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RESUMO 

 

A zona costeira do município de Natal, em face de sua localização e potencialidades naturais, 
tem sido o local onde presenciamos grandes transformações no quadro natural, em 
consequência das variadas formas de uso e ocupação antrópica. No litoral compreendido de 
praia da Via Costeira o processo de uso e ocupação do solo se estruturou ao final da década de 
1970 e início dos anos de 1980, resultado de uma política governamental de cunho 
desenvolvimentista, pautado na implantação dos megaempreendimentos turísticos através do 
Projeto Parque das Dunas/Via Costeira. Tal projeto teve a finalidade de instalar na cidade de 
Natal, capital do Estado, equipamentos de infraestrutura neste trecho do litoral constituído por 
campos de dunas e um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental e fragilidade 
natural, que se apresentava em um semi-isolamento no contexto urbano da cidade, para o 
desenvolvimento das atividades turísticas, está considerada como solução econômica viável 
capaz de corrigir os graves problemas socioeconômicos que perduravam no local. Partindo 
dessas premissas, esta pesquisa teve como objetivo estudar as formas de uso e ocupação do 
solo e a transformação da paisagem na faixa litorânea da Via Costeira, município de 
Natal/RN. Estas transformações ocorrem muitas vezes sem levar em consideração a 
complexidade e fragilidade natural dos ecossistemas envolvidos. A análise geoambiental foi 
realizada com base na teoria geossistêmica, deste modo, foi possível analisar as intervenções 
humanas nas geofácies da área de forma holística. Os procedimentos práticos foram 
contemplados com pesquisas bibliográficas, seguida do trabalho de campo onde foi feito o 
reconhecimento e caracterização geral da área, com o propósito de averiguar e analisar os 
principais tipos de uso e ocupação do solo que ocorrem na área desde o início das 
construções, tendo como apoio para isso os instrumentos legislativos que tratam da proteção e 
conservação dos recursos naturais costeiros. A pesquisa também contempla a identificação e 
avaliação dos principais tipos de impactos negativos ocasionados em função das 
diversificadas formas de uso que geram conflitos ambientais e sociais nesta porção costeira. 
Para tanto, foi realizada a análise espacial multitemporal a partir de ortofotos, fotografias 
aéreas e as obtidas no trabalho de campo e imagens de satélite. As informações extraídas 
desses instrumentos foram utilizadas na confecção dos mapas de uso e ocupação do solo, da 
espacialização dos impactos e os demais mapas temáticos. Trabalhamos com a hipótese de 
que a implantação dos megaempreendimentos na Via Costeira e as diversas formas de uso 
intensificadas pelas ações humanas, não considerou os aspectos naturais e as restrições de uso 
nesta área, estes seriam os principais fatores que geram a supressão e degradação deste 
ambiente e consequentemente a transformação da paisagem natural. 
 
Palavras-chave: Ocupação do solo. Impacto ambiental. Via Costeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The coastal area of the city of Natal due to its location and natural potentialities has been an 
area where we have experienced big changes in its environment, at the expense of several 
forms of use and human occupation. On the coast of Via Costeira beach the process of use 
and land occupation was structured at the end of 1970s and early 1980s, as a result of the 
government policy which has developmental essence, based on the settlement of plenty big 
enterprises by the Parque das Dunas/Via Costeira Project. This project was created to install 
in Natal, capital of the state, infrastructure equipment on this stretch of coastline consisted of 
dune fields and many parts of ecosystems which have high natural relevance and fragility that 
used to present a semi-isolation in the urban city, for the development of tourist activities, 
which is considered as a viable economic solution capable of setting right serious 
socioeconomic problems that had persisted there. According to what was said so far, this 
study aimed to analyze the forms of use and land occupation besides the change of the 
landscape along the Via Costeira coast in the city of Natal/RN. These changes often take 
place without considering the complexity and fragility of natural ecosystems involved. The 
geoenvironmental study was based on the geosystemic theory, thus It was possible to analyze 
the human interventions in the superficial aspects of landscapes holistically. The practical 
procedures were contemplated with literature searches, followed by field work where were 
fulfilled the recognition and general characterization of the area in order to investigate and 
analyze the main types of land occupation and its use that have taken place there since big 
buildings began to come out, being supported by the legislation whose laws are about 
protection and conservation of coastal natural resources. The research also includes the 
identification and evaluation of the main types of negative impacts caused due to different 
forms of use that induce environmental and social conflicts nearby this shore. Thus, It was 
carried out a spatial and multitemporal analysis from orthophotos, aerial photographs and 
others taken during the field work besides satellite images too. The information which is taken 
out from these instruments was used to draw maps related to land occupation, spatial impacts 
and other thematic maps. We worked on a hypothesis that the implementation of mega 
enterprises on Via Costeira and many different forms of intensified use by human actions, has 
not considered the natural aspects and restrictions of use in this area, these ones would be the 
main factors that brought on the suppression and degradation in this environment and 
consequently the transformation of the natural landscape. 
 
Keywords: Land use. Environmental impact. Via Costeira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A zona costeira cada vez mais vem se constituindo numa área de grande concentração 

populacional e instalação de atividades econômicas. No Brasil, a maioria das grandes cidades 

e áreas metropolitanas estão inseridas na faixa litorânea. Cerca de um terço da população 

brasileira reside em municípios costeiros, fato que faz esta área se apresentar com a maior 

densidade demográfica do país. Neste mesmo espaço costeiro, que abriga um mosaico de 

formações naturais dinamicamente complexas e com alta vulnerabilidade ambiental, além do 

uso e ocupação do solo por um alto número de habitantes, tem sido comum a pressão para o 

uso e apropriação pelos vários setores da sociedade, sobretudo, pelas atividades econômicas, 

incentivadas pelos gestores públicos e pela iniciativa privada. Estas interferências têm gerado 

forte instabilidade mediante a ocupação não planejada, do ponto de vista ambiental, sem se 

preocupar com a conservação da natureza. 

Diante desta situação, o ambiente costeiro tem sido estudado de forma mais enfática na 

questão ambiental, em detrimento das diversas formas de uso e ocupação do solo que tem se 

incorporado e intensificado desde as últimas décadas do século XX. Para os geógrafos, é de 

grande importância os estudos sobre essa temática e o avanço do conhecimento das áreas 

litorâneas, que buscam contribuir para o planejamento das ações no litoral, em razão deste 

espaço ter se tornado o local de preferência para moradia e expansão das obras de recreação e 

lazer. 

No Rio Grande do Norte, a zona costeira, em especial o seu litoral oriental, onde estão 

inseridos os municípios que compõem a Região Metropolitana de Natal, tem apresentado os 

maiores índices de densidade demográfica, sendo a cidade de Natal a mais habitada. 

Em face de sua localização privilegiada e as suas potencialidades naturais, essa região 

do Estado do Rio Grande do Norte (RN), tem despertado grande interesse econômico e 

atraído grande fluxo migratório de população, tanto local como externo, resultando em um 

rápido crescimento populacional, gerando um processo de ocupação desordenada que se 

expande sobre as áreas ambientalmente frágeis. 

O litoral da cidade de Natal, em função do conjunto de atrativos naturais e beleza cênica 

(dunas, lagoas, etc.), tem despertado forte interesse no processo de ocupação. Nesse contexto, 

está inserida a área proposta a pesquisa, que compreende a faixa litorânea da Via Costeira, 

apresentando várias unidades geoambientais, que a partir do final dos anos de 1970 tem sido 

foco de diversas políticas do governo e investimentos privados, pautadas na inserção de 

megaempreendimentos, como hotéis luxuosos e outros projetos de infraestrutura, em prol do 
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desenvolvimento econômico local e regional, ajustado, principalmente, na atividade turística. 

Tal fato tem ocorrido sem respeitar ou dar à devida atenção a vulnerabilidade deste espaço, 

causando impactos ambientais dos mais complexos, e, por conseguinte, tendendo a ampliar o 

processo de modificação e transformação das unidades da paisagem. 

Com base nos instrumentos legislativos federais e estaduais que tratam do ordenamento 

em relação ao uso e ocupação do solo, planejamento e gestão dos recursos naturais costeiros, 

percebe-se que este ambiente, por conferir uma área de interesse especial e com alta 

fragilidade ambiental tem, na maioria das vezes, restrições para o uso e ocupação. Porém, o 

processo de ocupação inadequada nesta área é um fato e tende a aumentar, em virtude, das 

variadas formas de uso e ocupação antrópica já consolidadas, como também, pela pressão do 

setor privado para aprovação dos processos em licenciamento para a liberação de construção 

de empreendimentos hoteleiros, consequentemente, potencializando os riscos ambientais, 

causando impactos dos mais complexos, os quais refletem nos processos morfodinâmicos da 

área e na transformação da paisagem natural. 

Dessa forma, a proposta desta análise se justifica pela necessidade de pesquisa, a qual 

oportunizará conhecer e entender os elementos que compõem os sistemas da área proposta ao 

estudo, caracterizando os diversos usos que são desenvolvidos no local, possibilitando aos 

administradores públicos viabilizar a gestão e o ordenamento do solo na região costeira, com 

um nível adequado de sustentabilidade. 

Esta pesquisa justifica-se também, na tentativa de agregar novos conhecimentos para 

interagir com o Plano Nacional e Estadual de Gerenciamento Costeiro, ao Projeto Orla, que é 

desenvolvido no local, entre outros projetos de gestão que venham a ser desenvolvidos na 

área, visando à proteção dos recursos naturais, a recuperação ambiental deste recorte espacial 

e a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Cabe destacar que muitos dos problemas causados na zona costeira, poderiam ser 

evitados, caso houvesse um melhor conhecimento sobre os processos geológicos, 

geomorfológicos e dos agentes dinâmicos costeiros (vento, ondas, marés e correntes costeiras) 

atuantes na dinâmica costeira. Porém, com o uso e ocupação dominantemente intempestivos 

na Via Costeira para a expansão das atividades direcionadas ao desenvolvimento do setor 

econômico, associada às formas de uso atual, tem comprometido a qualidade ambiental, 

passando a interferir no equilíbrio da dinâmica natural, e, por conseguinte, norteando 

transformações significativas nas feições geomorfológicas, em razão deste ambiente, pela sua 

própria natureza, serem instáveis e dinâmicos. Com efeito, as diversificadas formas de uso 

têm transformado este ambiente, constituindo novos cenários na paisagem, gerando conflitos 
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de ordem ambiental e social. É importante destacar que, a redução e/ou perda desses recursos, 

pode ocasionar sérios impactos ambientais negativos, muito deles irreversíveis, fato que torna 

essa área motivo de atenção permanente. 

Diante disso, a identificação dos conflitos ambientais que vêm ocorrendo nesta área, 

torna-se de fundamental importância para o processo de ordenamento da orla, principalmente, 

por ser uma área susceptível e de alta fragilidade natural. E, esta pesquisa pretende contribuir 

com bases para o ordenamento do processo de uso e ocupação do solo nesta porção costeira.  

Assim, tentando explicar essa problemática, inúmeros exemplos de impactos ambientais 

podem ser citados sobre os recursos naturais da área, que constitui a faixa litorânea da Via 

Costeira. No entanto, para diagnosticar essa problemática é necessário saber: quais as formas 

de uso e ocupação do solo que causam impactos ambientais que interferem na questão 

ambiental e na transformação da paisagem da faixa litorânea da Via Costeira? Quais são os 

impactos e os responsáveis por eles? Que ações podem ser tomadas para mitigar os impactos 

ambientais negativos? 

Assim, com o fito de atender essa problemática que vem ocorrendo na área em questão, 

esta pesquisa tem como objetivo principal estudar as formas de uso e ocupação do solo e a 

transformação da paisagem na faixa litorânea da Via Costeira, município de Natal/RN. 

Nessa concepção, para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar os aspectos das unidades geoambientais e distinguir os seus diferentes 

compartimentos;  

• Analisar o processo de usos e ocupação antrópica nas feições morfológicas da área, 

enfocando a paisagem costeira a partir do processo de ocupação do solo da área; 

• Elaborar mapas temáticos dos padrões de uso e ocupação do solo, identificando 

restrições de uso, segundo as características ambientais da costa, tendo por base as 

leis em vigor que tratam do ordenamento do solo e preservação dos recursos naturais 

costeiros; 

• Identificar e avaliar os principais impactos ambientais existentes que representam 

ameaças de riscos ao meio ambiente, causados pelo uso e ocupação antrópica e 

sugerir medidas mitigadoras visando à redução dos impactos ambientais.  

A partir dos objetivos apresentados, a dissertação foi estruturada em sete capítulos que 

foram desenvolvidos da seguinte maneira: 
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O primeiro capítulo da dissertação corresponde a INTRODUÇÃO, no qual fazemos 

alusão à localização da área em estudo e às questões abordadas no decorrer de toda a 

pesquisa. 

O segundo capítulo refere-se ao REFERENCIAL TEÓRICO E BASES 

CONCEITUAIS, neste estão alicerçadas as discussões tendo por base a abordagem 

geossistêmica, onde foi feita uma abordagem sob a visão holística e integrada com a 

finalidade de entender as interações entre o homem com o meio ambiente, e também, na 

compreensão da paisagem, fazendo alusão à dinâmica e constituição da paisagem costeira. 

Em seguida, foram elencados os conceitos de finalidade ímpar no desenvolvimento da 

pesquisa, como o de zona costeira, meio ambiente e impacto ambiental se respaldando, 

principalmente, na legislação pertinente a essas temáticas. Ainda foi tratado como se deu o 

processo de uso e ocupação na zona costeira do Brasil e de Natal, com a intenção de entender 

as interações das ações antrópicas no meio ambiente inserido nesta área. 

O terceiro capítulo aborda os PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, no qual se 

discute o método e as etapas que foram adotadas para a realização desta dissertação, tais 

como: o levantamento do acervo bibliográfico sobre a temática proposta, a análise integrada 

na perspectiva geossistêmica que subsidiou a análise integrada da paisagem e toda a pesquisa 

e, principalmente, as etapas de campo. Neste capítulo explica os procedimentos práticos 

utilizados nos trabalhos de campo (caracterização da área e das unidades geoambientais, 

identificação dos impactos ambientais e sociais), e nas técnicas de geoprocessamento na 

elaboração dos mapas. 

O quarto capítulo, traz os resultados da CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA 

ÁREA, descrevendo as características físicas (geologia, geomorfologia, tabuleiros costeiros, 

pedologia, vegetação, promontórios, dunas, planície de paia, arenitos de praia e arenitos 

ferruginosos) de forma sucinta, agrupados em unidades geoambientais. 

O quinto capítulo aborda os INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS pertinentes à zona 

costeira, os quais tratam da preservação e conservação dos recursos naturais inseridos nesta 

área. O respaldo nestes instrumentos foram fundamentais para subsidiar a pesquisa sob o 

aporte legal de proteção dos recursos costeiros, além de sustentar o argumento referente ao 

processo de uso e ocupação que ocorreu de forma imprópria na área sem a devida 

preocupação de conservação destes recursos, sendo iniciado sem o planejamento adequado 

para tal processo. 

O sexto capítulo contempla os resultados sobre o PROCESSO DE USO E OCUPAÇÃO 

DA VIA COSTEIRA e os impactos ambientais negativos gerados mediante interação das 
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ações antrópicas com o meio ambiente. Nesse capitulo os resultados foram abordados 

enfocando o meio ambiente sob fortes pressões antrópicas ligadas ao setor público e privado, 

atribuindo na zona costeira, em especial na Via Costeira, uma nova forma de cobertura e uso 

da terra sem as devidas precauções para minimizar a geração dos impactos, sendo estes a 

causa efeito do uso e ocupação do solo. 

O último capítulo da dissertação consiste nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, nesta 

encontram-se tecidos comentários e conclusões acerca do uso e ocupação do solo na Via 

Costeira e a causa efeito desta ação que tem contribuído para degradação e transformação 

desta paisagem costeira. 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área selecionada para a realização desta pesquisa compreende o espaço da faixa 

litorânea da Via Costeira, localizada no litoral do município de Natal, capital do Estado do 

Rio Grande do Norte/RN, inserida no litoral oriental do Estado. Esta porção litorânea abrange 

uma área de 8,5 quilômetros, limitando-se ao Norte com a praia de Areia Preta, ao Sul com a 

praia de Ponta Negra, ao Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o Parque Estadual 

Dunas de Natal Jornalista Luiz Maria Alves (Figura 1). 

A área em estudo constitui um espaço com implicações de uso e ocupação do solo já 

consolidada e com propostas de ampliação. O acesso à área, pela zona sul da cidade pode ser 

feito seguindo pela Avenida Engenheiro Roberto Freire e o outro trajeto, partindo da zona 

leste da cidade, pode ser realizado pela Rua João XXIII no bairro de Mãe Luiza e pela 

Avenida Governador Sílvio Pedroza no bairro de Areia Preta. 

A área foi selecionada para estudo em virtude das diversas formas de atividades 

humanas que, consequentemente, geram conflitos ambientais complexos e importantes nas 

unidades geoambientais ali existentes. 
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Figura 1 – Mapa de localização da área da pesquisa. Carta imagem da faixa de praia da Via 
Costeira e imagem de satélite com a delimitação da Via Costeira, tracejado em vermelho, 
compreendida na presente pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados IDEMA, 2006. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 A abordagem sistêmica e a sua contribuição para a análise geoambiental 

 

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) foi proposta nos anos de 1950, nos Estados Unidos, 

inspirada na concepção do Biólogo Ludwig Von Bertalanffy, que sedimenta esta teoria como 

base teórico-metodológica aplicada a trabalhos da Biologia e da Termodinâmica, com o 

objetivo de compreender os fenômenos naturais, biológicos e as suas interações entre os 

sistemas abertos, implicando uma estrutura dinâmica na troca dos fluxos de matéria e energia 

no meio ambiente. Sob essa ótica Bertalanffy (2010) aponta a TGS como uma ciência geral da 

totalidade. Ou seja, esse método propõe entender os fenômenos sob a ótica da 

interconectividade. 

A TGS, pautada neste principio, difundiu-se e serviu de embasamento teórico-

metodológico para as demais ciências, nos mais diferentes ramos do conhecimento como 

sendo a teoria capaz de estabelecer uma abordagem integrada dos sistemas naturais e da inter-

relação destes. As interligações são complexas e interdependentes e a finalidade da analise 

sistêmica é compreender os processos como um todo, ou seja, a inter-relação das partes e não 

estudar apenas as partes isoladamente. Para Bertalanffy (2010) o todo é sempre maior que a 

soma das partes. 

Com efeito, a análise dos sistemas naturais sob a ótica da interconectividade da TGS, 

surge como uma contraposição à concepção da ciência clássica, pautada na concepção de 

explicar os fenômenos naturais observados a partir do isolamento destes em relação ao todo. 

Pautado nesse princípio, Camargo (2005, apud Diniz 2008, p. 49) diz que, “a Teoria 

Geral dos Sistemas, por sua vez, é um importante campo metodológico que se propõe, entre 

outras coisas, suplantar a fragmentação e perceber os fenômenos a partir de sua 

interconectividade holística”. 

Desse modo, a análise aplicada de forma totalitária sobre os fenômenos, torna-se 

essencial para a compreensão da funcionalidade dos elementos naturais associados à 

influência do Ser Humano. Com efeito, essa compreensão otimiza o entendimento das 

transformações do meio. 

Cabe destacar que no período dessa percepção renovadora no campo científico, surge 

em meio a um período de mudança de mentalidade, por exemplo, os movimentos dos direito 

civis, estudantis, feministas, hippie e ambientalista, ocorridos nas décadas de 1960 e 1970. 

Essa nova forma de pensar do meio científico passou a perceber que a compartimentação da 
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ciência em diversas disciplinas sem se preocupar com a interconexão dos estudos, não dava 

conta dos novos problemas econômicos, tão pouco, dos ambientais que se apresentavam de 

uma forma nunca antes presenciada em nível global (DINIZ, 2008). 

Por sua vez, a geografia pautada nesse novo método de pesquisa científica – a TGS de 

Bertalanffy, desenvolve trabalhos por importantes geógrafos, destacando os estudos de 

geossistema de Sotchava (1977), o qual utiliza o conceito de geossistema de forma pioneira 

ainda nos anos de 1960, de paisagem (num contexto global) de Bertrand (1972) e da 

Ecodinâmica de Tricart (1977). Assim, essa tendência teórico-metodológica da análise 

sistêmica se insere na ciência geográfica, sobretudo no campo da Geografia Física. Segundo 

Sales (2004, p. 126) “na Geografia Física, a aplicação da visão sistêmica data dos anos de 

1950, inicialmente utilizada em pesquisas de cunho hidrológico e climatológico”. 

Neste âmbito, a geografia se apropria dos modelos conceituais da teoria sistêmica e 

elabora sua própria conjetura de análise – a Teoria Geossistêmica. Na concepção de Sotchava 

(1978), a Geografia Física pautada nos princípios sistêmicos, ingressa na moderna geografia 

aplicada, sustentada no planejamento de desenvolvimento social e econômico do país, e 

propõe medidas para o desenvolvimento e reconstrução do território. 

De acordo com Christofoletti (1999), o termo geossistema foi introduzido nos anos de 

1960 na escola soviética por Sotchava, com a preocupação de estabelecer uma tipologia 

aplicável às manifestações geográficas, buscando enfocar os aspectos integrados dos 

elementos naturais numa entidade espacial do meio, em substituição aos aspectos da dinâmica 

biológica dos ecossistemas. 

Sob essa ótica geossistêmica, Sotchava (1978), menciona que devemos compreender 

não só os componentes da natureza, mas as conexões existentes entre elas, desse modo, não se 

deve restringir apenas as morfologias da paisagem e as suas subdivisões, mas projetar-se para 

estudar a sua dinâmica, estrutura funcional e suas conexões. 

O geossistema para Sotchava (1977), mesmo estando relacionado aos fenômenos 

naturais, tem como premissa fundamental a conexão dos sistemas naturais com os fatores 

socioeconômicos. Nesses termos, Christofoletti (1999) afirma que, para Sotchava os 

geossistemas são sistemas dinâmicos, flexíveis, abertos e com estrutura hierarquicamente 

organizados, e apresentam etapas de evolução temporal numa mobilidade cada vez maior, 

quando sob influência do ser humano. 

Entretanto, na abordagem teórico-metodológica do geossistema para a escola Russo-

Soviética, os procedimentos metodológicos utilizados para obtenção dos resultados se dão por 

meio de trancectos, estações experimentais, análises de laboratórios, métodos gráficos e 
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estatísticos, modelagem e mapeamento em escala abrangente, tendo como resultado uma 

teoria de dimensões geográficas. Nos procedimentos referentes a mapeamentos em variadas 

escalas e espacialização do território, instituíram ao geossistema duas categorias espaciais: os 

geômeros, definindo as unidades territoriais homogêneas, e os geócoros, definindo os espaços 

territoriais com o conjunto de unidades heterogêneas. Em termos espaciais e de organização 

territorial, essas categorias se dividem em três níveis taxonômicos: topológico, regional e 

planetário (ROSS, 2006). Nesta concepção, percebe-se que a teoria geossistêmica de Sotchava 

foi aplicável ao estudo de áreas extensas. Sob essa visão, o geossistema de Sotchava, mesmo 

apresentando uma proposta de estudo da natureza de forma integrada, não possibilitou uma 

hierarquização satisfatória da paisagem.  

Na escola francesa, destaca-se a abordagem geossistêmica de Georges Bertrand (1972), 

que segue a mesma linha geoecológica de Carls Troll, apresentado no trabalho: “Paisagem e 

Geografia Física Global: esboço metodológico”, no qual define o conceito de Geossistema, 

considerando a interação dos fatores antrópicos e biogeográficos, relacionando as diversas 

escalas de espaço-tempo compatível às ações humanas na natureza. 

De acordo com Christofoletti (1999), as proporções estabelecidas por Sotchava e 

Bertrand determinam uma escala de grandeza particular ao geossistema com o propósito de 

subdivisões baseadas nos aspectos biogeográficos das paisagens. Sendo a questão hierárquica 

espacial crucial, pois há uma necessidade de se estabelecer uma sequência interativa desde a 

escala topológica até a escala do globo terrestre, tendo em vista que a escala, obviamente, 

repercute no discernimento dos sistemas ambientais. 

Nessa concepção, Bertrand (1971) numa abordagem de síntese da paisagem, elabora um 

sistema taxonômico em duas unidades e seis níveis de análise hierárquicas, que permite 

classificar as paisagens na dupla perspectiva, do tempo e do espaço. 

Nesta classificação taxonômica, Bertrand baseia-se nas escalas temporo-espaciais de 

Tricart (1977), onde as unidades da paisagem foram definidas como unidades superiores 

constituídas pela zona, domínio e região; e as unidades inferiores: o geossistema, o geofácies 

e o geótopo (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Classificação da paisagem segundo as categorias temporo-espaciais.  
UNIDADES DA 

PAISAGEM 

ESCALA 

TEMPORO-

ESPACIAL (A. 

CAILEUX J. 

TRICART) 

EXEMPLO TOMADO NUMA 

MESMA SÉRIE DE 

PAISAGEM 

UNIDADES ELEMENTARES  

RELEVO (1) CLIMA (2)  BOTÃNICA  BIOGEOGRAFIA  UNIDADE 

TRABALHADA 

PELO HOMEM 

(3) 

ZONA G I grandeza 

 G. I 

Temperatura  Zonal  Bioma Zona 

DOMÍNIO G. II Cantábrico Domínio 

estrutural 

Regional   Domínio 

Região 

REGIÃO 

NATURAL 

G. III-IV  Picos da Europa Região 

estrutural 

 Andar 

Série 

 Quarteirão rural 

ou urbano 

GEOCOMPLEXO 

(GEOSSISTEMA) 

 

G. IV-V Atlântico Montanhês 

(calcário sombreado com 

faia higrófila a Asperula 

odorata em “terra fusca”) 

Unidade 

estrutural 

Local  Zona 

equipotencial 

 

GEOFÁCIES G. VI Prado de ceifa com  

Molinio-Arrhenatheretea 

em solo lixiviado 

hidromórfico formado em 

depósito morâinico 

  Estádio 

Agrupamento 

 Exploração ou 

quarteirão 

parcelado 

(pequena ilha 

ou cidade) 

GEÓTOPO G. VII “Lapiés” de dissolução com 

Aspidium lonchitis 

em microssolo úmido 

carbonado em bolsas 

 Microclima  Biótopo 

Biocenose 

Parcela (casa 

em cidade) 

Fonte: Bertrand (1972). 

  

De acordo com Bertrand (1972), o geossistema ou complexo geográfico está situado 

entre a 4ª e 5ª grandeza temporo-espacial de Cailleux e Tricart. Sob esta ótica, Bertrand (op. 

cit), ressalta que “é nesta escala que se situa a maior parte dos fenômenos de interferência 

entre os elementos da paisagem e que evoluem as combinações dialéticas mais interessantes 

para o geógrafo". Desse modo, o geossistema estabeleceu bases para os estudos de 

organização do espaço, isso porque se tornou compatível com a escala humana. 

Nessa perspectiva, a compartimentação da paisagem em porções menores propicia o 

desenvolvimento de estudos coerentes e satisfatórios, sendo as mesmas em ordem de escala 

decrescente: as zonas, os domínios, as regiões naturais, os geossistemas, os geofácies e os 

geótopos. Esse modelo de compartimentação, como citado anteriormente, foi proposto por 

Bertrand (1972) e atualizado posteriormente por Bertrand e Bertrand (2007), onde o conceito 

de geossistema como unidade taxonômica é transformado em conceito fundante para a 

geografia física global. Esse modelo tem íntima relação com a Teoria Geral dos Sistemas 

proposta por Bertalanffy (1968), e permite a realização dos estudos geoambientais nas mais 

diversas ordens de escala, sendo o geocomplexo apontado pelo autor (Op. Cit.) como a 

unidade dotada de uma escala mais eficiente para os estudos geográficos, pois nela se 
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desenvolvem os fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem e onde evoluem 

as combinações dialéticas mais significativas. 

Assim, utilizando a hierarquização taxonômica das unidades da paisagem, a abordagem 

geossistêmica aplicada na pesquisa que trata da análise sobre o uso e ocupação do solo, em 

função da extensão da área, se dará sobre os geofácies. O geofácies está situado na 6ª 

grandeza no interior do geossistema, e de acordo com Nascimento e Sampaio (2005), “o 

geofácies corresponde a um setor homogêneo fisionomicamente, desenvolvendo uma mesma 

fase de evolução geral do geossistema”. Ainda segundo os autores (Op cit), as unidades 

inferiores dos níveis taxonômico são trabalhadas numa escala socioeconômica, isso pelo fato 

destas, apresentarem de forma nítida, a intervenção social. 

Nesta concepção, o geossistema segundo Bertrand (1972), resulta da combinação 

dinâmica de três fatores: o potencial ecológico agrupando os elementos geomorfológicos, 

climáticos e hidrológicos; a exploração biológica, compreendendo a vegetação, solo e fauna; e 

a ação antrópica (Figura 2). 

 

Figura 2 – Esboço da definição teórica de geossistema na interação dos elementos que compõe o 
meio ambiente 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Bertrand 1972. 
 

 

Nesta perspectiva, observa-se que a análise geossistêmica apresenta bases que 

possibilitam uma abordagem integrada do meio, permitindo um melhor entendimento na 

inter-relação dos processos da dinâmica natural associados às atividades humanas, tendo em 

 

POTENCIAL ECOLÓGICO EXPLORAÇÃO BIOLÓGICA 

GEOSSISTEMA 

AÇÃO ANTRÓPICA 

CLIMA – HIDROLOGIA - GEOMORFOLOGIA VEGETAÇÃO – SOLO - FAUNA 
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vista que, a forma como a sociedade humana atua e se apropria dos recursos do meio natural, 

tem definido importantes modificações na paisagem. 

Segundo Nascimento e Sampaio (2005), o geossistema configura a dinâmica da 

paisagem numa escala compatível a escala social e econômica, pois estuda integradamente os 

elementos do potencial ecológico, exploração biológica e atividades socioeconômicas e 

culturais. 

