaços, o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro não trouxe uma conceituação do que seriam as áreas de preservação 

(AP), ou sob que regime de proteção deveria ficar, seja total ou com possibilidade de uso. 

Apesar disto, o termo preservação sugere a intocabilidade desses ecossistemas, com base nos 

discursos ecológicos crescentes desde a Rio 92 e diferenciados em 2000 no âmbito do RN, 

com a criação do ZEE do Litoral Oriental. 

A partir da publicação do PEGC, qualquer intervenção em espaços que apresentassem 

área de preservação, deveria passar pelo processo de licenciamento ambiental, garantindo uma 

proteção dos ecossistemas considerados mais fragilizados, também no âmbito do Município 

de Extremoz. Tal medida serviu para estender a proteção sobre o litoral do setor Norte de 

Extremoz, localizado fora da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu. 

O que se observa é que as praias e as dunas sempre foram alvo de intenção para a 

proteção ambiental, mas o trecho da planície de deflação que se situa entre esses dois 

ambientes, acabou ficando sem legislação específica que direcionasse um maior controle 

sobre a utilização de seu espaço, já intensamente urbanizado na década de 1990. 

Mesmo sendo um espaço que ambientalmente apontasse, através dos estudos de Cunha 

et al. (1990), uma necessidade de maiores restrições e controle das edificações, 

principalmente em áreas inundáveis, a expansão urbana ficou focada nessa na planície de 

deflação, muitas vezes não sendo observadas as restrições do que eram chamadas de lagoas, 

mesmo que neste período do PEGC, já existisse uma vegetação herbácea marcante na área. 

Cabe destacar que a lei estadual número 6.950/1996, trouxe novos termos técnicos, 

como o de brejos e áreas úmidas, porém, mais uma vez sem seu conceito legal, criando 

novamente conflitos com outros termos já existentes, tal como lagoas, olhos d’água, nascentes 

e terrenos inundáveis ou alagadiços. 
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Com a falta de conceitos legais, tal como ocorria para as praias, é necessário um 

entendimento técnico dos conceitos com base na literatura, o que nem sempre é uniforme e 

consenso entre as diferentes áreas de conhecimento. 

Na década de 90, o Estado começava a se fortalecer para tratar das questões 

ambientais, cujas restrições legais interferem na organização espacial. Tal responsabilidade 

foi possível a partir do advento da Constituição Federal de 1988, que concebeu poderes para 

as instâncias federais, estaduais e municipais, cada uma no âmbito de sua competência. 

Como os municípios ainda careciam de estrutura administrativa e ainda não era uma 

prática comum entre eles quando o assunto era meio ambiente, as instâncias estaduais e 

federais ainda buscavam fazer o controle do território no sentido de proteger as 

especificidades que a lei tratava. Mas o controle dos espaços municipais não era a prioridade 

dessas instâncias maiores, uma vez que cabe ao município assumir a competência de planejar 

e administrar o uso e ocupação do solo em seu território, principalmente no ambiente urbano. 

Geralmente órgãos ambientais, da União e do Estado, atuavam mais sistematicamente 

em questões de ordem ambiental expressivas em grandes espaços, quando havia o risco de 

degradação e quando tendiam a ser ocupados por empreendimentos e atividades 

economicamente representativas sob a ótica do licenciamento ambiental. Diferentemente era o 

tratamento dado a expansão urbana, por casas e comércios, que deveriam ser prioridade dos 

Municípios na tentativa de organizar seu território e proteger as áreas sob o regime das 

normas. 

 

 Lei estadual nº 7.871, de 20 de julho de 2000: dispõe sobre o zoneamento ecológico 

econômico do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte e dá outras providências. 

 

Uma das leis estaduais consideradas das mais importantes no âmbito do RN, é a lei nº 

7.871/2000, que trouxe diversos esclarecimentos para o litoral Leste do Estado no que se 

refere aos espaços protegidos, alguns conceitos, e algumas regras de ocupação do solo. 

O Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Oriental do RN, ou o ZEE, como é 

mais conhecido, criou espaços definidos enquanto áreas de preservação, considerando que de 

acordo com suas características do meio físico, deveriam apresentar restrição ao uso e 

ocupação, visando à proteção, manutenção e recuperação de aspectos paisagísticos, históricos, 

arqueológicos e científicos. 

Apesar dos novos conceitos legais, dotados de conhecimento técnico, diversos 

conflitos até então existentes continuaram sem uma solução, a exemplo da proteção dos 
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recursos hídricos, uma vez que não havia até o momento, critério para distinguir uma lagoa de 

um olho d’água, por exemplo. 

Outra observação importante quanto à definição de suas áreas, foi que o ZEE 

considerou que a Zona Especial Costeira (termo legal e que abrange a área de estudo), se 

divide em outras áreas além das de preservação, que são as áreas urbanizadas e de expansão 

urbana. 

São consideradas áreas urbanizadas e de expansão urbana os núcleos urbanos 

delimitados ou não por legislação municipal, sendo permitidos todos os usos e atividades 

compatíveis com as potencialidades e limitações ambientais das áreas. Neste caso, cada 

município deveria definir e controlar o uso e ocupação de seus espaços territoriais através do 

estabelecimento de instrumentos normativos, dentre os quais os planos diretores, cuja lei havia 

sido publicada há quase um mês em Extremoz. 

O reflexo do ZEE em relação à área da pesquisa foi importante por identificar uma 

série de espaços que passaram a ser de preservação, tais como: os arrecifes4 e pontais5, as 

nascentes dos corpos d’água de superfície, lagoas e demais mananciais, a dunas com 

cobertura vegetal, as dunas sem cobertura vegetal e julgadas de importância pelo órgão 

competente, as praias e os recifes de corais e arenitos. 

A prioridade para esses espaços, a partir de então, deveria ser destinado à criação de 

unidades de conservação, onde os usos deveriam obedecer aos planos de manejos e normas 

ambientais aplicáveis. No que diz respeito às atividades a serem desenvolvidas, deveria se 

priorizar o estudo e a pesquisa científica, programas de educação ambiental, recreação e lazer 

contemplativo e a pesca artesanal, devendo ser recuperadas as áreas já degradadas e 

respeitados seus limites quando houver pretensão para expansão urbana. 

Uma inovação que veio com o ZEE, é que se deve respeitar o relevo e valorizar a 

vegetação natural existente no terreno, bem como preservar os acessos públicos à faixa de 

praia, num espaçamento de no máximo 250 (duzentos e cinquenta) metros, dentro de uma 

faixa de 500 metros entre a linha de preamar máxima para o interior do continente, 

respeitando-se as áreas consideradas de preservação. 

