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RESUMO 
 

A acelerada pressão de uso e ocupação do litoral do Rio Grande do Norte nas 

últimas duas décadas apresentou o turismo como o seu principal vetor, tendo como 

conseqüência uma forte, articulada e crescente especulação imobiliária sobre essas 

regiões. No município de Natal, mais especificamente, temos a Zona Especial de 

Interesse Turístico II (ZET-II), área de praias urbanas com aproximadamente 8,5 km, 

que se configura como uma importante faixa litorânea da cidade. A presente 

pesquisa teve por objetivo a identificar, caracterizar e avaliar o processo de uso e 

ocupação do campo das dunas com ênfase na ZET-II, e como objetivos específicos 

a descrição do clima, a descrição da geologia e geomorfologia, a caracterização do 

uso e ocupação do solo e elaboração de um diagnóstico ambiental com identificação 

e descrição dos principais impactos. O trabalho teve por resultado o mapeamento 

geoambiental da área com a identificação das principais unidades geomorfológicas e 

formas de uso e ocupação, e a quantificação daquela área já ocupada por 

equipamentos, além de descrever os impactos ambientais daquele campo de dunas: 

desmonte e devastação das dunas, erosão costeira, poluição marinha pela 

contribuição de esgotos e águas pluviais, contaminação do lençol freático, 

disposição inadequada dos resíduos sólidos, degradação da paisagem, e ocupação 

da zona de praia com a privatização do espaço público. Concluindo-se que as 

modificações degradantes ali observadas são decorrentes do tipo de uso e 

prescrições urbanísticas regulamentadas para a área, que vêm subtraindo o aspecto 

natural, alterando toda a paisagem de forma irreversível, comprometendo a 

qualidade dos recursos hídricos, alterando o seu uso, privatizando a região entre 

marés, dificultando o acesso da população e obstruindo a contemplação paisagística 

das dunas e do mar. Havendo a necessidade urgente de um aperfeiçoamento das 

políticas públicas voltadas para um melhor ordenamento e planejamento do uso e 

ocupação do espaço urbano-litorâneo. 

 

Palavras-chaves: dunas, zona costeira, degradação ambiental. 
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ABSTRACT 
 

The accelerated pressure of use and occupation of Rio Grande do Norte coastline in 

the last two decades presented the tourism as its main vector, having as a 

consequence a strong, articulated and growing real estate speculation of this area. In 

the Natal County there is a Zona Especial de Interesse Turistico II (Special Zone of 

Tourism Interest II) (ZET-II), consisted of urban beaches with approximately 8.5 km 

that is an important seashore of the city. The purpose of this research was 

identification, characterization and assessment of the process of use and occupation 

of dunes fields emphasizing the role of ZET-II, whereas the specific goals was the 

analysis of weather, geology and geomorphology, characterization of use and 

occupation of soil, and elaboration of an environmental diagnosis with identification 

and description of its mains consequences. The result of this work was the 

delineation of geologic-geomorphological map of the area with identification of 

principals units, determining its use and occupation, the measurement of the area 

already occupied by equipments, besides the description of the environmental 

impacts on dune fields: devastation, coastline erosion, ocean pollution by sewer and 

pluvial waters, contamination of groundwater, distribution inadequate of solid 

residues, landscape degradation, and occupation of seashore through the 

privatization of public areas. Concluding that the degrading changes occurred in this 

areas are resulting from the nature of use and urban seashore regulations, which 

have been diminishing the natural aspect, altering the landscape definitely, 

compromising the quality of hydro resources and altering its use, privatizing the areas 

between tides, complicating the population access and obstructing the scenery 

visualization of dunes and ocean. There is an urgent necessity of improvement of 

public politics in order to improve the strategies and organization of use and 

occupation of space urban-coastline. 

 

Key words: dunes, coastline, environmental degradation. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  Generalidades 

 Segundo dados da ONU, através da UNESCO, aproximadamente 2/3 (dois 

terços) da população mundial vivem atualmente a menos de 50 (cinqüenta) Km do 

mar. Essa faixa de terra litorânea corresponde a menos de 2% do território terrestre 

e abriga uma população de um pouco mais de quatro bilhões de pessoas, 

agrupadas em sua maioria em centros urbanos de médio e grande porte. 

 Já no Brasil, temos a Zona Costeira que compreende uma faixa de 8.698 km 

de extensão e apresenta largura variável, contemplando um conjunto de 

ecossistemas contíguos sobre uma área de aproximadamente 368 mil km². Essa 

faixa abrange uma parte terrestre e uma área marinha; área essa que corresponde 

ao nosso mar territorial, com largura de 12 milhas náuticas, ou 22,2 Km, a partir da 

linha de costa. 

 Toda essa faixa contínua concentra quase um quarto da população do país, 

próximo de 36,5 milhões de pessoas, segundo Censo Demográfico de 2000, 

habitando cerca de 400 municípios, o que corresponde percentualmente a 7% dos 

municípios brasileiros, com uma densidade habitacional média de 105 hab/km², 

cinco vezes superior à densidade média nacional de 20 hab/km². Dos dezessete 

estados litorâneos, treze têm capitais situadas à beira-mar, e que das seis maiores 

aglomerações metropolitanas brasileiras, cinco encontram-se na zona costeira: 

Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belém, em região estuarina. Ressalte-

se ainda que metade da população brasileira vive a não mais que 200 km do mar, 

impactando diretamente sobre a zona costeira. 

  Com a concentração populacional, a Zona Costeira é uma região de intensos 

contrastes, pois são encontradas nela áreas onde coincidem intensa urbanização, 

atividades portuária e industrial relevantes e exploração turística em larga escala, 

metrópoles e centros regionais litorâneos. Por outro lado, esses espaços são 

permeados por áreas de baixa densidade de ocupação e ocorrência de 

ecossistemas de grande significado ambiental, que vêm sendo objeto de acelerado 

processo de ocupação com o turismo e segunda residência. Nas duas situações, o 

elemento comum é a diversidade dos problemas, a fragilidade dos ambientes e a 

complexidade de sua gestão, com uma demanda enorme por capacitação e 
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mobilização dos diversos atores envolvidos, pressupondo intervenções integradas 

das políticas públicas nacionais incidentes nessa região (COUTINHO; RODRIGUEZ, 

2002).  

 Essa Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância 

ambiental, cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e 

marinhos, com interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e que 

requerem, por isso, atenção especial do poder público, conforme demonstra sua 

inserção na nossa Carta Magna (art. 225, § 4) como área de Patrimônio Nacional 

(PNGC-II). 

 A região costeira brasileira apresenta um quadro preocupante em relação à 

degradação ambiental, especialmente em regiões próximas aos grandes centros 

urbanos. São inúmeros os ambientes que estão com seus habitats comprometidos 

pela poluição e exploração desordenada de seus recursos naturais. Assim, os 

principais desafios costeiros estão relacionados ao planejamento do uso do espaço 

costeiro e marinho, especialmente regulando as atividades econômicas industriais, 

portuárias, de veraneio e turismo, de exploração de recursos naturais e de 

desenvolvimento urbano. 

 Assim como nas demais regiões costeiras do país, no litoral do Rio Grande do 

Norte o problema não é diferente. Os fenômenos atuais de erosão costeira, 

associados a um processo desordenado de ocupação do solo, vêm resultando em 

prejuízos financeiros, sociais e ambientais expressivos, os quais poderão, num 

futuro próximo, comprometer seriamente as atividades turísticas regionais, 

atividades estas que já se apresentam como a segunda maior fonte de renda na 

economia do Estado (DINIZ, 2004). 