Desse modo, o método geossistêmico por estar na escala temporo-espacial do homem, 

torna-se fundamental no bojo metodológico aplicado nos estudos do geógrafo, possibilitando 

a análise integrada dos estudos paisagísticos, sobretudo, os referentes a analise das condições 

do meio ambiente, procurando compreender as relações de causa e efeito no ambiente, quando 

submetido a diversos processos naturais e antrópicos. 

 

2.2 A compreensão da paisagem numa perspectiva integrada do meio 

 

A paisagem apresenta-se como categoria de análise do geógrafo. Os estudos a partir de 

uma análise geossistêmica (marco fundamental nos estudos no âmbito da Geografia Física), 

tornaram-se possíveis despontar estudos numa perspectiva integrada entre o natural e a 

interação da ação humana no contexto social e econômico sobre o ambiente, dando um novo 

direcionamento e interpretação da paisagem, conduzindo para um novo conceito de paisagem 

integrada. 

Com base em diversos estudos, observa-se que a origem do termo paisagem, ao 

contrario do que se possa imaginar, é bastante remota. O mesmo vem sendo empregado há 

mais de mil anos através da palavra alemã landschaft (paisagem). Desde então, este termo 

vem passando por uma evolução linguística muito significativa até os dias atuais (TROLL, 

1977). 

A variação de conceitos a respeito da palavra paisagem está vinculada a sua etimologia 

e origem, que pautadas nas escolas da geografia física, atribuem significados diferentes. O 

termo paisagem tem origem do latim pagus, que significa país, expressa o sentido de lugar, 

setor territorial. Desta origem derivam os termos paisage no espanhol, paysage no francês e 

pasesaggio em italiano. O termo italiano, do qual a palavra está relacionada, foi introduzido 

dando referencia às pinturas no período da Renascença, concebendo a aparência daquilo que 

se via no espaço. No âmbito da língua germânica, a palavra paisagem está relacionada com o 

termo land, expressando o mesmo significado e designando os termos landschaft em alemão, 

landscape no inglês e lanschap em holandês. O conceito germânico, landschaft (paisagem), 
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foi o primeiro a surgir abrangendo a representação de uma região de dimensão territorial, 

onde se desenvolvia a vida de pequenas comunidades humanas (GUERRA; MARÇAL, 2006). 

Os conceitos direcionados a paisagem, variam mediante as perspectivas de análise e da 

abordagem, como também das orientações teórico-metodológicas das diversas disciplinas e 

escolas que conduziram seus estudos a sua compreensão. O conceito de paisagem pode variar 

da abordagem estético-descritiva, pautadas nas primeiras ideias físico-geográficas sobre os 

fenômenos naturais desenvolvidas em meados do século XIX; e a uma abordagem mais 

científica, remetendo-se ao incremento e estabelecimento do conceito que vem sendo 

construído desde então, com influência das demais ciências, configurando-se como ciência da 

paisagem, até os dias atuais (GUERRA; MARÇAL, 2006). 

Sob essa visão histórica, as diversas concepções conceituais e as bases teórico-

metodológicas no desenvolvimento e aplicação do termo paisagem, são abordadas na 

geografia destacando-se as escolas germânica, francesa, anglo-americana e russa, com 

evolução e caráter diferenciado de conceitos e análise epistemológica, enquadrada dentro de 

seu espaço-temporal específico, e, por conseguinte, pautadas nas dimensões ambientais, 

sociais e culturais para acepção da paisagem. 

De acordo com Christofoletti (1999), somente no século XIX a paisagem começou a ser 

considerada como objeto de estudo, encapsulada nos trabalhos de naturalistas e de geógrafos. 

Desde então, o termo paisagem expande-se pelos países europeus e ganha outros significados. 

Baseado na concepção científica dos naturalistas, a contribuição de Alexandre Von Humboldt 

surge como precursora. Em seus trabalhos, desenvolvidos com uma abordagem descritiva e 

morfológica, aborda a natureza ressaltando a sua fisionomia e funcionalidade. 

A estruturação do conceito de paisagem foi estabelecida pautada nas bases da 

Landschaftskunde, meditada sob o ponto de vista territorial, no qual constituía a estruturação 

da natureza. Na escola germânica, além dos trabalhos ressaltando a fisionomia da paisagem 

herdada pelos naturalistas, essa nova concepção surge como conceito de paisagem no início 

do século XX, com a publicação do trabalho de Passarge, denominado Fondements de La 

Landschaftshunde. Esta obra foi o início das discussões com maior embasamento, do ponto de 

vista científico, sobre a visão geográfica da paisagem e sua aplicação numa perspectiva do 

território. Essa discussão veio subsidiar o conceito paisagístico aplicado por esta escola, no 

qual abordou a paisagem como categoria científica apresentando um termo mais amplo de 

interação do conjunto de fatores naturais e humanos. 

De acordo com Christofoletti (1999), na escola francesa, os estudos apresentados por La 

Blache, considerou como elementos básicos na disposição e desenvolvimento dos estudos 



27 
 

geográficos, as características expressivas dos pays e regiões nos componentes da natureza e 

as ações humanas. Partindo deste princípio, Guerra e Marçal (2006), afirmam que o termo 

região, por um determinado período, foi o pilar da geografia francesa, sendo este termo 

aplicado tanto aos conjuntos físicos, estruturais ou climáticos, como também a domínios 

distinguidos pela vegetação. 

Na escola anglo-americana, ao final do século XIX, a análise da paisagem foi ressaltada 

sob a percepção da evolução do relevo, e teve como destaque os trabalhos desenvolvidos por 

Grove Karl Gilbert (1880) e de William Davis (1899) (GUERRA; MARÇAL, 2006). 

Entretanto, dentre as contribuições no estudo da paisagem para esta escola, destaca-se a obra 

de Carl Sauer, embasada nas proporções voltadas para uma análise mais global das paisagens, 

denominada de The Morphology of Landscape. Segundo Guerra e Marçal (2006), Carl Sauer, 

através do termo paisagem, estabelece o conceito unitário da Geografia, considerando-a como 

fenomenologia da paisagem, conferindo às formas físicas e culturais, atribuindo à paisagem 

como um organismo complexo. Nessa perspectiva, o autor (op. cit) ressalta que Carl Sauer 

divide o conteúdo da paisagem em duas formas de abordagem: o habitat englobando os 

recursos naturais e as ações do homem sobre a área que age na transformação do ambiente. 

A escola Soviética, caracterizada por ser fechada em relação às demais escolas, no 

início do século XX, Dokoutchaev em sua obra expressou um modo diferenciado de discutir 

os fatores ligados com a estrutura da natureza, definindo o “Complexo Natural Territorial” 

(CNT). Sob o prisma do CNT, os processos físicos, químicos e biológicos, são abordados 

colocando a vegetação como diferenciadora nas tipologias das unidades de paisagem e 

abordando o solo como produto da interação do relevo, clima e vegetação (GUERRA; 

MARÇAL, 2006). 

Nessa perspectiva holística, observa-se que no período da segunda metade do século 

XIX e a primeira metade do século XX, diversas abordagens teórico-metodológicas foram 

estabelecidas para definir o conceito de paisagem, ainda atrelado a herança do naturalismo e 

por uma reflexão mais abarcante dos aspectos fisionômicos, porém sem definir uma visão 

mais integradora dos sistemas físicos e sociais. Em seguida, a discussão teórica evolui e se 

inicia um período marcado pela análise integrada da paisagem, pautada nos princípios da 

Teoria Geral dos Sistemas. Sob esse princípio, o estudo da paisagem passa a congregar uma 

nova orientação focalizada na perspectiva sistêmica e dinâmica, agrupando os componentes 

físicos do ambiente natural e a interação destes com os aspectos sociais e econômicos. 

Dentro de uma visão sistêmica Bertrand (1972, p.1), nos diz que: 
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A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 
É, em uma 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. 

 

Desse modo, Bertrand demonstra que a paisagem deve ser vista de forma homogênea, 

percebendo que a natureza e a sociedade estão inter-relacionadas, interagindo constantemente 

formando uma só entidade num mesmo espaço geográfico. O autor (op. cit., p. 1) argumenta 

que “é preciso frisar bem que não se trata somente da paisagem natural, mas da paisagem total 

integrando todas as implicações da ação antrópica”. E afirma que estudar a paisagem é, 

sobretudo, expor uma questão de método e sua definição se dá em função da escala. 

Sob essa ótica, percebe-se que a abordagem geossistêmica de Bertrand atribuiu uma 

nova interpretação no conceito de paisagem. Sendo a mesma o produto da interação das forças 

naturais com as atividades humanas, os quais a torna um produto em perfeita interação. 

De acordo com Bolós (1981), o estudo da geografia e da paisagem deve contemplar 

uma realidade integrada, onde os elementos abióticos, bióticos e antrópicos se apresentam 

associados de tal forma, que os conjuntos podem ser analisados como um modelo de sistema. 

Nessa concepção, a autora (op. cit) define a paisagem integrada como uma área da 

geografia, unidade espacial, onde sua morfologia engloba uma complexa inter-relação entre 

os componentes do meio físico e fauna, sob a ação constante da sociedade que a transforma. 

Assim, as interferências da sociedade alteram-se ao longo do espaço-temporal, sendo sua 

dinâmica e evolução determinadas por processos históricos.  

Nesta percepção, a geografia por meio do estudo da paisagem integrada, oferece método 

para compreensão do conjunto dos processos naturais e antrópicos e penetra de forma ativa 

nos estudos da problemática ambiental, analisando o processo de várias interpretações e 

apropriações do espaço geográfico. 

Pelo pressuposto, o fato do estudo paisagem englobar a complexa interação dos 

processos físicos e antrópicos do meio ambiente, e sendo esta pesquisa uma análise que se 

debruça sobre a transformação do meio ambiente em função do uso e ocupação, consideramos 

a paisagem como categoria de análise desta pesquisa, isso pelo fato desta categoria, nos 

oferecer a real problemática que ocorre na área da Via Costeira. 
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2.2.1 Dinâmica ambiental e a constituição da paisagem costeira 

 

Esta pesquisa por tratar da inter-relação do meio físico e as ações humanas na zona 

costeira e que, por conseguinte, tem como resultado a transformação da paisagem deste 

ambiente, cabe discorrer conceitos e discussões sobre a paisagem de forma integrada, como 

foi discutido no tópico anterior, e imediatamente trazer uma abordagem sobre a paisagem 

costeira, onde ocorre toda a problemática discutida nesta pesquisa. 

A diversidade paisagística do ambiente costeiro é constituída pela transição dos 

sistemas Atmosfera, Terra e Mar. As interações desses sistemas condicionam uma fisionomia 

morfológica ímpar, formando um mosaico de ambientes litorâneos como: praias, dunas, 

restingas, falésias, estuários, cordões litorâneos, entre outros. 

Sob essa ótica, a paisagem da Via Costeira, área objeto desta pesquisa, apresenta 

características ímpar e diversificada, sendo o resultado da complexa relação das forças que 

atuam neste ambiente e, em grande parte, esta paisagem deve-se a ação dos processos 

erosivos e deposicionais da dinâmica costeira. 

Nesse contexto, de acordo com Muehe (2011), o sistema costeiro embora a sua atuação 

seja inter-relacionada, não apresentam a mesma proporção, positiva, negativa ou em 

equilíbrio, no conjunto do balanço sedimentar que atuam nas características morfológicas dos 

ambientes costeiros. A fisionomia morfológica varia de acordo com a intensidade dos ventos 

e, sobretudo, com a magnitude da energia das ondas. 

Partindo desse princípio, é válido mencionar que a paisagem costeira, além de resultar 

da relação complexa dos agentes físicos existentes, configura-se em uma categoria variante, 

dada a natureza morfogenética deste ambiente altamente instável e dinâmico. Mesmo 

apresentando grande instabilidade, a zona costeira e todos os seus atributos paisagísticos, 

estão sob excessiva exploração, condicionada a diversas formas de uso e ocupação, atividades 

estas que, na maioria das vezes, afetam a paisagem de forma negativa, em razão da 

eliminação ou modificação da cobertura vegetal e das variadas feições geomorfológica que 

constituem a paisagem da zona costeira. 

Devido à instalação de empreendimentos turísticos, entre outras formas de 

infraestrutura, esta área se torna em um setor prioritário no âmbito da gestão discutida pelas 

leis ambientais que orientam a proteção dos recursos costeiros. 

 

 

 



30 
 

2.3 Definição de zona costeira 

 

Nesta abordagem referente à inter-relação do meio físico costeiro e o ser humano, cabe 

trazer o conceito de zona costeira. Neste propósito, serão tecidas algumas abordagens 

conceituais de autores que tratam do ambiente costeiro em seus estudos e as definições 

formuladas pelos instrumentos legislativos, que propõem o ordenamento do solo neste 

ambiente. 

A zona costeira é definida por Vasconcelos (2005) como “o lugar de encontro de três 

sistemas ambientais diferentes, hidrosfera, litosfera e atmosfera. Essa influência intersistêmica 

gera um ambiente de dinâmica complexa”. Para Brandão (2008, p. 90) as regiões costeiras 

“constituem as áreas de mais intensa troca de energia e matéria do sistema Terra”. Tal 

interação condicionam características e feições morfológicas únicas que se distinguem pela 

alta complexidade e vulnerabilidade ambiental. 

Neste panorama, Silva et al (2004) define a zona costeira como uma zona fronteiriça 

entre o continente e o mar, sendo submetida a contínuas alterações morfodinâmicas, 

ocasionadas por processos de procedência continental e marinha. Este ambiente mostra-se 

com grande variabilidade temporal e espacial, por ser um sistema ambiental instável em 

função de diversos processos geológicos continentais e marinhos, os quais, na sua maioria, 

são controlados por fatores meteorológicos. Tais processos que determinam os diversos tipos 

de costas, correspondem a movimentos tectônicos expressos ao longo das margens 

continentais, oscilações do nível do mar, a dinâmica do processo erosivo e deposicional ligado 

à ação de ondas, marés, correntes e a ação fluvial, glacial e eólica. Segundo a autora (op. cit) 

cada ambiente costeiro tem uma característica própria e uma história geológica única, e a sua 

classificação varia em detrimento da aproximação da escala. 

Assim, diante dos diversos conceitos referentes à zona costeira, ao invés de sugerir um 

novo, optamos em considerar o conceito de zona costeira proposto no Brasil, pela Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM, por meio do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro II, onde este plano considera a zona costeira como: 

 

3.1. Zona Costeira - é o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da 
terra, incluindo seus recursos ambientais, abrangendo as seguintes faixas: 
3.1.1. Faixa Marítima - é a faixa que se estende mar a fora distando 12 
milhas marítimas das Linhas de Base estabelecidas de acordo com a 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a 
totalidade do Mar Territorial. 
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3.1.2. Faixa Terrestre - é a faixa do continente formada pelos municípios que 
sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na Zona Costeira, a saber: 
a) os municípios defrontantes com o mar, assim considerados em listagem 
desta classe, estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); 
b) os municípios não defrontantes com o mar que se localizem nas regiões 
metropolitanas litorâneas; 
c) os municípios contíguos às grandes cidades e às capitais estaduais 
litorâneas, que apresentem processo de conurbação; 
d) os municípios próximos ao litoral, até 50 km da linha de costa, que 
aloquem, em seu território, atividades ou infra-estruturas de grande impacto 
ambiental sobre a Zona Costeira, ou ecossistemas costeiros de alta 
relevância; 
e) os municípios estuarinos-lagunares, mesmo que não diretamente 
defrontantes com o mar, dada a relevância destes ambientes para a dinâmica 
marítimo-litorânea; e 
f) os municípios que, mesmo não defrontantes com o mar, tenham todos seus 
limites estabelecidos com os municípios referidos nas alíneas anteriores. 
Os novos municípios, criados, após a aprovação deste Plano, dentro do 
limite abrangido pelo conjunto dos critérios acima descritos, serão 
automaticamente considerados como componentes da faixa terrestre, tendo-
se como referência a data de sua edição (PNGC II, RESOLUÇÃO, N° 
005/97). 

 

Assim delimitada a zona costeira, por meio da legislação brasileira, se tem a base válida 

para a gestão desta importante área litorânea considerada como uma área de transição, que 

debela características peculiares do ponto de vista natural e cultural, apresentando formações 

físico-bióticas extremamente diversificadas. 

No âmbito estadual, de acordo com inciso I, do artigo 2° do primeiro capítulo do Plano 

Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC, entende-se por zona costeira: 

 

O espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus 
recursos naturais renováveis e não renováveis e as interrelações do meio 
físico com as atividades sócio-econômicas, abrangendo uma faixa marinha 
de 06 (seis) milhas marítimas, incluindo estuários, ilhas costeiras e 
parrachos, contadas sobre uma perpendicular a partir da Linha de Costa 
representada nas cartas do Ministério da Marinha, até que novas dimensões 
sejam definidas e uma faixa terrestre composta pelos Municípios 
discriminados no art. 3° desta Lei (RIO GRANDE DO NORTE, Lei n. 
6.950/1996). 

 

Cabe ressaltar que o PEGC foi elaborado antes do PNGC II e definiu a faixa marítima 

com abrangência de (06) seis milhas marítimas. Essa extensão foi deliberada na assembleia 

legislativa no ato da instituição do Plano, sem um estudo técnico consistente para essa 

finalidade. Entretanto, com a instituição do PNGC II em 1997, amparado com estudos técnico 

consistente na zona costeira, essa faixa marítima foi distada em 12 (doze) milhas marítimas 
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superando a extensão definida anteriormente pelo PEGC. Contudo, a partir da instituição do 

PNGC II, as deliberações através do PEGC na zona costeira estadual, mesmo estabelecendo 

seis milhas marítimas, passaram a ser operacionadas obedecendo as doze milhas instituída no 

PNGC II. 

Para Suertegaray el al (2003, P. 182) o relevo que constitui a zona costeira é definido 

como “o conjunto de formas que caracterizam a configuração dos continentes na sua interface 

com o oceano, bem como feições resultantes do trabalho constante do mar na reconstrução 

das formas costeiras”. 

Essas peculiaridades do litoral têm como resultante os processos morfogenéticos que 

atuam sobre as formas de relevo costeiro, estes são controlados por vários fatores ambientais, 

como o geológico, o climático, o biótico e os fatores oceanográficos (CHRISTOFOLETTI, 

1980). 

Nessa concepção, a variedade de ambientes inerente à zona costeira, entre eles as dunas, 

falésias, praias, estuário, entre outros, faz este ambiente, dada as suas propriedades 

morfogenéticas, constituir um mosaico de ecossistema caracterizado pelas frequentes 

mudanças e evolução temporo-espacial, as quais resultam uma grande diversidade de feições 

geomorfológicas e geológicas de alta suscetibilidade e relevância ambiental. De acordo com 

Rosseti (2008), Tal dinamismo no ambiente costeiro sucede de complexa interação de 

processos deposicionais e erosivos vinculados à ação das ondas, correntes de maré, correntes 

litorâneas e influências antrópicas. Esta última mostra-se capaz de atingir magnitudes 

significativas, como, por exemplo, a transformação das configurações paisagísticas na zona 

costeira. 

De acordo com Vasconcelos (2005), a variedade de ambientes na zona costeira é 

decorrente da relação de forças que atuam mutuamente, mas cada uma delas com sua própria 

dinâmica. Em razão da forte interação desses elementos, essas formas litorâneas expressam 

graus de vulnerabilidade variados, entretanto apresentam alta fragilidade ambiental referente 

ao equilíbrio dinâmico. 

Sob esse princípio, as diversidades morfológicas e biológicas das zonas costeiras no 

Brasil, representam um dos maiores desafios para a gestão desta área. Devido a sua 

complexidade, requer atenção por estar diretamente suscetível à concentração das ações 

antrópicas. 

No Estado do Rio Grande do Norte, a zona costeira perfaz uma extensão de 410 Km, 

abrangendo 33 (trinta e três) municípios. Para efeito de planejamento e gestão, esta linha de 

costa foi subdividida em 02 (dois) setores costeiros: o litoral leste ou oriental e litoral norte ou 
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setentrional. Dos municípios que constitui o litoral oriental, está incluso o município de Natal, 

onde se encontra a área desta pesquisa. 

Ao longo do litoral da cidade de Natal, ocorrem unidades fisiográficas naturais variadas 

de grande valor cênico, compostas por dunas fixas e móveis, vegetação de restinga, estuários, 

manguezais, entre outros. Essa diversidade de ecossistemas expressam funções múltiplas, 

entre elas, o papel fundamental de habitat para populações de vegetais e animais e proteção 

para ecossistemas adjacentes. 

 

2.4 Meio ambiente e impacto ambiental 

 

Um estudo que contempla uma visão holística da categoria da paisagem no propósito de 

analisar as relações entre o Ser Humano com o ambiente, nesse caso, em particular, com o 

ambiente costeiro, conduz a uma literatura com subsídios bastante complexa, dada a 

insustentabilidade, devido ao frágil equilíbrio dos processos físicos atuantes da zona costeira, 

frente ao desenvolvimento das atividades socioeconômicas e de exploração paisagística. 

Partindo desse princípio, consideramos por necessário abordar os conceitos de meio ambiente 

e impacto ambiental. 

 

2.4.1 Meio ambiente 

 

O meio ambiente é sem dúvida, uma das preocupações da humanidade, mediante busca 

incessante de melhorias na qualidade de vida, como também na tentativa de preservar o 

patrimônio que a natureza produziu (MARQUES, 2011). 

Historicamente, a tomada de consciência com o ambiente eclodiu após a Segunda 

Guerra Mundial, dada a intensificação da exploração dos recursos naturais e o vasto índice de 

impactos que se acentuava acarretando a escassez dos recursos naturais. 

O conceito de meio ambiente é amplo, abrange o meio de maneira integrada, abarcando 

o homem e suas relações sociais como parte integrante. Por esta razão, a compreensão acerca 

dessa temática e sua complexidade vêm ser necessárias, para que em seguida, se possam 

desenvolver estudos de melhor compreensão aos processos de impactos ambientais, cada vez 

mais acentuados e percebidos no meio devido às ações humanas e, por conseguinte, a 

degradação ambiental. 

A Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, no âmbito legislativo, em seu Artigo 3°, inciso I, define a amplitude do 
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conceito sobre meio ambiente como: “o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”. 

Na concepção de Sánchez (2006, p.18): 

 

O conceito de “ambiente”, no campo do planejamento e gestão ambiental, é 
amplo multifacetado e maleável. Amplo porque pode incluir tanto a natureza 
como a sociedade. Multifacetado porque pode ser apreendido sob diferentes 
perspectivas. Maleável porque, ao ser amplo e multifacetado, pode ser 
reduzido ou ampliado de acordo com as necessidades do analista ou os 
interesses dos envolvidos. 

 

Na visão de Sánches (op cit), a interpretação do conceito de ambiente é conduzido 

mediante a acepção dos instrumentos de gestão a serem implementados e por estar ao alcance 

de abrangência, envolvendo os aspectos socioeconômicos. Tal explanação conceitual permite 

diferentes interpretações, tanto nos diferentes campos das ciências, como para as diferentes 

sociedades, ambos cunhados em diferentes momentos históricos. Sánches (2006, p. 21), 

afirma que “as contribuições especializadas aos estudos ambientais costumam ser divididas 

em três grandes grupos, referidos como o meio físico, o meio biológico e o meio antrópico, 

cada um deles agrupando o conhecimento de diversas disciplinas afins”. 

Numa abordagem acerca da compreensão de meio ambiente sob a visão das diferentes 

ciências, Ross (2005), explica que na biologia entende-se por meio ambiente a estrutura e a 

função dos diferentes subsistemas de um sistema inter-relacionados. Enquanto na geografia, 

além do aspecto anterior, o ambiente é analisado por uma dimensão histórica, estando 

diretamente relacionado com as sociedades humanas. 

Para Coelho (2005, p. 23), “o meio ambiente é social e historicamente construído. Sua 

construção se fez no processo da interação contínua entre sociedade em movimento e um 

espaço físico particular que se modifica permanentemente”. Para Coelho (op cit), o ambiente 

é ao mesmo tempo passivo e ativo, configura-se no suporte geofísico, condicionado e 

condicionante de movimentos, transformando a vida social, pois quando modificado, 

condiciona novas mudanças, modificando a sociedade. 

Com base na explanação dos autores acima que definem o meio ambiente, fica claro que 

a abordagem do conceito de ambiente é imprescindível para o enfoque e a compreensão dos 

estudos sobre os usos e as transformações da paisagem costeira, tendo em vista que o 

ambiente costeiro constitui um mosaico de atributos naturais, que historicamente vem sendo 
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transformado pelas sociedades. E, por ser modificado, torna-se condição para novas 

mudanças. 

É importante ressaltar que o ambiente é o meio do qual as sociedades retiram os 

recursos essenciais para sua sobrevivência e os exigidos pelos processos de desenvolvimento 

socioeconômico, denominados recursos naturais. Mas também o ambiente é o meio de vida, 

portanto, sua conservação depende da manutenção de funções ecológicas fundamentais a vida 

(SÁNCHES, 2006). 

Numa outra abordagem, acerca do conceito de meio ambiente, Cunha e Guerra (2009, p. 

340), consideram que: 

 

O meio ambiente é o espaço onde se desenvolve a vida vegetal e animal 
(inclusive o homem). O processo histórico de ocupação desse espaço, bem 
como suas transformações, em uma determinada época e sociedade, fazem 
com que esse meio ambiente tenha um caráter dinâmico. Dessa forma, o 
ambiente é alterado pelas atividades humanas e o grau de alteração de um 
espaço, em relação a outro, é avaliado pelos seus diferentes modos de 
produção e/ou diferentes estágios de desenvolvimento da tecnologia. 

  

Mediante concepção, os autores supra citados, deixam claro que o Ser Humano faz parte 

do meio ambiente e que, a construção desse meio, está diretamente relacionado a um processo 

histórico e sociocultural, associado aos processos físicos inter-relacionados, sendo o meio 

ambiente um processo construído pela interação contínua entre sociedade e natureza. Tal 

interação exerce uma forte influência ao meio ambiente, tornando o mesmo, em determinado 

momento, passivo as consequências causadas pelas atividades das sociedades humanas, como 

pela própria natureza, sendo o Ser Humano, através das suas técnicas, um agente 

transformador capaz de moldar o ambiente em grandes proporções, devido sua organização 

espacial e o modo de produção ao qual está inserido. 

De acordo com Sánches (2006), a concepção objetiva de meio ambiente assimila a ideia 

de natureza como uma coleção de objetos naturais em diferentes escalas, enquanto a 

concepção subjetiva aborda o mesmo como um sistema de relações entre o homem e o meio. 

Assim, o ambiente está pautado na relação entre sujeito e objeto, no qual esses sujeitos 

implicam regras de apropriação dos objetos do ambiente, transforma-o em artefatos de 

conflitos e o ambiente em um palco desses conflitos. Do ponto de vista antropocêntrico, o 

ambiente pode ser intensamente fragmentado, de modo que o mesmo não é visto como uma 

totalidade. Sua percepção está submissa ao ponto de vista de um sistema de valores, crenças, 

entre outras percepções. 
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Nessa concepção, Ross (2006), argumenta que, sob a ótica da análise ambiental, a 

natureza é vista pela humanidade como fonte de recurso, sendo o suporte para sobrevivência 

humana, e ainda afirma que, para o desenvolvimento de uma pesquisa ambiental, deve-se 

considerar o modo de produção e consumo, como também os padrões sócio-culturais, a forma 

como as sociedades se apropriam dos recursos naturais e como a natureza é tratada. 

Nessa ótica, a extensão do natural demuda conforme crescem as atividades humanas, 

pois, esta ao se expandir, interfere de modo crescente no meio. Nesse sentido, a relação das 

sociedades contemporâneas com o ambiente passou a ser medida sob uma visão das técnicas 

cada vez mais sofisticadas, a ponto de diluir a noção de ambiente como um elemento cada vez 

mais distante (SÁNCHES, 2006).  

Sob essa premissa, é conduzido as relações atuais entre as ações humanas com o 

ambiente costeiro, onde a intensidade dessas ações cada vez mais, vem reduzindo os recursos 

naturais desta área. As ocupações condicionadas sob métodos desenvolvimentistas, pautados 

na implantação de complexos turísticos na orla, sem o devido comprometimento com a 

sustentabilidade deste meio, impõem alterações na sua morfodinâmica e sucessivas mudanças 

na paisagem costeira. Diante das demandas de uso e apropriação do meio ambiente, Sanches 

(2006), argumenta que as sociedades não têm outra opção, a não ser gerir o meio ambiente, 

ordenando e reordenando as relações entre sociedade e o meio natural. 

Na prática, a falta de ordenamento na apropriação dos recursos do ambiente trazem 

sérias consequências, conforme aponta Ross (2006), ao mencionar que as transformações no 

meio ambiente trazem consequências preocupantes para a própria vida humana ao longo do 

tempo. Pois, ao mesmo tempo em que o meio ambiente é passivo, é também ativo às 

intervenções humanas, operando sobre a vida social, pois o homem consegue modificar a 

forma e a dinâmica do meio e não a sua essência. Isso porque, por mais que o homem aplique 

tecnologias sofisticadas, não consegue modificar o funcionamento geral dos sistemas 

terrestres, cujas leis são mais poderosas que qualquer intervenção humana. Assim, ao mesmo 

tempo em que o meio ambiente é modificado pelos métodos de organização espacial e 

desenvolvimento humano, o mesmo conduz modificações na sociedade.  

No Brasil, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, foi assegurado pela 

Constituição Federal (CF), constituição cidadã, promulgada em 1998, através do capítulo VI, 

incluso no Título VIII. Esse capítulo aborda especificamente o meio ambiente, cujo Artigo 

225 destaca: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
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coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” 

(BRASIL, 1998).  

 

2.4.2 Impacto ambiental 

 

A introdução da concepção do Ser Humano como agente transformador do ambiente 

costeiro, a partir das diversas técnicas de uso e ocupação do solo, tem sido cada vez mais 

incorporada nos estudos sobre a questão ambiental. O simples fato de o Ser Humano não se 

reconhecer como parte dessa complexa teia que é o ambiente, passa a ser o suficiente para 

ampliar sua interferência sem se preocupar com a capacidade de suporte do meio, tendo como 

resultado a degradação do ambiente conduzido pelas diversas formas de impactos. 