Dentre os principais direcionamentos que esta lei poderia prescrever para a área da 

pesquisa, está à restrição para as áreas de dunas, seja fixa ou móvel, os chamados pontais, 

                                                 
4 Arrecifes ou recifes: rochedo ou série de rochedos situados próximo à costa ou a ela diretamente ligados, submersos ou à 

pequena altura do nível do mar (RIO GRANDE DO NORTE, 2000). 
5 Pontal: língua de areia e seixos de baixa altura, disposta de modo paralelo, oblíquo ou mesmo perpendicular à costa e que se 

prolonga, algumas vezes sobre as águas, em forma de banco. No primeiro caso, pode ser considerado uma restinga (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2000). 
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recifes, e os recursos hídricos como lagoas ou qualquer outro corpo d’água considerado como 

manancial, que passaram a ser de preservação. Ou seja, agora não é somente a vegetação 

natural às margens dessas coleções hídricas que estão sob proteção. O próprio recurso hídrico 

é alvo de preservação, chocando-se com outras leis que permitiam a implantação de sistemas 

de drenagem onde ocorrem afloramentos. 

Por fim, cabe destacar que o ZEE faz exceção para as áreas urbanas que já 

disponibilizavam de plano diretor, em relação às adequações ambientais e de uso do solo que 

o mesmo estabelecia, por isso, nem todas as proteções previstas no parágrafo anterior foram 

absorvidos no âmbito da planície de deflação do Município de Extremoz. 

 

 Lei estadual nº 9.254, de 06 de outubro de 2009: dispõe sobre o zoneamento ecológico 

econômico da Área de Proteção Ambiental Jenipabu (APAJ), nos Municípios de 

Extremoz e Natal. 

 

Para o setor Sul da área da pesquisa, uma lei específica que entrou em vigor no ano de 

2009, diz respeito ao ZEE da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu. 

Apesar desta lei tratar do espaço da APA como um todo, houve preocupação particular 

em relação a planície de deflação, inclusive trazendo em seu bojo a definição do que 

correspondia esse espaço, conforme já foi citado neste trabalho. 

Ficou definido que a planície de deflação faz parte da chamada zona de conservação, a 

qual tem como objetivo admitir a ocupação limitada do território sob condição adequada de 

manejo dos seus atributos e recursos naturais, inclusive sendo passível de remoção as 

ocupação quando detectada alguma restrição ambiental e patrimonial. 

Ficou permitido o uso residencial, lazer, turístico, comercial e serviços para este 

espaço, porém proibido qualquer intervenção nas dunas frontais e praias, reforçando outras 

leis específicas que tratam desses ambientes.  

Importante ainda considerar que os terrenos ainda disponíveis na planície de deflação 

da APA, só podem ser ocupadas em 50%, sendo mantida uma área permeável nos outros 

50%. E os usos e atividades devem tomar partido urbanístico que permita o fluxo da 

ventilação e areia e o escoamento natural das águas, principalmente nos chamados exultórios, 

de acordo com esta lei, apesar de não haver conceito legal para tal. 

Ocorre que atualmente os fluxos de areia são muito limitados na área da planície de 

deflação, ocorrendo somente em isoladas áreas que ainda apresentam areias eólicas 

descobertas, as quais espraiam-se sobre a superfície, pela atuação do vento. Porém a dinâmica 
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ambiental da planície, foi alterada, não havendo atualmente migração das areias originárias 

das praias em direção aos campos de dunas, pelo bloqueio tanto da área urbana, quanto da 

estrada e vegetação existente. 

Quanto ao escoamento natural das águas, verifica-se que exceções de infraestrutura de 

drenagem ocorrem em trecho da praia da Redinha Nova, porém toda a área apresenta 

confinamento das águas superficiais que afloram, e principalmente as que são originárias das 

dunas em forma de cursos d’água, em decorrência do barramento da Avenida Litorânea.  

Foi observado que não existe passagem natural ou artificial que permita o escoamento 

das águas existentes na planície de deflação em direção ao mar, tal como ocorria neste 

ambiente antes do processo de expansão urbana, justamente por ser considerada uma zona de 

descarga das águas continentais. 

O barramento das águas superficiais pela estrada, favorecem o acúmulo nas áreas 

marginais da Avenida Litorânea, e por vezes passam a ser entendidas enquanto corpos d’água 

que devem ser protegidos, mantido assim o conflito na aplicação legal por inexistência de 

conceitos legais, abrindo margem a discussões técnicas sobre o a classificação do que seriam 

as águas superficiais que ocorrem em toda a planície de deflação. 

 

Legislação municipal 

 

 Lei municipal nº 070, de 25 de julho de 1975: cria a área de expansão urbana, turística 

e industrial do Município de Extremoz. 

 

Esta lei é a mais antiga encontrada no município no que trata do ordenamento de seu 

território. 

É confusa, uma vez que a delimitação das zonas ocorre de forma meramente 

descritiva, utilizando-se de referências geográficas difíceis de marcação, ou com 

impossibilidade de se utilizar atualmente, adotando inclusive marcos como margem de rio e 

riacho, propriedades privadas da época, área de nascente, nome de praias não mais utilizadas, 

dentre outras especificações. 

No que importa para a área da pesquisa, a única referência que pôde ser extraída é que 

o limite da área de expansão urbana, turística e industrial traçada na época, tem seu limite 

Leste junto ao Oceano Atlântico, respeitado os 33 metros dos terrenos de marinha, e em 

direção ao continente lança-se uma distância de 1.000 metros no contato com as dunas. 
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O que se extrai desta lei, como uma forma de dar ordenamento a utilização do 

território, é que ela permitiu a criação de vários loteamentos no espaço litorâneo, por isto, 

mesmo com o uso rural predominante naquela época, verifica-se no final dos anos 70, a 

projeção de algumas vias sobre a planície de deflação, uma vez que foi possibilitada a 

transformação do uso do rural para o urbano. 

 

 Lei Orgânica de Extremoz, de 1990. 

 

A Lei Orgânica do município não realizou qualquer zoneamento para Extremoz. 

Somente possibilitou a criação de áreas urbanas e distritais que deveriam ter seus limites 

estabelecidos através de lei. 

Inicialmente foi considerada a possibilidade da criação de área urbana o centro do 

município, onde atualmente é a sede, e para o litoral os seguintes distritos: Jenipabu, Barra do 

Rio e Pitangui. Sendo mais tarde estabelecidas as áreas urbanas através de lei, com regras 

sobre a ocupação nesses locais. 

 

 Lei municipal nº 337, de 29 de outubro de 1998: dispõe sobre o zoneamento 

ambiental, o uso do solo, limites e prescrições urbanísticas da região de Pitangui, 

Extremoz/RN. 

 

Conforme a descrição desta lei, observa-se que o litoral do setor Norte da área de 

estudo, compreendendo a faixa da planície de deflação, passou a ser considerada zona urbana 

e de expansão urbana com base em um zoneamento ambiental. 