 Porém a questão remete a um círculo vicioso, pois o mesmo turismo que é tão 

importante para a economia das cidades litorâneas, principalmente na região 

Nordeste, deveria ter posto em seu âmbito uma variável sustentabilidade, em que o 

turismo convencional venha a ser suplantado por um turismo sadio e cultural, 

preocupado com a dimensão ambiental; os grandes impactos e os megaprojetos 

sendo substituídos por projetos em escala humana e articulados com a paisagem 

local (RODRIGUEZ; SILVA; CABO, 2002). 
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 No município de Natal, existe a borda leste do Parque Estadual Dunas do 

Natal - Jornalista Luiz Maria Alves (Parque das Dunas), com cerca de 8,5 km, que 

coincide com os limites legais da Zona Especial de Interesse Turístico II (ZET-II), 

área objeto deste estudo, que se configura como uma importante faixa litorânea do 

município, ainda parcialmente ocupada e considerada como um relevante 

ecossistema dunar, com diversificados elementos florísticos, faunísticos, geológicos, 

geomorfológicos e cênico-paisagísticos. 

Atualmente, a forma de ocupação dessa área é aquela imposta pelo Plano 

Diretor, que a considera como de uso misto, porém predominantemente ocupado por 

equipamentos turísticos entre a Via Costeira e o mar. Na porção restante, entre 

aquela Via e o Parque das Dunas, configura-se uma área contínua daquele parque 

que é um ecossistema bastante complexo, por receber influência da flora e da fauna 

tanto da mata atlântica como das caatingas, portanto, possui várias regiões 

fisionômicas, dentre as quais dunas costeiras ou supralitorâneas, que são móveis, 

sem cobertura vegetal ou coberta por vegetação herbácea rala fixadora da areia 

(FREIRE, 2006). 

1.2   Importância 

 As modificações decorrentes do tipo de uso e prescrições urbanísticas 

regulamentadas para a área da ZET-II vêm alterando toda a paisagem de forma 

irreversível, subtraindo o aspecto natural, alterando o seu uso, privatizando a região 

entre marés, dificultando o acesso da população e a contemplação paisagística do 

mar. 

 A partir de levantamentos de Amaral (2006), observa-se que linearmente mais 

de 63% da extensão da ZET- II se encontram ocupadas por equipamentos turísticos. 

Há 11(onze) hotéis instalados, além de outros equipamentos turísticos e projetos 

parcialmente iniciados ou não iniciados. 

 Esse processo de mudança irreversível do meio natural, com uma aparente 

degradação ambiental, necessita ser exaustivamente pesquisado, estudado, 

monitorado e discutido com a comunidade, pois somente com base nas informações 

científicas podemos contribuir com a gestão integrada desse tipo de ambiente 

costeiro.  
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1.3  Justificativas 

 Apesar de todos os investimentos realizados na área em infra-estrutura 

rodoviária e equipamentos turísticos, são precários os investimentos em preservação 

e conservação, mesmo com toda a sua relevância paisagística e ambiental para a 

população natalense.  

 Os impactos ambientais registrados na ZET- II são decorrentes do tipo de uso 

regulamentado e respectivas prescrições urbanísticas, alterações essas que vêm 

contribuindo com a erosão costeira, perda de áreas entre marés, destruição da 

vegetação nativa e alteração radical do relevo natural.  

 As dunas são importantes áreas de infiltração e recarga do aqüífero 

subterrâneo, com fundamental relevância na manutenção da quantidade e qualidade 

da água fornecida à população. Devido a sua ocupação desordenada, são de amplo 

conhecimento de toda a comunidade científica os problemas gerados no 

abastecimento pela contaminação do aqüífero por nitrato.   

 Com a imensa pressão de uso daquela região, amparada numa legislação 

municipal tolerante, sua ocupação ocorre desordenadamente do ponto de vista 

ambiental. Essa ocupação precisa ser monitorada e compreendida. É necessário 

conhecer aquele ecossistema com vistas a subsidiar a preservação do ambiente e a 

própria manutenção da tão almejada qualidade de vida. 

 Percebe-se, no entanto, uma ausência de informações de caráter ambiental 

que possibilitem o entendimento da reação dos processos ambientais frente à 

ocupação da borda litorânea da ZET-II. Faz-se necessário, portanto, a pesquisa 

científica para podermos ter o diagnóstico e vislumbrar um sistema contínuo de 

monitoramento ambiental para aquela região.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

 Identificar, caracterizar e avaliar o processo de uso e ocupação do campo das 

dunas com ênfase na ZET-II, no intuito de fornecer subsídios que venham contribuir 

no desenvolvimento de políticas públicas que envolvam a questão ambiental da 

área. 
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1.4.2  Objetivos Específicos 

 Este estudo será composto de pesquisa dos condicionantes físicos e 

antrópicos atuantes naquela região, a saber: 

 -Descrever a geologia e geomorfologia da área de estudo; 

 -Caracterizar o clima da região; 

 -Identificar e caracterizar o processo de uso e ocupação do solo; 

 -Identificar e caracterizar a infra-estrutura básica existente; 

 -Elaborar um diagnóstico ambiental e descrever os principais impactos 

 ambientais detectados. 

  

1.5 Localização da Área de Estudo 

 Em termos físicos, a ZET-II tem os seus limites atuais como aqueles definidos 

pela Lei Municipal nº 4547 de 30 de junho de 1994, que são os seguintes: 

Norte - Limite Sul da ZET-III (Praia do Meio/Areia Preta) que coincide com o 

 segmento de reta perpendicular à Via Costeira, no ponto de confluência com 

 a Av. Sílvio Pedroza, em direção ao oceano. 

Oeste - Margem direita da Via Costeira, no sentido norte-sul, partindo do 

 limite da ZET-III (Praia do Meio/Areia Preta) até a intersecção com o 

 segmento de reta limite sul da ZET-I(Ponta Negra)/Lot. São Francisco. 

Sul – Delimitado pelo polígono aberto composto pelos seguintes segmentos 

 de reta: projeção da Av. Erivan França, a partir do limite oeste (margem direita 

 da Via Costeira), até o ponto de intersecção desta avenida com o acesso à 

 Av. Roberto Freire/ Via Costeira e daí perpendicularmente até o oceano. 

Leste - Oceano Atlântico; 

 A área de estudo efetiva foi a ZET-II um pouco ampliada nas direções leste e 

oeste. Essa área se insere na costa leste do município de Natal e está delimitada 

pelas coordenadas UTM, 257274 e 258939, na direção E-W e 9356720 e 9351225, 

na direção N-S, da zona 25-S. A Figura 01 demonstra a área com suas coordenadas 

limítrofes. 
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Figura 01 – Localização e delimitação da área de estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Neste capítulo é exposto o resumo do estudo de embasamento, a partir das 

referências bibliográficas consultadas durante todo o período de desenvolvimento do 

presente trabalho, que proporcionaram a formulação da proposta da pesquisa, 

sempre na busca de demonstrar o inter-relacionamento dos principais temas de 

caráter multidisciplinar que a envolvem. 

 Serão apresentados alguns comentários e citações sobre as referências, 

abordando assuntos como: geomorfologia costeira, uso e ocupação do solo, 

legislação urbano-costeira, cartografia geotécnica, geoprocessamento, diagnóstico 

ambiental e impactos ambientais. 

2.1 Elementos Morfológicos da Zona Costeira 

A faixa de praia é formada pela acumulação de sedimentos inconsolidados de 

granulometria diversa, delimitada do lado oceânico pela profundidade na qual os 

sedimentos não são mais transportados ativamente pela passagem das ondas, e do 

lado continental por onde não ocorre movimentação de sedimento de modo 

expressivo, usualmente composto por uma falésia, um campo de dunas ou 

simplesmente até o ponto de fixação permanente de vegetação. Essa faixa de praia 

pode ser subdividida em três setores, figura 02, onde encontramos o pós-praia, 

antepraia e face de praia. 

O pós-praia localiza-se fora do alcance das ondas e marés normais, e 

somente é alcançado pela água na ocorrência de marés muito altas ou tempestades. 

Pode ser formado por falésias ou dunas frontais como é o caso da área de estudo. 