A locução impacto ambiental, no sentido comum, está associada, na maioria das vezes, 

a algum dano à natureza causada pela atividade humana (SÁNCHES, 2006). Nesse caso, o 

impacto é uma consequência da inserção da ação humana que atua como agente intensificador 

das transformações no ambiente, ou seja, na medida em que a sociedade humana atua 

construindo e modernizando seus meios de produção sobre o ambiente, tem-se, portanto, um 

meio metamorfizado com danos irreparáveis. 

Para Sanches (2006), se o impacto ambiental é o resultado da alteração do meio 

ambiente pelas atividades humanas, tal alteração pode ser benéfica ou adversa. Neste sentido, 

entre as alterações que a instalação de um projeto pode acometer, algumas podem ser 

positivas outras negativas perante a estabilidade dos ecossistemas, fato que deve ser 

considerado na preparação do estudo de impacto ambiental. Contribuindo com essa 

argumentação Coelho (2005), diz que o impacto ambiental é entendido como um processo de 

mudanças sociais e ecológicas ocasionado por perturbações no ambiente. Além de ser um 

resultado de uma ação, é originário da relação existente entre a sociedade e a natureza, que se 

transforma diferencial e dinamicamente. 

Assim, as ações humanas quando aglomeradas num mesmo ambiente, promovem o 

processo de transformação da natureza de forma impactante, promovendo a degradação 

ambiental. Sob esse ponto de vista, Sánchez (2006, p. 27), afirma que, “degradação ambiental 

pode ser conceituada como qualquer alteração adversa dos processos, funções ou 

componentes ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental”. Está 

associada à ideia de perda ou deterioração da qualidade ambiental. Nesse caso, sob o ponto de 

vista do autor (op cit), a degradação ambiental corresponde ao impacto ambiental negativo.  
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Cabe destacar que, na compreensão de impacto ambiental, são atribuídos diversos 

atributos para assim caracterizá-los quanto ao seu caráter, ordem, magnitude, temporalidade, 

reversibilidade, entre outros, qualificando-os quanto à chance de ocorrência e incidência. 

Partindo desta premissa, ressalta-se que, estudar os impactos em áreas urbanas ou em 

processo de urbanização, se faz necessário compreendê-los, além de um processo temporo-

espacial, mas também as relações entre as sociedades e natureza, observando as mudanças 

naturais. 

Cabe destacar que, as ações impactantes e a posterior degradação do meio, em 

determinados casos, são provenientes da própria dinâmica dos processos naturais, fato muito 

comum de ocorrer na zona costeira. Entretanto, as relações sociais que permeiam os diversos 

espaços naturais, sobretudo na zona costeira, têm sido os principais agentes causadores de 

alteração e, por conseguinte, à degradação deste ambiente. Isso pelo fato, do ambiente 

costeiro apresentar grande suscetibilidade a ocupação humana, devido a uma alta instabilidade 

da sua morfologia, em razão da intensa dinâmica de seus sistemas deposicionais e erosivos, 

fator que o torna impróprio à ocupação. 

Justificando essa premissa, Rodrigues (1998), diz que a questão ambiental deve ser 

percebida como um produto da ação da sociedade que intervém sobre a natureza. Ou seja, 

deve ser considerada, não somente pelos problemas relacionados à natureza, mas às 

problemáticas decorrentes da ação social, correspondentes à atuação destrutiva que se 

caracteriza pelo incessante uso dos recursos naturais sem oferecer possibilidades de reposição. 

Sob este prisma, cabe mencionar que a intensidade dos impactos ocorre tanto sobre os 

aspectos físicos naturais quando ocupados, como também, com a destruição das estruturas dos 

empreendimentos dispostos na área, sendo a destruição destes últimos uma consequência da 

forma de apropriação da primeira. 

De acordo com Christofoletti (2011), as feições topográficas e morfológicas atuantes na 

composição de uma determinada área, exige a obtenção de critérios relevantes para as 

categorias de uso e ocupação do solo. A importância da obtenção desses critérios perante as 

obras viárias, de exploração dos recursos naturais para o lazer e turismo é imprescindível. Sob 

esse prisma Silva (2012), corrobora afirmando que “é fundamental que a relação do homem 

com a natureza se realize com responsabilidade e consciência”. 

Nesta pesquisa, que trata do uso e ocupação do solo no ambiente costeiro e, por 

conseguinte, da transformação da paisagem costeira, será de fundamental importância abordar 

a problemática gerada pelos principais impactos adversos, tanto os relacionados às questões 

ambientais, como os referentes às demandas no âmbito social, visualizando a alta 
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vulnerabilidade do ambiente costeiro, relacionada às categorias de uso e ocupação antrópica. 

Tendo em vista que as interferências resultantes das relações antrópicas, sobre o uso e 

ocupação do solo e dos atributos paisagísticos, implementadas nas praias da Via Costeira, são 

transformadoras e agem de forma dinâmica conduzindo impactos, tanto aos elementos 

morfológicos das praias, como também no contexto social. 

Diante dessa discussão sobre impacto ambiental, fica evidente a necessidade de 

classificar o conceito de impacto que será trabalhado nesta pesquisa. Assim, optamos em usar 

o conceito do arcabouço legislativo brasileiro, o qual engloba um conjunto de leis que trata da 

questão ambiental. E corroborando com essa temática, a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), n° 001/86, artigo 1°, define impacto ambiental como: 

 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II – as atividades sociais e econômicas; 
III – a biota; 
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V – a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Com base neste conceito, é apropriado postular que, o impacto ambiental está 

relacionado à uma série de fatores provocados pela ação antrópica sobre o meio ambiente e 

que, de acordo com Sánches (2006), implica na supressão e inserção de elementos do 

ambiente, como também, pela sobrecarga de fatores, além da capacidade de suporte do meio, 

ao ponto de gerar desequilíbrio. 

Cabe destacar que a fragilidade dos ambientes naturais perante as interferências 

humanas, será maior ou menor em função de suas características genéticas. No contexto 

geomorfológico, é essencial saber que na zona costeira, as formas e os processos atuam em 

um sistema aberto e que recebem influência das ações humanas. Estas intervenções, cada vez 

mais intensas na exploração dos recursos naturais, com o propósito de gerar riquezas, conforto 

e lazer, conduzem a mudanças na dinâmica natural deste meio. Desta forma, os impactos 

causados devem ser entendidos analisando a dinâmica natural, como também, a complexidade 

das relações entre as sociedades e dela com a natureza. 

Partindo dessa premissa, Sánches (2006), menciona que “os impactos ambientais 

decorrem de uma ou de um conjunto de ações ou de atividades humanas realizadas em um 

certo local”. 
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Sendo assim, a preocupação com o meio deve ser equiparado em todos ambientes, mas 

em se tratando, especificamente da zona costeira, por ser um ambiente de alta fragilidade, os 

impactos evoluem de forma significativa, gerando problemáticas extremamente complexas, 

sobretudo, quando estas áreas são ocupadas sem um planejamento prévio, quando de fato são 

impróprias para essa finalidade. 

 

2.5 Uso e ocupação na zona costeira 

 

Historicamente, a zona costeira tem sido uma porção do espaço geográfico disputado 

para o desenvolvimento das mais diversas atividades e finalidades. A localização geográfica 

influenciou diretamente as formas de ocupação e organização espacial das estruturas que se 

confrontam na zona costeira, constituindo uma relação adversa com os atributos naturais e, na 

maioria das vezes, com as questões sociais, e, essa relação transformadora ainda existe em 

constante movimento repercutindo grande transformação na paisagem. 

O processo de ocupação da zona costeira brasileira está diretamente relacionado ao 

processo de colonização do Brasil, seguindo o padrão litorâneo, estabelecido pela fixação dos 

primeiros europeus em algumas partes do litoral brasileiro. Desse modo, a ocupação do 

território brasileiro teve origem da costa para o interior, ocorrendo de forma pontual e 

descontínua. De acordo com Moraes (1999), o caráter básico da estrutura territorial no Brasil 

não residiu numa vocação litorânea, mas, por um determinado período, essa disposição 

espacial, centrada em alguns núcleos coloniais relativamente isoladas, expressa uma 

dependência estrutural baseado em cidades-portos, resultado da divisão internacional do 

trabalho da época. 

Sob essa ótica, a ocupação inicial do litoral brasileiro ocorreu, não por excelência, mas 

pelas condições favoráveis que esta área oferecia para atender, principalmente, o eixo dos 

fluxos da produção econômica, através das localidades com funções portuárias capaz de 

impetrar atracação das embarcações e facilidade de transporte dos produtos explorados para o 

mercado externo e pela divisão social do trabalho. Entretanto, segundo Brasil (2006), mesmo 

após a reconfiguração de classe com a nova divisão do trabalho no século XX, o Brasil 

manteve o adensamento populacional voltado para o litoral. 

A zona costeira do território brasileiro perfaz aproximadamente 388 mil quilômetros 

quadrados (km²) de área, com extensão de 8.698 km de linha de costa, com largura variável, 

considerando as saliências e reentrâncias do litoral. Nesta área, localizam-se 13 das 17 

capitais dos Estados litorâneos e cerca de 400 municípios (BRASIL, 2006). Notadamente, a 
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ocupação de grande parte dessa vasta extensão litorânea, até a primeira metade do século XX, 

foi constituída por populações dispersas sob um semi-isolamento, ou seja, até esse período 

havia pouca interação entre os núcleos de povoamento costeiros. 

O padrão de ocupação do litoral brasileiro emergiu com maior intensidade no final dos 

anos de 1950, com a consolidação do domínio econômico urbano-industrial no país, 

acentuando com a chegada das transnacionais (MORAES, 1999). Desse modo, o acelerado 

processo de industrialização ancora-se no capital internacional que se instala em regiões 

próxima a zona costeira, organizados em parques industriais, em razão da necessidade de uma 

ampla infraestrutura portuária, devido a forte dependência do abastecimento de insumos 

externos, além da própria necessidade de exportação dos seus produtos. 

A intensificação das atividades impulsionada pelo processo industrial gerou postos de 

trabalho e, consequentemente, a criação do setor de comércio e serviços. Tal fato, mesmo se 

despontando de forma pontual, intensificou o processo de urbanização, as interações 

intercosteiras e, consequentemente, a forte ocupação do litoral, passando a surgir na zona 

costeira, grandes aglomerados urbanos, em razão do grande fluxo populacional, que em busca 

de trabalho e renda, passou a migrar para as cidades litorâneas que sediavam as atividades 

industriais. 

Assim, a consolidação do processo industrial e a plena expansão do crescimento urbano 

das cidades, deu origem ao processo de instauração das regiões metropolitanas na zona 

costeira brasileira, onde as cidades passaram a se expandir de forma vertical e horizontal 

atingindo, inclusive, áreas ambientalmente vulneráveis. O custo socioambiental resultante da 

expansão desse processo foi a devastação de grande parte dos recursos naturais, 

principalmente, a cobertura vegetal que existiam na costa brasileira, como a Mata Atlântica, 

que atualmente se restringe a 7% de seu tamanho original (BRASIL, 2006). 

No Brasil, a zona costeira é a área que apresenta os maiores índices de ocupação. Nesta 

área estão localizadas várias regiões metropolitanas do país, todas dispostas a beira mar. 

Segundo Vasconcelos et al (2012) o processo de formação das metrópoles litorâneas ocorreu 

sem os devidos estudos de forma integrada referentes aos aspectos ambientais, econômicos e 

aos de sustentabilidade ambiental. Tal fato explica a problemática ambiental enfrentada pelas 

metrópoles litorâneas. Contraditoriamente, se desenvolveram de forma desordenada na zona 

costeira, diretamente sobre áreas de alta instabilidade do ponto de vista ambiental, se 

expandindo, em grande parte, por favelas, defrontando com paisagens naturais de relevante 

beleza cênica. 
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De acordo com Brasil (2006), na costa brasileira, por concentrar os maiores núcleos 

urbanos, a densidade populacional média é superior, cinco vezes a média do país e, 

concentram bases econômicas e mercado de trabalho diversificado, altos índices de 

investimentos públicos e privados, e, dispõem de variados tipos de serviços e consumo, 

atividades portuárias e industriais. Além destas, é na zona costeira que confere os usos para as 

atividades turísticas em larga escala, pautadas na exploração paisagística. Essas atividades são 

assinaladas como o enclave de profundas desigualdades socioterritoriais, em razão da 

concentração dos benefícios da vida urbana, conferindo como resultado, o surgimento de 

espaços urbanos deteriorados com pouca regulação de uso, apresentando grande precariedade 

nas condições de vida, em razão da falta e/ou dos baixos investimentos em infraestrutura 

básica e justiça socioambiental, sendo estes espaços habitados pela população de baixa renda. 

O efetivo e rápido processo de uso e ocupação da costa brasileira, sucedidos no início da 

segunda metade do século XX, deve-se em grande parte a ação do Estado, expressos na 

adoção de equipamentos de infraestrutura, tais como: obras viárias, portuárias e de instalação 

de equipamentos produtivos. Notadamente, a adoção de tais medidas e o critério para 

selecionar as localidades litorâneas receptoras, varia conforme o uso projetado. Com efeito, 

essas ações de cunho desenvolvimentista sela a incorporação da zona costeira na economia do 

país, conduzidas sem nenhuma preocupação com a conservação do ambiente e, por 

conseguinte, sem nenhuma preocupação com os impactos ambientais originados. 

Notadamente, diante destes fatores, é possível qualificar o Estado como um dos principais 

agentes indutor de intervenção na ocupação dos espaços litorâneos, na medida em que, suas 

ações criam atrativos locacionais e ao mesmo tempo dilapida o patrimônio natural e cultural 

existente (MORAES, 1999). 

Notadamente, outro fator a ser considerado como centro difusor no processo de 

ocupação e urbanização litorânea e que interfere na geração de impactos no espaço costeiro, 

está relacionado ao movimento migratório do interior em direção ao litoral. Cabe destacar que 

este processo em constante movimento traz continuamente para as cidades litorâneas, 

principalmente para as capitais e regiões metropolitanas, uma demanda populacional que não 

é absorvido pelo setor econômico. Desse modo, devido às carências históricas destas cidades 

referentes à infraestrutura básica, que não acompanha o ritmo do crescimento populacional, e 

pela falta de trabalho, faz estas populações alojarem-se nas áreas deixadas sem uso por outras 

atividades econômicas, geralmente áreas de grande vulnerabilidade ambiental e imprópria 

para moradia. Fator este, que resulta na ausência de qualidade de vida e a significativos 

impactos ambientais (SILVA, 2012). 
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Outro fator atuante e de grande relevância na ocupação da costa, relacionado ao 

processo urbano industrial estruturado em moldes modernos, se deu com o surgimento das 

classes médias urbanas que passaram a constituir um novo padrão sociocultural. Essa 

estruturação na sociedade foi responsável por um fenômeno denominado de segunda 

residência ou casa de veraneio. Estes imóveis são um tipo de hospedagem particular situado 

na zona costeira, vinculado ao uso nos fins de semana e em temporadas de férias para 

descanso e lazer, utilizadas por pessoas que têm sua residência permanente instalada em outro 

lugar, especificamente, nos centros urbanos. 

Do ponto de vista socioeconômico, os atores que compõem a classe média urbana, 

segundo Moraes (1999), vão atuar diretamente na ocupação da zona costeira, e a incidência 

dessas residências passam a ser altamente disseminado, no entorno das capitais estaduais e 

das grandes aglomerações situadas no litoral brasileiro. De acordo com Silva (2012) outro 

fator que demanda o fenômeno das segundas residências está associado às características 

naturais que constituem o litoral. 

No conjunto dos vários segmentos suscitado pela classe média, a aquisição de segundas 

residências atendem à busca de um maior contato com a natureza, para este grupo social, que 

procura se distanciar dos grandes centros urbanos temporariamente ou sazonalmente. Vale 

destacar que esta modalidade de alojamento passa a compor a paisagem na zona costeira de 

forma bastante dinâmica. 

Para Moraes (1999), tais residências podem ser apontadas como um dos principais 

fatores relacionados à urbanização do litoral brasileiro, tendo em vista que esses domicílios 

estão situados ao longo de toda costa, revelando um dinamismo que se mantém expressivo, 

mesmo em períodos de crise acentuada da construção civil no país. 

Recentemente, a expansão das segundas residências está vinculada tanto ao capital 

imobiliário quanto aos negócios associados ao turismo, isso devido os empresários, ligados ao 

setor imobiliário, se depararem com novas oportunidades de negócios nos destinos turísticos, 

motivando-os a desenvolver produtos afeiçoados em alojamentos turísticos e residências 

secundárias (FONSECA; SILVA, 2012). 

Com as melhorias sociais essa tipologia de domicílios tem se acentuado em 

praticamente toda costa brasileira. Possuir um imóvel frente ao mar vira sinônimo de status, 

mesmo se tratando de um fenômeno com caráter impactante, do ponto de vista ambiental. A 

aquisição intensa de segunda residência, além de atribuir status e satisfação, suscita valores na 

faixa costeira e passa a acomodar um mercado de terras disputado por vários atores sociais, 

incluindo os do setor econômico. 
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Conforme Moraes (1999), os impactos gerados, por essa forma de ocupação, em termos 

ambientais, esta relacionado à capacidade dos poderes públicos de conduzir o ordenamento do 

solo. Desse modo, a medida, em que o poder público falha no ordenamento do uso do solo, o 

padrão de ocupação na zona costeira acentua-se. Em termos sociais, a ocupação do litoral por 

essas residências passa a gerar uma situação conflitante, ao desorganizar a sociabilidade onde 

se instalam, devido introduzir um mercado de terras ascensional e ávido, suscitando uma 

situação fundiária tensa e geradora de conflitos. 

A zona costeira torna-se assim, o local de preferência para localização das residências 

secundárias e passa a assumir funções urbanas, devido o fluxo povoador, sendo utilizada 

como local de recreação e lazer por um público amplo. Assim, à medida que esse tipo de 

residência se prolifera, consequentemente, tende a contribuir para eleger outros usos nas áreas 

costeiras, diferentemente do uso tradicional que existia anteriormente. Além de provocar o 

desalojamento de comunidades nativas, conduz à descaracterização cultural e social do lugar. 

Outro aspecto importante relacionado à instauração destas residências, diz respeito ao 

modo predatório e desordenado como as mesmas estão inseridas nas áreas litorâneas. A busca 

por atrativos paisagísticos naturais condiciona a localização destas residências, bordejando 

geralmente em locais da orla com alta fragilidade ambiental, como: dunas, lagoas, lagunas, 

estuários, entre outros, que são suscetíveis a vários impactos. 

Atualmente, outro aspecto característico das residências secundárias é que 

anteriormente, estas residências tinham basicamente o valor de uso para o lazer de seus 

proprietários. Recentemente estes imóveis por estar localizados numa área com destinações 

turísticas, a zona costeira, passaram a ser alugados e, consequentemente, utilizados de forma 

eventual e esporádica por inquilinos caracterizados como turistas. Dessa forma, a segunda 

residência passa a assumir a função de alojamento turístico (FONSECA; LIMA, 2012). 

Dessa forma, a consequente transformação das residências secundárias em alojamento 

destinado ao turismo, além de despontar concorrência com os meios de hospedagem 

tradicionais, exige novos equipamentos e serviços que sua função tradicional não exigia, por 

conseguinte, passa a demandar uma forma de gestão mais complexa nas áreas de destinação 

turística (FONSECA; LIMA, 2012). 

Diante do exposto, observa-se que as formas de uso na zona costeira adquirem 

dinamicidades complexas. A partir das últimas décadas do século XX, a atividade turística 

apresenta-se como reconfiguradora e intensificadora das formas de uso e ocupação na zona 

costeira, em detrimento da valorização do binômio sol e mar e pelas paisagens naturais e 
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exóticas do litoral, constituindo-se, dessa forma, em mais um segmento inserido no litoral 

com grande capacidade dinamizadora. 

Dentro do contexto de ocupação da zona costeira por diversos seguimentos, a cidade de 

Natal, situada no litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, não fica a parte da 

ocupação da zona litorânea do Brasil. Fundada em 25 de dezembro de 1599, Natal faz parte 

dos primeiros núcleos de ocupação da capitania do Rio Grande e do território brasileiro. 

Situada a meia légua da Fortaleza dos Reis Magos, a cidade de Natal foi assentada na 

zona litorânea do Estado, apresentando na época uma tipologia de semi-isolamento no vasto 

litoral norte-rio-grandense, fato que perdurou por um longo período. 

A partir do século XX a cidade, contemplada por diversas legislações de cunho 

urbanístico e voltada para o desenvolvimento econômico, este último pautado na exploração 

dos recursos naturais para o lazer e o turismo, passou a expandir sua área urbana de forma 

horizontal e vertical, abrangendo toda a porção da faixa de praia, que do ponto de vista 

ambiental caracterizam-se como áreas de elevada vulnerabilidade a degradação de seus 

recursos naturais, frente às atividades humanas. 

 

2.5.1 O turismo no litoral do Nordeste 

 

A atividade turística no Nordeste apresenta-se como o fenômeno que ganha destaque na 

intensificação dos usos dos espaços costeiros, manifestando-se tanto nos espaços litorâneos já 

urbanizados, quanto nas áreas semidesertas da zona costeira. 

O litoral brasileiro é formado por importantes feições geomorfológicas que são 

protegidas pela legislação ambiental vigente, por ser considerada como Área de Preservação 

Permanente (APP). Entretanto, diante do crescimento da população, da complexidade urbana 

e, sobretudo, pelo desenvolvimento de atividades de recreação, de lazer e do turismo, este 

último suscitado sob um discurso capaz de reerguer a economia local e regional das áreas 

mais precárias, minimizando as disparidades regionais no contexto nacional, a zona costeira 

passou a ser ocupada e disputada por uma demanda crescente da população e por complexas 

ações humanas. Segundo Moraes (1999), nas últimas décadas, a atividade turística tem sido o 

vetor responsável pela intensificação dos usos na zona costeira. A dinamicidade desta 

atividade incide tanto nas áreas de aglomerações litorâneas, quanto nas localidades de baixa 

ocupação na costa. 
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Conceituando esta atividade, Fonseca (2005), considera que o turismo é uma forma de 

lazer que se distingue das demais, consiste em uma quebra do cotidiano, isso pelo fato do 

indivíduo ter que se deslocar do seu local de moradia para pratica-lo. 

De acordo com Vasconcelos et al (2012) o turismo se apresenta como uma atividade 

econômica de consumo, norteado pela lei da oferta e da procura, desse modo, quanto mais 

original, conservado e divulgado o lugar, maior a procura. Assim, a escolha do lugar pelo 

turista vai depender de critérios geográficos como as belezas naturais, patrimônio histórico e 

cultural, como também, o potencial técnico e econômico. Entretanto, segundo o autor (op. 

cit.) essas características não são suficientes para explicar o fluxo do turismo em massa para o 

litoral, uma vez que, a escolha está ligada também à mudança de hábitos, de civilização e à 

moda. Após a Segunda Guerra Mundial, os hábitos turísticos elegem o litoral com uma das 

localidades para onde convergem os maiores fluxos turísticos. 

No Brasil, o interesse pelo litoral sob a ótica do turismo dá-se, principalmente, a partir 

da segunda metade do século XX, em função das transformações de cunho econômico e 

sociocultural, como também, por esta área apresentar potencialidades no âmbito do turismo e 

do lazer. Corroborando com a temática, Furtado (2005) argumenta que o primeiro momento 

do turismo no Brasil é apresentado à baila pelas políticas públicas sob um argumento cujo 

pano de fundo foi a reestruturação do Estado e suas tradicionais políticas de desenvolvimento, 

tendo em vista que tais políticas já não encontravam espaço como atenuantes regionais. 

Segundo Fonseca (2005) a década de 1980 em razão de um período fortemente marcado 

pela recessão econômica no quadro nacional, inicia-se a inserção de políticas públicas de 

turismo no país em razão da necessidade de busca por novas atividades econômicas, 

sobretudo para as regiões menos favorecidas, por exemplo, a região Nordeste, visando atenuar 

a questão do desemprego que se configurava como um forte problema social. 

Nessa perspectiva, o turismo é visto como a salvaguarda para estas regiões. Dentro do 

planejamento federal, contido nas diretrizes do Plano Plurianual (PPA), em especial o do 

período de 1996/1999, as rubricas de interesse direto na gestão estratégica da zona costeira 

apontam como prioritários os projetos que contribuam na diminuição das desigualdades 

regionais e que conduzam à consolidação dos principais eixos de desenvolvimento. Sob esse 

princípio são eleitos dos setores: o portuário e o turístico. O portuário para atuar como pontos 

terminais de vastas redes de transportes, demandando saída de rotas de comunicação 

transoceânicas. O setor turístico é ajustado como uma ação de grade repercussão na zona 

costeira, em razão desta atividade ser apontada como um importante veículo para o 
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desenvolvimento regional, em detrimento do seu potencial de geração de emprego, renda e 

divisas, Moraes (1999). 

Desse modo, observa-se que as ações de interesse especial direcionadas, de natureza 

litorânea, pelo governo federal na zona costeira foram ajustadas respaldando apenas em suas 

potencialidades e funções. Nesse período a atividade turística no litoral ganha grande destaque 

no cenário nacional, pois é justamente nesse momento que é criada a Política Nacional de 

Turismo. Nesta ocasião, os Estados nordestinos começaram a investir fortemente na atividade 

turística.    

Dessa forma, o Nordeste brasileiro, mediante o insucesso da atividade industrial, o 

litoral foi conferido como eixo para o desenvolvimento, apontado como o local de condições 

ideais para o desenvolvimento econômico, na maioria das vezes, sem a presença de limitações 

a sua capacidade de suporte. Assim, foram instalados os diversos projetos e programas de 

planejamento governamental, entre outras atividades, dessa vez sob o binômio sol e mar. Sob 

esse parâmetro, a atividade turística no litoral é qualificada como dinamizadora da economia, 

capaz de gerar emprego e renda de forma direta e indireta. 

Notadamente, a ocupação do litoral do município de Natal, em especial a Via Costeira, 

foi impulsionada sob a égide do turismo estruturado em grandes projetos idealizados na 

segunda metade do século XX, passando a fazer parte do fluxo do turismo no âmbito nacional 

e internacional a partir de políticas públicas específicas para esta finalidade. Pautado neste 

panorama, os megaempreendimentos foram projetados e implantados sobre o ecossistema 

dunar a revelia as leis que já tratavam da manutenção dos recursos naturais na zona costeira. 

Desse modo, fica claro que o modelo adotado para ocupação da Via Costeira, não contemplou 

a preservação dos ecossistemas existentes, conduzindo à perda da qualidade ambiental e dos 

recursos litorâneos do município de Natal. 

Desse modo, observa-se que a ocupação destinada ao turismo, enquanto elemento 

transformador do espaço e produtor de territórios se torna imprescindível refletir sobre as 

complexas relações que o produz e que é gerada pelo seu surgimento e desenvolvimento. 

Nesse processo, o Estado enquanto protagonista na estruturação da atividade turística se torna 

um importante agente indutor de investimentos privados. 

No município de Natal, o crescimento desta atividade, nos últimos anos, além de 

produzir espaços turistificados para o visitante, foi capaz de refazer espaços intraurbanos já 

existentes. Tal dinamismo expressa um reflexo direto quando o turismo é incorporado à 

economia local (FURTADO, 2005). 
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Mediante ressalvas, verifica-se que no processo de ocupação nas áreas litorâneas pelos 

vários segmentos atuantes, seja pelo crescimento populacional, implementação de 

infraestrutura e/ou megaprojetos sob a orientação de políticas públicas ou mesmo pelo 

desenvolvimento e intensificação da atividade turística nesta área, necessita da elaboração de 

planejamento e ordenamento do uso do solo do espaço costeiro, como algo de extrema 

importância para o futuro desta zona. Tendo em vista a intensidade de usos, a gestão desta 

área, por meio dos instrumentos de gestão apontado pelo Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC), tem a finalidade de evitar a degradação dos recursos naturais da zona 

costeira, e consequentemente, evitar também os impactos de ordem natural e os sociais, 

ambos decisivos no futuro da zona litorânea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS UTILIZADAS  

 

Os procedimentos metodológicos adotados para a realização desta pesquisa consistiram 

na análise do uso e ocupação do solo e a transformação da paisagem, levando em 

consideração a complexa problemática que existe na interação dos aspectos naturais e sociais, 

no processo de ocupação da zona costeira, em particular a faixa litorânea da Via Costeira, 

Natal/RN, tendo como diretriz principal a análise integrada da paisagem, fundamental na 

compreensão da inter-relação dos diversos elementos que a constitui. 

A pesquisa está sendo norteada na perspectiva geossistêmica, proposta por Bertrand 

(1972), o qual conduz à compreensão das relações de interdependência existentes entre os 

elementos do meio físico natural e social, obtendo assim, uma análise interativa dos elementos 

naturais entre si, e destes com as diversas ações antrópicas. 

Nesta perspectiva, a realização desta pesquisa sobre o uso e ocupação do solo, tomou 

como referência a análise dos aspectos naturais e antrópicos, existente na área em foco, que 

passaram a existir a partir da implantação dos megaempreendimentos do Projeto Via Costeira. 

A delimitação temporal neste estudo visa efetuar a realização de análise da cobertura de solo 

existente nos diferentes momentos do processo de uso e ocupação antrópica da Via Costeira. 

Assim a análise do uso e ocupação do solo tem por base a concepção metodológica 

empregada no manual técnico do uso da terra (IBGE, 2012) que trata do levantamento da 

cobertura e uso da terra nos diferentes compartimentos do relevo dividido em níveis e 

organizados por categorias e subcategorias de uso. Sendo este estudo analisado com base no 

nível I que contempla as áreas antrópicas não agrícolas, a qual apresenta entre suas categorias 

as áreas urbanizadas, nesse caso, fazendo alusão às formas e à dinâmica de ocupação, 

avaliando os aspectos ambientais e antrópicos na representação da cobertura de solo da zona 

costeira que compõe a área da pesquisa. 