No zoneamento ambiental ficaram definidas quatro subzonas, e a faixa que é de 

interesse da presente pesquisa, a qual compreende a planície de deflação e parcialmente 

campos de dunas móveis, ficou conhecida como subzona SZ2 – “compreende a feição 

geomorfológica de terraço flúvio-marinho ou costeiro [...]” com “dunas isoladas móveis e 

fixas, dunas fixas agrupadas em cordões, lagoas, riachos e áreas com riscos de alagamento e 

sujeitas a inundações” (EXTREMOZ, 1998), sendo segmentada em dois setores, onde o setor 

SZ2-B abrange a planície de deflação em interesse no presente estudo. 

Com a publicação da lei, vários usos urbanos passaram a ser permitidos naquelas 

áreas, desde que não apresentassem pavimento em subsolo, não fossem construídos postos de 

combustível e indústrias, e não seriam admitidas atividades de suinocultura, avicultura e 

pecuária, como medida para evitar a contaminação do lençol freático; como também não se 
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permitiu mais novas ocupações nos primeiros 33 metros a partir da influência das marés na 

praia, no intuito de se proteger as praias e evitar problemas de erosão costeira. 

Ficou demonstrada uma preocupação com os corpos d’água, dando orientações que 

poderiam interferir na organização espacial. Porém, por vezes havia conflito no entendimento 

de como realmente proteger algumas dessas águas, conforme segue. 

Foram proibidas as ocupações ao longo de cursos d’água ou qualquer corpo d’água 

natural ou artificial, em faixa marginal do leito de inundação sazonal medida horizontalmente, 

cuja largura de proteção é de 50 metros. 

Ao mesmo tempo, esta lei diz que nas mesmas faixas marginais de inundação, não 

pode haver edificação nos 15 metros marginais aos riachos e lagoas naturais ou artificiais, 

sendo permitido alguns usos no restante da faixa, como equipamentos de apoio às atividades 

de esporte e lazer. 

Entende-se que na faixa de 50 metros estabelecida, tem que nos primeiros 15 metros 

não se podia nada, porém nos 35 metros restante da faixa de proteção, não podia haver 

edificação, mas outras estruturas do tipo equipamentos, conforme citado. 

Amparada na lei federal de parcelamento do solo urbano, também ficou estabelecido 

na lei municipal, que não se podia fazer uso do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a 

inundações, salvo se tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Porém, 

esta lei não trouxe conceitos do que seria lagoa natural ou artificial, nem áreas alagadiças e 

sujeitas a inundações, causando conflito de entendimento de quais eram realmente os recursos 

hídricos que deveriam ser protegidos. 

Vale ressaltar que a subzona a que está se referindo o texto, estendia-se para além da 

planície de deflação, sobrepondo extensas áreas do campo de dunas móveis no setor Norte da 

área de pesquisa. 

 

 Lei municipal nº 349, de 26 de fevereiro de 1999: dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano e rural e dá outras providências de acordo com a lei federal de nº 6.766, de 

dezembro de 1979. 

 

A principal diferença observada em relação a esta lei municipal no que se refere ao 

parcelamento foi à restrição de realizar parcelamento em área de preservação ambiental e em 

área de preservação ecológica ou naquela onde a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis. 
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Assim, fica subentendido, por exemplo, que áreas como a APA de Jenipabu teria 

legislação específica para definir seus espaços de uso. 

 

 Lei municipal nº 364, de 30 de junho de 2000: Plano Diretor de Extremoz – revogado 

pela lei municipal nº 493/2006. 

 

A primeira versão do Plano Diretor de Extremoz, elaborado no ano 2000, trouxe 

importantes mudanças para o planejamento e ordenamento do território municipal. Dentre 

seus vários instrumentos, aquele que é considerado o mais importantes na organização 

espacial, trata do macrozoneamento, onde são definidas as zonas do município e como pode 

ocorrer a utilização dessas áreas. 

O território de Extremoz ficou dividido em zona urbana e zona de expansão urbana, 

apesar de que o conceito para esta segunda sugere um uso rural e não urbano: “zona de 

expansão urbana é aquela que por suas características naturais visa incentivar a produção de 

alimentos [...] preservar as atividades de agropecuária [...]” (EXTREMOZ, 2000) 

Os antigos distritos de Pitangui, Barra do Rio, Jenipabu, Santa Rita e Redinha Nova 

tornaram-se zona urbana, considerada adequada à urbanização, com infraestrutura instalada 

que permitisse a intensificação controlada do uso do solo, o que contribuiria para a o 

adensamento nas áreas que compreendem as planícies de deflações. 

No Plano Diretor de 2000, foi criado um sistema de áreas especiais, com destaque para 

as áreas de interesse turístico e ambiental. Apesar disto, a criação dessas áreas e delimitação 

de seus espaços deveriam ser regulamentados através de lei, o que não ocorreu. Mesmo assim, 

a lei já apontava, que para o caso das áreas de interesse ambiental, buscava-se proteger: 

vegetação natural de forma geral que protegesse as dunas, encostas, as nascentes e faixas 

marginais das águas superficiais. 

Percebe-se nesta lei, já revogada, que foram definidas algumas áreas prioritárias para 

implantação de sistema de drenagem das águas pluviais, o que podia interferir diretamente nas 

planícies de deflações, conforme se percebe: nas margens dos cursos d’água e outras áreas 

baixas que haja risco de inundação das edificações; onde o lençol freático aflora com 

facilidade; em bacias fechadas, de difícil escoamento natural das águas. 

Tal medida permitiria e facilitaria a implantação de sistemas de drenagem das águas 

superficiais na planície de deflação, permitindo a expansão urbana sobre os espaços sujeitos a 

inundação. 
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 Lei municipal nº 493, de 05 de outubro de 2006: Plano Diretor de Extremoz. 

 

O Plano Diretor foi revisado, e publicada a nova lei em 2006, válida até os dias atuais. 

Foram observadas algumas modificações importantes no que se refere ao macrozoneamento 

do território municipal e a restrição de uso de alguns espaços, interferindo diretamente no 

processo de organização do espaço, uma vez que foram instituídas algumas áreas de 

conservação e preservação que devem ser respeitadas, mesmo que coincidindo com o 

macrozoneamento. 

O macrozoneamento estabeleceu, para a área da pesquisa, duas zonas: zona urbana e 

zona de expansão urbana.  

A zona urbana, adequada à urbanização, conforme a lei, envolve todo o espaço 

construído já consolidado no espaço litorâneo com possibilidade para expandir na direção 

Oeste até os novos limites estabelecidos na lei. 

Praticamente toda a planície de deflação é atualmente considerada zona urbana, com 

raras exceções onde é taxada enquanto zona de expansão urbana, nas proximidades dos 

campos de dunas. Mesmo assim, a zona de expansão urbana visa o crescimento imobiliário 

com construções destinadas ao uso residencial ou não. 

Sobre o macrozoneamento existem áreas consideradas especiais, as quais apresentam 

particularidades que devem prevalecer em relação às definições para o macrozoneamento. 

Apesar da divisão do território em zonas e em áreas especiais, foi encontrado 

dificuldade em alguns momentos na identificação ou delimitação de todas áreas previstas na 

legislação, pois há momentos em que o texto da lei não coincide com as informações 

existentes nos mapas anexos da lei. 