 A antepraia é a região localizada entre o nível de maré baixa e o nível de 

maré alta. É, portanto, a porção da praia que sofre normalmente a ação das marés e 

os efeitos do espraiamento e refluxo de água. As ondas e as correntes induzidas por 

ondas são os principais mecanismos de movimentação e deposição de areia na 

antepraia, também denominada de estirâncio, embora os ventos, as descargas 

fluviais e as correntes de maré também funcionem como agentes de transporte. 
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 Já a face de praia compreende a região que vai da base da onda e está 

permanentemente submersa até o nível de maré baixa, além da zona de 

arrebentação. 

Pós-Praia Antepraia Face de praia

Costa
Nível de
Tempestade

Nível médio
Preamar

estirâncio arrebentação

Baixamar

 
Figura 02 – Perfil esquemático da faixa praial (SUGUIO, 1992). 

 As dunas estão presentes praticamente ao longo de toda a faixa litorânea 

estudada, constituindo expressivos campos dunares, muitas vezes com limites 

laterais retilíneos e orientados segundo SE-NW, concordantes com a resultante 

direcional dos ventos incidentes na região.  

 As falésias são declives abruptos, próximos ao mar, formados através dos 

sedimentos pré-quartenários do barreiras, sendo por vezes separados das águas 

costeiras por formações sedimentares recentes, mas também podendo estar em 

contato direto com as águas oceânicas. No primeiro caso, temos falésias recuadas 

ou mortas, e no segundo, falésias vivas, que indicam uma situação de recuo da linha 

de costa para o continente (AMARAL, 2006). 

 Na área de trabalho a superfície do barreiras surge, por vezes, sob o terraço 

costeiro e em outras ocasiões está recoberta por sedimentos eólicos. É comum a 

percepção de que as unidades hoteleiras são construídas sobre essa superfície que 

forma um pequeno talude na zona de estirâncio, com um desnível máximo de 

aproximadamente 2,5 m. 

2.2  Ocupação do Espaço Costeiro 

 De acordo com Macedo (2004), o mar contém praticamente todas as 

características para ser identificado como de expressivo valor cênico-paisagístico: 

- Excepcionalidade: pois é uma estrutura paisagística incomum para grande 

 parte da população que reside nas regiões interiores do país; 
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- Estética: no século XX, o mar é identificado culturalmente pelo seu alto 

 valor cênico; 

- Afetividade: admirado e respeitado pelas comunidades que residem nas 

 suas  vizinhanças; 

- Simbolismo: assume para diversas populações e para muitos grupos sociais 

 um valor até mesmo mítico. 

 Por essas características anteriormente comentadas, é que nos últimos anos, 

toda a região Nordeste vem passando por transformações econômicas embasadas 

na valorização das zonas de praia como mercadoria turística. Essas mudanças são 

fundamentais para o entendimento da organização do espaço litorâneo, 

influenciando as formas de ocupação da zona costeira, orientando as políticas 

públicas e os seus vetores de desenvolvimento econômico, tais como vias de 

acesso, abastecimento e infra-estrutura em geral (AQUASIS, 2003 apud MELO, 

2005). 

 O Rio Grande do Norte, que devido a sua localização privilegiada acrescida 

pela grande extensão relativa do seu litoral, constitui-se num pólo turístico de grande 

significância para o Nordeste, tanto quanto para o Brasil e Europa, onde os atributos 

de suas praias atraem turistas diversos, representando importante fonte de renda 

tanto para os municípios quanto para o Estado. 

 Na atualidade, a atividade turística é um dos principais segmentos da 

economia potiguar. Ao final de 2004, a receita estimada pelo turismo foi da ordem de 

US$ 416.724.733, segundo estatísticas. Também sobre a receita turística, cabe 

destacar que, ainda de acordo com aqueles dados apresentados, apenas entre os 

meses de janeiro a agosto de 2004 foram arrecadados R$ 207.461.000,00, valor 

inferior apenas à receita gerada pelo petróleo com R$ 233.703.832,00, no mesmo 

período. Vale salientar, no entanto, que o produto deixa apenas 4% de royalties no 

estado (SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2004). 

 Então esse turismo potiguar corresponde a uma atividade econômica de 

grande importância, alinhando-se entre os setores de ponta na captação de divisas 

em nível internacional. Trata-se de uma alternativa econômica para os países em 

desenvolvimento, notadamente aqueles de características tropicais, cujas paisagens 
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diversificadas, de rara beleza cênica, aliadas a um clima de poucas mudanças 

sazonais, permitem um fluxo contínuo durante todo o ano. 

 Existem em fase de implantação no Rio Grande do Norte, cerca de 97 hotéis 

e resorts, somando recursos da ordem de U$ 1,3 bilhão. Desses, U$ 460 milhões 

estão sendo aplicados nos 15.440 novos leitos a serem criados por esses 

empreendimentos. Além disso, 800 milhões de dólares ainda serão investidos na 

construção de 15.929 casas que servirão de segunda residência para os 

estrangeiros (SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006). 

 Porém esse mesmo turismo, de primordial importância do ponto de vista 

econômico desenvolvimentista, é também apontado como uma atividade 

potencialmente devastadora de paisagens e degradadora do meio ambiente, a partir 

do momento que promove uma ocupação dos espaços litorâneos mais belos e tão 

frágeis (dunas, praias, falésias, lagoas), inicialmente com o crescimento acelerado 

do veranismo ou turismo de segunda residência e, mais recentemente, com o 

turismo de massa representado pelos hotéis e grandes empreendimentos 

(AQUASIS, 2003 apud MELO 2005). 

 De acordo com Poletti (1998 apud Feix, 2004), as áreas turísticas são 

dinâmicas, e estão sujeitas a mudanças ao longo do tempo. Essa evolução ocorre 

devida uma variedade de fatores, incluindo mudanças de preferência e 

necessidades dos visitantes, a gradual deterioração do local e ainda possíveis 

deslocamentos de facilidades físicas existentes, a mudanças ou até ao 

desaparecimento de áreas naturais e atrações culturais as quais eram responsáveis 

pela grande popularidade inicial da área. 

 Aliado a esse processo globalizado de ocupação da zona costeira relacionado 

ao turismo existe também o processo intenso de urbanização que vem acontecendo 

em todo o mundo e é inerente ao aumento da população, caracterizado pelo 

considerável crescimento da população urbana em detrimento daquelas existentes 

na zona rural. 

 O número de pessoas vivendo em cidades, no mundo, deverá ultrapassar o 

de habitantes de áreas rurais dentro de um ano, afirma o relatório "Situação da 

População Mundial 2007 - Desencadeando o Potencial do Crescimento Urbano", 

 
 



 11

divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) em julho último. 

Em 2050, o mundo deverá ter cerca de 2,5 bilhões a mais de pessoas, elevando o 

total de habitantes a 9 bilhões. Esse crescimento essencialmente urbano ocorrerá 

principalmente nos países em desenvolvimento, onde cerca de 5 bilhões de pessoas 

viverão em cidades em 2030, o equivalente a 60% da população. Nos países ricos 

esse número aumentará em 100 milhões, o que representa 11% da sua população 

urbana. 

  Todas as intervenções do homem dentro do ecossistema urbano vêm resultar 

em modificações de caráter ambiental, já que a urbanização por si só é um processo 

que provoca alterações no meio físico, modificando as condições climáticas de 

determinada região, a sua topografia, as formações e tipos de solos, seus recursos 

hídricos, cobertura vegetal, dentre outros. 

 Daí a necessidade de se avançar nos estudos de planejamento urbano, que 

consiste na organização do espaço, das atividades e funções de uma cidade, 

visando à ordenação do seu espaço físico e a provisão dos elementos relativos às 

necessidades humanas, de modo a garantir um meio ambiente que proporcione uma 

indispensável qualidade de vida à sua população. 