As áreas urbanas compreendem as de uso intensivo, estruturadas por diversas 

edificações e sistema viário expressivo. São incluídas, nesta categoria, as metrópoles, cidades, 

vilas, áreas de rodovias, serviços e transporte, energia, comunicações e terrenos associados, 

áreas ocupadas por indústria, complexos industriais e comerciais, como também, instituições 

que, em alguns casos, encontram-se isoladas das áreas urbanas. Logo, as áreas urbanizadas 

apresentam-se como contínuas, quando as áreas não lineares de vegetação ocorrem de forma 

excepcional, ou descontínuas, onde as áreas vegetadas apresentam-se concentradas, ocupando 

áreas mais significativas (IBGE, 2012). 
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Para o IBGE (2012), a aplicação da classificação da cobertura e uso da terra, constitui 

um conjunto de operações que são necessárias para a elaboração de uma pesquisa temática 

que pode ser expressa através de mapas, e indicam a distribuição geográfica das diversificadas 

tipologias de uso, identificados por meio dos padrões homogêneos da cobertura terrestre. Tal 

levantamento compreendido por análises e mapeamentos é de grande importância para o 

conhecimento atualizado das variadas formas de uso e ocupação do solo, como também, 

constitui uma importante ferramenta no planejamento e na orientação à tomada de decisão. 

Além do levantamento sobre o uso e cobertura da terra, a classificação do IBGE (2012), 

contribui para a apresentação de instrumentos eficazes na elaboração de indicadores 

ambientais e para a avaliação da capacidade de suporte ambiental em detrimento do uso e 

ocupação da Terra, contribuindo para a identificação de alternativas que venham promover a 

sustentabilidade do desenvolvimento. Além dessas premissas, o levantamento de uso e de 

cobertura da Terra proporcionam importantes subsídios para as análises e avaliações dos 

impactos ambientais provenientes das ações humanas. 

A aplicabilidade investigativa na análise da cobertura de solo envolvendo os aspectos 

ambientais e antrópicos, também será concretizada tendo por base a adaptação da análise 

ecodinâmica concebida por Tricart (1977), em razão das pressões e implicações geradas pelas 

ações humanas sobre o meio ambiente, considerando os conceitos de estabilidade e 

instabilidade ambiental. Isso pelo fato de que o uso e ocupação no ambiente costeiro, pelas 

ações humanas, conduz o ambiente natural à fortes alterações, dando origem à novas 

coberturas do solo, conduzindo impactos no ambiente de diversas ordens. 

Nesta percepção, a aplicação metodológica utilizada com a finalidade de identificar e 

avaliar os impactos ambientais na área estudada teve por base o check-list realizado em 

campo, que compreende a listagem dos impactos gerados devido às ações humanas 

desenvolvidas sobre as geofácies deste ambiente, que atuam conduzindo uma relação de 

causa-efeito sobre essa faixa de praia. Em seguida, a metodologia aplicada como meio de 

interpretação e avaliação dos impactos, tem como base teórico-metodológica e conceitual 

pautada nos autores: Sánches (2006), Oliveira e Medeiros (2007) e Vasconcelos (2012). Essa 

base teórico-metodológica possibilitou identificar e avaliar os impactos ambientais e 

antrópicos na área, permitindo, assim, a exposição dos efeitos das ações humanas na Via 

Costeira. 

A utilização de Check-list como ferramenta metodológica na identificação dos impactos 

tem como finalidade averiguar a quantificação dos conflitos para posterior qualificação 

destes, no propósito de se obter o atual estado ambiental da área em tela. Inicialmente, este 
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instrumento consiste numa análise preliminar nas etapas de campo, versando o conhecimento 

e a constatação das ações que condicionam em ameaças a estabilidade do ambiente que se 

encontram sob as diversas formas de uso e ocupação. 

O emprego metodológico sob a forma de interpretação e avaliação consiste na análise 

dos impactos identificados por meio de listagem. Este método permite apresentar os impactos, 

explicando o grau de interferência destes sobre os sistemas ambientais, em função das ações 

humanas, através da instalação dos empreendimentos, como também, qualificar a análise 

desses impactos sob o princípio da aplicação dos atributos a fim de avaliar o grau de 

influência destes no o meio físico. 

Nessa perspectiva, a utilização dos atributos como critério avaliativo sobre cada impacto 

identificado, incide para melhor obtenção dos resultados quanto ao fator quantitativo e 

qualitativo dos impactos que incidem no âmbito físico e, consequentemente, no social e que 

tende a causar mudanças na paisagem na Via Costeira. 

Pautado nesta percepção, foram adotados três atributos e seus respectivos parâmetros 

como método avaliativo. O emprego dos atributos é assinalado quanto ao caráter, ordem e 

reversibilidade. Os parâmetros são apontados numa sequência hierárquica qualitativa 

considerando o grau de importância para cada atributo e são interpretados como: positivo, 

negativo; direto, indireto; reversível e irreversível. A adoção destes atributos e parâmetros 

foram aplicados como critério avaliativo, quanto à intensidade dos impactos, detalhados a 

seguir (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Definição dos atributos e parâmetros de valoração dos impactos ambientais como critério 
avaliativo. 

CRITERIOS DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS  

ATRIBUTOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

CARÁTER 
Positivo 

Negativo 

ORDEM 
Direto 

Indireto 

REVERSIBILIDADE 
Reversível 

Irreversível 

Fonte: Oliveira e Medeiros (2007), Sánches (2006), Vasconcelos el al (2012). 
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A compreensão e interpretação do significado de cada atributo e parâmetro, são 

compreendidos por Oliveira e Medeiros (2007) e Sánches (2006), da seguinte forma: 

• Caráter: corresponde a influência de uma ação humana realizada no ambiente que 

tem como resultado alterações ambientais significativas, se expressando como 

positivo ou negativo.  

• Positivo: quando a ação humana realizada numa determinada área gera alterações 

benéficas; 

• Negativo: quando a ação humana realizada numa determinada área gera alterações 

negativas ao ambiente; 

• Ordem: corresponde à incidência do nível de relação entre a ação impactante e seus 

efeitos gerados ao ambiente. 

• Direto: quando a ação impactante sobre o meio é de primeira ordem, ou seja, resulta 

da ação direta da atividade; 

• Indireto: quando o impacto no ambiente é de segunda ordem, resultante de uma ação 

secundaria em resposta as ações primárias. 

• Reversibilidade: corresponde a capacidade do sistema e/ou meio atingido por uma 

determinada ação, de retornar as condições ambientais anteriores, pode ser reversível 

ou irreversível. 

• Reversível: quando após o efeito da ação impactante o ambiente atingido, por meio 

de medidas de recuperação, recupera as condições ambientais iniciais, retornando o 

equilíbrio natural. 

• Irreversível: quando o ambiente afetado por uma ação impactante torna-se 

impossível de ser recuperado, não atingindo mais as condições ambientais anteriores, 

mesmo com tentativas de recuperação. 

Nesse sentido, a aplicação destes atributos e parâmetros como critério a ser adotado para 

avaliar e qualificar os impactos ambientais, propõe discutir a importância dos principais 

impactos de ordem ambiental e social, identificados na Faixa de praia da Via Costeira. Para 

Oliveira e Medeiros (2007), a utilização dos atributos e parâmetros na avaliação dos impactos 

ambientais, corresponde a critérios pré-estabelecidos, sobretudo, na legislação, tendo como 

base técnica calcada nos princípios dos sistemas abertos e na relação causa-efeito. 

Para a realização desta pesquisa, foram adotadas as seguintes etapas: etapas de gabinete, 

etapas de campo, etapas de laboratório e a análise crítica dos resultados que constitui na 

elaboração da dissertação (Figura 3). 
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Figura 3 – Esboço metodológico. 
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Nesta perspectiva, foi realizado o levantamento bibliográfico no qual se buscou o aporte 

teórico-metodológico e bases conceituais, em que foram tratados os temas e conceitos de: 

paisagem, paisagem costeira, zona costeira, meio ambiente, impacto ambiental e o uso e 

ocupação na zona costeira. A discussão desses conceitos foi realizada na concepção 

geossistêmica, permitindo a compreensão dos fatores naturais e antrópicos no meio ambiente, 

sobre as formas de uso e ocupação na evolução do processo de urbanização do município de 

Natal, sobretudo, na ocupação da Via Costeira pelos megaprojetos direcionados ao 

desenvolvimento econômico da cidade. Para tanto, foram realizadas leituras nos acervos, 

como: livros, artigos científicos, dissertações, teses, entre outros acervos. 

Entre os demais acervos bibliográficos referentes à temática foram discutidos os 

instrumentos legislativos no âmbito federal e estadual que tratam da preservação e 

conservação dos ecossistemas inseridos na zona costeira, em função do processo de uso e 

ocupação desta área. Sob esse princípio, a discussão sobre os instrumentos legislativos 

serviram como base para apontar as irregularidades cometidas no processo de ocupação, como 

também, foram utilizadas na identificação dos impactos ambientais desenvolvidos na Via 

Costeira. 

Quanto à aquisição de material cartográfico da área da pesquisa e que foram utilizados 

como material para a elaboração do mapeamento de localização, das unidades geoambientais, 

de uso e ocupação, espacialização dos impactos e que serviram de instrumento de apoio para 

as atividades de campo, foram utilizadas as ortofotos aéreas adquiridos nos órgãos públicos e 

imagem de satélite, a saber:  

• As Ortofotos usadas para elaboração do mapa de localização da área foram do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) do ano de 2006, na escala 

de 1:25.000, georreferenciada para o sistema de coordenadas Projeção Universal de 

Mercator (UTM), Datum SAD – 69, Zona 25 Sul. 

• Quanto às fotografias aéreas foram utilizadas as do relatório de sobrevoo do Parque 

Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” de 2010, executado pelo 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

(IDEMA) e pelo Programa Estadual de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 

Aéreo (PEMFAA). 

• Quanto às imagens de satélite, estas foram utilizadas para delimitar as áreas das 

geofácies e geótopos para mapear as unidades geoambientais através da tele-

detecção. Nesse mapeamento foi utilizada imagens de satélite de 2013 do Google 

Earth. Usando as imagens RASTER, georreferenciadas no programa ArcMap pelo 



55 
 

pacote ArcGIS 10.2, foram criados os arquivos shapefile por vetorização. Alguns dos 

arquivos shapefile foram convertidos de arquivos no formato KMZ, vetorizados no 

Google Earth e convertidos no programa ArcToolbox na extensão Conversion Tools. 

Para identificação e espacialização dos impactos, foi utilizado o GPS garmin e-trax 

para coleta dos dados in loco. Na sequência foram utilizados arquivos Excel com 

informações cartográficas UTM, em seguida, convertidas para formato SHP 

(shapefile). Após esta etapa, os dados foram inseridos no mapa de impactos, também, 

com imagem do Google Earth. 

As etapas de campo tiveram como objetivo o reconhecimento da área, e, a partir das 

análises e informações adquiridas através das leituras do acervo sobre a temática, foi possível 

identificar os aspectos naturais (geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e os recursos 

hídricos) constituintes das unidades geoambientais, assim como, caracterizar as diversas 

formas de cobertura e uso da terra, tendo como base a classificação do Manual Técnico de 

Uso da Terra (IBGE, 2012). 

Em seguida, foi feita a identificação dos impactos ambientais, primeiramente por meio 

de Check-list, objetivando uma análise detalhada das ações antrópicas na área, sendo estes 

impactos correspondentes do resultado das interações humanas com o meio ambiente, 

ocorrido na área da pesquisa. Na sequência, a partir das observações in loco, os impactos 

foram registrados por fotografias e pontuados com o uso do GPS garmin e-trax (como já 

mencionado). As etapas no campo se iniciaram no mês de agosto de 2013 e finalizaram-se no 

mês de agosto de 2014, com ocorrência de outras visitas à área, pela necessidade de se 

registrar o aumento e a evolução dos impactos e suas implicações no meio ambiente. 

A partir do tratamento das imagens de satélite e dos dados coletados em campo, foram 

elaborados os mapas das unidades geoambientais, de uso e ocupação e da espacialização dos 

impactos da Via Costeira, cada um na escala de 1:10.000. Por fim, após a conclusão e análise 

interpretativa de todas as informações descritas, foi cumprida a última etapa que consistiu na 

elaboração da dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA EM ESTUDO 

 

Neste capítulo, tratar-se-à da caracterização da área da pesquisa, apresentando a sua 

estrutura geológica e, por conseguinte, sua compartimentação em unidades geoambientais. 

A área em estudo está inserida na porção do litoral oriental do Estado do Rio Grande do 

Norte, e constitui a área de abrangência da Bacia Pernambuco-Paraíba. A sequência dessa 

Bacia repousa em discordância sobre rochas pré-cambrianas e sua espessura máxima é de 390 

metros ao nível do litoral Cunha (2004 apud GOMES, et al. 1981). A Bacia Pernambuco-

Paraíba é constituída por rochas sedimentares, sendo representadas dominantemente, da base 

para o topo, pelas rochas carbonáticas, areníticas cretácicas e as do neógeno, ocupando 

praticamente toda a porção do litoral oriental potiguar (DINIZ, 2002).  

Os depósitos Negogênico-quaternários da Formação Barreiras culminam com as 

acumulações quaternárias, formando ao longo da faixa litorânea uma sequência de camadas e 

lentes de depósitos clásticos, com granulometria variando desde seixos quartzosos até areias 

arcosianas e argilas caulínicas, pouco consolidados ou friáveis, apresentando cores 

avermelhadas, alaranjadas, esbranquiçadas e variadas. Localmente, esses depósitos 

sedimentares ocorrem com níveis de laterização, tornando-se mais compactos ou, apresentam-

se como blocos de arenito ferruginosos, bastante litificados por diagênese química. A 

Formação Barreiras aflora com alternância de camadas distintas, podendo ser observada 

inconformidade erosiva separando as camadas (CUNHA, 2004). Mediante configuração, as 

diversas feições morfológicas desta área, serão apresentadas nesta pesquisa, de forma 

integrada e agrupadas em unidades geoambientais. 

 

4.1 Unidades geoambientais 

 

O modelado das unidades do ambiente costeiro é o resultado das diversificadas feições 

em razão da interface do continente com o mar. Está área apresenta-se fortemente 

influenciada pelos processos dinâmicos atuantes no sistema costeiro – geológicos, marinhos, 

eólicos e fluviais, que criam um conjunto de formações naturais extraordinárias. 

O conjunto das unidades geoambientais da paisagem, inserida na Via Costeira, são 

constituídas por terrenos planos e suavemente ondulados, compreendendo dois 

geocomplexos: os Tabuleiros e a Planície Costeira. Os Tabuleiros Costeiros geralmente estão 

recobertos por geofácies, representadas pelas dunas móveis e fixas, e apresentam geótopo 

como falésias ativas e inativas, sendo que algumas das falésias ativas apresentam 
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configurações de promontório. Já a Planície Costeira é constituída por geofácies como: dunas 

móveis e dunas fixas, a faixa de praia, e por geótopos representados pelos arenitos de praia 

(beach rocks) e arenitos ferruginosos. A partir deste agrupamento, considerando os limites 

naturais, os geocomplexos, os geofácies e os geótopos foram agrupados no mesmo nível, e 

usando a geomorfologia como limite, estes foram denominados de unidades geoambientais 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Unidades Geoambientais localizadas na Via Costeira. 

UNIDADES 

GEOAMBIENTAIS 
CRITÉRIOS PARA DELIMITAÇÃO 

Tabuleiros Costeiros 

Tabuleiros com topografia moderadamente aplainada e com 

neossolos quartzarênicos. Dentro desta unidade, as falésias se 

apresentam como geótopos desta geofácie. 

Faixa de Praia 

Inicia-se na interface com o mar, constituído pela antepraia, face de 

praia e a pós-praia, avançando em direção ao continente até onde 

existir sedimentos marinhos com ausência de solo e vegetação ou 

até onde se inicia outra unidade. Nesta unidade, os arenitos 

ferruginosos e os arenitos de praia são identificados como geótopos 

desta geofácie. 

Dunas móveis 

Destituídas de solos e vegetação, suscetível a ação eólica 

condicionando a mobilidade contínua de sedimentos. Estas 

unidades, na sua maioria, se iniciam na interface com a pós-praia.  

Dunas Fixas 

Ocorre a presença de neossolos quartzarênicos e da vegetação 

característica de dunas e as exóticas praticadas artificialmente, estas 

unidades estão posicionadas após a pós-praia, associadas às dunas 

móveis. Sua identificação e distinção das dunas móveis se dão pela 

presença do processo pedogenético que fixa os sedimentos e da 

vegetação. 

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com a pesquisa. 

 

4.1.1 Tabuleiros Costeiros 

 

Os tabuleiros costeiros se caracterizam por uma topografia moderadamente aplainada da 

Formação Barreiras, que se estende por toda costa do Rio Grande do Norte. Segundo Guerra e 
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Guerra (2011), essa formação de relevo abrange geralmente toda costa do nordeste brasileiro, 

terminando na maioria das vezes de forma abrupta. Tais formações abruptas que originam as 

falésias são denominadas por Suertegaray et al (2003, p. 185), como “uma escarpa costeira 

abrupta não coberta por vegetação que se localiza na linha de contato entre a terra e o mar. É 

originada devido ao trabalho erosivo do mar”. 

De acordo com Diniz (2002), os tabuleiros costeiros do litoral oriental compreendem 

uma morfologia caracterizada por uma superfície plana a suavemente ondulada, apresentando 

altitude que varia entre 40 e 120 metros, sendo sustentadas pelos sedimentos da Formação 

Barreiras. Esta unidade morfológica apresenta uma rede de drenagem que a corta de forma 

paralela e semiparalela, com direções SW-NE e NW-SE, dissecando a região em forma de 

mesetas. 

Conforme Cunha (2004), no litoral de Natal, os tabuleiros costeiros apresentam-se com 

maior expressão morfoescultural, sendo uma unidade geomorfológica mais sensível aos 

efeitos das variações climáticas do quaternário. 

As formações que constituem os tabuleiros da Formação Barreiras que ocorrem na faixa 

de praia da Via Costeira, na maioria das vezes, estão sotopostos às dunas, aflorando por vezes 

em feições aplainadas ou suavemente ondulada, intercalando o relevo com os sedimentos 

dunares. Quando o afloramento deste embasamento sedimentar ocorre abruptamente em 

forma de paredes no limite da faixa litorânea, de diferentes alturas, constitui imponentes 

falésias inativas e ativas. Quando esse afloramento, em forma escarpada, ocorre em posições 

distantes da ação direta do mar, são denominadas de falésias inativas, testemunhando um 

nível do mar mais elevado que o atual (Figura 4). 
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Figura 4 – Fotografia mostrando parte das falésias inativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, dezembro/14. 
 

Todavia, quando essas feições abruptas apresentam-se expostas à ação marinha, incidem 

em falésias ativas, sendo submetida aos processos costeiros trabalhados pela ação dinâmica 

das ondas diretamente no sopé das falésias (Figura 5). 
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Figura 5 – Fotografia mostrando parte das falésias ativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, novembro/13. 
 

Nos tabuleiros costeiros, inseridos na área da pesquisa, geralmente ocorrem formação 

de solos pouco desenvolvidos, predominando os neossolos quartzarenicos, devido a pouca 

ação dos processos da pedogênese nessa área, em consequência da constante remobilização 

dos sedimentos suscetível à atividade eólica. Nesta unidade geoambiental, a vegetação 

compreende espécies do ecossistema de restinga, já nas áreas adjacentes, onde os solos são 

mais desenvolvidos, ocorrem espécies remanescentes da Mata Atlântica de porte herbáceo e 

arbustivo. A vegetação natural apresenta-se bem descaracterizada, por estarem intercaladas 

por espécies exóticas, principalmente, por pinheiros e cactáceas, essas espécies ocorrem de 

forma artificial. As cactáceas ocupam a área como um todo, podendo ser encontrada também 

nas dunas e até na faixa de praia (Figura 6). 
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Figura 6 – Fotografia mostrando parte da vegetação de cactos disposta artificialmente ao longo 

da praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, março/14. 
 

O clima segundo Mendonça (2007), é o tropical litorâneo úmido e quente. As 

temperaturas são elevadas durante todo ano, apresentando uma pequena queda nos meses de 

inverno, com a média oscilando entre 23°C e 26°C, e a média das máximas podendo atingir 

30°C. 

De acordo com Diniz (2002), as direções predominantes dos ventos locais são, 

principalmente de Sudeste (SE), seguidos pelos ventos de Leste (E), de Sul (S) e de Nordeste 

(NE), com médias de velocidade oscilando entre 3,0 e 5,5 m/s. A umidade relativa do ar 

apresenta uma média anual de 77%. Quanto aos índices pluviométricos, a média anual varia 

entre 1000 a 2000 mm na região litorânea oriental do Estado. 

Nos tabuleiros, o padrão de uso e ocupação humana ocorre de forma intensa, em 

destaque para as atividades do setor primário e a expansão urbana associada às construções de 

infraestrutura. Isso pelo fato desta unidade geoambiental ser a mais expressiva na expansão do 

uso e ocupação humana, como também, por ser, entre as unidades geoambientais localizadas 

na zona costeira, a que apresenta menos vulnerabilidade a ocupação humana. 

Nesses tabuleiros inseridos na Via Costeira, assim como em toda a extensão dos 

tabuleiros costeiro do litoral oriental do Estado, ocorre a configuração de promontórios. 
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Suguio (1998), ressalta que, promontórios é uma “porção saliente e alta de qualquer área 

continental de natureza cristalina ou sedimentar, que avança para dentro de um corpo aquoso 

(lago, mar ou oceano)”. Por sua vez, Guerra e Guerra (2011), considera que essa terminologia 

é designada aos cabos que possuem feições com afloramento rochoso e escarpados. 

No litoral oriental do RN, a ocorrência de promontório segundo Diniz (2002) tem como 

fator principal de formação, a erosão diferencial que atua sobre as rochas da Formação 

Barreiras, em razão das ondas de sudeste responsáveis pela origem de uma deriva litorânea 

que incide dominantemente no sentido S-N. Estas formações são compostas, na maioria das 

vezes, por concentração de blocos lateríticos, dando origem a expressivos terraços. Em função 

desta constituição litológica, esses terraços oferecem maior resistência aos processos erosivos. 

Por vezes, a ocorrência destes terraços lateríticos, estão associados à zona sob influência de 

falhas, as quais promovem a formação destes níveis lateríticos na Formação Barreiras, 

decorrente da percolação de água meteórica, facilitada pela maior existência de fraturas nas 

rochas. 

Na área desta pesquisa, a ocorrência destes promontórios, exerce um importante papel 

na conformação morfológica da linha de costa, originando uma enseada (Figura 7), 

morfologia que se sucede de forma bem mais expressiva ao longo de todo litoral oriental do 

Estado. Sobreposta aos tabuleiros se encontram as dunas fixas e móveis, que serão descritas a 

seguir. 
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Figura 7 – Fotografia mostrando a conformação morfológica do tabuleiro costeiro em forma de 
promontório originando enseada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, dezembro/14. 
 

4.1.2 Dunas 

  

Fazendo parte da compartimentação do ambiente costeiro e recobrindo as rochas da 

Formação Barreiras, alterando as formas do relevo local, estão os sedimentos quaternários 

recentes constituindo as dunas por vezes fixas e móveis. Estas feições morfológicas são 

formadas pelo acúmulo de sedimentos transportados pela ação dos ventos condicionando a 

formação de cordões dunares ao longo do litoral. 

De acordo com Suguio (1998, p. 251), duna é “uma colina de areia acumulada por ação 

eólica, isto é, do vento, podendo apresentar-se mais ou menos coberta por vegetação”. No 

entanto, a ocorrência e desenvolvimento dessas formações que se dão sobre as planícies 

costeiras ao longo da linha de costa, estão relacionados à ação positiva entre o nível de 

energia das ondas e ao aporte de sedimentos controlado pelas ondas. 

As feições dunares que cobrem praticamente toda extensão da faixa litorânea da Via 

Costeira e sua adjacência, formando expressivos campos dunares, são resultado dos processos 

de transporte e deposição eólica dos sedimentos removidos da face de praia, composto, 

principalmente, por areias quartzosas bem selecionadas, com granulometria média a fina, de 
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diversas cores (branco, amarelo ou vermelho), apresentando formas inconsolidadas ou 

parcialmente consolidadas, sobrepostas aos sedimentos da Formação Barreiras. 

Com relação ao suprimento dos sedimentos Silva et al (2004, p. 217), diz que “a origem 

dos sedimentos que alimentam as dunas pode ser diversa, incluindo depósitos fluviais glaciais 

retrabalhados e depósitos de praia, onde se incluem sedimentos da face de praia e pós-praia, 

assim como depósitos de leques de espraiamento (washover fans)”. 

Muehe (2011) destaca que as dunas costeiras são elementos que se formam em 

ambientes com condições propícias, em que a velocidade do vento e a disponibilidade de 

areias praiais de granulometria fina, são adequadas para o transporte eólico. 

Nesse sentido, as condições climáticas e o aporte sedimentar são os condicionantes 

responsáveis pelo desenvolvimento destes depósitos eólicos ao longo do litoral. Segundo 

Diniz (2002), na região de Natal e vizinhança é possível registrar duas unidades de depósitos 

eólicos, a saber: os depósitos eólicos mais antigos ou paleodunas e os depósitos eólicos 

recentes denominados de dunas recentes, este último se encontra depositado sobre as rochas e 

sedimentos da Formação Barreiras ou sobre os depósitos arenosos das paleodunas e demais 

sedimentos pré-existentes. 

Quanto à morfologia as dunas podem apresentar formatos e tamanhos diferenciados, 

dispostas no sentido perpendicular ou paralelo a direção preferencial dos ventos. Esses fatores 

vão depender da velocidade e regime de ventos sobre determinada área, da variação na 

quantidade de suprimento de sedimentos, da presença ou não de vegetação fixadora e, por 

ultimo, das particularidades da superfície percorrida pelos grãos transportados pelo vento 

(NATAL, 2011). 

Com relação à morfologia da área, as dunas cobrem praticamente toda a cidade de 

Natal, sendo a maior parte ocupada pela área urbana. Localmente, o campo dunar é 

constituído com maior expressividade pelos cordões dunares do Parque das Dunas, o qual está 

inserido na Zona de Proteção Ambiental – 02 (ZPA 02), e fica a oeste da área estudada. Estes 

cordões dunares são compreendidos pelas dunas fixas ou estacionárias e as dunas móveis, 

dispostas paralelamente a linha de costa, apresentando direção predominantemente de SE-

NW, devido a predominância dos ventos alísios de SE. 
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Dunas fixas 

 

As dunas fixas e/ou semi-fixas da área em estudo se dão, principalmente, em função da 

presença da vegetação sobre sua estrutura. A baixa intensidade de atuação dos processos 

pedogenéticos, em consequência da constante remobilização dos sedimentos, não favoreceu o 

bom desenvolvimento do solo, ocorrendo apenas os Neossolos Quartzarênicos nas camadas 

mais superficiais das dunas. 

A vegetação natural que se desenvolve sobre as dunas compreende espécies do 

ecossistema de restinga e remanescentes da Mata Atlântica. Estas formações vegetais se 

encontram esparsas em tufos de porte herbáceos e, por vezes, arbustiva, com ocorrência de 

espécies exóticas da Caatinga, como algumas cactáceas, que agem no sentido de fixá-las, 

favorecendo a sua estabilização ocasionando uma menor mobilidade horizontal e dissipação 

dos sedimentos, exercendo influência na sua forma, notadamente no seu desenvolvimento 

vertical (Figura 8). 

 

Figura 8 – Vista parcial das dunas fixadas pela vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto: Maria Jin-Leine da Silva, dezembro/14. 
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Dunas móveis 

 

A formação dos campos de duna móveis ocorre a partir do contínuo processo de 

transporte e deposição dos sedimentos litorâneos, através dos ventos constantes e das marés 

que removem esses sedimentos e redistribui ao longo das praias, constituindo assim os 

campos dunares. Estas unidades apresentam completa ausência dos processos pedogenéticos e 

são, portanto, desprovidas de vegetação, causando a intensidade da ação dos processos 

eólicos. 

Nesse sentido, Silva et al (2004), expõe que as “dunas eólicas costeiras ocorrem onde 

existe grande suprimento de sedimentos arenosos com granulometria fina, ventos constantes 

capazes de mover as areias e um local apropriado onde estas podem se acumular”. Sendo 

assim, é possível afirmar que, quanto maior for o suprimento de sedimentos associados à ação 

eólica, e menor for a presença da vegetação sobre esses sedimentos, mais expressivas serão os 

campos de dunas móveis. 

Na área em estudo, essas dunas se encontram sobrepostas às rochas da Formação 

Barreiras e se apresentam como unidades fortemente instáveis e, consequentemente, com alta 

vulnerabilidade à ocupação humana. Cabe destacar que as dunas são importantes fontes de 

captação e recarga do lençol freático, assim sendo, a ocupação sobre estas unidades pode 

comprometer o balanço hídrico subterrâneo. Na área e, sobretudo, em sua adjacência as 

feições dunares, tanto fixas quanto as eólicas ocorrem bastante com alta expressividade 

disposto paralelamente acompanhando a linha de costa (Figura 9). 
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Figura 9 – Vista parcial das dunas móveis destituídas de vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, julho/14. 
 

4.1.3 Faixa praial 

 

A faixa de praia é constituída por sedimentos arenoquartzosos inconsolidados de 

granulometria variando entre fina, média e grossa, em alguns casos com a presença de 

cordões de arenitos de praia (beachrocks). É o ambiente de transição entre o oceano e o 

continente. 

Em Natal, os depósitos de praias são constituídos predominantemente pelas areias 

médias, quartzosas, com grãos sub-arredondados, polidos e com boa esfericidade. As 

características granulométricas destes depósitos apresentam modificações especiais e 

temporais, com o diâmetro médio variando de areias grossas a areias muito finas, sendo 

observado em alguns casos a presença de óxido de ferro (CUNHA, 2004).  

De acordo com a definição de Muehe (2011, p. 291), 

 

As praias são depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, 
acumulados por ação de ondas que, por apresentar mobilidade, se ajustam às 
condições de ondas e maré. Representam, por essa razão, um importante 
elemento de proteção do litoral, ao mesmo tempo em que são amplamente 
usadas para o lazer. 
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Com relação, às unidades fisiográficas constituintes da praia, tendo por base Silva el al 

(2011), esta encontra-se subdividida em três compartimentos morfológicos distintos: a pós-

praia (backshore), o estirâncio ou face de praia (foreshore) e a antepraia (shoreface). 