Como área especial não edificante, foi considerado o campo de dunas móveis, 

nascente dos corpos d’água de superfície, lagoas e demais mananciais, sendo estes os 

relevantes para a área da pesquisa, apesar de outros terem sido definidos para o restante do 

município. 

Incide parcialmente na área da planície de deflação em toda a orla marítima do 

município e no entorno do campo de dunas da APA de Jenipabu, uma área especial de 

controle de gabarito. Apesar da restrição quanto a altura das edificações, não interfere em 

nada em relação à possibilidade de utilização do território. Pode-se adotar como orla 

marítima, a faixa de interface entre terra firme e o mar, em espacial a faixa terrestre da área 

estudada, partindo da linha de preamar em direção ao continente numa distância de 50 metros, 

por ser área urbanizada (FREIRE, 2002). 
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Duas áreas especiais de interesse social foram verificadas para trechos da planície de 

deflação na localidade de Redinha Nova e Barra do Rio, porém também não resulta em 

impedimento de utilização da área. 

 Por fim a área especial de interesse ambiental, foi subdividida em área de conservação 

e preservação ambiental, porém a delimitação delas e devida regulamentação deverá ser 

aprovado em lei específica. 

 Mesmo assim há indicação, no texto, dos espaços com características prioritárias para 

conservação e preservação. 

 A área de conservação visa à manutenção dos mananciais hídricos, dos aspectos 

paisagísticos e científicos, da flora, da fauna e do solo. 

 A área de preservação compreende vegetação de dunas, faixas marginais de proteção 

das águas, nascentes, recifes, vegetação ao redor de lagoas ou reservatórios de água natural ou 

artificial, entre outros fora do campo de interesse da pesquisa. 

 Para a área de preservação, tratada como zona de proteção ambiental no artigo 76 da 

lei, ocorreu ainda uma subdivisão em três subzonas: subzona de preservação, de conservação 

e de uso restrito. 

 A subzona de preservação traz considerações importantes para a área da pesquisa, pois 

ela estabeleceu diversos espaços a serem protegidos (intocáveis), com referência ao Código 

Florestal de 1965, sendo eles: as dunas e a vegetação sobre dunas, os recifes, as nascentes e 

olhos d’água num raio mínimo de 50 metros de seu nível mais alto, a vegetação nas margens 

de rios e corpos d’água, numa faixa de 30 metros a partir do nível de maior cheia. 

 Como nas outras leis analisadas, os maiores conflitos verificados e que geram dúvidas 

no momento da aplicação da lei na gestão dos espaços na planície de deflação, estão 

relacionados aos recursos hídricos. Pois mesmo no Plano Diretor revisado, em suas 

considerações quanto à drenagem das águas pluviais, é colocado como prioritárias as ações de 

implantação do sistema de drenagem: nas margens de cursos d’água e outras áreas baixas 

onde haja o risco de inundações de edificações; nos locais onde o lençol freático aflora com 

facilidade e; nas bacias fechadas, de difícil escoamento natural das águas. 

 É entendido como conflituosa a situação de drenar as águas as margens de um curso 

d’água, pois suas margens geralmente apresentam espaços inundáveis, condicionado pela 

geomorfologia, e o estabelecimento de uma faixa de proteção serve não somente para proteger 

a vegetação ali existente, mas também evitar processos erosivos e impedir a ocupação em 

áreas de risco. 
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 Compreende-se que, se não pode haver edificação, como deve ser priorizada a 

drenagem das margens para impedir risco de inundação para as edificações? Ao mesmo 

tempo, é priorizado drenagem em áreas onde o lençol freático aflora com facilidade, tal como 

ocorre na planície de deflação. Mas se tais afloramentos são considerados lagoas, olhos 

d’água, nascentes, ou mesmo genericamente um reservatório ou manancial, acaba sendo 

contraditória a autorização para drená-los, pois tal situação condicionaria a eliminação dos 

espaços considerados protegidos pela mesma lei do Plano Diretor e outras de cunho 

específico, alterando a forma como pode ocorrer a organização espacial. 

 Um último destaque que pode ser citado em relação ao atual Plano Diretor, foi quando 

definiu que o parcelamento do solo, deverá prever passagens ou via de circulação de pedestres 

em todas as áreas que possam apresentar quadras com mais de 150 metros de comprimento. 

Tal prescrição permite que parcelamentos próximos às praias, por exemplo, deverão garantir o 

acesso as mesmas, dando organização às exigências do Plano Nacional e Estadual de 

Gerenciamento Costeiro. 

 

4.2 Breve resumo das normativas que influenciam na organização do espaço 

 

 A partir da análise elaborada sobre as restrições que ocorrem na área de pesquisa, bem 

como nos conflitos identificados nas normativas legais que podem interferir na organização 

do espaço, foi criado o Quadro 01 a seguir com as principais leis que trazem em seus textos os 

espaços ou elementos do espaço com interesse em proteção. 

 

Normativa legal Termos e restrições Influência no ordenamento territorial 

Decreto-lei nº 

9.760/1946 

(federal) 

Terrenos de marinha Faixa de 33 metros na costa impedida de 

ocupação, a partir da linha de preamar média de 

1831 

Lei nº 4.771/1965 

(revogada) 

(federal) 

Reserva legal e APP de: rio ou curso 

d'água, lagoa, nascente ou olho d'água, 

encosta e duna, se declarado pelo poder 

público. Não havia definição legal para 

estes termos 

Reserva legal, onde se previa a preservação de 

20% da propriedade rural; APP de rio, impedia 

a ocupação onde houvesse vegetação numa 

faixa de 5 m até 1986, e de 30 m após este ano; 

APP de lagoa não estabelecia a largura da faixa 

se houvesse vegetação; APP de nascente e olho 

d'água em largura de 50 m após 1989; APP de 

encosta igual ou superior a 45 graus, possível 

em algumas dunas, se vegetadas 
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Lei nº 6.766/1979 

(federal) 

Terrenos alagadiços e sujeitos a 

inundações, sem conceito legal; 

terrenos onde as condições geológicas 

não aconselhem a edificação; faixa não 

edificável de 15 m ao longo das águas 

Era impedido se parcelar em áreas inundáveis, 

até que fosse assegurado o escoamento das 

águas; na se podia ocupar onde a geologia 

apresentasse risco, porém a sedimentação eólica 

não era vista sob tal ótica; não se podia ocupar 

as margens de superfícies hídricas numa faixa 

de 15 metros 

Lei nº 7.661/1988 

(federal) 

Praias, com conceito legal e respaldo 

na Constituição Federal de 1988 

Foi proibido a ocupação nas praias, 

consideradas bem de uso comum do povo, 

sendo assegurada a criação de acessos à elas 

Resolução 

CONAMA nº 

303/2002 (federal) 