 Dentre as diversas ferramentas de apoio ao planejamento urbano, o 

zoneamento é o dispositivo legal mais simples e que se configura como mais 

adequado para se implantar um plano de uso do solo de um município. Pode ser 

assegurado, através da divisão da área planejada em setores, em que os diferentes 

usos do solo serão adequadamente distribuídos em uma área urbana, garantindo a 

toda a coletividade a garantia da realização plena de suas necessidades de 

habitação, trabalho, circulação e lazer. 

 De acordo com Mota (1981), a distribuição dos variados usos e respectivos 

índices urbanísticos deverá ser feita considerando os aspectos ambientais, tais 

como: 

 -Levantamento da qualidade ambiental existente; 

 -Utilização de índices que permitam uma ocupação dos diversos setores da 

 cidade, garantindo uma melhor integração das estruturas urbanas com o 

 ambiente natural; 
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 -Definição dos diferentes usos do solo urbano, em função da magnitude do 

 impacto que poderá ocasionar ao ambiente; 

 -Definição das áreas a serem preservadas e as apropriadas ao uso urbano, 

 em consonância com a sua importância, do ponto de vista ecológico, 

 paisagístico ou histórico-cultural; 

-Definição de padrões de qualidade ambiental, em função das circunstâncias 

de cada ambiente; 

 -Inter-relacionamento das características ambientais com os aspectos 

 econômicos, sociais e políticos. 

2.3 Legislação sobre o Espaço Urbano-Costeiro 

 Esses instrumentos legais abordam aspectos diversos como a proteção dos 

recursos naturais, além de critérios para o uso e ocupação do solo assim como para 

o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, entre outros. Para 

organizar de forma sistemática o assunto, apresenta-se algumas observações sobre 

aquelas mais importantes e que estão relacionadas com a área de estudo. 

2.3.1 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

 Em 31 de agosto de 1981, é instituído pela Lei nº 6.938 o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente, sendo um divisor de águas no Direito Ambiental brasileiro, pois 

introduz o conceito de meio ambiente como objetivo específico de proteção e 

conservação em seus múltiplos aspectos. 

 A partir dessa Lei, foi estabelecida a Política Nacional do Meio Ambiente, 

tendo por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições de desenvolvimento sócio-

econômico, aliado aos interesses da seguridade nacional e à proteção da dignidade 

da vida humana. Foram criados ainda o Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA e o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, além de 

reconhecer a legitimidade do Ministério Público da União em propor ações de 

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. 
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2.3.2 Constituição Federal e o Meio Ambiente 

 A introdução da matéria ambiental na Lei Maior brasileira é um fato histórico 

de inegável valor, pois nas anteriores nunca tinha sido sequer empregada a 

expressão “meio ambiente”, o que denotava uma total despreocupação com o 

espaço em que habitamos.  

 Na Constituição Federal atual o Capítulo VI, referente especificamente ao 

meio ambiente, incorpora várias disposições da Lei Federal nº 6.938/1981, tida como 

um marco na área ambiental, dado que as Constituições anteriores jamais se 

preocuparam com a proteção do meio ambiente de maneira estratégica, específica e 

global, emprestando a essas disposições o caráter constitucional. Além disso, a 

partir da promulgação da Constituição, passou-se, obrigatoriamente, a tratar a 

questão ambiental inserindo-a na luta pela melhoria da qualidade de vida da 

população, já que o Capítulo VI faz parte do Título VIII da Constituição, denominado 

da Ordem Social (BRAGA et al, 2002).  

2.3.3 Estatuto da Cidade 

 A Constituição de 1988 incluiria em seu texto todo um capítulo específico para 

a política urbana. Pela primeira vez na história, a Constituição incluiu um capítulo 

específico para essa política, que previa uma série de instrumentos visando a 

garantia, no âmbito de cada município, do direito à cidade, da defesa da função 

social da cidade e da propriedade e da democratização da gestão urbana. 

 No entanto, o texto constitucional requeria uma legislação específica de 

abrangência nacional para que os princípios e instrumentos enunciados na 

Constituição pudessem ser implementados, motivo pelo qual foi criado o Estatuto da 

Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Norma jurídica que trata da 

política urbana, vindo regulamentar os artigos nº 182 e 183 da Constituição Federal 

e estabelecer as diretrizes gerais dessa política tão urgente, inovando em seu texto 

que o desenvolvimento urbano deve respeitar o meio ambiente, evitando degradá-lo, 

observando, da mesma forma, a função social da propriedade. 

 Nesse novo instrumento, as cidades são o ponto focal do planejamento 

territorial, tanto pela sua importância econômica, político-administrativa e de 

concentração da população, quanto pelos impactos causados pelo adensamento e 
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pelos processos produtivos que nelas ocorrem. Em resumo, o Estatuto da Cidade 

consagrou o Plano Diretor não só como instrumento de política urbana, mas como 

instrumento de reforma urbana.  

2.3.4 Plano Diretor Municipal 

 O Plano Diretor contém as exigências fundamentais de ordenação da cidade 

a que se refere o artigo nº 182 da Constituição Federal. Essas exigências são a 

expressão das políticas públicas que regulam as discrepâncias e os conflitos entre 

interesses particulares com os interesses públicos da localidade. O Plano Diretor 

deve ser elaborado em compatibilidade com as características ambientais, sociais, 

econômicas, culturais e ecológicas de cada município; ser responsável pelo 

planejamento da urbanização e estar de acordo com as legislações Federal e 

Estadual.  

Esse dispositivo é o instrumento básico da política municipal de 

desenvolvimento e expansão urbana, que tem como objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade garantindo o bem-estar de seus 

habitantes. Mas também é um instrumento de gestão ambiental urbana, talvez o 

principal deles, sobretudo pelo fato da inexistência de uma tradição de política 

ambiental em nível municipal (BRAGA; CARVALHO, 2001). Ele traz em seu escopo 

mecanismos que podem ser considerados como inovadores: a introdução do IPTU 

progressivo no tempo, mecanismos especiais de desapropriação, reforço do direito 

ao usucapião individual e coletivo, o estudo do impacto de vizinhança, entre outros. 

 Formalmente, é uma lei municipal obrigatória para as cidades nas seguintes 

situações: 

  - Cidades com população superior a 20.000 habitantes. 

- Cidades pertencentes a regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

- Cidades localizadas em áreas de especial interesse turístico; 

-Cidades em área de influência de empreendimentos ou atividades com 

 significativo impacto ambiental.  

2.3.5 Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

 A Constituição Federal em seu parágrafo 4º do art. 225 define a Zona 

Costeira como “patrimônio nacional”, ao lado da Floresta Amazônica, do Pantanal 
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Mato-grossense, da Mata Atlântica e da Serra do Mar. Nota-se que, no caso da Zona 

Costeira, há uma acentuação dessa qualificação, na medida em que tanto a Mata 

Atlântica quanto a Serra do Mar encontram-se quase que integralmente em seu 

interior. Pode-se, portanto, concluir que o texto constitucional considera tal região 

como de interesse especialíssimo para o País, logo especifica que sua utilização far-

se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (AMUS; KITZMAN, 2004). 

 Após a caracterização da Zona Costeira na lei maior, cabe conhecer a 

legislação de alcance nacional mais específica que normaliza a matéria enfocada, 

no caso a Lei nº 7.661, de 16 de abril de 1988, que instituiu o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro – PNGC, constituindo-se a base legal fundamental do 

planejamento da Zona Costeira no Brasil. Baseado e fazendo parte integrante da 

Política Nacional para os Recursos do Mar e da Política Nacional do Meio Ambiente 

– PNMA, o plano estabelece os princípios, os instrumentos e as competências para 

a gestão nessa região, explicitando as atribuições de cada instância de governo, 

considerando o conjunto de instituições que compõe o SISNAMA. 