• A região do pós-praia é a zona situada acima da maré alta, que é alcançada pelo mar 

apenas no período de ondas de tempestade, ou de marés excepcionalmente altas. 

• A face de praia é a faixa da zona litorânea que fica exposta no período da maré baixa 

e submersa no período da maré alta. 

• Após a face de praia, em direção ao mar, encontra-se a antepraia, esta região 

permanece constantemente coberta pelas águas e constitui o prisma praial submerso. 

A antepraia inicia-se desde o limite inferior da face de praia, até chegar a uma 

profundidade em torno de 10 e 20 metros, onde o fundo submerso normalmente não 

é atingido pelas ondas de tempo bom. 

Outro aspecto relevante da praia é o seu perfil praial, sobre este Muehe (2011, p. 292), 

diz que “o perfil transversal de uma praia varia com o ganho ou perda de areia, de acordo com 

a energia das ondas, ou seja, de acordo com as alternâncias entre tempo bom (engordamento) 

e tempestade (erosão)”. 

Mediante o seu perfil, as praias desempenham um papel fundamental na proteção 

natural e configuração do litoral, principalmente no que se refere à erosão marinha (MUEHE, 

2011). 

A faixa praial em estudo a mineralogia é representada, principalmente, por quartzo e 

com ocorrência de minerais pesados, apresenta um arco praial que varia de estreito a larga de 

acordo com a época do ano. Configura-se assim, em um ambiente fortemente instável, 

consequente da ação dinâmica dos agentes físicos naturais: ventos, ondas, correntes e marés. 

Sendo responsável na proteção natural do ambiente costeiro e no aporte sedimentar dos 

campos de dunas, apresenta baixa sustentabilidade e consequente vulnerabilidade a ocupação. 

Na Via Costeira, a presença dos arenitos ferruginosos e dos arenitos de praia (beach rocks), é 

constante e estão dispostos ao longo da faixa praial. 

Os arenitos ferruginosos são rochas que se apresentam como um pacote de arenito 

quartzoso, de coloração negra a castanho escuro, cimentado por sílica e óxido de ferro, 

apresentando estratificação plano-paralela, estratificação cruzada de baixo ângulo e 

bioturbação (Diniz, 2002). 

Na área em estudo, esses arenitos ferruginosos são materiais remanescentes dos 

tabuleiros costeiros da Formação Barreiras, que se apresentam em forma de falésias. Logo, 

estes arenitos estão relacionados à erosão das falésias pela ação das marés. Tais litotipos 
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apresentam-se sob forma de cordões rochosos, dispostos em linhas descontinuas ao longo da 

face de praia e da antepraia (Figura 10). 

 

Figura 10 – Vista parcial dos arenitos ferruginosos dispostos ao longo da praia da Via Costeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, outubro/13. 
 

Os arenitos de praia (beach rocks), são compostos por materiais diversos que vão desde 

as areias médias e grossas aos extratos de conglomerados cimentados por material carbonático 

depositados na antepraia e face de praia. Na região de Natal, a granulometria dos 

componentes dos arenitos de praia mostra uma estreita semelhança com os sedimentos 

praieiros, constituídos por areias grossas que derivam para as de grão médio (CUNHA, 2004). 

No litoral oriental do Rio Grande do Norte, a maioria dos arenitos de praia está situada 

entre o município de Natal e o rio Guaju, fronteira com o Estado da Paraíba, mostrando 

grande variação em sua dimensão e forma, e apresentam superfície relativamente tabular e 

mergulhando suavemente com inclinação inferior aos 10º em direção ao oceano (DINIZ, 

2002). Localmente, os beach rochs encontram-se emersos durante a maré baixa e apresentam 

coloração acinzentada testemunhando antigas linhas de costa diferente da atual (Figura 11). 
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Figura 11 – Vista parcial dos arenitos de praia (beach rocks) disposto ao longo da Via Costeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, dezembro/14. 
 

A partir desta caracterização, com a finalidade de apresentar os ambientes inseridos na 

área desta pesquisa, elaborou-se o mapa identificando as unidades geoambientais que 

constituem a faixa de praia da Via Costeira (Figura 12). 
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Figura 12 – Mapa das Unidades Geoambientais da área da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com a pesquisa. 
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5 OS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS NA GESTÃO DA ZONA CO STEIRA 

 

A formulação de políticas públicas, especialmente sobre a conservação dos recursos 

naturais, num determinado contexto social e histórico, é intensamente influenciada pela 

percepção no âmbito político e econômico que a sociedade vivencia. 

Com o propósito de facilitar a análise dos instrumentos legislativos que dispõe sobre a 

instituição das unidades de preservação e da gestão do ambiente costeiro, decidiu-se organizá-

las segundo o contexto legislativo federal e estadual. 

 

5.1 Legislação federal 

 

5.1.1 Código Florestal de 1965 

 

O Código Florestal, instituído pela Lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965, foi um 

importante marco na legislação federal ao dispor regulamentações sobre o uso e ocupação do 

solo nos diferentes ambientes naturais do país e a instituir legalmente as Áreas de Preservação 

Permanente – APP. A discussão sobre essa versão do Código Florestal, já atualizada, dentro 

do contexto da área estudada, é justificado pelo fato desta lei, já fazer parte do arcabouço 

legislativo em vigor que já previa a instituição de APP nas unidades inseridas na zona 

costeira, antes da concessão da faixa de praia Via Costeira, para construção dos megaprojetos. 

Para efeito, o Código Florestal em seu artigo 2° considerou como Área de Preservação 

Permanente – APP as florestas juntamente com as demais formas de vegetação natural, destas 

estão presentes na área estudada as inclusas nas alíneas c, f e g, abordadas da seguinte forma: 

 

Art. 2° consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 
[...] 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d`água”, 
qualquer que seja sua situação topográfica, 
[...] 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas (BRASIL, Lei n° 4.771/65). 
[...] 

 

Pelo pressuposto, o Código Florestal considera estas áreas impróprias para o uso 

urbano, pelo fato delas apresentarem restrições ambientais quando designadas para está 

finalidade. Pela alteração realizada neste Código por meio da redação dada pela Lei 7.803 de 
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18 de julho de 1989, as alíneas c e g do artigo 2°, citadas anteriormente, foram alteradas 

acrescentando à sua área de preservação amparada por esta Lei, ficando ajustada da seguinte 

forma: 

 

[...] 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d`água”, 
qualquer que seja sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros de largura; 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais 
(BRASIL, Lei n° 7.803/89). 
[...] 

  

Em seguida, de acordo com o artigo 3° do Código, as florestas e as demais formas de 

vegetação, também são consideradas como unidades de APP quando exercem determinadas 

funções de grande importância e sendo, esta função declarada por ato de Poder Público, da 

seguinte forma: 

 

Art. 3° Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim 
declaradas por ato de Poder Público, as florestas e demais formas de 
vegetação natural destinadas: 
a) a atenuar a erosão das terras; 
b) a fixar as dunas; 
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critérios das autoridades 
militares; 
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçadas de extinção; 
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 
h) a assegurar condições de bom estar público (BRASIL, Lei n° 4.771/65). 

 

Mediante análise, cabe destacar que de acordo com as ressalvas dispostas neste artigo e 

nos demais anteriormente citados, observa-se que as dunas fixas inseridas na área desta 

pesquisa, de acordo com a referida versão do Código Florestal, já fora instituída como área de 

APP, anterior a qualquer forma de uso e ocupação do solo que se deu a partir dos anos de 

1970 até a atualidade. Isso pelo fato desta área apresentar em toda sua extensão feições 

geomorfológica e as dunas recobertas por extrato vegetativo assegurado legalmente neste 

Código. 

Ainda no artigo 3° parágrafo 1° deste Código Florestal, em meio a medidas de 

preservação do extrato vegetativo, também prevê a supressão destes da seguinte forma: “§ 1° 

A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com 
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prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, 

planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social” (BRASIL, Lei n° 

4.771/65). 

O Código Florestal não conceituou a Área de Preservação Permanente. Esse conceito 

foi definido em sua última redação dada pela Medida Provisória – MP n° 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001. De acordo com o exposto no artigo 1°, parágrafo 2° e inciso II, entende-se 

por APP: 

 

[...] 
II – área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2° 
3° 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 (BRASIL, Lei n° 2.166-67/2001). 
[...] 

 

Com este conceito, a legislação passa a contemplar, além do exposto anteriormente que 

restringia apenas as florestas e demais formas de vegetação natural, as feições 

geomorfológicas constituintes na paisagem e as funções ecológicas de uma dada área, 

assegurando a interrelação das partes e assim garantir a funcionalidade do ambiente. 

 

5.1.2 Resolução Conama 303 

 

A Resolução 303, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 20 de 

março de 2002 foi instituída com o objetivo de regulamentar o artigo 2° da Lei 4.771/65, que 

institui o Código Florestal, no que concerne às Áreas de Preservação Permanente, 

considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil nas convenções sobre a questão 

ambiental, especialmente sobre os compromissos procedidos da Declaração do Rio de Janeiro 

em 1992. 

Além de regulamentar o Código Florestal, a Resolução 303, compõe o arcabouço 

legislativo que trata das áreas especialmente protegidas por Lei, condicionando restrições ao 

uso e ocupação por entender que estas áreas são fundamentais ao equilíbrio ambiental, tal 

relevância integram essas áreas ao princípio do desenvolvimento sustentável.  

Partindo dessa premissa, o artigo 1° desta Resolução resolve: “Constitui objeto da 

presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e limites referentes às Áreas 

de Preservação Permanente” (BRASIL, CONAMA, 2002). 
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Para efeito, o artigo 2° adota as definições sobre estas áreas de interesse, na qual se 

destaca os incisos II, VIII, X e XI, que dão as seguintes definições: 

 

Art. 2° Para efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
[...] 
II – nascente ou olho d`água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de 
forma intermitentes, a água subterrânea; 
[...] 
VIII – restinga: depósito arenoso paralelo a linha de costa, de forma 
geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se 
encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, também 
consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do 
substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorrem 
mosaico, e encontram-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, 
apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, 
arbustivos e arbóreo, este último mais interiorizado; 
[...] 
X – duna: unidade geomorfológica de constituição predominantemente 
arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos 
ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar 
recoberta, ou não, por vegetação; 
XI – tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana,  com declividade 
média inferior a dez por cento, aproximadamente seis graus e superfície 
superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, 
caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos 
metros de atitude (BRASIL, CONAMA, 2002); 
[...] 

 

A partir desses conceitos, com a finalidade de assegurar a conservação da natureza, o 

artigo 3°, institui as áreas de APP de acordo com o Código Florestal e amplia esta área sobre 

as demais feições geomorfológicas de ampla complexidade, localizadas na zona costeira, 

sendo estas presentes nas alíneas descritas abaixo. 

 

Art. 3° Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
[...] 
II – ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio 
mínimo de cinquenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia 
hidrográfica contribuinte; 
[...] 
VIII – nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha 
de ruptura em faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no 
sentido do reverso da escarpa; 
IX – nas restingas: 
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de 
preamar máxima; 
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação 
com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues; 
[...] 
XI – em duna; 
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[...] 
XIV – nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna 
ameaçadas de extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público 
Federal, Estadual ou Municipal; 
XV – nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre 
(BRASIL, CONAMA, 2002). 

 

A discussão sobre esta Resolução vai além do seu objetivo de regulamentar o Código 

Florestal, convém também pelo fato, da área estudada, ser marcada em sua fisionomia por 

uma paisagem constituída por estas feições geomorfológicas descritas ao longo da Resolução. 

Essas características remetem essa área a um inevitável debate sobre sua preservação e 

implementação de ações de gestão, direcionadas pelas esferas administrativas do governo e 

pela participação da sociedade civil, no propósito de garantir a sustentabilidade dos recursos 

costeiros, à medida em que pesa as pressões de ocupação. 

 

5.1.3 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

  

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), instituído pela Lei n° 7.661 de 

16 de maio de 1988, foi suscitado no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar (CIRM), aprovado após audiência do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) e regulamentada pelo Decreto 5.300 de 07 de dezembro de 2004. Essa Lei 

expressa um compromisso de atenção do governo brasileiro em orientar a utilização dos 

recursos da zona costeira, visando à proteção dos recursos e à qualidade de vida da população. 

Para tanto, estabelece critérios para o planejamento de uso e ocupação dos recursos da zona 

costeira, sob a implementação de planos e programas de gestão, de forma integrada e 

participativa dos espaços litorâneos, objetivando o uso sustentável dos recursos costeiros e 

define as competências no âmbito da União, dos estados e dos municípios, tanto na sua 

formulação, como na execução. 

Para efeito da Lei, o parágrafo único do artigo 2°, “considera-se zona costeira o espaço 

geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, 

abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano” (BRASIL, 

Lei n. 7.661/88). 

Na sequência, o PNGC em seu texto prevê instrumentos como o zoneamento do litoral 

em razão dos usos e atividades, priorizando a conservação e proteção dos seguintes bens 

destacados no Artigo 3°: 

 



77 
 

I – recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parceis e bancos 
de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e 
lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; 
restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas; 
II – sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de 
preservação permanente; 
III – monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, 
paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico 
(BRASIL, Lei n. 7.661/88). 

 

Sob essa premissa, o PNGC integra a zona costeira como patrimônio a ser preservado, 

sendo necessário o manejo adequado dos recursos inseridos nesta área. 

De acordo com o artigo 5°, como instrumento de gestão, o Plano deve observar normas, 

critérios e padrões referentes à qualidade do ambiente, estes, estabelecidos pelo CONAMA, 

contemplando aspectos sobre: “urbanização; ocupação e uso do solo, do subsolo e das águas; 

parcelamento e remembramento do solo; sistema viário de transporte; sistema de produção, 

transmissão e distribuição de energia; habitação e saneamento básico; turismo; recreação e 

lazer; patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico” (BRASIL, Lei n. 

7.661/88). 

Assim, para o desenvolvimento dessas normatizações como instrumentos de gestão, o 

parágrafo primeiro do artigo quinto deste Plano, considera que os Estados e Municípios 

poderão instituir seus respectivos Planos de Gerenciamento Costeiro, através de lei, 

observando as normas e diretrizes disposta no Plano Nacional, e também, designar os órgãos 

competentes para a execução dos mesmos. Dessa forma, o PNGC orienta uma gestão sob o 

princípio integrador, descentralizada e participativa. 

Ainda sobre os instrumentos de gestão, o artigo oitavo, institui o Subsistema de 

Gerenciamento Costeiro, integrante do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 

Ambiente – SINIMA, sendo o mesmo criado com a finalidade de articular os dados e as 

informações resultantes, do monitoramento executado na zona costeira sob a responsabilidade 

de todas as esferas do país. 

Sob o princípio de conservação e proteção dos recursos naturais costeiros, o Artigo 9° 

prevê a criação de unidades de conservação permanente, na forma da legislação em vigor. Por 

meio da instituição desses instrumentos, propõe evitar a degradação ou o uso inadequado dos 

ecossistemas, do patrimônio e dos demais recursos naturais inseridos na zona costeira e, por 

conseguinte na Via Costeira. 

Na sequência, o PNGC no artigo 10° seguido dos seus parágrafos 1°, 2° e 3°, define o 

conceito de praia como bens públicos e delibera o uso neste ambiente nos seguintes termos: 



78 
 

Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo 
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer 
direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de 
segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação 
específica. 
§ 1°. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do 
solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput 
deste artigo. 
§ 2°. A regulamentação desta lei determinará as características e as 
modalidades de acesso que garantam o uso público das praias e do mar. 
§ 3°. Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas 
águas, acrescida da 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, 
Lei n. 7.661/88). 

  

Dessa forma, o PNGC considera estas unidades bens público de uso comum do povo, 

com acesso livre e franco a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, sem que haja 

nenhuma forma de uso que interrompa esse direito assegurado por lei. No entanto, há exceção 

apenas para os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou pertencentes a 

áreas protegidas por legislação específica. Nessa perspectiva, observa-se que na área da 

pesquisa, esses direitos assegurados por lei vêm sendo interrompido em razão das formas de 

uso e ocupação do solo. Sobre esse assunto o mesmo será tratado de forma mais detalhada no 

capítulo sexto deste trabalho, no qual serão discutidos o processo de uso e ocupação e os 

impactos ambientais negativos. 

A segunda versão do PNGC é instituída pela Resolução n° 005 de 03 de dezembro de 

1997, através da CIRM, sendo designado de Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II 

(PNGC II). 

Essa revisão é uma adequação do Plano às experiências acumuladas no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) e pelos 

executores, em razão do grande acervo de trabalhos realizados na efetivação do processo de 

zoneamento costeiro, na preparação de equipes institucionais nos Estados, e também, da 

consciência ecológica da população com relação aos impactos na zona costeira, no período da 

versão anterior. E, sobretudo, para atender às novas demandas surgidas em meio a sociedade, 

cujo marco maior está presente nos documentos da Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, RIO-92 (PNGC II, RESOLUÇÃO, N° 005/97). 

O PNGC II (1997) contempla as propostas institucionais adotadas no primeiro Plano e 

estabelece bases para novas ações considerando que: 
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A zona costeira abriga um mosaico de ecossistema de alta relevância 
ambiental, cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres 
e marinhos, com interações que lhe conferem o caráter de fragilidade e que 
requerem, por isso, atenção especial do poder público, conforme demonstra 
sua inserção na Constituição brasileira como área de patrimônio nacional. 

 

Mediante ampla diversidade e por ser uma área onde ocorre grande concentração 

populacional, o PNGC II busca estabelecer bases com a finalidade de atender às novas 

demandas surgidas e consolidar o ordenamento necessário para atender os diversos usos e 

ocupação ao longo do espaço costeiro brasileiro, tendo em vista que a maior parte da 

população brasileira vive na zona costeira. 

Sob essa orientação, cabe destacar que o PNGC II apresenta entre seus princípios a 

promoção da gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos que compõem a zona 

costeira, enfocando a construção e manutenção de mecanismos transparentes e participativos 

nas decisões, fundamentadas na melhor informação e tecnologia disponível, direcionando a 

convergência e compatibilização das políticas públicas, entre todos os níveis da 

administração; a preservação, conservação e controle das áreas que representam os 

ecossistemas costeiros, como também a recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou 

descaracterizadas; a aplicação do princípio de precaução, de acordo com as definições da 

Agenda 21, adotando medidas eficazes capazes de impedir ou minimizar a degradação do 

ambiente, sempre quando constatado um dano grave ou irreversível. Para tanto, a execução 

desses e dos demais princípios são estruturados na descentralização, assegurando a ação 

cooperativa entre os níveis de governo e desses com a sociedade no arranjo de políticas, 

planos e programas estaduais e municipais (PNGC II, RESOLUÇÃO, N° 005/97). 

No propósito de atingir os seus princípios, o PNGC conta como instrumentos de gestão, 

além dos previstos no artigo 9° da Lei 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio 

Ambiente, os seguintes instrumentos: o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC, o 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – PMGC, o Sistema de Informações de 

Gerenciamento Costeiro – SIGERCO, o Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona 

Costeira – SMA-ZC, o Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira – RQA-ZC, o 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC e o Plano de Gestão da Zona Costeira – 

PGZC. Todos esses instrumentos propõem o desenvolvimento de ações e estratégias que 

propicie uma gestão integrada da zona costeira, baseado no princípio da sustentabilidade e, 

assim garantir a qualidade ambiental dos recursos dispostos nesta área.  
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Nessa perspectiva, com base nos princípios, o PNGC II, na finalidade de consolidar 

normas, visando à gestão ambiental costeira do país, busca desenvolver os seguintes 

objetivos: 

 

A promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e a ocupação dos 
espaços costeiros, subsidiando e otimizando a aplicação dos instrumentos de 
controlo e de gestão pró-ativa da Zona Costeira; 
O estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, 
descentralizada e participativa, das atividades socioeconômicas na Zona 
Costeira, de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua 
população, e a proteção de seu patrimônio natural, histórico, ético e cultural; 
O desenvolvimento sistemático do diagnóstico da qualidade ambiental da 
Zona Costeira, identificando suas potencialidades, vulnerabilidades e 
tendências predominantes, como elemento essencial para o processo de 
gestão; 
A incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à 
gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as 
com o PNGC; 
O efetivo controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação 
ambiental sob todas as formas que ameacem a qualidade de vida na Zona 
Costeira; e 
A produção e difusão do conhecimento necessário ao desenvolvimento e 
aprimoramento das ações de Gerenciamento Costeiro. (PNGC II, 
RESOLUÇÃO, N° 005/97).  

 

Nesse sentido, o PNGC II pautado numa forma de planejamento participativo e 

descentralizado, busca estabelecer bases de gerenciamento e manutenção da ampla 

diversidade de recursos ao longo da zona costeira, garantindo o envolvimento de todas as 

esferas do governo à inserção da sociedade civil, tendo em vista que a inclusão desses últimos 

no processo de gestão da zona costeira garante o interesse e a responsabilidade de todas as 

comunidades na conservação dos recursos onde elas estão inseridas, cominando no exercício 

da cidadania. 

 

5.2 Legislação estadual 

 

5.2.1 Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

 

O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN) foi instituído pelo Estado por meio da Lei Estadual n° 6.950 de 20 de agosto de 

1996. O PEGC é uma medida que atende ao que está disposto no parágrafo primeiro do artigo 

5° do PNGC que dá incentivo à criação dos respectivos planos de gerenciamento costeiro no 
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âmbito das esferas estaduais e municipais. Dessa forma, o PEGC implementa a política 

estadual no escopo das leis de gerenciamento costeiro e delibera responsabilidade e 

procedimentos institucionais para sua execução, tendo como respaldo o PNGC. No RN, o 

resultado da diversidade de estudos realizados na região costeira, logrou ao Estado bases para 

avançar na política de gestão da zona costeira. 

De acordo com o inciso I do artigo 2° do primeiro capítulo do PEGC, o qual trata das 

definições, entende-se por zona costeira: 

 

O espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus 
recursos naturais renováveis e não renováveis e as interrelações do meio 
físico com as atividades sócio-econômicas, abrangendo uma faixa marinha 
de 06 (seis) milhas marítimas, incluindo estuários, ilhas costeiras e 
parrachos, contadas sobre uma perpendicular a partir da Linha de Costa 
representada nas cartas do Ministério da Marinha, até que novas dimensões 
sejam definidas e uma faixa terrestre composta pelos Municípios 
discriminados no art. 3° desta Lei (RIO GRANDE DO NORTE, Lei n. 
6.950/1996). 

 

No Estado do RN, a zona costeira perfaz uma extensão de 410 Km. Na faixa terrestre, 

toda essa extensão abrange 29 (vinte e nove) municípios. Para efeito de planejamento e 

gestão, está área foi subdividida em 02 (dois) setores costeiros: o litoral leste ou oriental e 

litoral norte ou setentrional. Dos municípios situados no litoral leste e contidos nesta Lei, está 

o município de Natal, onde se encontra a área da pesquisa. 

Ainda no artigo 2°, no inciso II o Plano apresenta o conceito de gerenciamento costeiro 

como sendo: 

 

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

 

Nessa perspectiva, o PEGC institui a gestão integrada da zona costeira do Estado e 

estabelece normas, metas e diretrizes com ações programadas para gestão dos espaços 

costeiros, visando à compatibilização do uso e ocupação do solo nos diversos segmentos, com 

a conservação dos recursos naturais costeiros, objetivando a melhoria de vida e qualidade 

ambiental através do desenvolvimento sustentável, como destaca o artigo 4° desta Lei: 
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Art. 4° O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem por objetivo 
preponderante planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e 
participativa, a utilização dos recursos naturais da zona costeira, através de 
instrumentos próprios, visando a melhoria da qualidade de vida das 
populações locais e proteção dos ecossistemas costeiros em condições que 
assegurem a qualidade ambiental, a partir de um desenvolvimento 
sustentável, atendendo os demais objetivos específicos (RIO GRANDE DO 
NORTE, Lei n. 6.950/1996). 

 

Assim, a adoção dos objetivos propõe, em suma, adequar e/ou controlar as ações 

antrópicas na zona costeira, em razão das limitações de ordem ambiental e dessa forma 

assegurar a manutenção dos ecossistemas costeiros ameaçados ou não de degradação. 

Sob o molde integrador, descentralizado e participativo, a elaboração do Plano e sua 

atualização, quando necessário, será realizado por um grupo de coordenação de caráter 

interinstitucional, dirigido pela Secretaria de Planejamento e Finanças do Estado – SEPLAN, 

definida em decreto do poder executivo, e em articulação com os municípios e sociedade 

civil. 

É importante destacar que a gestão integrada discutida no PEGC é desenvolvida por 

meio dos seus instrumentos de gestão que são citados no artigo 9°, a saber: “Zoneamento 

Ecológico-Econômico, Planos de Gestão, Monitoramento e Sistema de Informações” (RIO 

GRANDE DO NORTE, Lei n. 6.950/1996). Todos estes instrumentos têm por finalidade, 

disciplinar e avaliar as variadas formas de uso e atividades antrópicas desenvolvidas na zona 

costeira, sob um padrão pautado num modelo que atende as normas de conservação com 

programas de gestão de forma participativa e descentralizada com o propósito de 

democratizar as responsabilidades relativas aos recursos do ambiente costeiro. 

Desse modo, no propósito de assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 

ecossistemas do litoral, o PEGC em seu artigo 20, faz uma ressalva reafirmando as unidades 

da paisagem costeira composta por ecossistemas frágeis e que necessitam ser protegidos, 

quando cita: 

 

Art. 20. São áreas de preservação, os ecossistemas frágeis que compõe a 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, tais como: 
I – as dunas, com ou sem cobertura vegetal; 
II – as restingas; 
III – os manguezais; 
IV – os brejos e áreas úmidas; e, 
V – as matas ciliares (RIO GRANDE DO NORTE, Lei n. 6.950/1996). 
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Nesse sentido, atendendo a necessidade de proteger com maior intensidade essas áreas 

constituídas por ecossistemas frágeis que perfaz todo o espaço costeiro, o PEGC define estas 

como objeto de licenciamento quando atingidas por empreendimentos, como citado no 

parágrafo primeiro do artigo 20: “as atividades potencialmente degradadoras a serem 

desenvolvidas nessas áreas, deverão ser, obrigatoriamente, objeto de licenciamentos 

ambiental pelo órgão estadual competente, cabendo, quando for o caso, o Estudo de Impacto 

Ambiental”. Ainda sobre o licenciamento, o parágrafo segundo desse mesmo artigo, diz que: 

“o licenciamento das atividades será realizado com base nas normas e critérios estabelecidos 

no Zoneamento Ecológico-Econômico, sem prejuízo das demais normas específicas federais, 

estaduais e municipais” (RIO GRANDE DO NORTE, Lei n. 6.950/1996). 
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6 O PROCESSO DE USO E OCUPAÇÃO NA VIA COSTEIRA 

 

Neste capítulo, iremos suscitar uma discussão sobre as características naturais e de 

natureza geográfica do município de Natal. Buscaremos mostrar, de forma breve, como se deu 

o processo de crescimento e evolução do município e a sua inserção na atividade turística, 

visando, estender o fenômeno do uso e ocupação na porção denominada Via Costeira, objeto 

de estudo desta pesquisa. Em seguida, delimitaremos em abordar os principais impactos 

socioambientais que vem ocorrendo e ao mesmo tempo sendo intensificados na área, em 

função das ações humanas no ambiente natural da Via Costeira. 

 

6.1 Um breve histórico sobre a evolução do município de Natal/RN 

 

Fundada em 25 de dezembro de 1599, situada a meia légua de distância da Fortaleza dos 

Reis Magos, Natal faz parte dos primeiros núcleos de ocupação da capitania do Rio Grande e 

do território brasileiro. Assim como as demais cidades costeiras, Natal insere-se num sistema 

de povoamento seguindo o padrão litorâneo se espacializando no sentido leste-oeste, com 

funções importantes semelhantes a várias outras cidades do Brasil, mas se apresentando com 

pouca conexão intercosteira, ficando grande parte de sua área litorânea semideserta ou sem 

nenhuma ocupação. 

Como afirma Furtado (2005), a posição geográfica da cidade de Natal foi determinada 

em função de sua localização estratégica para a conquista e o controle do território colonial, e, 

por conseguinte, do território norte-rio-grandense, mediante objetivo da coroa portuguesa que 

pretendia a consolidação territorial do poder, sob a gestão e o domínio ligado à prioridade 

social político-administrativa. 

No primeiro momento, a construção da Fortaleza dos Reis Magos, no final do século 

XVI, foi o marco para a fundação da cidade de Natal, conferindo uma política expansionista 

da coroa portuguesa, através da fundação de núcleos urbanos ao longo da costa. Entretanto, no 

que concerne ao crescimento populacional e expansão da cidade, nesse primeiro momento, tal 

processo ocorreu de forma incipiente. De acordo com Cascudo (1999), no decorrer dos trinta 

e quatro anos de fundação da cidade, o crescimento populacional foi lento, difícil e 

paupérrimo, contando com poucos moradores. 

Nesses primeiros anos de existência, segundo Costa (2000), também explicita que, a 

cidade enfrenta dificuldades para garantir o seu povoamento, pois os índices de pobreza e a 

falta de infraestrutura expressa no cenário da cidade, associada a outros fenômenos, foram 
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responsáveis pelo crescimento lento e inexpressivo, fato que perdurou também no período do 

domínio holandês. Logo, a cidade não se constituiu com importância econômica, apenas 

exercia a função de defesa do território. Com a retomada do território pelos portugueses, a 

população começa a crescer e a fixar-se determinando a ocupação no interior e nos arredores 

da cidade, motivado pela exploração agrícola que se verificava nas áreas próximas ao litoral e 

ao desenvolvimento progressivo na indústria agropecuária. 

Na visão de Furtado (2005), por volta do século XVIII, Natal adquiriu suas primeiras 

fisionomias de cidade. “O núcleo urbano, hoje centro histórico, era conformado pela 

existência de dois bairros – a Cidade Alta e a Ribeira –, que consolidaram a sua geografia, 

surgindo, assim, as primeiras ruas” (FURTADO, 2005, p. 88 a 89).  