Rios com faixa de APP mínima de 30 

m ; nascentes e olho d'água, agora com 

definições, com faixa de APP de 50 m; 

dunas,  com definição, passaram a ser 

APP; lagoas, sem definição, protegidas 

as margens em 30 m; APP de restinga 

em 300 m; dunas, com definição, 

apresentando ou não cobertura vegetal 

A faixa de proteção nas margens dos rios 

deveria considerar seu nível mais alto; as APPs 

considerariam não somente a vegetação, mas 

também o espaço geográfico; no caso de 

nascente e olho d'água deveria proteger a bacia 

hidrográfica que recebe contribuição; as lagoas 

tiveram sua faixa de proteção estabelecida em 

30 m, antes não definida; as restingas, enquanto 

geomorfologia, caso ocorresse vegetação 

fixando duna ou manguezal; qualquer duna 

passa a ser APP; continua conflitando para a 

planície de deflação a diferença entre lagoa e 

olho d'água, que apresentam faixas de proteção 

diferentes 

Decreto nº 

5.300/2004 

(federal) 

Infraestrutura existente; praias Qualquer empreendimento na zona costeira 

deve considerar a infraestrutura existente, ao 

mesmo tempo preservar as características 

ambientais; foi reafirmada a proteção às praias 

conforme o PNGC 

Lei nº 11.428/2006 

(federal) 

Vegetação de restinga como integrante 

da Mata Atlântica 

Vegetação primária não pode ser suprimida, só 

em casos excepcionais pelo poder público. Não 

foram estabelecidos parâmetros para definir 

vegetação primária ou secundária de restinga 

Resolução 

CONAMA nº 

417/2009 (federal) 

Vegetação de restinga com definição A cobertura vegetal sobre a planície de deflação 

pode ser definida enquanto herbácea e 

subarbustiva de restinga, de sucessão primária 

(clímax edáfico), impedindo supressão por 

particulares. Criado conflito se na área urbana 

seria considerada como uma vegetação 

protegida, e para a planície de deflação o 

questionamento acerca da inexistência de 

cobertura vegetal anterior as ocupações na área 
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Lei nº 12.651/2012 

(federal) 

APP de nascente, com definição; APP 

de olho d'água, com definição; 

surgimento do termo leito regular para 

cursos d'água; surgimento do termo 

várzea de inundação, sendo APP 

somente com declaração do poder 

público; surgimento do termo áreas 

úmidas, sendo APP somente com 

declaração do poder público; APP de 

lagoa, sem definição; APP de 

reservatório artificial; APP de restinga 

Nascente e olho d'água foram conceituados e 

aplicada regra separada para cada um, 

direcionando a classificação de olho d'água para 

as formações que ocorrem na planície de 

deflação, porém, por serem intermitentes, não 

constituem faixa de APP; as margens dos cursos 

d'água continuam tendo APP numa faixa de 30 

m, porém a partir do limite do leito regular; as 

lagoas com menos de 01 hectare deixam de ser 

APP, mas não pode suprimir vegetação caso 

exista (30 m de faixa protegida), e continua o 

conflito se as águas superficiais na planície de 

deflação são lagoas ou olhos d'água, conflitando 

também com novos termos: áreas úmidas e 

várzeas de inundação; conflito para as águas 

acumuladas às margens das ruas, se são APP de 

reservatório artificial por barramento, já que 

foram barradas sem intenção; em sendo os 

depósitos arenosos que ocorrem na foz do Rio 

Ceará-Mirim, uma restinga, passa a ser 

protegida, porém não foi definido faixa 

Decreto nº 

12.620/1995 

(estadual) 

Ecossistemas protegidos: praias, Mata 

Atlântica, lagoas, rios, dunas e demais 

recursos hídricos 

A utilização dos espaços na APAJ deveriam 

ocorrer mediante ZEE, mas as dunas fixas ou 

móveis passaram a ser não edificáveis; entende-

se que qualquer recurso hídricos ficou sendo 

considerado ecossistema a ser protegido, mas o 

ZEE é que deveria estabelecer os critérios 

Lei nº 9.650/1996 

(estadual) 

Cria áreas de preservação, sem 

definição: dunas fixas ou móveis, 

restingas (vegetação), brejos e áreas 

úmidas 

A restinga enquanto vegetação do Bioma Mata 

Atlântica passa a ser de preservação; cria-se 

termos sem conceituação legal, tal como brejos 

e áreas úmidas, que passam a conflitar com 

outros recursos hídricos 

Lei nº 7.871/2000 

(estadual) 

Define área de preservação, 

considerando como tal: arrecifes e 

pontais, nascentes, lagoas e demais 

mananciais, dunas vegetadas ou sem 

vegetação se julgadas importantes, 

praias e recifes 

As áreas de preservação não deveriam sofrer 

intervenção humana, sendo direcionada a 

criação de unidades de conservação; definido a 

distância de acesso as praias, que deve ocorrer a 

cada 250 m; a proteção para as lagoas foi 

mantida, porém não houve conceituação, sendo 

estendida a proteção para qualquer recursos 

hídricos considerado manancial, também não 

definido; as áreas urbanas devem ser regidas 

pelos pelo plano diretor do Município 

Lei nº 9.254/2009 

(estadual) 

Conceito legal para planície de 

deflação, nos limites da APAJ; zona de 

conservação; exultório 

A planície de deflação na APAJ só pode ser 

ocupada em 50%; criação do termo exultório, 

que conflita com rio ou curso d'água, pois não 

foi definido, mas a intenção é que seja 

permitido o seu escoamento (fluxo). Ocorre o 

barramento das águas às margens da Av. 

Litorânea, e as águas acumuladas passam a ser 

entendidas como espaços protegidos 

Lei nº 070/1975 

(revogada) 

(municipal) 

Cria zona de expansão urbana, 

industrial e turística 

Ficou permitido o parcelamento, ou 

modificação do uso do solo de rural para o 

urbano, direcionando a utilização da planície de 

deflação 
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Lei nº 377/1998 

(revogada) 

(municipal) 

Cria zona ambiental e prescrições para 

o uso do solo 

O setor norte da área de estudo, passou a ser 

considerado urbano ou de expansão urbana, 

contemplando a planície de deflação; ficou 

impedido o uso do subsolo e implantação de 

atividades com risco de poluição das águas do 

lençol freático; foi definida uma faixa com 

restrição à ocupação em torno de 50 metros às 

margens dos cursos d'água ou qualquer corpo 

d'água natural ou artificial; continuou com o 

conflito quanto aos corpos d'água que realmente 

eram de interesse de proteção 

Lei nº 364/2000 

(revogada) 

(municipal) 

Permitiu a implantação de sistemas de 

drenagem artificiais em área urbana 

Foi priorizada a implantação de sistema de 

drenagem nas margens de cursos d'água, áreas 

de risco a inundação, onde o lençol freático 

aflora facilmente, e em bacias fechadas (sem 

conceito), criando conflito com recursos 

hídricos protegidos pela mesma lei e por outras 

Lei nº 493/2000 

(municipal) 

Cria áreas especiais não edificantes; 

subzona de preservação: dunas, recifes, 

nascentes, olhos d'água (50 m), 

margem de rios e corpos d'água (30 m) 

Não se pode construir sobre dunas móveis, 

nascentes, lagoas e demais mananciais, mas não 

foi estabelecido conceito para lagoa ou 

manancial, perpetuando conflitos com outras 

restrições sobre recursos hídricos; na mesma lei 

foram estabelecidas faixas para olhos d'água 

(sem conceito) e margens de corpos d'água 

(distinção só pra rios), a partir da maior cheia; 

conflito com a própria sei, onde se permitem a 

drenagem artificial de corpos d'água protegidos 

Quadro 01 – Normativas legais e os principais termos que influenciam na organização do 

espaço. 