2.3.6 Resolução CONAMA nº 341/2003  

 Essa resolução, de 25 de setembro de 2003, veio regulamentar o zoneamento 

do uso e atividades da zona costeira, dando prioridade à conservação e proteção 

das dunas, em virtude de desempenharem relevante papel na formação e recarga 

de aqüíferos, na dinâmica costeira, no controle dos processos erosivos e na 

manutenção dos seus atributos necessários a um turismo sustentável. A realização 

de empreendimentos na zona costeira, particularmente sobre dunas desprovidas de 

vegetação, requer aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Para serem 

aprovados, os empreendimentos devem ser considerados de interesse social, 

possuindo sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de resíduos, 

compatibilidade com o plano diretor do município e gerar benefícios econômicos 

diretos para as populações locais. Esses empreendimentos só poderão ocupar 20% 

das dunas, enquanto a ocupação destas está limitada a 10%. Essas áreas serão 

definidas por estudo técnico ou cientifico, a partir do qual será determinada a 

ocupação de áreas que não comprometam: a recarga de aqüíferos, o uso múltiplo 

das águas, os locais de pouso de aves migratórias e a função de estabilização 

costeira. 
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2.4 Cartografia Geotécnica 

 De uma forma geral o processo de urbanização acelerado que temos 

acompanhado no Brasil gera grandes impactos ambientais que trazem consigo 

conseqüências sociais e econômicas que tanto oneram o setor público e a 

sociedade como um todo. Assim as comunidades convivem com as erosões, 

inundações, alterações paisagísticas, mudanças climáticas e outros fenômenos 

causadores de imensos transtornos. 

 Nessa realidade, as cartas geotécnicas consistem em instrumento técnico de 

fundamental importância para a solução dos conflitos entre as atividades humanas e 

o meio físico que lhe proporciona o suporte necessário. 

 Segundo Prandini et al (1995), as cartas geotécnicas tentam expressar na 

prática o conhecimento geológico e oceanográfico direcionando a sua aplicabilidade 

na solução dos conflitos causados pelo uso e ocupação do solo, orientando medidas 

preventivas e corretivas para minimizar riscos e danos ambientais e também aqueles 

riscos aos próprios empreendimentos. 

 De uma maneira geral a cartografia é desenvolvida fundamentada na 

caracterização e análise dos principais processos do meio físico e suas alterações 

pelas atividades antrópicas estabelecidas pelo processo tecnológico, o qual 

corresponde ao objetivo de cada carta geotécnica. Tais alterações podem ser 

traduzidas pelas variações nos atributos do meio, que condicionamos aos processos 

(declividade do terreno, cobertura vegetal, tipo de solo, drenagem, ocupação do 

entorno, entre outros). A delimitação desses atributos resultará nas unidades 

geotécnicas e apresentará diretrizes, inerentes à especificidade da forma de 

ocupação, objeto da cartografia. 

 No desenvolvimento dessas cartas geotécnicas, atualmente, o 

geoprocessamento é uma ferramenta de caráter imprescindível, notadamente com a 

disponibilidade e utilização de imagens orbitais e aéreas, associadas ao uso 

intensivo de Sistemas de Informações Geográficas - SIG. Os métodos empregados 

nessa recente ferramenta tecnológica utilizam técnicas consagradas em cartografia 

geotécnica, com a interpretação de imagens, caracterização dos materiais, 

levantamentos cadastrais de ocorrência, assim como a utilização da cartografia 

automática dentro do ambiente do Sistema de Informação Geográfica. 
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 De acordo com  Taminaga, Pejon e Bastos (2004), nesse tipo de trabalho, 

onde a área de estudo se caracteriza como um ambiente costeiro, compreendendo, 

entre outros assuntos, geologia costeira, geologia marinha e gerenciamento costeiro, 

as metodologias utilizadas mais especificamente são: 

  - Elaboração de mapas básicos e interpretativos com a finalidade de estudos 

 de impacto ambiental e gerenciamento costeiro; 

 - Processamento digital de imagens, modelagem numérica de terreno, 

 avaliação multi-critério, ferramentas de apoio à tomada de decisão de SIG; 

 - Produção de cartas batimétricas de detalhamento, modelos de elevação 

 digital, mapas temáticos básicos e interpretativos (mapas de vulnerabilidade, 

 sensibilidade ambiental, áreas protegidas, declividades), definição de 

 unidades de integração (ambientais, físico-naturais, geoambientais, etc), 

 mapas de prognóstico ambiental (criticidade da gestão, áreas prioritárias para 

 gerenciamento preventivo, soluções de manejo integrado das atividades 

 específicas, zoneamento ambiental e outros). 

 Geralmente, as finalidades dos estudos desenvolvidos no ambiente costeiro 

são as seguintes: 

-Gerenciamento e manutenção de banco de dados digitais como subsídio 

para o gerenciamento costeiro; 

 -Subsidiar informações e conhecimentos consolidados ao planejamento 

 municipal e regional, e produção de trabalhos acadêmicos (monografias, 

 dissertações, teses, etc). 

2.4.1 Uso do GPS Diferencial – DGPS 

 O Sistema de Posicionamento Global NAVSTAR (Navigation Satellite Timing 

and Ranging) GPS (Global Positioning System) é um sistema de posicionamento 

baseado em 24 (vinte e quatro) satélites artificiais que orbitam a 20.200 km de altura 

da terra, duas vezes por dia, e emitem simultaneamente sinais de rádio codificados 

que permite a determinação de coordenadas tridimensionais precisas, navegação e 

informação de tempo. O sistema GPS foi desenvolvido pelo Departamento de 

Defesa dos EUA com o objetivo fundamental de proporcionar o posicionamento em 

tempo real para operação de sistemas de navegação, essencialmente para fins 

militares. As informações transmitidas pelo sistema GPS são disponíveis 

continuamente em todos os pontos da Terra, independente das condições 
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atmosféricas, e não têm limites para o número de usuários. A tecnologia atual 

permite que qualquer pessoa, navegante, pesquisador ou aventureiro, possa se 

localizar no planeta com uma elevada precisão. 

 Na comunidade civil, a área de mensuração geodésica e topográfica obteve 

largos avanços com o sistema. O GPS substituiu satisfatoriamente as técnicas 

tradicionais como a triangulação e a trilateração entre pontos, permitindo colocar 

pontos de referência com precisão junto ao local do projeto, obtendo-se um aumento 

significativo de produtividade. 

O método de posicionamento diferencial – DGPS tem por objetivo a 

eliminação de erros comuns causados por erros dos relógios dos satélites, variação 

na propagação dos sinais na ionosfera e troposfera, erros das efemérides e outros 

que afetam as coordenadas obtidas por receptores localizados numa mesma área. 

Propicia a obtenção de uma precisão entre 2cm e 5m, pelo processamento contínuo 

de correções de sinais, normalmente por um segundo aparelho receptor a partir dos 

sinais de satélites. Sabe-se que estando a estação de base localizada nas 

proximidades da região de interesse, há uma forte correlação entre os erros 

calculados na estação de base e os erros da estação móvel. 

No sistema DGPS, um receptor estacionário numa base de coordenadas 

conhecidas rastreia os satélites acima do horizonte. A comparação entre as 

coordenadas conhecidas e as calculadas na estação de base determina as 

correções que são disponibilizadas em transmissões de rádio para os usuários do 

sistema móvel.  

2.4.2 Sensoriamento Remoto 
 

Pode se dizer que é a utilização de sensores para a aquisição de informações 

sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato físico direto entre eles. É a 

tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados, da superfície 

terrestre, através da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela 

superfície. O termo sensoriamento refere-se à obtenção dos dados e remoto, que 

significa distante. É utilizado porque a obtenção é feita à distância, sem o contato 

entre o sensor e a superfície terrestre.   
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Os sensores remotos são equipamentos que captam e registram a energia 

refletida ou emitida pelos elementos da superfície terrestre. Dependendo de suas 

características, eles podem ser instalados em plataformas aéreas (balões, 

helicópteros e aviões) e orbitais (satélites artificiais). 