Porém, na segunda metade do século XIX, Natal adquire um caráter comercial com o 

surgimento da cotonicultura, da pecuária, a cana-de-açucar na Zona da Mata, entre outros 

produtos, tornando-se repassadora desses produtos primários oriundos do interior e do litoral 

da capitania para o comércio externo, fator que contribuiu na transformação da cidade e no 

seu contexto econômico. Entretanto, mesmo com as novas funções, a cidade continuava 

inexpressiva restringida, praticamente, aos núcleos que a tinha originado. 

No final do século XIX e início do século XX, novos avanços na economia do RN que 

se configurava na produção e exportação de matéria (sal, açúcar e algodão) para o mercado 

interno e, principalmente, com destino para o mercado externo, gerou movimentos 

migratórios para a cidade que se refletiu na infraestrutura relacionada à produção, transporte, 

armazenamento, comercialização e exportação dos produtos (FURTADO, 2005). Esses novos 

fatores e funções foram fundamentais para acelerar o desenvolvimento da cidade, que mesmo 

ainda se apresentando deficiente em sua infraestrutura urbana, passou a adquirir uma nova 

configuração diferentemente do núcleo que a originou. 

Nesse período, em razão do início do processo industrial e o consequente processo 

migratório, Natal atinge seus 20 mil habitantes. Nesse momento, pela primeira vez, o Estado 

sob a forma de políticas públicas, afere na cidade medidas de intervenção voltadas para 

infraestrutura, como afirma Santos (1989, p.79, apud FURTADO, P. 91-92): 

 

 Assim é que na virada do século [XIX para o século XX] foram tomadas 
algumas medidas visando à melhoria das condições de 
exportação/importação de mercadorias, tais como: a navegação e a 
atracagem no porto de Natal, a construção de estradas de rodagem e 
ferrovias, além da construção de uma ponte sobre o rio Potengi, concluída 
em 1916, ligando Natal ao interior do estado. 
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A realização dessas obras confere à ação do Estado o expansionismo da cidade e a sua 

importância como centro econômico local. Como afirma Furtado (2005), ao dizer que, essas 

“intervenções demonstrava a importância dada à interligação da capital com o interior do 

estado, na perspectiva de viabilizar um maior dinamismo econômico, em escala intra-regional 

(no Estado do Rio Grande do Norte)”.  

Desse modo, observa-se que durante o século XIX, Natal passa de uma pequena aldeia 

com pouco desempenho de serviço urbano, e passa a adotar novas funções mediante 

transformações que foram ocorrendo, redefinindo seu papel urbano, mesmo que pouco 

expressivo quando comparado a outros centros urbanos que detinham a primazia regional. 

Cabe mencionar que essas mudanças estiveram relacionadas com o crescimento da população, 

a produção industrial, as obras no porto, ao crescimento do comércio e ao aparato de serviços, 

como também a implantação e aumento das rodovias e ferrovias que passaram a existir na 

estrutura urbana. 

Cabe destacar que no início do século XX, Natal enquanto centro político-

administrativo do Estado acompanhou um processo de modernização que se despontava em 

outras cidades. Desse modo, segundo Furtado (2005), implementou inclusive ações higienista 

e de embelezamento, como também de infra-estrutura urbana e de serviços. Nessa 

perspectiva, a cidade apresentava a necessidade de se organizar para atender a sociedade 

norte-rio-grandense. Sua proximidade com a cidade de Recife, a limitava enquanto centro 

comercial, mas não lhe tirou a possibilidade de progredir em infraestrutura para viabilizar 

suas transações comerciais próprias nem sua função administrativa. 

Assim, no período de 1901 a 1940, Natal passa por um ordenamento no seu território 

através dos seus três planos urbanísticos. Com estes planos foram sendo criados na cidade 

novos bairros com ruas mais amplas, ampliando a área de ocupação do solo pelo processo 

urbano, estabelecendo o zoneamento funcional dos bairros e a preocupação em ajustar no 

ambiente urbano obras direcionadas ao lazer, ao embelezamento da cidade, como também, 

projetos direcionado ao saneamento urbano. 

Segundo Furtado (2005): 

 

A reorganização territorial intra-urbana em discussão apresenta-se como 
uma decorrência do processo de acumulação do capital que precisa não só 
construir novos espaços para a concentração de população necessária à sua 
reprodução, como também controlar e manipular o conflito. É, nesse sentido, 
que o problema de moradia segrega a própria residência, fragmentando a 
cidade em bairros de ricos, de classe média e de pobres. 
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Pelo pressuposto, o novo ordenamento da espacialização da cidade agrava a segregação 

social, que já ocorrerá inicialmente com a valorização e expansão do comércio voltado para a 

exportação, dando inicio a uma classe burguesa e uma elite fundiária, acentuando uma 

hierarquização de classes que exerciam seu poder sobre a cidade. Ainda na concepção da 

autora (op. cit.), a produção fundiária/habitacional que já direcionava a produção do espaço 

urbano natalense, mediada ou não por relações mercantis, apresenta-se como o passo inicial 

do adensamento da pobreza urbana e a consequente segregação espacial.    O processo de 

segregação dá origem aos primeiros bairros de elite ou de status e os demais que vão 

concentrar a pobreza. 

Outro fator de repercussão no agravamento do espaço urbano segregado condiz ao 

processo migratório do interior do Estado para a capital, esse processo é estimulado pelas 

transformações ocorridas na cidade em virtude da reorganização territorial e implantação de 

infraestrutura no espaço urbano, mas também pelos ciclos de estiagem que condicionam a 

produção fundiária. Como consequência do zoneamento e expansão das áreas urbanas, a 

segregação social, no que se refere à espacialização geográfica vai ocorrer nos espaços 

naturais. 

Diante do exposto, observa-se que as melhorias relacionadas à infraestrutura e a 

atividade econômica foram fatores que contribuíram para o crescimento e dinamização da 

cidade, entretanto, quando relacionado aos outros centros administrativos regionais, a cidade 

de Natal apresentava-se com pouca expressividade, mantendo-se ainda como uma cidade 

provinciana. 

Contudo, em meados da primeira metade do século XX, Natal ganha expressividade no 

contexto nacional e mundial. A localização geográfica considerada como ponto estratégico de 

proximidade com os continentes africano e europeu insere a cidade nas rotas aéreas 

internacionais, passando a ser ponto de escala dos voos comerciais oriundos dos países sul-

americanos e dos continentes africano e europeu. Nesse período, segundo Furtado (2008), 

Natal se estrutura como cidade, apresentando um processo dinâmico de expansão e de 

diversidade nas suas atividades, condição que permitiu um passo a frente na transformação 

espacial da cidade. 

Essa característica geográfica insere a cidade, como base aérea norte-americana atuando 

nas operações bélicas via Oceano Atlântico, garantindo o controle das ligações entre os 

Estados Unidos e o sul da Europa, via Antilhas, e entre a África com a Europa, no período do 

conflito da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), através de acordos assinados entre o 

governo brasileiro (Getúlio Vargas) e o governo norte-americano (Roosevelt). Nesse período, 
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em razão da participação do município no conflito, atuando como ponto de apoio às frotas 

norte-americanas, são instaladas a Base Naval e a Base Aérea em Natal. Nesse momento, 

chega a Natal um vasto número de militares brasileiros e americanos. 

Devido a esse fato, ocorre uma nova fase de expansão da cidade e um crescimento 

populacional significativo em Natal. A definição como ponto estratégico dos militares 

também intensificou as atividades comerciais e de serviços e a cidade passou a ostentar um 

novo cenário urbano. 

Conforme Costa (2000) nessa ocasião, 

 

[...] inicia-se um intenso fluxo migratório de trabalhadores provenientes do 
interior do Rio Grande do Norte e de outros estados em busca de trabalho, 
em razão dos novos empreendimentos gerarem um aumento considerável de 
oferta de emprego, como também da política de estímulo à migração campo-
cidade que o governo do presidente Getulio Vargas implementou. 

    

Desse modo, observa-se que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi o 

divisor d`água que  provocou o processo de crescimento urbano e, por conseguinte, definiu 

uma concentração populacional sem precedentes na cidade de Natal, confirmado nas palavras 

de Furtado (2008) quando a autora respaldada com dados do IBGE, diz que a evolução do 

crescimento urbano nesse período passa de 54.836 habitantes existentes em 1940, para 

103.215 em 1950, atingindo em uma década um índice de 88.20% de aumento. 

Além de aumentar significativamente o crescimento populacional o papel 

desempenhado por Natal durante o conflito, contribuindo, também, de forma expressiva nas 

modificações e reprodução do espaço urbano, pois, nessa ocasião, a cidade passa por um 

redimensionamento na sua estrutura física com a construção de hotéis, espaços para moradia, 

malha viária, serviços de transporte, saúde, entre outros, para atender as novas demandas 

referentes à população, serviços e emprego. 

Cabe destacar que as intervenções públicas implementadas anteriores ao período da 

Guerra, buscando dinamizar a economia urbana da cidade, não foram capazes de promover 

transformações de tal magnitude no ordenamento nem na sua estrutura viária, ficando estas 

mudanças por conta das necessidades provenientes da base militar norte-americana. 

Nesse período foi construída a rodovia que ligava o porto de Natal a Base Americana, 

conhecida como a “Parnamirim Road”. Esta pista foi e ainda continua sendo a principal via 

acesso entre a cidade e o Aeroporto Augusto Severo e ainda para as localidades na direção sul 

e oeste do Estado. Além de possibilitar estas circulações, a construção desta via contribuiu 
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para a melhoria da circulação na Avenida Alexandrino de Alencar como também, entre as 

instalações do exército no Tirol e na Base Naval situada no Alecrin (FURTADO, 2008). 

Desse modo, a construção desta pista institui um dos legados voltados aos benefícios 

advindos da inserção de Natal como base militar, isso pelo fato de ter contribuído 

decisivamente na espacialização da cidade, como também, no tráfego urbano e na circulação 

de mercadorias. Sua conformação estrutural até os dias atuais, ainda continua ser um dos 

principais eixos que acomoda a expansão urbana e as novas atividades econômicas bastante 

diversificadas. 

Entretanto, como reflexo dos benefícios que transformou a cidade para atender as 

necessidades impostas pela guerra, favoreceu a valorização e a especulação imobiliária, 

devido à infraestrutura instalada e a centralidade dos bairros. Desse modo, em razão do rápido 

crescimento populacional, a cidade passou a conviver com sérios problemas de 

abastecimento, de moradia e de infraestrutura urbana (transporte, hotéis, saúde, etc.). As 

demandas populacionais que se instalaram na cidade eram superiores as demandas dos 

benefícios investidos, fator que refletiu diretamente na alta dos preços, especialmente 

imobiliária. Por esta razão, a cidade viu, por vezes, o perigo do desabastecimento devido seu 

despreparo para receber tamanho contingente. Nesse momento, surgem os primeiros 

loteamentos indicando um vetor de expansão do mercado de terras em direção a Zona Sul, 

margeando a Parnamirim Road num traçado que abria diversas artérias à “pista” (FURTADO, 

2008). 

Nesse contexto, nas décadas de 1960 e 1970, registra-se um constante aumento 

populacional, acompanhado de uma expressiva ocupação das áreas limítrofes do espaço 

construído da cidade. Notadamente, um dos fatores responsáveis por impulsionar esse 

fenômeno foi a política de investimentos da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, criada em 1959, com a finalidade de instigar o processo industrial da 

Região Nordeste, objetivando atenuar as desigualdades sociais existentes. Como resultado 

desta ação de investimento, surgem na década de 1970, o Parque Têxtil Integrado e o Distrito 

Industrial de Natal (DIN). 

No entanto, essa política de investimento do governo federal por meio da SUDENE, 

notadamente no setor industrial, não se constituiu ao longo dos anos, como um fator 

preponderante na economia da cidade, mas estabeleceu uma indústria de transformação que 

aliada às políticas originárias do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), via Bando Nacional 

de Habitação (BNH), provocou um maior fluxo migratório do interior do Estado para Natal, 

diante das novas frentes de trabalho, contribuindo intensivamente para a expansão urbana. 
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Mesmo se apresentando incipiente, a indústria demandava uma considerável mão de obra. 

Para Furtado (2008), com a expansão dos projetos da SUDENE, principalmente, por meio dos 

incentivos de Fundo de Incentivos para a Região Nordeste (FINOR), a dinâmica da economia 

de Natal se refletiu num relativo crescimento marcado pela seletividade de incentivos na 

capital, tanto do ponto de vista setorial quanto espacial. 

Cabe destacar que a realização das políticas de habitação, em razão do acentuado 

crescimento populacional, teve como resultado a construção de uma grande quantidade de 

conjuntos habitacionais que segundo Costa (2000), se inicia principalmente em 1965, mas só 

se consolida a partir da segunda metade da década de 1970. 

Ainda corroborando com essa premissa, Costa (2000, p. 95) diz que: 

 

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

 

Mediante o fato, ocorre à expansão da mancha urbana como consequência de e um 

expressivo número de investimentos em obras de infraestrutura empreendidas pelo poder 

público, como também de grandes empreendimentos privados, e pela expansão dos conjuntos 

habitacionais. Essa expansão acentuada da cidade se apresentou de forma considerável na 

transformação da sua paisagem. Cabe destacar que, a implantação da infraestrutura e 

equipamentos urbanos foram instalados com o objetivo de atrair as indústrias, atendendo os 

interesses empresariais, como forma de acelerar o desenvolvimento econômico. 

Segundo Furtado (2008), a área de localização do DIN foi dotada de serviços e 

infraestrutura para instalação das indústrias, acompanhado de incentivos fiscais do governo, 

refletindo na redução dos custos de capitais despendidos pelas empresas. Dessa forma, o 

Estado no desempenho das suas funções econômicas nunca foi tão marcante quanto nesse 

período. 

Porém, o modelo industrial excludente que se instalou em Natal, provocou uma 

acentuada expansão horizontal na cidade e uma verdadeira segregação e fragmentação 

socioespacial, passando a gerar graves problemas na cidade, em especial em termos de oferta 

dos serviços urbanos e de moradia, este último devido o encarecimento do solo nas áreas mais 
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servidas de infraestrutura, ficando reservadas as indústrias. Na tentativa de solucionar tal 

problema, na década de 1960, o governo do Estado, em convênio com o governo norte-

americano, deu início a uma política habitacional viabilizando a construção do primeiro 

conjunto de habitação popular, denominado Cidade da Esperança. 

A continuidade das políticas de habitação ocorreu nas décadas de 1970 a 1980, sendo 

estas direcionadas por mecanismos do governo militar através do Sistema de Financeiro de 

Habitação – SFH. Nesse período, vários conjuntos habitacionais de casas e apartamento foram 

construídos para os diversos extratos da sociedade. Nesse mesmo período, com a retomada da 

política de habitação pelo BNH, ocorreu uma expansão urbana segregadora com a construção 

de conjuntos populares, sediada pela Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do 

Norte (COHAB-RN), destinados à população de baixa renda, localizada na Zona Norte da 

cidade, sendo está área pouco valorizada e desprovida de serviços de infraestrutura. 

Por outro lado, o Instituto de Orientação as Cooperativas Habitacionais (INCOOP) e a 

Caixa Econômica Federal (CEF), sediava as construções de casas e apartamentos destinados 

preferencialmente às classes de maior poder aquisitivo, concentrando-se nas zonas sul e leste 

da cidade, constituídas por áreas dotadas de serviços e infraestrutura. Até a atualidade estas 

áreas são classificadas de boa localização em relação às outras e, por conseguinte, os imóveis 

situados nestas localidades apresentam maior valor no mercado imobiliário. Tais áreas 

correspondem às situadas próximo ao Campus da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), as principais vias de acesso ao aeroporto Augusto Severo, ao Centro 

Administrativo do Estado, aos hospitais, as principais praias urbanas e também aos principais 

shopping centers, entre outros. 

Nessa perspectiva, observa-se que o processo de expansão e estruturação dos serviços 

da cidade de Natal se apresentou num primeiro momento seguindo o eixo centro-sul, leste e 

oeste para as pessoas de alto e médio poder aquisitivo, e, posteriormente, se expandir em 

direção a Zona Norte, com a construção dos conjuntos habitacionais ocupados por classes 

sociais de baixo poder aquisitivo. Sob essas premissas, observa-se que a política de ampliação 

urbana de forma horizontal e periférica do solo em Natal, conduzida pelo BNH e realizada 

pelos agentes promotores como a COHAB-RN, a INCOOP-RN e a CEF, gerou grandes 

espaços vazios, fator que originou a descontinuidade da mancha urbana na cidade, 

conduzindo a valorização do solo urbano e a especulação imobiliária. Esse fato tem 

contribuído para o agravamento da segregação social, pois simultaneamente a construção 

desses conjuntos habitacionais ocorreu a incidência de favelas, geralmente em áreas 

impróprias para ocupação. A construção dessas favelas implica na questão ambiental da 



92 
 

cidade, isso pelo fato dessas ocupações se instalarem em áreas de dunas, mangues, entre 

outras localidades de alta instabilidade ambiental. 

Na década de 1990, de forma expressiva, a cidade passa por uma nova reprodução 

territorial, nesse período registra-se a edificação de empreendimentos para a população de 

maior poder aquisitivo, na concepção de Costa (2000), estes empreendimentos são 

caracterizados, sobretudo, pelo processo de verticalização, sediados primeiramente nos 

bairros dotados de maior infraestrutura como o de Petrópolis e Tirol, ampliando em seguida, 

nos bairros de Candelária, Lagoa Nova, Capim Macio e Ponta Negra. 

Cabe destacar que o processo de verticalização teve início de forma mais intensa nos 

bairros mais nobres da cidade, sediados para habitação da alta classe social e também para as 

atividades comerciais. A partir da década de 1990 até os dias atuais, o processo de 

verticalização da cidade não ficou restrito aos bairros tradicionais e de maior poder aquisitivo, 

mas tem se expandido, de forma significativa, pelos demais bairros da cidade em virtude do 

forte crescimento populacional. 

Pelo exposto, nota-se que a configuração urbana de Natal, historicamente está agregada 

a políticas públicas e, principalmente, as atividades econômicas, que sempre repercutiu na sua 

orientação espacial. 

Segundo Furtado (2008, p. 55): 

 

Progressivamente os antigos núcleos terciários da Cidade Alta, da Ribeira e 
do Alecrim se expandiram em direção aos eixos viários que emergiram de 
forma dinâmica na década de 1980, quais sejam: a rua dos Canindés e as 
avenidas Prudente de Morais, Hermes da Fonseca/Salgado Filho, Engenheiro 
Roberto Freire, Bernardo Vieira e Alexandrino de Alencar, tendo estas duas 
últimas incorporado o seu entorno, ou seja, Tirol e Petrópolis. Os 
tradicionais vetores de crescimento da cidade, que abarcavam populações de 
melhor nível de renda, agora ganhavam um caminho (Estrada Natal-
Parnamirim) que abria frente para expansão e consolidação desses 
mecanismos de valorização fundiária e segregação social. 

 

Dessa forma a cidade se expandiu ao longo do século XX. É importante destacar que ao 

longo do século a cidade foi contemplada com sete planos, sendo três Urbanísticos e quatro 

Planos Diretores, porém, a sua maioria não foi posto em prática. Para Costa (2000), os planos 

diretores anteriores se enquadram no conceito de planejamento do estado centralizador e 

burocrático, sendo na sua maioria, elaborados por empresas e técnicos externos, sem ter o 

conhecimento da realidade da cidade e sem a participação da sociedade civil organizada. 

Diante desta situação, mesmo contemplada com legislação urbanística voltada para uma 

concepção de cidade ideal, objetivando contempla-la com melhores condições em 
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infraestrutura e no ordenamento do uso do solo, ao longo do XX a cidade cresceu 

populacionalmente e fisicamente de forma acentuada, a revelia do que estava definido nos 

documentos. Para Furtado (2008) esse crescimento acentuado ocorre, principalmente, entre os 

anos de 1935 e 1968 quando a cidade apresenta uma lacuna de intervenções no seu 

planejamento. Nas palavras da autora (Op. Cit) “Sem uma legislação que a ordenasse, Natal 

esteve à mercê do capital imobiliário, que continuava a migrar de setores tradicionais, como o 

comércio e a agricultura”. Pelo exposto, nota-se que o efeito prático dessas políticas 

urbanistas não chegou ao conjunto da população de forma equitativa, tendo em vista que no 

seu espaço urbano a cidade reflete problemas nas diversas ordens, tanto socioespaciais quanto 

ambientais. 

Diante do exposto, nota-se que as intervenções urbanas pela qual a cidade de Natal 

passou, são refletidas diretamente na sua organização socioespacial, as quais conduziram 

também para a transformação paisagística. Porém, até meados da segunda metade do século 

XX, mesmo a cidade se apresentado como um centro administrativo no contexto estadual, no 

cenário nacional, juntamente com as demais áreas do Nordeste, a cidade estava inserida na 

região considera precária, de economia incipiente e conhecida historicamente pelos graves 

problemas socioeconômicos. 

Mediante cenário, nesse mesmo período, a cidade de Natal assim como as demais 

cidades polo, localizadas no litoral da região do Nordeste, é inserida nas políticas públicas 

regionais pautadas no desenvolvimento da atividade turística, que entra em cena como 

proposta de minimizar as disparidades socioeconômicas e promover o desenvolvimento 

regional. Diante dos esforços provenientes dos agentes públicos, a atividade econômica da 

capital, mais definida que antes, ancora-se no setor dos serviços, impulsionada, 

especialmente, pelo turismo. Desse modo, a paisagem da cidade, em especial a porção 

litorânea em confronto com as praias, constituídas por diversas feições geomorfológicas e de 

grande importância ambiental, passa a ser transformada devido a locação de infraestrutura 

direcionada ao desenvolvimento da atividade turística. 

  

6.2 Os megaprojetos turísticos no Rio Grande do Norte 

 

O processo político e econômico sob o papel estratégico do Estado como sustentáculo 

da ordem, regulador e implementador de políticas públicas, espelhado numa política 

desenvolvimentista para o âmbito regional, emplaca na promoção da atividade turística como 

segmento econômico, e, por sua vez, promotora do desenvolvimento regional. Assim, tais 
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políticas projetadas sob o critério de exploração das belezas cênico-paisagísticas e 

potencialidades locais, conduziu na segunda metade da década do século XX, um 

reordenamento do espaço costeiro da Região Nordeste, determinando a implantação de 

investimentos em equipamentos e infraestruturas do segmento hoteleiro na zona costeira, 

desencadeando um processo de mudanças no ambiente natural e no social. 

Esse momento aponta para a consolidação, por parte dos respectivos governos 

estaduais, autorizada pelo governo federal, de uma política de implantação de megaprojetos 

turísticos no litoral do Nordeste, iniciada nos anos de 1970, emergindo como solução 

econômica viável na promoção do desenvolvimento, considerada como, sendo capaz de 

corrigir os graves problemas socioeconômicos que perdurava na região. Desse modo, a ação 

do Estado, via políticas públicas, conduz uma estrutura de conexão vinculada ao processo 

econômico, respaldado no campo do turismo. 

Nesse momento, de acordo com Cruz (1995) os governos dos estados nordestinos, 

ciente da necessidade de investir no setor turístico, colocam-se a frente da iniciativa privada 

assumindo o papel de empreendedores e inscreve a atividade turística no processo de 

desenvolvimento em escala estadual. Porém segundo Furtado (2005), a região Nordeste veio 

afirma-se como região turística somente no final dos anos de 1970, em detrimento do 

insucesso das ações dos governos que tinham por objetivo a industrialização dessa região. 

Nesse contexto, a região Nordeste representada pelas suas capitais e principais centros 

urbanos inseridos na zona costeira, passa a ser o cenário, mediante localização geográfica e 

características naturais, para as propostas das políticas públicas regionais do turismo que 

emergem, associando as potencialidades dos recursos naturais do ambiente costeiro, as 

estratégias do discurso para o desenvolvimento regional, respaldado na atividade turística. 

A política dos megaprojetos turísticos, consolidada no litoral do Nordeste do Brasil, foi 

responsável pela ocupação da zona costeira, representado pela instalação dos respectivos 

megaempreendimentos como o Projeto Linha Verde no litoral Norte da Bahia (BA), o Projeto 

Costa Dourada que abarca o litoral entre as cidades de Recife (PE) e Maceió (AL), o Projeto 

Cabo Branco no litoral Sul de João Pessoa (PB), o Projeto Orla em Aracaju (SE), o 

PRODETURIS no litoral do Ceará e o Projeto Parque das Dunas-Via Costeira no litoral de 

Natal (RN) (CRUZ, 1995). 

Tais projetos, além de proporem estratégias para o desenvolvimento socioeconômico no 

Nordeste, propunha ordenar a ocupação da zona costeira para o uso do turismo e do lazer, 

concentrando os empreendimentos e, por conseguinte, sugeria diminuir os custos sobre a 

implantação da infraestrutura básica, beneficiando diretamente o poder público em razão do 
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adensamento institucional da atividade, resultando numa melhor operacionalidade no 

gerenciamento dos serviços, interessando diretamente o setor privado (CRUZ, 1995). 

Nesse contexto, o Rio Grande do Norte se insere no cenário da política dos 

megaprojetos turísticos regionais iniciados nos anos de 1970, sob a instituição de políticas 

públicas de cunho federal, estadual e municipal. 

O Projeto Parque das Dunas/Via Costeira (chamado popularmente de Via Costeira) foi 

autorizado sob o regime de aforamento, destinado a execução do plano urbanístico do 

município de Natal pelo Decreto Federal N° 82.699 de 22/11/1978. Anteriormente, o então 

governador do estado Tarcísio Maia assinou o Decreto Estadual N° 7.237 em 22/11/1977, 

declarando de utilidade pública, para fins de desapropriação no município de Natal, os bens 

situados na área das dunas adjacente ao Oceano Atlântico. Em 19 de janeiro de 1979 o Projeto 

Via Costeira foi elaborado e aprovado pelo Decreto Estadual N° 7.538. 

A Via Costeira perfaz uma extensão de 8,5 Km do litoral de Natal, esta situada entre as 

praias de Areia Preta e Ponta Negra, institui o marco da inserção do município de Natal nos 

projetos dos megaempreendimentos para a expansão do turismo. Assim, a construção dos 

hotéis na Via Costeira inaugura uma nova fase de ocupação da orla da capital para a atividade 

turística no Estado e define a cidade de Natal no âmbito do desenvolvimento local, regional e 

nacional. 

Sob o estabelecimento de políticas públicas governamentais de ambas as esferas, 

considerando o processo de idealização, planejamento, execução, inauguração e reformulação, 

a construção da via Costeira atravessou a gestão de cinco governadores entre os anos de 1975-

1990 (Furtado, 2005). Entretanto, a implantação dos empreendimentos hoteleiros abrange dois 

momentos: a década de 1980 e a década de 1990. 

A Via Costeira interliga duas das maiores praias urbanas da cidade de Natal – Areia 

Preta e Ponta Negra, interligando a zona Leste a zona Sul. Contudo, a fileira dos hotéis foi 

implantado sobre um ecossistema dunar de valor ímpar para a qualidade ambiental da cidade, 

uma vez que, esse ecossistema é responsável pelo abastecimento e renovação das águas dos 

aquíferos. Como aponta Fonseca (2005), tal fato mostra que o modelo adotado pelos gestores 

públicos, na implantação dos empreendimentos destinados ao desenvolvimento do turismo 

potiguar, desde o início, não constituiu uma preocupação com a qualidade ambiental, como 

parte central das políticas públicas destinadas a locação dos megaempreendimentos. 

O encravamento destes hotéis sobre o ecossistema dunar foi alvo de muitas polêmicas, 

sendo intensamente criticado pela população local, passando a gerar movimentos sociais 

urbanos de grande expressividade. Diante dos movimentos populares, contrário ao projeto Via 
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Costeira, que considerava o projeto como uma ação que vinha a destruir o ecossistema dunar 

e privatizar a área, estabelecendo a elitização e, por conseguinte, a segregação social, o poder 

público na tentativa de desarmar tais movimentos, através do Decreto Estadual nº 7.538 de 19 

de janeiro de 1979, aprovou o regulamento do Parque das Dunas como a primeira Unidade de 

Conservação do Rio Grande do Norte, já criado pelo Decreto Estadual Nº 7.237 de 22 de 

novembro de 1977, no bojo do megaprojeto turístico Parque das Dunas/Via Costeira, 

assegurando entre outras providências, proteger o valor paisagístico, geológico e 

geomorfológico das dunas e conter o crescimento da ocupação desordenada aos seus 

arredores, promovendo a melhoria das condições de urbanização. Ainda sobre essa temática, 

após a Lei Nº 6.789 de 14 de julho de 1995, a denominação do Parque foi alterado para 

Parque Estadual Dunas de Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”. Tal fato serviu como um 

“calar de boca” e dispersão das críticas, por parte da população, contra o Projeto Via Costeira. 

O Projeto Parque da Dunas/Via Costeira foi traçada as bases no governo de Tarcísio 

Maia e inaugurado no governo de Lavoisier Maia, em 15 de março de 1983. Entretanto, o 

projeto foi reformulado por várias vezes entre 1983 a 1993, fato que mostra o jogo de 

interesse do poder público em formular estratégias, ainda mais atrativas para a iniciativa 

privada, para que os empresários optassem em investir na área em questão. 

Conforme aponta Fonseca (2005), a proposta inicial do projeto, compreendia três 

unidades turísticas, ocupadas com a construção de cinco hotéis de cinco estrelas com quinze 

andares, áreas de preservação ambiental e outros usos como: o Instituto de Biologia Marinha, 

nas suas extremidades o Centro de Convenções e a residência oficial do governador, 

restaurantes, entre outros equipamentos de lazer. Na primeira reformulação, foi alterado o 

número de hotéis passando de 5 (cinco) para 12 (doze), os projetos foram horizontalizados de 

modo que as unidades hoteleiras com 15 (quinze) andares cada um, deveriam ter no máximo 

três andares, com redução também na categoria que seriam de cinco estrelas, passariam a ser 

de quatro e três estrelas. 