Fonte: Leonlene de Sousa Aguiar (Jan./2013). 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa realizada na zona costeira do Município de Extremoz, possibilitou, além da 

análise da dinâmica ambiental da planície de deflação, a identificação das relações que 

ocorrem com outros sistemas ambientais, as praias arenosas e os campos de dunas móveis, 

mesmo antes das alterações substanciais promovidas pelo processo de ocupação naquele 

espaço. 

 Como resultado, foi observado que na década de 1970, com base na interpretação de 

fotografias aéreas, e nas décadas de 1980, 1990 e 2000, através de fotografias aéreas e estudos 

realizados na área de interesse ou em outras localidades com dinâmica similar, ocorreram 

interferências na dinâmica ambiental da planície de deflação, pela inserção de áreas urbanas 

acompanhando toda a costa do Município de Extremoz, principalmente no ambiente praial e 

dunas frontais, que serviam de área fonte no processo de transporte de sedimentos arenosos 

eólicos para a planície de deflação. 

 A planície de deflação passou da condição de área com dinâmica ambiental ativa, para 

uma área considerada estabilizada, sem a atuação dos processos eólicos, criando condição 

para o desenvolvimento de cobertura vegetal e afloramentos do lençol freático. Apesar da 

condição de estabilidade, é uma área que ainda evolui quando considerada a sua expansão 

rumo ao Oeste, em decorrência da migração do campo de dunas móveis. 

 A expansão urbana ocorreu rapidamente a partir da década de 1980, sob a tutela de 

diversas normativas legais que demonstravam aspecto protetivo ao meio ambiente no âmbito 

federal. Sendo observado também que o Município de Extremoz disponibilizava de lei 

municipal que permitia a ocupação da planície de deflação, num momento histórico do país e 

do RN, em que era insuficiente/inexistente a atuação de órgãos que atuassem no controle do 

território, na ótica da proteção dos recursos ambientais amparados legalmente. 

 A busca por lazer, e o crescimento da atividade turística contribuíram no processo de 

expansão urbana, num período em que a legislação ambiental e os órgãos responsáveis pela 

gestão ambiental evoluíam lentamente, comparados ao processo de ocupação da zona costeira. 

Ocasionando processo de ocupação sem considerar diversos aspectos físicos do litoral de 

Extremoz, onde processos eólicos e marinhos, bem como o regime climático e os recursos 

hídricos superficiais, se apresentaram como os principais elementos que direcionavam a um 

ordenamento territorial sob a ótica da legislação. 

 Ficou evidenciado, através das visitas, que mesmo sendo os recursos hídricos 

superficiais e o processo de deposição e erosão de areias na planície de deflação, os principais 
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elementos que dinamizam esta superfície, a legislação ambiental no intuito de estabelecer 

critérios restritivos para a ocupação próxima a tais ambientes, não conceituava ou esclarecia 

termos adotados em seus textos, o que gerou desde o início conflitos em sua interpretação, 

criando insegurança em como deveriam ocorrer às restrições e o consequente ordenamento 

em um território dinâmico como é a zona costeira. 

 Acreditamos que as regulamentações das normativas, com maior detalhamento, e a 

atuação de órgãos responsáveis pela gestão ambiental (União, Estado e Município), só 

começou a ocorrer efetivamente quando o processo de expansão urbana já estava consolidado, 

e muitos dos espaços que a lei intencionava proteger, já haviam sido ocupadas, ou mesmo 

alteradas as suas características naturais. 

 Alia-se ainda, o fato da legislação ambiental, apontar durante muitos anos, o interesse 

em se proteger apenas a cobertura vegetal próxima aos recursos hídricos e a existente em 

ambientes dunares, não criando efetivamente proteção sobre espaços geográficos com 

processos físicos e ecológicos em constante transformação. 

 Atualmente os órgãos ambientais, em suas esferas de competência, e a própria 

população, está mais preparada para atuar na gestão da zona costeira, disponibilizando de 

instrumentos legais que auxiliam na proteção de espaços considerados frágeis, o que interfere 

diretamente no ordenamento territorial. Mas ainda existem conflitos de ordem legal, 

principalmente a necessidade de definição mais clara nos termos que são adotados em lei, 

para que ao corpo técnico e jurídico possam se pronunciar com maior eficácia. 

 O maior conflito identificado nesta pesquisa, está associado à utilização de termos 

para se referir aos corpos d’água superficiais: lagoas, nascentes, olhos d’água, áreas 

alagadiças, áreas inundáveis, bacias fechadas, afloramentos do lençol freático, áreas úmidas, 

várzeas, cursos d’água, manancial, rios, riachos, córregos, exultórios; bem como na atual 

cobertura vegetal de restinga herbácea que ocorre na planície de deflação; que apresentam 

conceituação técnica, em diferentes ciências, e acabam não sendo estabelecidos conceitos e 

critérios claros nos textos normativos. Acabando por dificultar na gestão ambiental do 

território, e podendo resultar em diferentes arranjos territoriais, por interpretações ou 

classificações diferentes para os recursos naturais existentes na superfície.  

 

  



141 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AB’SABER, A. N. Revista Brasileira de Geomorfologia. 2000. v. 1, n. 1. p. 27-43. 

 

 

ALMEIDA, F. P. M. Geologia e arqueologia do arquipélago Fernando de Noronha. 

Monografia da divisão de geologia e mineralogia, Rio de Janeiro, 13: 1-181, 1955. 

 

 

AMARAL, R. F. Levantamento de campo para estudo de impacto ambiental em Santa 

Rita, Extremoz-RN. 2007. 

 

 

AMARAL, R. F.; DINIZ FILHO, J. B; CESTARO, L. A.; TABAJARA, L. L. C. A.; 

FONSECA, V. P da. 2008. As dunas do Polo Pitangui: Versão de outubro de 2008. Natal, 

Laudo Técnico, 62 p. 

 

 

ANGELIM, Luiz Alberto de Aquino (org.). Geologia e recursos minerais do Estado do Rio 

Grande do Norte. Escala 1:500.000. Recife: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2007. 

119p. 

 

 

ARAÚJO, Verônica Dantas de. Caracterização geológica tridimensional e monitoramento 

de dunas no Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. Dissertação (Mestrado). Natal/RN: 

UFRN/PPGG, 2006. 111 f. 