Enquanto as imagens de satélite e as fotografias aéreas são retratos fiéis da 

superfície terrestre, os mapas são representações em uma superfície plana, do todo 

ou de uma parte da superfície terrestre, de forma parcial e através de simbologia. 

Nessas imagens, a paisagem está representada em todos os seus aspectos: uso da 

terra, vegetação, geologia, relevo, solo, água, etc. Nos mapas, esses aspectos estão 

representados separadamente através dos mapas de usos da terra, mapas de solo, 

mapas de vegetação, mapas de recursos hídricos, etc. 

Nesse tipo de trabalho desenvolvido, as imagens obtidas a partir de sensores 

remotos, como fontes de dados da superfície terrestre, são cada vez mais utilizadas 

para elaboração dos mais diversos e diferentes tipos de mapas. Nesse processo de 

interpretação racional, todos os dados contidos em uma imagem são transformados 

em informação e apresentados na forma didática de um mapa. 

A seguir descrevem-se as mais importantes aplicações do sensoriamento 

remoto, na perspectiva científica atual, relacionadas com o tema em dissertação: 

 - Monitoramento do Uso da Terra 

 Recentemente, tem sido dada bastante atenção ao desenvolvimento de 

técnicas automáticas ou assistidas por computador para interpretação e detecção de 

mudanças no uso e ocupação do solo. Com o advento dos dados de imagens de 

alta resolução dos satélites como o Landsat Thematic Mapper (TM) e Spot High 

Resolution Visible (HRV), estudos são encaminhados para acessar o potencial das 

técnicas de processamento digital de imagens para mapear, monitorar e planejar. 

  

O levantamento do uso da terra numa dada região tornou-se um aspecto de 

interesse fundamental para a compreensão dos padrões de organização do meio 

ambiente. Desse modo, existe a necessidade de atualização constante dos registros 

de uso do solo, para que suas tendências possam ser analisadas. Nesse contexto, o 

sensoriamento remoto constitui-se numa técnica de grande utilidade, pois permite, 
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num curto espaço de tempo, a obtenção de urna grande quantidade de informações 

a respeito de registros de uso da terra. 
  

O conhecimento atualizado da distribuição e da área ocupada pela 

agricultura, vegetação natural, áreas urbanas e edificadas, bem como informações 

sobre as proporções de suas mudanças, se tornam cada vez mais necessárias aos 

legisladores e planejadores. A utilização de dados atualizados de uso e revestimento 

da terra é muito ampla, podendo-se citar o inventário de recursos naturais, controle 

de inundações, identificação de áreas com processos erosivos avançados, avaliação 

de impactos ambientais e a formulação de políticas públicas. 

 - Geologia e Geomorfologia 

 As aplicações de Sensoriamento Remoto em geologia podem ser 

classificadas em dois grupos: aplicações voltadas ao mapeamento geológico básico 

e aplicações voltadas à pesquisa mineral. Já a aplicação na geomorfologia 

preocupa-se em estudar os reflexos da atividade antrópica sobre a estabilidade dos 

sistemas de formas de relevo. Tanto a geologia como a geomorfologia são ciências 

muito beneficiadas pelas técnicas de Sensoriamento Remoto, tendo em vista que as 

feições estudadas são, geralmente, de grandes dimensões. Assim sendo, uma visão 

global e circunstanciada do ambiente torna o estudo mais fácil e preciso. Além disso, 

para o reconhecimento de formas, o Sensoriamento Remoto tem beneficiado 

inclusive com técnicas que permitem a visão tridimensional do terreno. 

 - Planejamento Municipal e Regional 

 O Sensoriamento Remoto aliado ao processamento digital de imagens vem a 

ser uma ferramenta fundamental para os planejadores. No que diz respeito ao 

planejamento municipal e regional pode-se citar algumas aplicações nos campos do 

levantamento, mapeamento e monitoramento do uso e ocupação atual e 

multitemporal do solo urbano e rural, estradas, acessos, ferrovias, linhas de alta 

tensão, áreas adjacentes, mananciais de abastecimento e qualidade da água. Ainda, 

no contexto de suporte e apoio, pode-se citar: planos diretores de desenvolvimento 

integrado, elaboração e atualização de cadastros técnicos urbanos e rurais, manejo 

integrado de bacias hidrográficas e programas de saneamento ambiental. 
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2.5   Diagnóstico Ambiental 

 O planejamento urbano como forma de favorecer o desenvolvimento através 

da regulação do uso e ocupação do solo urbano e a promoção do ordenamento do 

território, deverá contribuir para a melhoria das condições de vida da população, 

promovendo a equidade social, eficiência administrativa e a qualidade ambiental. A 

necessidade de avaliação da qualidade ambiental de determinados territórios, 

muitas vezes, torna-se necessária para que se possam estabelecer critérios de uso 

e ocupação do solo, ou até mesmo para avaliar o grau de intervenção exercido pela 

ação do homem (LEAL, 2002). 

 A definição de diagnóstico ambiental para determinada área de influência com 

uma finalidade definida, tal com escrito na Resolução CONAMA nº 01, de 23 de 

janeiro de 1986, compreende uma descrição completa com a devida análise dos 

recursos ambientais e suas interações tal como existem, de modo a caracterizar a 

situação ambiental daquela área considerando o meio físico, meio biológico e 

ecossistemas naturais e o meio sócio-econômico. 

 Mas objetivamente, os diagnósticos dos meio físico e biológico procuram 

desenvolver o mapeamento e caracterização de todos os elementos daquele meio, 

identificando sua potencialidades naturais bem como suas limitações ou restrições 

ao uso dos recursos ambientais. 

 O diagnóstico do meio sócio econômico constaria da análise dos processos 

atuantes no espaço geográfico expressos na dinâmica fundiária urbana e produtiva, 

assim como o mapeamento e caracterização dos padrões de uso e ocupação do 

solo com a identificação dos problemas e tendências atuais. 

 A fusão dos três diagnósticos, anteriormente comentados, consiste na real 

avaliação da qualidade ambiental da região, expressa nos conflitos de uso do solo, 

no estado e no comprometimento do patrimônio natural e cultural. 

 Os trabalhos de diagnóstico ambiental têm como objetivo principal definir os 

setores de um território que apresentam peculiaridades de qualidade ambiental com 

vistas, dependendo da situação encontrada, a propor o melhor uso, sua preservação 

ou até mesmo a recuperação ou reabilitação das áreas que se encontram 

degradadas por atividades que sejam incompatíveis com sua vocação de uso, que 
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freqüentemente aparecem quando o homem se apropria dos recursos ambientais 

para o atendimento das suas necessidades básicas de espaço (SOUZA; 

SOBREIRA; PRADO FILHO, 2005). 

 Amaral (2006) sugere um estudo amplo de toda a área, arcabouço do 

ecossistema objeto da pesquisa, abrangendo, no mínimo, os aspectos seguintes: 

-Morfologia e geologia do campo de dunas, dando ênfase à sua borda leste 

em contato com a praia; 

-Morfologia e geologia da praia e antepraia, incluindo-se o mapeamento das 

 feições em detalhe, a batimetria e os parâmetros oceanográficos; 

-Tipos de uso e ocupação na orla; 

-Dinâmica do campo de dunas: parâmetros ambientais como velocidade, 

 direção do vento e taxa de transporte de sedimentos; 

-Hidrogeologia e hidrologia onde se estabeleça a geometria e o 

comportamento da dinâmica dos aqüíferos frente às modificações antrópicas; 

-Estudos do comportamento do meio biótico. 

2.6 Impactos Ambientais 

O Impacto Ambiental, segundo a definição da Resolução nº 01/1986, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, é 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. 

Ainda podemos entender impacto ambiental como a cadeia de efeitos que se 

produzem no meio natural e social, como conseqüência de uma determinada ação. 