Na segunda reformulação, o número de hotéis foi ampliado de 12 (doze) para 20 (vinte), 

através da Lei Estadual Nº 5.537/1986. Nessa modificação foram reservadas áreas para 

proteção ambiental, como também, a construção de um shopping center e de um parque 

aquático. Entretanto, nessa modificação os registros dos terrenos foram feitos pela 

EMPROTURN de maneira irregular, deixando margem para outra regulamentação (SOUZA, 

2008). 

A terceira reformulação ocorreu no governo de Geraldo Melo, através da Lei Nº 

5.826/1988 e do Decreto Estadual Nº 10.302/1989, disciplinando a ocupação da Via Costeira, 
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retornando o número de hotéis para 12 (doze), sem contar com os hotéis Barreira Roxa e o 

Porto do Mar. Cabe destacar o jogo de interesse do governo em privilegiar seus partidários, 

onde algumas áreas que foram revertidas ao patrimônio da Empresa de Promoção Turística do 

Rio Grande do Norte (EMPROTURN), foram concedidas a grupos econômicos ligados ao 

governador. A última reformulação do projeto ocorreu no governo de José Agripino Maia, 

através da Lei Estadual Nº 6.379/1993. Nessa reformulação o número de áreas destinado para 

construção dos hotéis, passou de 12 (doze) para 19 (dezenove), com exceção das áreas 

ocupadas pelos hotéis Barreira Roxa e Porto do Mar. Nesse momento o conceito de 

preservação ecológica é substituído pelo conceito de conservação ambiental (SOUZA, 2008). 

Mediante resalvas, observa-se que as modificações feitas no projeto de ocupação do 

solo da Via Costeira, existiram apenas com o real jogo de interesse por parte do governo, em 

conceder aos grupos econômicos, com estreita ligação ao seu governo, uma parcela do terreno 

desta área privilegiada do espaço urbano de Natal. Pois as propostas de urbanização contidas 

no projeto, se resumiu na ocupação da área por uma fileira de hotéis para alavancar a 

atividade turística na cidade no contexto regional e nacional, que até então se apresentava 

incipiente. 

Outro fator, que segundo Fonseca (2005), despertou o interesse dos empresários locais 

em se tornarem potenciais investidores na Via Costeira, esteve relacionado ao baixo preço dos 

terrenos nessa área altamente valorizada. Conforme a autora (Op. cit.) o preço do m² da área 

foi negociado entre US$ 0,68 e US$ 5,60 (com exceção do lote do Hotel Jatiúca – US$ 

21,49), enquanto que, no início da década de 1990, em Ponta Negra localizada visinha a Via 

Costeira, o m² era negociado a US$ 55,00 e na área periférica de Natal a US$ 8,00. Com essa 

reformulação alguns empresários locais começaram a operar seu capital na área e em 

dezembro de 1984, foi inaugurado o primeiro hotel na Via Costeira – o Natal Mar Hotel, com 

categoria três estrelas. 

A inauguração da Via Costeira ocorreu sem regulamentação da área para a 

comercialização dos terrenos com o capital privado e sem uma lei específica para o uso e 

ocupação do solo, nos quais, segundo Cruz (2000), foram incluídas áreas de preservação e 

terrenos de marinha. De acordo com a autora (Op. cit.) as reformulações tinha a finalidade de 

regulamentar o que na prática já estava feito, nisso as negociações dos terrenos ultrapassavam 

o previsto, extinguindo áreas de preservação, transformando-as em unidades especiais para a 

construção de hotéis e equipamentos de animação urbano/turístico. 

Cabe destacar que de acordo com a legislação em vigor, que já tratava da proteção dos 

recursos localizados na zona costeira, antecedendo o período da instituição do Plano Nacional 



98 
 

de Gerenciamento Costeiro, instituído no ano de 1988, que prioriza a conservação e proteção 

dos recursos naturais costeiros em razão do uso e ocupação, existia o Código Florestal de 

1965 e o Plano Diretor de Natal de 1974, os quais já atribuíam como APP às dunas vegetadas 

e as bordas de tabuleiros/falésias. No entanto, a revelia desses dois instrumentos legislativos, 

um de âmbito federal e o outro de âmbito municipal, o megaprojeto turístico Via Costeira foi 

implantado sob estratégias do poder público, objetivando atrair o capital privado dos grupos 

econômicos, para a ocupação de toda a linha de costa entre a via de rolamento e o mar com a 

construção dos hotéis, gerando instabilidade e descaracterizando o sistema dunar, devido o 

desmonte e o corte no sopé destas unidades, conduzindo a degradação dos recursos desta área 

litorânea e, consequentemente, alterando a paisagem local. 

Pelo pressuposto, é importante considerar que a doação dos terrenos da Via Costeira 

aconteceu sem um ordenamento do solo para orientar a instalação dos empreendimentos 

hoteleiros, fato que ocorre somente em 1994. Assim, cabe mencionar que, o parcelamento do 

solo que compreende a área da Via Costeira, aconteceu sem uma visão de proteção dos 

recursos naturais ou simplesmente ocorreu de forma extremamente limitada ao longo de duas 

décadas, de 1980 a 1990. Neste período foram inaugurados os empreendimentos hoteleiros 

inseridos diretamente sobre as geofácies (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – lista dos hotéis construídos na Via Costeira nas décadas de 1980 e 1990. 

Empreendimentos inaugurados no período 

dos anos de 1980 

Empreendimentos inaugurados no período 

dos anos de 1990 

Natal Mar Hotel Hotel Parque da Costeira 

Barreira Roxa Ocean Palace Hotel 

Vale das Cascatas Hotel Porto do Mar 

Hotel Vila do Mar Pirâmide Palace Hotel 

Hotel Marsol Beach Resort Serhs Natal Grande Hotel 

Imirá Plaza Hotel Pestana Natal Beach Resort 

 Cervejaria Continental 

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com a pesquisa. 

 

A instalação destes empreendimentos, constituindo uma fileira de hotéis, onde cada um 

ocuparam grandes áreas no trecho entre a via de rolamento (RN-301, correspondente a 

Avenida Senador Dinarte Mariz) e o mar, ocorreram sem restrições e ausentes de medidas 

mitigadoras e de qualquer forma de conservação em prol da sustentabilidade, sobre as 



99 
 

unidades geoambientais compostas, principalmente, por dunas fixas e dunas expostas, 

limitando-se com a face de praia (Figura 13). 
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Figura 13 – Mapa de uso e ocupação. Carta imagem da Via Costeira e imagem de satélite da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com a pesquisa.
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Com base no mapa de uso e ocupação, observa-se que as construções estão distribuídas 

por toda a área da Via Costeira, sendo que na parte A do mapa as construções ocupam uma 

área equivalente a 170.592.419 m², enquanto na parte B essas ocupações chegam a 

168.380.240 m², em algumas áreas esses empreendimentos de hotelaria se estendem em 

direção à face de praia. É importante mencionar que a ocupação da Via Costeira, pautada no 

interesse privado em detrimento do interesse coletivo, estabeleceu na área a materialização da 

paisagem e supressão das geofácies já previstas como APP pela legislação vigente no período 

de construção dos empreendimentos hoteleiros, conduzindo impactos irreversíveis. 

Durante o período que ocorreu a construção e inauguração dos hotéis, com o objetivo de 

regulamentar o parcelamento desta área para o uso e ocupação do solo, a área da Via Costeira 

veio ser ordenada para o uso e ocupação, através do Plano Diretor de 1984, sendo considerada 

como Zona de Interesse Turístico (ZET). Entretanto, a regulamentação somente ocorreu 

através da Lei Municipal nº 4.547/1994, dez anos após a instituição do Plano Diretor e que foi 

modificada pela Lei Complementar nº 30/2000. 

Tal fato implica que, a implantação dos empreendimentos na Via Costeira, inaugura o 

interesse da promoção do uso e ocupação do solo da área costeira, beneficiando o setor 

privado e sem adotar medidas de preservação dos recursos naturais e o patrimônio público 

ambiental, como também, contrapondo o interesse social pautado na coletividade sobre uma 

área ambientalmente frágil e com funções ambientais e paisagísticas essenciais para a 

população e a cidade. 
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6.3 Identificação dos impactos ambientais negativos na via costeira 

 

A identificação e avaliação dos impactos ambientais na zona costeira, seja de ordem 

natural ou em detrimento das diversas atividades humanas, constituem um importante artefato 

de estudo ligado à questão ambiental. 

De acordo com Vasconcelos et al (2012) o diagnóstico de impacto ambiental não é uma 

tarefa simples, sendo necessário uma equipe multidisciplinar. Pautado a essas dificuldades, o 

certo diante da problemática gerada, são as transformações acometidas no meio físico, em 

face às construções realizadas, o desmatamento e, sobretudo, pela perda da fauna associada à 

redução do potencial ecológico. 

A intervenção humana sobre o ambiente a sua volta gera modificações, transformando-o 

de acordo com suas necessidades. O resultado dessas ações é facilmente perceptível por todo 

o ambiente (BASTOS; FREITAS, 2002). 

Nesta pesquisa, a investigação sobre os impactos ambientais negativos do recorte 

espacial estudado, reveste-se em um fator importante no conhecimento da situação atual do 

ambiente costeiro, em especial na Via Costeira que constitui o litoral do município de Natal, 

diante da interação entre as ações humanas com este ambiente, pautado numa ação 

exploratória dos recursos naturais, com fins desenvolvimentistas. 

A implantação dos megaempreendimentos na Via Costeira tem sido responsável pelo 

desencadeamento de uma série de problemas ambientais que comprometem seriamente a 

estabilidade das geofácies que constituem as unidades geoambientais inseridas nesta área. É 

importante ressaltar que a apropriação desta área costeira, por parte dos empreendimentos, 

além de gerar conflitos de ordem ambiental tem causado uma gama de impactos de ordem 

social. 

As diversas ações antrópicas realizadas e que se materializam na Via Costeira, 

constituem no fator que está diretamente ligado a origem dos impactos. Com efeito, os 

impactos originados e/ou intensificados em detrimento dessas atividades, implicam em 

alterações significativas da dinâmica do quadro natural da área e do seu entorno, conduzindo 

modificação e transformação do ambiente e, consequentemente, na mudança das unidades da 

paisagem. Através das observações feitas in loco, foi possível constatar um número 

significativo dos principais impactos ambientais, apresentados no quadro a seguir (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Principais impactos ambientais identificados na área da pesquisa. 

AÇÕES IMPACTANTES IMPLICAÇÕES DOS IMPACTOS NA ÁREA 

Construção dos hotéis sobre 
as dunas frontais 

- Supressão da cobertura vegetal; 

- Impermeabilização do solo; 

- Alteração do escoamento pluvial; 

- Alteração do padrão de drenagem; 

- Intensificação do processo erosivo; 

- Alteração no fluxo sedimentar eólico; 

- Modificação da morfologia local; 

- Degradação da paisagem. 

Construção de muros de 
contenção em proteção ao 

patrimônio particular devido 
o processo erosivo  

- Desmonte de dunas; 

- Modificação da morfologia local; 

- Degradação da paisagem. 

Descaracterização das dunas 

- Rebaixamento das dunas devido o fluxo de transeuntes 

sobre elas; 

- Escorregamento dos sedimentos das dunas em direção à 

face de praia; 

- Desmonte de dunas; 

- Construção de rampas de acesso aos hotéis frente às dunas; 

- modificação da morfologia local; 

- Descaracterização da paisagem. 

Emissão de efluentes 

- Contaminação das águas; 

- Contaminação da praia; 

- Diminuição da qualidade ambiental. 

Descarte de resíduos sólidos 

- Contaminação das águas; 

- Proliferação de insetos e roedores; 

- Transformação da paisagem. 

Alteração da cobertura 
vegetal  

- Cultivo de plantas exóticas; 

- Redução da cobertura vegetal nativa; 

- Transformação da paisagem. 
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Uso privado da área e a 
Falta de acessos 

- Pouca oferta de transporte coletivo; 

- Dificuldade de a população local frequentar e chegar a área 

de uso comum do povo para recreação e lazer; 

- Redução acentuada da utilização da área pela população 

local para recreação e lazer; 

- Degradação das dunas 

Alteração da paisagem 
natural 

- Degradação do meio ambiente. 

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com a pesquisa. 

 

Mediante listagem, torna-se importante abordar estes impactos, identificados no check-

list, avaliando e qualificando por meio da aplicação dos atributos e parâmetros, com o 

objetivo de apresentar o grau de influência destes na faixa de praia da Via Costeira. A 

descrição de forma compendiada será assinalada pela construção dos hotéis nas dunas 

frontais; construção de muros de contenção em proteção ao patrimônio particular devido o 

processo erosivo; emissão de efluentes; descaracterização das dunas; descarte de resíduos 

sólidos; alteração da cobertura vegetal e por fim o uso privado da área e a falta de acessos. 

Mas de modo que todos os demais identificados sejam contemplados. Esta descrição justifica-

se devido estes impactos, em razão da sua intensidade, expressarem a causa-efeito das ações 

humanas que contribuírem de forma significativa na alteração e degradação das diferentes 

feições da Via Costeira. 

 

• Construção dos hotéis sobre as dunas frontais 

 

As construções dos empreendimentos hoteleiros na faixa de praia da Via Costeira 

apresenta-se como um fator negligenciado do ponto de vista ambiental, isso pelo fato desta 

área dotada de enormes e indiscutíveis atributos ambientais, em detrimento das suas 

características naturais, apresentando uma intensa dinâmica de processos eólicos e ação das 

ondas, que incidem constantes mudanças na sua feição, por se constituir de várias unidades 

geoambientais que exibem extrema fragilidade, revelando a necessidade de normas de 

proteção, frente às formas de apropriação condicionadas pelas atividades humanas. Desse 

modo, observa-se que a disposição dos grandes empreendimentos impulsionados para o 

incremento da atividade turística tem sido o principal fator norteador para geração de grandes 

conflitos socioambientais, encontrados ao longo da Via Costeira, contribuindo decisivamente, 
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na modificação e descaracterização dos aspectos naturais inseridos ao longo desta faixa 

costeira. 

A classificação desta área como Zona Especial de Interesse Turístico 2 – ZET-2 

condicionou a área como local de alocação de empreendimentos conforme o uso projetado – 

direcionado a atividade turística. Tal critério conduziu uma forte pressão para ocupação da 

área, ficando as estruturas rígidas encravadas diretamente em áreas de dunas frontais da pós-

praia, atribuindo um novo cenário paisagístico a esta faixa de praia (Figura 14). 

 

Figura 14 – Fotografia mostrando um hotel, para exemplificar as estruturas dos hotéis 
assentados no ambiente de dunas confrontando-se com a face de praia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diniz, 2010). 
 

Com base na legislação ambiental, por meio do Código Florestal (1965) que já 

considerou a instituição das dunas fixas como Área de Preservação Permanente - APP e pela 

Resolução CONAMA 303 (2002), o ambiente de dunas, por conferir um ecossistema de 

interesse especial com alta fragilidade ambiental, é definido como Área de Preservação 

Permanente – APP e apresenta restrições quanto ao uso e ocupação do solo em áreas 

constituídas por essas unidades, tendo em vista que estas conferem a função ambiental de 

proteger a qualidade dos recursos hídricos, além de compor um cenário paisagístico ímpar. 

Além destas leis existem outros instrumentos legislativos no âmbito federal, estadual e 

municipal, norteadores da gestão costeira que tratam da questão ambiental e impõem 

restrições as intervenções humanas na zona costeira. 
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Devido a área da Via Costeira ser classificada como ZET 2, as ocupações disposta ao 

longo de toda a orla, são representadas pela verticalização de grandes empreendimentos 

hoteleiros destinados a atividade turística. Desse modo, observa-se que, mesmo com as 

prescrições de proteção estabelecidas na criação da ZET, a magnitude dos empreendimentos 

hoteleiros não é compatível com as devidas necessidades de proteção atribuídas ao patrimônio 

cênico-paisagístico desta orla. 

Cabe destacar que, mesmo se tratando de uma área instituída como ZET, durante o 

período de construção dos empreendimento de hotelaria na Via Costeira, foi instituído em 

1988 o PNGC, que dispõe de normas de preservação na zona costeira, impondo restrições as 

formas de uso e  ocupação do solo, em detrimento da alta suscetibilidade ambiental desta 

unidade. Entretanto, mesmo diante das restrições, sobre o uso e ocupação, advertidas pelo 

Plano, as instalações destes empreendimentos encontram-se assentados sobre o campo de 

dunas frontais localizados na pós-praia e constantemente ampliam suas estruturas 

promovendo a supressão da cobertura vegetal, o desmonte de dunas e, consequentemente, a 

descaracterização destas unidades. Cabe destacar que na sua maioria, as estruturas dos hotéis 

confrontam-se diretamente com a face de praia (Figura 15), ocupando a área de uso comum 

do povo assegurado pelo PNGC e pelo Decreto 5.300 de 2004, ao ponto de não existir a pós-

praia, por uma grande faixa contínua, em frente da maioria dos empreendimentos. 
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Figura 15 – Vista parcial da sequência dos empreendimentos assentados sobre as dunas frontais 
da pós-praia confrontando-se com a face de praia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, novembro/13. 
 

Essa forma de assentamento dos hotéis sobre as dunas frontais tem propiciado diversos 

impactos negativos e diretos do ponto de vista ambiental, tendo em vista ter alterado 

intensamente a morfologia local das suas formas originais, pois em função da implantação 

dessas estruturas, extensas áreas de dunas neste ambiente foram terraplanadas propiciando o 

nivelamento topográfico, para em seguida assentar os empreendimentos. Devido às 

construções dos empreendimentos, estas áreas em grande parte, foram impermeabilizadas, 

impactando diretamente na redução da flora e fauna nativa e, consequentemente, modificando 

o padrão de drenagem, sendo este último concentrado em galerias pluviais. A concentração do 

escoamento superficial das águas pluviais nas galerias, em alguns pontos da praia, tem 

ocasionado o processo de erosão, isso pelo fato deste ambiente ser constituído por material 

friável. Esta característica associada à instalação das galerias tem contribuído para o processo 

erosivo se apresentar cada vez mais expressivo na área (Figuras 16). A expressividade do 

fenômeno da erosão na área é um resultado que estar associado tanto a concentração do 

escoamento superficial, quanto ao avanço das construções em direção a face de praia. 
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Figuras 16 – Fotografias “A” e “B” mostrando o processo de erosão causado pelo escoamento 
superficial concentrado nas galerias. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Foto: Maria Jin-Leine da Silva, foto “A” fevereiro/14 e foto “B” abril/14. 
 

O conjunto destas ações impactantes, em função da ocupação do pós-praia, além de 

serem qualificados como impactos negativos e diretos tornam-se também permanentes e 

irreversíveis, devido estes atuarem diretamente na descaracterização e degradação do cenário 

natural, que uma vez alterado, por mais que implemente medidas mitigadoras e projetos de 

recuperação, o ambiente impactado não terá mais as suas características originais. 

É importante destacar que estas ocupações além de comprometer o padrão 

morfodinâmico do relevo litorâneo, conduzindo a origem e a complexidade de vários 

impactos, compromete intensamente a dinâmica natural desta área costeira. Logo, a sequência 

da ocupação por essas estruturas rígidas de grande porte situadas na pós-praia, observadas in 

loco, chamam particular atenção no que concerne a interrupção do fluxo natural dos 

sedimentos praiais, isso pelo fato dessas edificações atuarem como barreiras artificiais que 

interrompem o transporte eólico do fluxo dos sedimentos em direção as dunas adjacentes, 

manifestando-se diretamente como uma atividade danosa na alimentação e evolução das 

dunas, como também, no equilíbrio morfodinâmico local (Figura 17). 
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Figura 17 – Fotografia mostrando a interrupção do transporte natural dos sedimentos em 
direção às dunas adjacentes, localizadas no Parque das Dunas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, novembro/14. 
 

As observações feitas in loco, destacam que a má localização das ocupações, por parte 

dos hotéis, dispostos sobre as dunas frontais da pós-praia, também se ampliam cada vez mais 

em direção à face de praia, através do uso de decks (Figuras 18 e 19). Tal atitude, por parte 

dos hoteleiros, vai contra o PNGC, o PEGC entre outros instrumentos legislativos que visam à 

proteção dos ecossistemas costeiros e que visa à qualidade ambiental através do 

desenvolvimento sustentável. 
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Figura 18 – Fotografia mostrando a ampliação da estrutura dos empreendimentos através de 
decks em direção à face de praia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-leine da Silva, julho/14. 
 

Figura 19 – Fotografias “A” e “B” com vista dos empreendimentos em ângulos diferentes, 
mostrando o avanço das estruturas dos hotéis sobre a face de praia em forma de decks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, julho/14. 
 

Desse modo, conclui-se que o modelo de ocupação inserido na Via Costeira não se 

apresenta em conformidade com o equilíbrio do meio ambiente, como também atua de forma 

irregular no quadro social ao particularizar uma área, com a ampliação das suas estruturas em 

direção à face de praia, que mediante a legislação federal é de uso comum do povo. 

 

A B 
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• Construção de muros de contenção em proteção ao patrimônio particular devido o 

processo erosivo 

 

Diante do modelo de ocupação inserido na Via Costeira, como também, ao longo de 

praticamente toda orla do município de Natal, os problemas relacionados ao fenômeno da 

erosão costeira são constantes. Mediante a essa problemática, a construção dos muros de 

contenção nas praias do município, torna-se uma prática comum, onde estes são utilizados 

para conter os problemas relacionados ao processo erosivo, que atua sobre as estruturas físicas 

construídas ao longo da orla. Segundo Souza et al (2005), A erosão costeira é um processo 

natural que incide ao longo da linha de costa, seu efeito atinge promontórios, costões 

rochosos, falésias e praias. 

Por sua vez, este processo natural tem o balanço sedimentar negativo como principal 

fator condicionante, mas também são intensificados mediante a forma de ocupação 

desenvolvida na orla costeira. 

De acordo com Brandão (2008) as variações do nível do mar, principalmente, os 

ocorridos no decorrer do Quaternário, apresentam-se como um dos principais fatores 

controladores dos padrões de sedimentação e erosão, responsáveis pela formação das 

planícies costeiras do Brasil. 

Nessa perspectiva, Diniz (2002) ao analisar as obras de Dominguez (1995) e 

Dominguez & Bittencourt (1995), afirma que os processos erosivos ocorridos na costa 

brasileira, não podem ser explicados apenas como consequência do aumento recente do nível 

relativo do mar, mas, sobretudo, por um balanço de sedimentos negativo, principalmente para 

os processos erosivos ocorridos na costa do Nordeste brasileiro. De acordo com o autor (op. 

cit), o litoral oriental potiguar passa, na maior parte de sua extensão, por processos erosivos 

que tem no balanço sedimentar negativo a explicação mais provável para a sua existência. 

Cabe destacar que, quando o suprimento sedimentar que alimenta determinado setor 

costeiro se mantém, tem-se um acréscimo da área continental e a linha de costa avança em 

direção ao mar, ocorrendo o fenômeno denominado de progradação. Por outro lado, quando 

ocorre a redução no volume do suprimento sedimentar, a linha de costa tende a recuar 

continente adentro suprimindo uma porção da área continental, ocorrendo o processo de 

erosão costeira. Entretanto, a dinâmica dos processos naturais costeiros, associados às 

intervenções humanas, vão atuar de forma direta e indiretamente na variação da linha de 

costa. 
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De acordo com Clark (1993, apud SOUZA et al, 2005), as áreas que podem ser 

consideradas com problemas de erosão são as que apresentam pelo menos uma das seguintes 

características: elevadas taxas de erosão ou erosão expressiva recente; baixas ou moderadas 

taxas de erosão em praias que possuem estreita faixa de areia, localizadas em áreas com alto 

índice de urbanização; e praias que foram recuperadas artificialmente e que necessitam seguir 

um cronograma de manutenção. 

Na Via Costeira, em função da alta energia das marés, principalmente no período das 

marés de sizígia, condicionam um forte processo erosivo. Com efeito, essa dinâmica das 

marés associado a forma de ocupação que foi instalado na Via Costeira, onde a maioria da 

estrutura dos empreendimentos hoteleiros estão encravados confrontado-se diretamente com a 

face de praia ou sobre as dunas frontais da pós-praia que estão diretamente sobre forte 

influência destas marés, os impactos relacionados ao processo erosivo são constantes e 

intensificados. 

Diante da problemática, como medida de contenção ao fenômeno da erosão, que tende a 

destruir as estruturas físicas dos empreendimentos hoteleiros que estão instalados em contato 

com a face de praia e diretamente sobre a ação das marés, os proprietários destes hotéis 

constroem muros de contenção como medida de proteção ao seu patrimônio, objetivando 

mitigar o processo erosivo sobre os seus empreendimentos (Figura 20). 

 

Figura 20 – Fotografia “A” e “B” com vista parcial dos muros de alvenaria que são construídos 
pelos hoteleiros para conter a erosão sobre o seu patrimônio particular.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, julho/14. 
 

Dessa forma, a partir das observações feitas in loco, conclui-se que a ação por parte dos 

proprietários dos hotéis, que constroem essas estruturas com o objetivo de conter o processo 

erosivo, não constitui uma ação eficaz, pelo fato de não mitigar o processo erosivo, mas 

A B 
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conter apenas a erosão sobre os seus empreendimentos. Essas ações, além de não conter a 

erosão na área, originam impactos negativos de grande expressividade que atuam diretamente 

na modificação da morfologia local, como também, na degradação do valor cênico-

paisagístico da Via Costeira, passando a gerar uma problemática irreversível. 

Cabe mencionar que a erosão costeira causa várias consequências, podendo destacar a 

redução da largura da praia, a perda e desequilíbrio de habitats naturais, aumento na 

frequência de inundações devido às ressacas, avanço da intrusão salina no aquífero costeiro, 

destruição severa das estruturas rígidas construídas pelo homem e, sobretudo a perda do valor 

paisagístico e do potencial turístico da região. Entretanto, a problemática da erosão merece 

atenção mesmo quando ocorre em locais não habitados pelo ser humano, pois nestes locais 

terrenos são perdidos podendo levar ao colapso importantes ecossistemas costeiros, como 

dunas, manguezais e vegetação de restinga (SOUZA et al, 2005). Em termos gerais, as 

consequências advindas do processo erosivo na zana costeira, só são percebidos como 

problemas, apenas quando ameaçam as atividades humanas. 

Contudo, os problemas gerados pelo processo erosivo na zona costeira, devem ser 

gerenciados de forma adequada à área e que os resultados venham beneficiar o coletivo. 

Tamanha problemática não deve ser conduzida por ações individuais, visando o interesse 

particular de cada empreendedor que atua sobre uma área de uso comum da população. 

 

• Emissão de efluentes 

 

Dentre o número significativo de impactos identificados na Via Costeira está incluso a 

emissão de esgotos na praia. Cabe destacar que toda a extensão da Via Costeira é provida de 

saneamento, portanto, os fluxos de esgotos devem ser dispostos nas galerias coletoras de 

efluentes para assim garantir a qualidade ambiental dos recursos costeiros. Entretanto, 

ocorrendo à revelia e contrária às leis que trata do gerenciamento costeiro e de saneamento 

básico, o lançamento de água servida no ambiente da praia é visível e constante. As 

observações in loco somadas ao registro com fotografias constatam o número de tubulações 

que servem para lançamento das águas servida dos hotéis diretamente na praia. Em alguns 

hotéis essas prática ocorre por meio de emissários, onde as tubulações são instaladas de forma 

submersa atravessando toda a face da praia até o antepraia onde são lançados os efluentes. 

Esses emissários ficam visíveis apenas no período que ocorre a erosão e transporte dos 

sedimentos pela dinâmica das marés, mas de forma camuflada, em meio aos arenitos praias e 

apenas no momento da maré vazante (Figura 21). 
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Figura 21 – Fotografia “A” mostrando o emissário de esgoto parcialmente encoberto pelos 
sedimentos praiais no momento da maré vazante. Fotografia “B”, mostrando o emissário de 
esgoto camuflado entre os arenitos praias (beachrocks), no momento da maré baixa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, junho/14 e outubro /13. 
 

Tal procedimento lança os efluentes diretamente nas águas do mar sem a percepção da 

população. Associado a essa forma de lançamento de efluentes, por parte dos hotéis, existem 

outras tubulações que saem abertamente dos hotéis e lançam as águas servidas diretamente na 

face de praia (Figuras 22 e 23). 

 

Figura 22– fotografia com flagrante no momento em que o hotel despeja esgoto diretamente na 
face de praia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Foto: Maria Jin-Leine da Silva, julho/14. 
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Figura 23 – Fotografia registrando lançamento de esgoto, realizado pelo hotel, diretamente na 
face de praia. 
   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Maria Jin-Leine da Silva, março/14. 
 

É importante destacar que o número significativo de dispersão das águas servidas ao 

longo de toda praia, repercute de forma impactante no ecossistema praial, pois acarreta a 

diminuição da qualidade do atributo lazer neste ambiente, por conduzir tanto a contaminação 

dos sedimentos da praia, quanto das águas do mar, refletindo diretamente na questão da 

balneabilidade da praia e, consequentemente, na saúde dos banhistas que frequentam esta 

localidade. 

 

• Descaracterização das dunas 

 

As formações dunares constitui um dos principais elementos representativo da paisagem 

da Via Costeira, sotopostas sobre as rochas da Formação Barreiras, estas são constituídas por 

dunas fixas e/ou semifixas recobertas pela vegetação e por dunas móveis destituídas da 

cobertura vegetal. É importante destacar que pela sua própria natureza as dunas apresentam 

grande fragilidade, tornando-se susceptível a diversas formas de impactos, principalmente, 

mediante a interferência de atividades antrópicas. 
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A definição desta área para o desenvolvimento da atividade turística tem conduzido as 

formações dunares, assim como os demais ecossistemas inseridos na Via Costeira, a 

processos impactantes e a consequente degradação das suas formações originais. 