 

 

BERNARDES, Júlia Adão; FERREIRA, Francisco Pontes de Miranda. Sociedade e natureza. 

In: CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antonio José Teixeira. A questão ambiental: 

diferentes abordagens. 5ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 250p. 

 

 

BERTALANFFY, L. V. Teoria geral dos sistemas. 3. ed. Petrópolis, 1968. 

 

 

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. Cadernos de 

Ciências da Terra, São Paulo, v. 13, p. 1-27, 1971. 

 

 

BIGARELLA, J. J.; HARTKOPF, C. C.; SOBANSKI, A. & TREVISAN, N. Textura 

superficial dos grãos em areia e arenitos (contribuição à metodologia). Arq. Biol. Tecn, 

vol. XX: 253-275, Curitiba, 1966. 

 

 

BRASIL. Casa Civil. Lei Federal Nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

 

 



142 

 

BRASIL. PROJETO RADAMBRASIL. Folhas SB. 24/25 Jaguaribe/Natal. Rio de Janeiro: 

Projeto RADAMBRAIL. (série Levantamento de Recursos Naturais, v. 23). 1981a. 

 

 

BRASIL. Casa Civil. Lei Federal Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981b. 

 

 

BRASIL. Casa Civil. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 1988a. 

 

 

BRASIL. Casa Civil. Lei Federal Nº 7.661, de 16 de maio de 1988b. 

 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA Nº 303, 

de 20 de março de 2002. 

 

 

BRASIL. Casa Civil. Decreto Federal Nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004. 

 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA Nº 417, 

de 23 de novembro de 2009. 

 

 

CHAVES, Marcelo dos Santos. Sedimentologia, morfologia praial e vulnerabilidade 

costeira entre as praias da Redinha e Jenipabu, Natal/RN. Dissertação (Mestrado). 

Recife/PE: UFPE, Geociências, 2000. 

 

 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: Edgard Blücher, 

1999. 

 

 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Geomorfologia. 2. Ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1980. 188 

p. 

 

 

CUNHA, Eugênio Marcos Soares Cunha; SILVEIRA, Iracema Miranda da; NOGUEIRA, 

Ângela Maria Borges de; VILAÇA, José Gilson. Análise ambiental do setor costeiro 

Maxaranguape – Touros/RN. Anais do 36º Congresso brasileiro de geologia.  v. 2. 1990. p. 

770-783. 

 

 

CUNHA, Eugenio Marcos Soares. Evolução atual do litoral de Natal-RN (Brasil) e suas 

aplicações a gestão integrada. Tese (doutorado). Universidade de Barcelona: Programa de 

Doutorado de Ciências do Mar, 2004. 

 

 



143 

 

DINIZ, Ronaldo Fernandes. A erosão costeira ao longo do litoral oriental do Rio Grande 

do Norte: causas, consequências e influência nos processos de uso e ocupação da região 

costeira. Tese (Doutorado). Salvador/BA: UFBA, Geologia, 2002. 

 

 

ECOPLAM Consultoria Ambiental. Estudo de impacto ambiental do polo turístico 

ecológico e aventura de Pitangui e Jacumã-RN. 2006. Disponível em: 

www.idema.rn.gov.br. Acesso em 11 de Mai. 2012. 

 

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de 

Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 2 ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 

2006. 

 

 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRI DO RIO GRANDE DO NORTE – EMPARN. 

Disponível em: www.emparn.rn.gov.br/. Acesso em 10 de Jan. 2012 

 

 

EXTREMOZ. Lei municipal nº 337 de 29 de outubro de 1998. 

 

 

EXTREMOZ. Lei municipal nº 364, de 30 de junho de 2000. Plano Diretor de Extremoz. 

2000. 

 

 

FIERZ, Marisa de Souto Matos. As abordagens sistêmicas e do equilíbrio dinâmico na 

análise da fragilidade ambiental do litoral do estado de São Paulo: contribuição à 

geomorfologia das planícies costeiras. Tese de doutorado. São Paulo: Departamento de 

Geografia – FFLCH-USP, 2008. 

 

 

FREIRE, Oneida Divina da Silva. (Coord.). PROJETO ORLA: fundamentos para gestão 

integrada. Brasília: MMA/SQA; Brasília: MP/SPU, 2002. 78p. 

 

 

GIANNINI, Paulo César Fonseca; ASSINE, Mário Luis; SAWAKUCHI, André Oliveira. 

Ambientes eólicos. p.73-101. In: SILVA, Augusto José de C. L. Pedreira da.; ARAGÃO, 

Maria Alice N. F. de; MAGALHÃES, Antonio Jorge Campos. Ambientes de Sedimentação 

Siliciclástica do Brasil. São Paulo: Beca-BALL Edições, 2008. 

 

 

GRIGIO, Alfredo Marcelo. Evolução da paisagem do baixo curso do rio Piranhas-Assu 

(1988-2024): uso de autômatos celulares em modelo dinâmico espacial para simulação de 

cenários futuros. Tese (Doutorado). Natal/RN: UFRN (PPGE), 2008. 

 

 

GUERRA, Antonio Teixeira; GUERRA, Antonio José Teixeira. Novo Dicionário Geológico-

Geomorfológico. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2011. 648p. 

 



144 

 

 

HOEFEL, Fernanda Gemael. Morfodinâmica de praias arenosas oceânicas: uma revisão 

bibliográfica. Itajaí: Editora da Univali, 1998. 92p. 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

Demográfico 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br/censo2010. Acesso em 20 Jan. 2011. 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS – IBAMA. Histórico do IBAMA. Disponível em: <www.ibama.gov.br>. 

Acesso em 10 Jan. 2013. 

 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO 

GRANDE DO NORTE – IDEMA. Plano de manejo para a Área de Proteção Ambiental – 

APA Jenipabu. Natal/RN: IDEMA, 2009. 

 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO 

GRANDE DO NORTE – IDEMA. Fiscalização aérea do litoral do Rio Grande do Norte. 

2006. 

 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO 

GRANDE DO NORTE – IDEMA. Fiscalização aérea do litoral do Rio Grande do Norte.  

2010. 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Disponível em: www.inmet.gov.br. 

Acesso em 10 de Jan. 2013. 

 

 

LIMA, Janny S. Analise e monitoramento geoambiental da Praia de Jenipabu-RN. 

(Dissertação de Mestrado) – UFRN: Pós-graduação em geografia, 2011. 

 

 

LIMA, Zuleide Maria Carvalho. Caracterização da dinâmica ambiental da região costeira 

do Município de Galinhos, Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte. Tese 

(Doutorado em Geodinâmica) – UFRN: Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, 2004. 

 

 

LEPSCH, Igo F. Formação e conservação dos solos. 2ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 

2010. 216p. 

 

 

MALTA, Júlia Varella. Experimento de fluxo de sedimentos em um segmento de campo 

de dunas eólicas costeiras de Jenipabu – Litoral Oriental do Rio Grande do Norte. 