Como a área em estudo se configura como turística, vale ressaltar que a 

atividade turística gera impactos sócio-ambientais significativos sempre que 

desenvolvida sem planejamento prévio. Entre eles, destacam-se: 

-Alterações no uso do solo e especulação imobiliária; 
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-Descaracterização de comunidades com a introdução de novos hábitos e 

costumes; 

-Sobrecarga dos serviços de saneamento, principalmente água e esgoto; 

-Aumento excessivo do tráfego; 

-Contaminação das águas; 

-Transformação excessiva da paisagem; 

-Desmatamento e afugentamento de fauna; 

-Dinamização da economia local; 

-Aumento no volume de resíduos sólidos não coletados. 

Com base nas características físicas e na configuração geoambiental da área 

em estudo, torna-se possível compreender a interação dos processos naturais com 

as atividades desenvolvidas pelo homem. A seguir, aborda-se a fundamentação 

relacionada aos principais problemas e impactos ambientais decorrentes do uso e 

ocupação desse espaço territorial. 

2.6.1 Impactos Cênico-paisagísticos 
 

 A estrutura morfológica de maior valor paisagístico de toda a zona costeira é 

indubitavelmente o mar, cujos atributos qualificam uma praia e identificam a sua 

preferência por um determinado grupo social.  

 As praias de uma forma geral, associadas aos outros ecossistemas costeiros 

como dunas, estuários, restingas, terraços arenosos, recifes de corais, tabuleiros 

costeiros e falésias, formam cenários de grande beleza natural que representam, 

cada vez mais, uma forte atração para a moradia e atividade turística. Dessa forma, 

o turismo e a ocupação urbana têm crescido demasiadamente nesses ambientes, o 

que pode ser constatado, ao compararmos com um passado muito próximo, com a 

proliferação dos mais diversificados tipos de equipamentos hoteleiros, 

empreendimentos de lazer, condomínios costeiros e outras construções à beira-mar. 

O enquadramento paisagístico e o interesse que esses sistemas costeiros 

têm despertado nos últimos anos é diretamente proporcional à quantidade, a 

diversidade de projetos turísticos e as intervenções previstas para essas áreas 

reconhecidamente sensíveis. Diante disso, torna-se urgente e cada vez mais 
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crescente a necessidade do controle sobre o uso e ocupação do solo em todas 

essas áreas, tendo em vista seu alto potencial turístico e imobiliário. 

 A singularidade dessas paisagens constitui um patrimônio cultural da cidade, 

fazendo parte do cotidiano dos seus moradores e visitantes, estando presente nas 

representações sociais. Assim, a legislação urbanística deve sempre procurar 

controlar o uso e ocupação do solo no intuito de preservar as características 

peculiares da paisagem local. 

 A justificativa utilizada para a permanência das ZET no Plano Diretor de 1984 

e nos demais era o entendimento que a presença de elementos naturais inseridos 

no meio urbano, como as dunas, praias e o mar, constituíam cenários dignos de 

preservação pela função de prover identidade e orientabilidade ao tecido urbano, 

buscando assim, democratizar o acesso aos marcos visuais locais da paisagem, na 

medida que limita o adensamento e a verticalização nas suas proximidades. 

2.6.2 Ocupação da Zona de Praia 

 O instituto jurídico dos terrenos de marinha foi criado pela Ordem Régia de 

18/11/1818, estabelecendo uma faixa territorial nas margens marítimas da costa 

brasileira de 15 braças craveiras, unidade antiga de medida em que cada braça 

craveira é equivalente a 2,20 m, contadas para o lado de terra a partir da borda do 

mar nas marés de águas vivas (OLIVEIRA, 1966), de onde se origina os ainda atuais 

33 m. 

 Os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens dominiais da União, nos 

termos do Decreto Lei no 9.760, de 05 de setembro de 1946, o qual é até hoje o 

instrumento legal que procurou de forma mais completa tratar sobre os bens imóveis 

de propriedade da União. O Decreto ratifica que a linha de referência demarcatória é 

aquela correspondente à preamar média de 1831, prevalecendo até o presente 

momento. 

 Com o advento da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que Instituiu o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro, fica determinado que embora os terrenos de 

marinha e seus acrescidos sejam, em princípio, bens susceptíveis de utilização por 

particulares, na hipótese de se verificar que tais terrenos sejam caracterizados como 

sendo áreas de praias é terminantemente vedada a sua destinação individual, pois 
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não é admissível uma utilização privada de áreas de uso comum do povo, uma vez 

que não são bens disponíveis para esse fim, devendo sempre a sua utilização se 

destinar a toda coletividade. 

 A adoção desses limites legalmente aceitos representou um passo 

fundamental para orientar as ações de controle e restrição de atividades que 

possam alterar de forma negativa as características ambientais, estéticas e de 

acessibilidade à orla, em especial às praias. Entretanto, somente o limite dos 33 m 

dos terrenos de marinha, medidos em direção ao continente, a partir da preamar de 

sizígia de 1831, além de ser de difícil determinação, freqüentemente não chega a 

ultrapassar a largura da berma de praias mais largas, além de não considerar os 

limites oceânicos. Essa faixa não representaria, segurança contra a erosão costeira 

ou eventos associados a mudanças globais, como elevação do nível do mar e 

intensificação das tempestades, sendo razoável o estabelecimento de um limite de 

200 m, ou até mesmo superior. Entretanto, 200 m poderia ser um limite excessivo 

para as regiões Nordeste e Norte, considerando o clima de ondas menos agressivo 

que o presente nas regiões Sul e Sudeste (MUEHE, 2004). 

2.6.3 Desmonte e Devastação das Dunas 

Sabe-se que tradicionalmente os adensamentos urbanos e cidades litorâneas 

foram edificados sobre paleodunas e dunas, comportamento que também delineou 

todo o desenho urbano de Natal como cidade costeira, e que se desenvolveu e se 

desenvolve sobre essas unidades geoambientais.  

Esses ecossistemas são considerados frágeis, sensíveis, ou vulneráveis do 

ponto de vista ambiental, em virtude da sua pequena propensão às modificações, 

mesmo quando submetidos ao mínimo estresse ambiental.  

Segundo Jesus (2002), os impactos negativos da atividade humana em dunas 

costeiras são consideráveis e preocupantes, já que muitas dessas unidades 

geomorfológicas encontram-se em adiantado estado de degradação, e outras tantas 

já foram completamente removidas. Essa devastação e degradação decorrem do 

desmatamento, da retirada de sedimentos para a construção civil e principalmente 

dos serviços de terraplanagem para patamarização dos lotes, com finalidade de 

adequá-los para construção de equipamentos urbanos. 
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Diversas são as razões para se conservar e preservar o sistema de dunas, 

que estão relacionadas com a importância do ecossistema citado. Dunas localizadas 

em zonas costeiras sob todos os tipos de climas mundiais, das regiões boreais aos 

trópicos, são importantes habitats ecológicos com diversas espécies endêmicas de 

fauna e flora e representam importantes sítios para recreação e educação, além de 

abrigarem importantes sítios geológicos, paleontológicos e arqueológicos, onde se 

encontram os mais variados recursos minerais, como areia, água e metais, como 

ilmenita, rutilo, magnetita, zircão e minerais de terras raras (FRACASSO, 2005). 

 2.6.4 Erosão Costeira 

A linha de costa é sem dúvida uma das feições mais dinâmicas do planeta, e 

seu posicionamento muda constantemente em várias escalas temporais, desde 

diárias até milenares, passando por decenais e seculares. Sendo afetados por um 

número muito grande de fatores, alguns de origem natural e intrinsecamente 

relacionados à dinâmica costeira como transporte de sedimentos, balanço de 

sedimentos, dispersão de sedimentos, variações do nível relativo do mar; e outros 

relacionados a fatores eminentemente antrópicos que advém das intervenções 

humanas na zona costeira, como as obras de engenharia. 