Nesse contexto, as construções dos megaempreendimentos que se deram sobre as 

continuas formações de dunas frontais da área, enquadram-se como a atividade norteadora dos 

diversos impactos encontrados nesta faixa de praia. Isso pelo fato destas construções 

conduzirem a alteração da morfologia da área devido a terraplenagem, além de acarretarem o 

desmatamento interferindo na expansão da flora nativa. Com efeito, a construção dos 

megaempreendimentos tende a impermeabilizar extensas áreas do solo, conduzindo o desvio 

de drenagem, entre outros. Devido à implantação destas estruturas, as dunas têm sido afetadas 

por impactos negativos e irreversíveis. 

Somado a essas problemáticas, as observações in loco constatam, que devido à intensa 

energia das marés e em função da forma como estão arranjados os empreendimentos – 

confrontando-se com a face de praia, as estruturas dos imóveis, principalmente, as de acesso a 

praia, constantemente, tende a ser destruídas, mediante a intensa dinâmica das marés e pelo 

soterramento devido o processo natural de deposição de areia na praia. O que pode ser 

observado foi que a destruição dessas estruturas tem sido um fator que conduziu ações 

aumentado o número de impactos principalmente no contexto da conservação das dunas e da 

paisagem litorânea. 

Mediante as observações feitas no local registraram que as ações, por parte dos 

empresários donos dos empreendimentos, geram impactos, sobre as dunas, de caráter negativo 

que se tornam irreversíveis. Diante da má localização dos hotéis, mediante o contexto 

ambiental e dinâmico da praia, as estruturas de acesso a face de praia são destruídas e como 

medidas de contenção a ação destrutiva das marés, os donos dos hotéis passaram a construir 

rampas em alvenaria, substituindo as que existiam anteriormente e que foram quebradas pela 

dinâmica das marés, para assim, conduzir o acesso dos turistas à praia (Figuras 24 e 25). 
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Figura 24 – Fotografia “A” mostrando o início do corte da duna com o único objetivo de 
construir uma rampa de acesso do hotel para a face de praia. Fotografias “B”, “C” e “D” 
mostrando o avanço e conclusão da obra. 

 

 

 

 

 

 
 
 

        

 

Foto: Maria Jin-Leine da Silva, setembro e outubro/13 e fevereiro e julho/14. 
 

Figura 25 – Fotografias “A” e “B” mostrando o desmonte da duna para construção de uma 
rampa de acesso do hotel para a face de praia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto “A”: Maria Jin-Leine da Silva, dezembro/14 e foto “B”: Dalton, dezembro/14. 
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A adoção de tais medidas apresenta-se como um fator que condiciona grandes impactos 

nas dunas frontais, pois para a construção dessas estruturas, as dunas são cortadas e 

desmontadas. Logo, essas ações condiciona a evolução das formas de degradação ambiental 

da paisagem da faixa de praia da Via Costeira. Isso pelo fato desta atitude, por parte dos 

empresários, ser realizada sem os devidos cuidados com a conservação do ambiente costeiro. 

Mediante observações e registro fotográfico apresentado, para a construção dessas estruturas 

rígidas, que servem de acesso do hotel para a praia, a duna frontal foi destruída em quase 

cinquenta por cento da formação que existia anteriormente. É importante registrar que em 

detrimento das suas características naturais, as dunas se constituem como unidades ambientais 

frágeis e com alta sensibilidade as alterações decorrentes dos impactos naturais e, 

principalmente, aos provocados pelas atividades humanas e esta ação tem definido impactos 

diretos e irreversíveis, em razão da forte descaracterização nestas unidades. 

Entre os diversos impactos ocorridos na Via Costeira, atualmente, algumas ações 

humanas ganham destaque em ocasionar a descaracterização das dunas. Em alguns trechos ao 

longo desta orla que não são ocupados pelos hotéis, vem sendo utilizadas como espaço para 

práticas desportivas, tanto para esporte radical como para treinos funcionais. A prática desses 

esportes, principalmente o último são recentes na cidade de Natal e os esportistas buscam as 

praias para praticá-los. 

Na praia da Via Costeira por não existir uma urbanização adequada com espaços 

destinados ao lazer e a recreação e para prática desses esportes pela população, os esportistas 

procuram as localidades não edificadas da praia e estas localidades são justamente as áreas de 

dunas que a população utiliza como local e instrumento para executarem essas atividades 

(Figura 26). 
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Figura 26 – Fotografias “A”, “B”, “C” e “D” mostran do parcialmente o processo de degradação 
das dunas, devido a prática de esporte ausente de qualquer ação mitigadora para conservação 
das dunas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Maria Jin-Leine da Silva, junho e julho/14. 
 

A execução dessas atividades sem planejamento tem comprometido diretamente a 

morfologia das dunas de forma negativa, isso pelo fato dessas atividades causarem o 

rebaixamento destas unidades, como também, intensificarem o escorregamento dos 

sedimentos das dunas em direção ao pós-praia, devido o número significativo do fluxo de 

pessoas diretamente sobre as dunas para praticar este esporte. Somado a intensidade dessa 

atividade, cabe destacar que o rebaixamento e escorregamento das dunas, também está 

atrelado a falta de acessos a praia, pois na falta destes a população utilizam as dunas como via 

de acesso causando a desconfiguração das mesmas (Figura 27). 
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Figura 27 – Vista parcial das dunas apresentando a desconfiguração na sua morfologia em 
função do intenso escorregamento dos sedimentos, devido o fluxo dos transeuntes que utilizam 
estas unidades como via de acesso a praia, causando o rebaixamento das mesmas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, dezembro/13. 
 

Com efeito, o uso permanente desses recursos sem o devido planejamento adequado 

para a execução dessas práticas desportiva e outras atividades, enquadra-se no conjunto de 

ações que impactam e condicionam a descaracterização das dunas, não ficando distante das 

ocupações pelos empreendimentos, uma vez que, como qualquer outra forma de uso e 

ocupação sobre essas unidades, o desempenho dessas atividades potencializam a ocorrência e 

alteração do ambiente, em virtude desta prática ser responsável por impactos diretos e 

irreversíveis, principalmente aos relacionado ao valor paisagístico da área. 

 

• Descarte de resíduos sólidos 

 

Um fator proeminente das diversas formas de uso e ocupação e que está diretamente 

ligado à degradação do ambiente costeiro, condiz à disposição de resíduos sólidos de forma 

inadequada. A geração e disposição desses resíduos nas praias do município de Natal 

consistem numa prática social que tem se tornado numa atitude banal, desempenhada 

constantemente por uma grande parcela da população que frequentam as praias do município. 
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É importante mencionar que esta atitude condiciona implicações de ordem ambiental e 

social refletindo em impactos complexos de grande magnitude, sobretudo, na qualidade 

ambiental de todo o ecossistema litorâneo. 

Na Via Costeira, a geração e disposição dos resíduos sólidos de forma inadequada é 

uma atividade praticada pelos frequentadores assíduos, como também, pela parcela de 

frequentadores temporários. As atividades de campo constata que o descarte desses resíduos 

ocorre em todos os compartimentos da praia e são compostos por uma grande variedade de 

objetos, variando desde os resíduos provenientes de matéria orgânica, plásticos, vidros e 

metais, entre outros. Muitos desses resíduos passam por um longo período expostos na praia, 

chegando a passar pelo processo de fragmentação e/ou decomposição, principalmente os da 

categoria: vidro, plásticos e metais (Figura 28), colocando os banhistas/frequentadores em 

risco de acidentes. 

 

Figura 28 – Fotografias “A” e “B” mostrando o acúmulo de resíduos sólidos expostos na face de 
praia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Maria Jin-Leine da Silva, fevereiro e junho/14. 
  

Além de expor os frequentadores da praia a risco de acidentes, a disposição incorreta 

desses resíduos reflete em impactos negativos e diretos, afetando consideravelmente a 

qualidade ambiental da praia, conduzindo a uma consequente degradação do ecossistema que 

constitui a Via Costeira em razão da sua fragilidade ambiental. Ressalva-se que essa forma de 

degradação manifesta-se diretamente na alteração da parte estética e visual da praia, isso pelo 

fato do efeito dessa ação, assim como os outros impactos, incorporar o seu produto como 

parte integrante da paisagem. 

As observações in loco permitiram identificar que a disposição de resíduos na Via 

Costeira ocorre por toda a praia, mas existe locais onde o descarte destes ocorre em maior 

quantidade. Destes locais, cabe destacar a área onde funcionava o antigo clube Vale das 

A B 



122 
 

Cascatas. Nesta área não existem edificações, apenas algumas ruínas do que sobrou do antigo 

clube e as piscinas do empreendimento. Entretanto, por este local conservar um ambiente 

arborizado por plantas exóticas a beira mar, atrai um número significativo da população entre 

turistas, visitantes e banhistas, sendo utilizado para diversas atividades, principalmente como 

cenário fotográfico e local de encontro recreativo e de lazer, estes últimos sendo realizado na 

sua maioria pela população com baixo valor aquisitivo, sobretudo nos finais de semana. A 

prática dessas atividades descarta de forma inadequada uma quantidade significativa de 

resíduos sólidos dos variados tipos, por parte dos visitantes. Cabe salientar que o descarte 

inadequado do lixo, ocorre também pelo fato de não dispor na área de um local adequado para 

o destino dos resíduos (Figura 29). 

 

Figura 29 – Fotografias “A” e “B” mostrando o acúmulo de resíduos sólidos na área do antigo 
Vale das Cascatas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Maria Jin-Leine da Silva, agosto e dezembro/14. 
 

Contudo, esta área por ser tida como deserta no contexto urbano da cidade, o lixo 

permanece no local por um longo período, causando impactos negativos que afeta diretamente 

os recursos naturais, em especial as dunas, a flora, fauna e a consequente contaminação das 

águas, proliferação de insetos e roedores e a transformação da paisagem local. Mediante 

constatação, fica claro que produção e descarte de forma incorreta dos resíduos sólidos não 

fica alheia à realidade impactante presenciada na via costeira. 

É importante reconhecer que as atividades humanas, principalmente, de cunho turístico 

e de lazer, quando realizadas no ambiente costeiro, em especial em áreas semi-isoladas como 

é o caso da Via Costeira, sem o planejamento adequado, alheio e desprovido de áreas 

projetadas com fins ao lazer e recreação da população local, sem considerar a forma e a 

intensidade da atividade praticada, sem considerar a capacidade de suporte do local, 

atendendo apenas a implantação da atividade turística, tem como resultado, diversos impactos 

A B 



123 
 

ambientais complexos colocando em risco todo ecossistema, que por seu valor ambiental 

deveriam ser protegidos. 

 

• Alteração da cobertura vegetal 

 

Sobre a cobertura vegetal, não há o que questionar que o seu efeito reflete diretamente 

na proteção do solo, no equilíbrio do balanço hídrico, entre outros benefícios. Em se tratando 

da zona litorânea, somado ao já citado, a ação da cobertura vegetal está diretamente ligada a 

fixação das dunas e a ação abrasiva dos ventos sobre estas unidades, devido a sua intensidade 

nesta área. 

O valor cênico paisagístico contido nesta faixa costeira passou a ser impactado com a 

introdução dos empreendimentos hoteleiros para o setor turístico, fator que condicionou a 

modificação da paisagem com a supressão da cobertura vegetal nativa deste ambiente. Desse 

modo, a forma de apropriação deste espaço através das instalações dos megaempreendimentos 

turísticos para espacialização da atividade turística, passou a ser o condicionante principal 

para a metamorfização e remoção da cobertura vegetal desta estreita porção litorânea, 

apresentando-se hoje com espécies nativas associadas a várias outras espécies discordantes do 

ambiente. 

Conforme constatado in loco, a cobertura vegetal que recobre a faixa litorânea da Via 

Costeira compreendem espécies do ecossistema de restinga, incluindo as herbáceas e 

arbustivas, espécies exóticas pertencentes ao ecossistema da Caatinga e de pinheiros. Estas 

distribuídas de forma rarefeita em ambas as fácies da planície de praia. 

As espécies herbáceas estão dispostas sobre as dunas, de forma espaça e rarefeita. É 

importante destacar que o aspecto quantitativo difere-se do qualitativo, pois mesmo com 

caráter rarefeito na sua disposição, essa cobertura vegetal assume um papel de grande 

importância no aspecto morfológico deste ambiente, pelo fato de exercer função fixadora das 

dunas, diminuindo a ação abrasiva dos ventos (Figura 30). 
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Figura 30 – Fotografia com vista parcial da vegetação nativa sobre as dunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, março/14. 
 

Essa pouca densidade da vegetação sobre as dunas está associada tanto a sua 

substituição pelos empreendimentos e obras de infraestruturas destinadas ao fluxo viário, 

quanto ao pisoteio por parte dos transeuntes, que devido à falta de acesso para chegar a esta 

orla, a população utiliza as dunas como vias de acesso até a praia. Com efeito, esta ação tem 

contribuído de forma negativa constituindo impactos significativos e diretos na redução e na 

espacialização da cobertura vegetal (Figura 31). 
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Figura 31 – Fotografia mostrando a supressão da cobertura vegetal em função do fluxo intenso 
dos transeuntes sobre as dunas frontais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Maria Jin-Leine da Silva, julho/14. 
  

Cabe destacar que além destas atividades, outras ações impactantes que interferem na 

supressão da cobertura vegetal nativa, estão associadas, também, a implementação de plantas 

exóticas atribuídas a espécies da Caatinga e espécies de pinheiros ao longo da praia. Quanto à 

implantação e cultivo destas espécies, as observações no local constata que esta ação está 

atribuída diretamente aos empresários donos dos empreendimentos, pois ao longo da orla, 

constata-se que as espécies da família cactáceas são cultivadas as margens dos hotéis, com o 

objetivo de afastar a população local dos limites dos empreendimentos, devido a grande 

quantidade de espinhos contidos nestes vegetais. Além de contornar os hotéis estas espécies 

são cultivadas nos acessos existentes ao lado destes empreendimentos, dificultando o acesso 

da população local à praia (Figura 32). 
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Figura 32 – Fotografia “A”: com vista parcial do hotel margeado, principalmente, por cactáceas 
dificultando o acesso da população local das proximidades do empreendimento. Fotografia “B”: 
mostrando o acesso entre o hotel Natal Mar Hotel e o Ocean Palace totalmente inacessível, 
devido está ocupado pela vegetação. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Foto: Maria Jin-Leine da Silva, janeiro e agosto/14. 
 

Ainda sobre essas espécies exóticas, cabe destacar uma grande área, onde localizava o 

antigo Vale das Cascatas, que foi introduzido uma considerada quantidade de espécie arbórea 

de pinheiros. A inserção destas espécies impacta diretamente na redução da espacialização da 

cobertura vegetal nativa, além de alterar a paisagem local (Figura 33). 

 

Figura 33 – Vista parcial das espécies exóticas inseridas na Via Costeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Maria Jin-Leine da Silva, julho/14. 
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• Uso privado da área e a falta de acessos 

 

Dentre o número significativo de impactos identificados ao longo da Via Costeira, e que 

repercute em constantes debates entre o poder público, iniciativa privada e as populações 

locais, está à problemática do uso privado das praias que constitui esta faixa costeira e a 

consequente falta de acessos às mesmas. 

De acordo com o PNGC (1988) e o Decreto 5.300 (2004), as praias são consideradas 

como bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado o livre e franco acesso a elas e 

ao mar, seja este acesso em qualquer sentido ou direção, podendo ser utilizada para fins 

recreativos como banho de mar, surf, jogos e caminhada, entre outros. Sob essa premissa é 

proibido o uso particular com a finalidade de benefício próprio. 

A localização da faixa de praia da Via Costeira, mesmo estando inserida dentro da área 

urbana do município de Natal, expressa uma conotação de “área privada”, devido está 

localizada entre o Parque Estadual Dunas de Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” e o mar. 

Nesta porção semi-isolada perfazendo 8,5 quilômetros do litoral de Natal, estão assentados os 

megaempreendimentos do Projeto Via Costeira estruturados para o desenvolvimento da 

atividade turística, que a revelia do que está disposto na legislação, que estabelece critérios de 

gestão sobre o uso e ocupação da zona costeira, desempenham funções norteadas pelo uso 

privado da área. 

Este uso privado também pode ser explicado pela tímida mobilidade urbana, planejada 

no município de Natal, e que atende esta área, pois a precária oferta de transporte coletivo que 

transita nesta mediação é quase inexistente, fator que impede a maioria dos natalenses, que 

dependem do transporte coletivo, a frequentar estas praias como local de recreação e lazer. 

Além deste fator, nesse processo de uso privado desta área ocorre, sobretudo, pela 

inexistência de acessos públicos adequados para chegar à face de praia, ou seja, a falta de 

acesso impossibilita e/ou reduz o uso deste local para as diversas formas de recreação e lazer 

pela população da cidade, permitindo o uso exclusivo aos turistas hospedados nos hotéis. 

De acordo com o artigo 2° da Lei nº 7.942 de 5 de junho de 2001, ficou determinado a 

criação de 13 locais de acesso a praia no Projeto Parque das Dunas/Via Costeira, conforme 

estabelece o PNGC. A Lei, supra citada, especificou a localização de cada um destes acessos 

ao longo da Via Costeira, mas estes não foram construídos. 

Sobre esta problemática o Decreto 5.300 (2004), em seu artigo vinte e um, parágrafo 

primeiro e inciso II, responsabiliza o poder público municipal juntamente com o órgão 

ambiental a definir e construir os locais de acesso em áreas já ocupadas por loteamentos à 
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beira mar, com o prazo máximo de dois anos a partir da publicação deste Decreto. Entretanto 

diversos governos estaduais e municipais já passaram, após a publicação do Decreto, e os 

acessos na Via Costeira nunca foram construídos. 

Para a duplicação da RN-301 – a Via Costeira, o EIA-RIMA elaborado em 2007 para a 

execução desta obra, apresentava a implantação de 15 (quinze) acessos à praia, dois a mais 

dos já previstos em Lei, como uma das suas justificativas. De acordo com a Technor (2007), 

todos os acessos seriam dispostos perpendicularmente ao longo da Via Costeira, posicionados 

em locais estratégicos previamente estabelecidos com largura de 12,00 metros, conforme 

estabelecido na Lei. Logo, a construção desse empreendimento resgataria um benefício à 

coletividade por garantir o acesso ao bem público de uso comum do povo. 

No propósito de instalar acessos que viesse a atender e serem bem utilizados pela 

população, estes acessos seriam complementados com vagas de estacionamento para 

automóveis, motociclistas e biciclistas, equipados com mobiliário mínimo como: bancos, 

telefones públicos e iluminação própria, todos em função a atender os pedestres e ciclistas. 

Além da implantação de todas essas melhorias, os acessos contariam com paisagismo 

(arborização) de forma a proporcionar sombra aos usuários (TERKNOR, 2007). Nessa 

adequação da faixa de rolamento, os acessos seriam construídos, segundo a TERKNOR, no 

mesmo período da construção da faixa de rolamento rodoviário, no entanto, a obra da 

duplicação da RN foi concluída e a construção desses acessos públicos a praia não foram 

iniciados. 

A partir das observações in loco, tendo por base o trabalho desenvolvido pelo IDEMA 

em 2009, a pedido da Gerência Regional do Patrimônio da União – GRPU/RN, onde todos os 

locais de acesso, determinados por Lei, foram localizados e registrados por fotografias, foi 

possível realizar uma análise multitemporal mostrando a real situação física que estes acessos 

se encontram. Logo, a partir dessa análise foi possível observar que nos locais onde seriam 

construídos os acessos, existe apenas o rebaixamento do calçadão ao longo de toda a faixa de 

praia, indicando os locais onde seriam construídos os acessos (Figura 34 e 35). 
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Figura 34 – Fotografia “A” com imagem do acesso em 2009. Fotografia “B” mostrando o acesso 
em 2014 ainda sem nenhuma estrutura física construída. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto “A” IDEMA, 2009, Foto “B” Maria Jin-Leine da Silva, agosto/14. 
 

Figura 35 – Fotografia “A” com imagem do acesso ao lado do hotel Ocean Palace em 2009. 
Fotografia “B” mostrando o mesmo local em 2014, ausente de qualquer estrutura que ofereça o 
acesso à praia, existindo apenas a demarcação onde deveria ser o acesso. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Foto “A” IDEMA, 2009, foto “B” Maria Jin-Leine da Silva, agosto/14. 

 

Contudo o projeto de adequação e implantação de melhorias da Via Costeira, com 

caráter inclusivo por favorecer a acessibilidade da população local e do turista à praia, 

resumiu basicamente na duplicação da faixa de trânsito da Via Costeira, atendendo apenas no 

aumento da capacidade de circulação da via, interesse da rede hoteleira, ficando a parte, a 

atenção sobre a importância de preservar o acesso a praia, a segurança e o conforto para a 

população local e visitantes que venha usar a Via Costeira para as diversificadas formas de 

recreação e lazer. 

A partir desta descrição objetiva contemplando os impactos negativos identificados e 

que expressam a causa-efeito das ações humanas, implicando na materialização da paisagem 

da faixa de praia da Via Costeira, cabe por necessário, apresentar a espacialização dos 

A B 

A B 
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mesmos sobre as geofácies da área, visualizados no mapa com determinada finalidade (Figura 

36). 
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Figura 36 – Mapa com a espacialização dos impactos ambientais. Carta imagem da Via Costeira e imagem de satélite da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de uso e ocupação do solo da zona costeira do município de Natal, que vem 

sendo registrado a partir dos anos de 1970, sem considerar a dinâmica do litoral, tem resultado 

em grandes prejuízos sociais e ambientais expressivos. Diante desse fenômeno, a gestão da 

zona costeira do município, tem se tornado um grande desafio enfrentado pelos programas e 

instrumentos de gestão dos recursos naturais costeiros. 

Diante disto, a presente pesquisa permitiu mostrar que na faixa de praia da Via Costeira, 

o processo de uso e ocupação antrópica inserido sobre as unidades geoambientais, resulta em 

sérios impactos negativos, no âmbito ambiental e social, comprometendo os ecossistemas 

naturais, uma vez que se trata de uma área de alta fragilidade aos processos de uso e ocupação 

humana, devido a suas características naturais: constituídos por dunas fixas e móveis, falésia e 

cordões de arenitos ferruginosos e arenitos praiais (Beach roks) ao longo da face de praia. 

A aplicação metodológica adotada nessa pesquisa revelou-se como ferramenta 

fundamental do ponto de vista didático, sobretudo científico. Pois as observações in loco e a 

elaboração dos mapas, foram fundamentais e serviram como ferramenta de análise e 

interpretação entre a cobertura e uso da terra. Esse procedimento permitiu visualizar e analisar 

a interação entre as ações antrópicas e o meio ambiente da área, assim como, visualizar que a 

implantação do Projeto Via Costeira e, consequentemente, o processo de uso e ocupação do 

solo inserido na área, têm provocado alterações significativas que compromete tanto a 

qualidade dos recursos naturais, quanto às atividades socioeconômicas desenvolvidas nessa 

localidade. 

Diante desse quadro, o levantamento e análise dos instrumentos legislativos que tratam 

da proteção e conservação dos recursos naturais inseridos na zona costeira, para assim 

garantir as funções ambientais dos ecossistemas foram basilares, pois têm mostrado que as 

formas de uso e ocupação instada, principalmente, pela implantação do Projeto Via Costeira, 

perpassam seus limites, reduzindo os critérios de sustentabilidade estabelecidos pelos 

instrumentos, enquanto aspecto legal, constituindo-se como uma ação danosa, tanto no que se 

refere às construções dos megaempreendimentos, quanto às demais formas de usos 

desenvolvidos na área. 

Desse modo, há que se frisar que, as formas de uso e ocupação do solo na área, 

ocorreram à revelia das leis que protegem os recursos da zona costeira, mediadas por ação e 

jogo de interesse do governo público em prol do setor privado, sobrepondo o interesse 
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individual ao coletivo, com o propósito de sediar a área da pesquisa, como um polo destinado 

ao desenvolvimento de atividade ligado ao setor turístico. 

Pode-se perceber que, os resultados obtidos, a partir da análise e interpretação entre a 

cobertura e uso da terra, representados pela construção dos empreendimentos de hotelaria e as 

demais atividades de uso, sobre as unidades geoambientais, condicionam fatores impactantes 

ao longo da Via Costeira.  

A identificação e espacialização dos impactos negativos, permitiu averiguar que as 

intervenções na área, relacionada à implantação do Projeto Via Costeira, ausente de um 

ordenamento do solo adequado para essa finalidade, e os demais usos, sobre uma área 

considerada de alta fragilidade, instituídas como APPs perante as Leis consultadas e, por 

conseguinte, susceptível às ações humanas, conduziram diversas formas de impactos sobre as 

geofácies. Sendo estes impactos, a principal causa que gera a supressão e degradação do meio 

ambiente e, consequentemente, a transformação da paisagem. 

Diante desta constatação, fica claro que, o processo de uso e ocupação inserido na Via 

Costeira, pautado na exploração dos recursos naturais para o lazer e turismo, assumem um 

papel relevante na produção e intensificação dos impactos ambientais e sociais. 

Desse modo, pode-se observar que a configuração da paisagem atual da Via Costeira, 

reflete o resultado da dinâmica do uso e ocupação do solo que se constitui por arranjos, que se 

detém em intensificar sua materialização, na maioria das vezes, em descumprimento as Leis, 

sobre um ambiente instável e que apresenta importância ímpar na sustentabilidade ambiental. 

Diante destas constatações, no propósito de evitar o agravamento dos impactos 

existentes na Via Costeira e o surgimento de outros ainda maiores, em detrimento das ações 

antrópicas, como medida mitigadora, torna-se evidente a necessidade de gerir, de forma 

eficaz, a área, considerando os aspectos físicos e sociais. Sugere-se assim, uma intensificação 

adequada das ações por parte dos órgãos públicos responsáveis pelo planejamento, 

licenciamento e gestão da zona costeira, fazendo cumprir as diretrizes contidas nos Planos 

Nacionais, Estaduais e Municipais, a exemplo, o Projeto Orla que já foi implantado no 

município, e as demais legislações ambientais vigentes. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

 
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

 
I - FICHA DE CAMPO N°: 1 
EQUIPE DE CAMPO:  
PONTO DE OBSERVAÇÃO:  
DATA:  
MARÉ DA HORA:  

 
II - UNIDADE GEOAMBIENTAL: 
NOME:  
LOCALIZAÇÃO:  
TOPONÍMIA:  
COORDENADAS UTM:  
CONDIÇÕES DE ACESSO:  

 
III - SITUAÇÃO:  
CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:   
COMPARTIMENTAÇÃO DO RELEVO:  
ALTITUDE:  
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA:  
FORMAS DE USO:  

 
IV – GEOLOGIA: 
LITOLOGIA:  
UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA:  
OBSERVAÇÕES: 
 

 
V - GEOMORFOLOGIA: 

1. FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS:  
 
 
 
 
VI - PROCESSOS MORFODINÂMICOS: 
1. INTEMPERISMO: -  
2. AÇÕES PLUVIAIS: -  
3. MOVIMENTOS DE MASSA: - 
4. AÇÕES FLUVIAIS: - 
 
VII - VEGETAÇÃO:  
IX - COBERTURA VEGETAL 
1. ASPEC. FISIO. E FLORÍSTICOS:  
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2. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  
VIII - CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA E USO DA TERRA:  

1. URBANIZAÇÃO (DENSIDADE):  
 
 

 
 

1. PROBLEMAS CAUSADORES DOS IMPACTOS AMBIENTAIS:  
 
 
 
 

2. IMPACTOS AMBIENTAIS:  
 
 
 
 

3. CAUSADORES DA EROSÃO COSTEIRA:  
 
 
 
 

    FONTE: SOUZA (2005).  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

 
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE PRAIAL (VIA-COSTEIRA) 

 
I - FICHA DE CAMPO N°: 2 
EQUIPE DE CAMPO:  
PERFIL OU PONTO DE OBSERVAÇÃO:  
DATA:  
MARÉ DA HORA:  

 
II – PÓS-PRAIA: 
EROSÃO: (   )SIM (  )NÃO  DEPOSIÇÃO: (   )SIM (    )NÃO   
INTERFERÊNCIA ANTRÓPICA: CONSTRUÇÃO: (   ) PEQUENA  (  ) MÉDIA  GRANDE (  ) 
SEDIMENTO: ( )FINO (  )MÉDIO (  )GROSSO. MINERAIS PESADOS: (  )SIM (  )NÃO 
VEGETAÇÃO: (   ) GRAMINEAS (   ) SALSA DE PRAIA  (   ) COQUEIROS (  ) OUTRAS 
MATERIAL POLUENTE: (   ) VIDRO  (   ) PLÁSTICO (   ) METAL  (   ) LIXO ORGÂNICO             
(  ) OUTROS 
DUNAS: (  ) SIM  (  ) NÃO 
ANOTAÇÕES:  
 
 
 
 
 
 

 
III - ESTIRÂNCIO:  
EROSÃO:(   ) SIM  (   ) NÃO  
INTERFERÊNCIA ANTRÓPICA: (  ) ESPIGÃO (  )ENROCAMENTO (  ) MURO DE ARRIMO       
(  )GABIÃO:  
SEDIMENTO: (   )FINO (  )MÉDIO (  )GROSSO. MINERAIS PESADOS: (   )SIM (  )NÃO 
ESTRUTURA SEDIMENTAR:  
(   ) MARCAS DE ONDA  
(   ) MARCAS DE CORRENTE  
(   )CANELETA  
(   )ESTRATIFICAÇÃO  
(   )MARCAS DE ESCORREGAMENTO  
(   )MARCAS DE ESPRAIAMENTO  
(   )LINHA DE DEIXA  
(   )CÚSPIDES  
MATERIAL POLUENTE: (   )VIDRO (   )RESTOS ORGÂNICOS (  )PETRÓLEO E DERIVADOS    
(  ) OUTROS 
ANOTAÇÕES:  
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IV – ANTEPRAIA: 
SEDIMENTO: (  )FINO (  )MÉDIO (  )GROSSO RECIFES: (  )ARENITO (  )BARREIRAS (  ) 
CORAL  
INFLUÊNCIA ANTRÓPICA : (  )SIM (  )NÃO:  
TIPOS DE ONDA: (  ) MERGULHANTE (  ) DESLIZANTE (  ) FRONTAL (  ) ASCENDENTE: 
ANOTAÇÕES:  
 
 
 
 
 
FONTE: LIMA (2004) 
 
 
 

 

 