Dissertação (Mestrado em Geologia) – Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e 

Geofícia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2012. 



145 

 

 

 

MARCELINO, Ana Maria Teixeira. O turismo e a sua influência na ocupação do espaço 

litorâneo. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Centro de Ciências Humanas, Letras 

e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 1999. 

 

 

MARQUES, Jorge Soares. Ciência Geomorfológica. In: GUERRA, Antônio José Teixeira; 

CUNHA, Sandra Baptista da. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 7ª ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 472 p. 

 

 

MARTINHO, Caroline Thaís. Morfodinâmica e sedimentologia de campos de dunas 

transgressivos da região de Jaguaruna-Imbituba, Santa Catarina. (Dissertação de 

Mestrado) – USP: Pós-graduação em Geologia Sedimentar, 2004. 

 

 

MEDEIROS, Tásia Hortêncio de Lima. Evolução geomorfológica, (des)caracterização e 

formas de uso das lagoas da cidade do Natal-RN. Dissertação (Mestrado). Natal/RN: 

UFRN (PPGE), 2001. 

 

 

MELO, José Geraldo de. Consulta técnica para esclarecimentos ao IDEMA, quanto a 

análise hidrogeológica do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), Extremoz-

RN. 2011. 

 

 

MENDONÇA, Francisco. Geografia física: ciência humana?. 5. ed. São Paulo: Contexto, 

1997. 

 

 

MORAES, Luís Carlos Silva de. Código Florestal comentado. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

593p. 

 

 

MUEHE, Dieter. Geomorfologia Costeira. In: GUERRA, Antônio José Teixeira; CUNHA, 

Sandra Baptista da. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 472 p. 

 

 

NASCIMENTO, Flávio Rodrigues do; SAMPAIO, José Levi Furtado. Geografia Física, 

Geossistemas e estudos integrados da paisagem. Revista da Casa da Geografia de Sobral, 

Sobral-CE, v. 6/7, n. 1, p. 167-179, 2004/2005. 

 

 

NASCIMENTO, Lidyanne Kaline Sousa do. Geografia, turismo e meio ambiente: uma 

nova face do litoral dos municípios de Extremoz e Ceará-Mirim/RN. Dissertação (Mestrado 

em Geografia) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal/RN, 2008. 

 



146 

 

 

NEVES, Claudio Freitas; MUEHE, Dieter. Vulnerabilidade, impactos e adaptação a 

mudanças do clima: a zona costeira. Parcerias estratégicas, n. 27. Brasília/DF, 2008. 

 

 

NIMER, Edmon. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1989. 

 

 

NUNES, Elias. Geografia física do Rio Grande do Norte. 1. ed. Natal: Imagem Gráfica, 

2006. 114p. 

 

 

NUNES, Elias. O meio ambiente da grande Natal. Natal: Imagem Gráfica, 2009. 

 

 

OLIVEIRA, Maria Inez Mendonça de; BAGNOLI, Eduardo; FARIAS, Carlinda Campelo; 

NOGUEIRA, Ângela Maria Borges; SANTIAGO, Marlúcia. Considerações sobre a 

geometria, petrografia, sedimentologia, diagênese e idade dos “beachrocks” do Rio 

Grande do Norte. Anais do 36º Congresso brasileiro de geologia.  v. 2. 1990. p. 621-634. 

 

 

PENTEADO, Margarida Maria. Fundamentos de Geomorfologia. 3 ed. Rio de Janeiro: 

IBGE, 1980. 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei Estadual nº 7.871 - Zoneamento Ecológico Econômico do 

Litoral Oriental - 20 de julho de 2000. 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei Estadual Nº 9.254, de 05 de outubro de 2009. Zoneamento 

Ecológico Econômico da APAJ. 2009. 

 

 

ROSSETI, Dilce de Fátima. Ambientes costeiros. In: FLORENZANO, Teresa Gallotti. 

(Org.). Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 

 

 

Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos – SERHID. Plano estadual dos recursos 

hídricos. 1998. Disponível em: www.semarh.rn.gov.br. Acesso em 15 de Mar. 2011. 

 

 

SILVA, Nilton José Siqueira da. Geologia marinha da região de Extremoz-RN. 

Monografia (Bacharelado). Natal/RN: UFRN (Departamento de Geologia), 1986. 

 

 

SILVEIRA, J. D. Morfologia do litoral. In: AZEVEDO, A. (Ed.). Brasil: a Terra e o Homem. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1964. p. 253-305. 

 

 



147 

 

SILVEIRA, Iracema Miranda da; VILAÇA, José Gilson. Nota prévia do litoral do Rio 

Grande do Norte. Natal-RN. Bol. do DG/CCE/UFRN. 1985. 

 

 

SILVEIRA, Iracema Miranda da. Estudo evolutivo das condições ambientais da região 

costeira do município de Guamaré-RN. (Dissertação de Mestrado) – UFRN: Pós-

Graduação em Geodinâmica e Geofísica, 2002. 

 

 

SOTCHAVA, V. B. Métodos em questão: o estudo de geossistemas. Universidade de São 

Paulo: Instituto de Geografia. 1977. 

 

 

START PESQUISA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. Estudo de impacto ambiental 

do Santa Rita Village, Praia de Santa Rita, Extremoz-RN. 2007. Disponível em: 

www.idema.rn.gov.br. Acesso em 11 de Mai. 2012. 

 

 

SUGUIO, K.; MARTIN, L. Formação das planícies costeiras. In: II Simpósio de 

Ecossistemas da Costa Sul-Sudeste Brasileira, estrutura, função e manejo. Anais, Águas de 

Lindóia, 1990. p. 201-245. 

 

 

SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgar Blücher, 2003. p. 270-279. 

 

 

SUGUIO, Kenitiro [et. Al.]. Geologia e geomorfologia do Quaternário costeiro do estado 

do Rio Grande do Norte. Revista do instituto de Geociências. v. 4, n. 2. São Paulo-SP: Série 

Científica Geologia USP, 2004. 

 

 

SUGUIO, Kenitiro. Introdução. In: SOUZA. Celia Regina de Gouveia [et al.]. Quaternário 

do Brasil. Ribeirão Preto, SP: Holos, 2005. 

 

 

SUGUIO, Kenitiro. Geologia do quaternário e mudanças ambientais. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2010. 

 

 

TRICART, Jean. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE/SUPREN, 1977. 97p. 

 

 

VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicada. Viçosa: UFV, 2000. 

449p. 

 

 

VILAÇA, J.G. Geologia ambiental costeira da Região de Extremoz. Relatório de 

graduação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – U FRN. Natal, 1985. 

 

 



148 

 

VITAL, Helenice et. al. Rio Grande do Norte. In: BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. 

Programa de Geologia e Geofísica Marinha. Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro. 

Dieter Muehe (Org.). Brasília: MMA, 2006. 

 

 

WICANDER, Reed. Fundamentos de geologia. São Paulo: Cengage learning, 2011. 