Estudos recentes têm demonstrado que as praias, em escala mundial, 

apresentam tendência à erosão. Erosão essa que não começou ao mesmo tempo 

em todas as praias do planeta, e afeta tanto litorais pouco urbanizados como 

aqueles com grandes concentrações humanas e com grandes obras de engenharia. 

Uma vez que a velocidade da erosão não é a mesma, pode-se pensar na 

combinação de causas naturais e causas induzidas pela ação antrópica (SOUZA; 

COSTA, 2000). 

Em Dominguez (2000) encontra-se que o fenômeno de erosão torna-se um 

problema para o homem quando este constrói algum tipo de referencial fixo, seja ele 

estrada, prédio ou outro tipo de construção permanente que se interpõe na trajetória 

de recuo da linha de costa. Desse modo, o problema de erosão é de certa maneira 

causado pelo próprio homem, pois se ninguém morasse próximo à linha de costa 

este problema não existiria.  

Dentre as causas naturais podem ser citados: o clima de ondas, a alteração 

no volume de sedimentos transportados paralelamente à linha de costa, a elevação 
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do nível do mar e a ausência de grandes rios que possam fornecer o suprimento 

necessário de sedimentos. As causas antrópicas envolvem a exploração 

indiscriminada de areia das dunas, pós-praia e antepraia para a construção civil e 

aterros, agravando seriamente o déficit sedimentar e acelerando seu processo de 

emagrecimento. Soma-se a isso a grande concentração de construções, tais como 

edifícios, passeios, estradas e diques, sobre as dunas frontais e a pós-praia 

(SOUZA; COSTA, 2000). 

Deve-e acrescentar às causas naturais o fenômeno da deriva litorânea, 

correntes induzidas por ondas que se aproximam obliquamente do litoral e 

movimentam enorme quantidade de sedimentos transportados constantemente ao 

longo dessa linha de costa. Em alguns locais, este fenômeno é responsável por 

grandes erosões da praia em certas épocas do ano.  

Em estados vizinhos, como Ceará e Pernambuco, cuja ocupação costeira 

ocorreu anteriormente e de forma bem mais intensa, foram realizadas recentemente 

grandes intervenções de obras civis com o objetivo único de contenção do avanço 

do mar sobre a costa. 

2.6.5 Resíduos Sólidos 

 A evolução da população e a forte industrialização ocorrida neste século 

determinaram o crescimento vertiginoso de resíduos das mais diversas naturezas, 

biodegradáveis, não-biodegradáveis, recalcitrantes ou xenobióticos, que geraram um 

processo contínuo de deterioração ambiental com sérias implicações na qualidade 

de vida do ser humano (BIDONE; POVINELLI, 1999).  

 Atualmente, os resíduos sólidos são reconhecidos como uma das mais 

importantes formas de poluição dos ambientes marinho e costeiro. Isto se deve a 

fatores como o aumento da utilização de materiais não degradáveis pela população 

mundial, a ineficácia ou inexistência de programas de gerenciamento de resíduos 

sólidos e o não cumprimento de leis sobre a sua disposição.  

 Ao mesmo tempo em que a presença desses excedentes gera graves 

problemas de ordem econômica relacionados ao turismo. Além desses prejuízos 

esse resíduo acumulado pode trazer inúmeros problemas para a população usuária, 

como o aspecto estético desagradável, produção de maus odores, deterioração da 
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paisagem intrínseca, proliferação de insetos e roedores, transmissores de doenças, 

poluição da água, pelo carreamento dos detritos ou através do chorume, e poluição 

do ar quando existe a queima dos resíduos.             

2.6.6 Poluição das Praias por Esgoto Sanitário e Águas Pluviais 

Em Sales (2006) existe um estudo da qualidade ambiental das praias da 

Região Metropolitana de Natal, parte integrante do projeto “Estudo de Balneabilidade 

das Praias do Estado do Rio Grande do Norte”, durante todo o ano de 2005, que 

constou do monitoramento em estações distribuídas nos municípios de Nísia 

Floresta, Parnamirim, Natal e Extremoz, compreendendo 30 (trinta) praias, obteve 

resultados indicando que apenas 10% dessas praias possuem má qualidade 

ambiental e se apresentaram impróprias para o banho. 

Esse enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes fecais ou 

totais por 100ml (NMP/100ml) num conjunto de amostras de cinco semanas 

consecutivas. A categoria imprópria é considerada aquela com número de coliformes 

superiores a 1.000 em mais de 20% das amostras.

A contaminação por efluentes, essencialmente domésticos, ao atingirem o ar, 

solo e água do mar, podem expor os banhistas a bactérias, vírus, protozoários e 

helmintos, microorganismos patogênicos responsáveis pela transmissão, aos 

banhistas e transeuntes, de doenças de veiculação hídrica tais como: ascaridíase, 

esquissostomose, hepatite A, cólera, diarréia aguda e febre tifóide.   

2.6.7 Poluição e Comprometimento do Aqüífero Dunas/Barreiras  

As dunas e paleodunas constituem os melhores reservatórios hídricos 

subterrâneos. Apesar das dunas antigas, ou paleodunas, apresentarem uma 

composição litológica com alguma participação de fases siltosas e até silto-argilosas, 

diferenciando-se das dunas recentes, que são essencialmente arenosas, o 

comportamento hidrodinâmico de ambas é similar, daí serem consideradas como um 

único aqüífero. Esse sistema conhecido por Dunas é composto por areias pouco 

consolidadas e extremamente homogêneas e finas. No geral, desenvolvem-se ao 

longo do litoral, formando um cordão aproximadamente paralelo à costa, disposto 

discordantemente sobre os sedimentos da Formação Barreiras ou sobre manchas 

aluvionares, ocasionalmente recortadas pela rede de drenagem (COSTA, 2004).  
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Estudos mais recentes têm mostrado que as dunas e os sedimentos barreiras 

constituem um sistema hidráulico único que tem sido denominado Sistema Aqüífero 

Dunas/Barreiras, caracterizado por ser um sistema livre com a ocorrência localizada 

de semiconfinamentos. As unidades geológicas Dunas e Barreiras são consideradas 

como aqüíferos diferenciados, porém apresentam elevada conexão hidráulica, o que 

é justificado pela elevada condutividade hidráulica do nível superior do Barreiras 

(AQUAPLAN, 1988). 

O município de Natal é abastecido por esse sistema aqüífero, que ocupa toda 

a área de subsolo da cidade, se estendendo por outras áreas do estado até os 

vizinhos Ceará e Pernambuco. A captação de água para o abastecimento público é 

feita através de poços tubulares com profundidades que vão de 60 a 116 m e 

capacidade de produção variando de 6 a 120 m³/h. 

Porém, esse sistema vem sendo comprometido rapidamente com o passar do 

tempo, onde se constata que grande parcela das regiões Sul e Norte do município 

têm suas águas subterrâneas contaminadas por Nitrato, com teores superiores 

àqueles recomendados pela OMS, de 10 mg/l (Santos, 2007). 

O nitrato é o principal agente poluidor dessas reservas subterrâneas de água, 

substância essa que resulta da biodegradação dos excrementos humanos presentes 

em efluentes domésticos, que acumulado produz a substância derivada do ácido 

nítrico que, com o passar do tempo, acaba se infiltrando pela terra e alcança o 

manancial confinado. 

Outro problema ainda não tão estudado é a explotação excessiva da água 

subterrânea dos aqüíferos costeiros na região central de Natal, que poderá gerar 

impactos negativos como rebaixamentos acentuados de superfície potenciométrica, 

podendo chegar à exaustão assim como pode levar à salinização progressiva dos 

aqüíferos pela interface marinha que rompe o equilíbrio existente entre as águas 

doces continentais e as águas salgadas oceânicas (SANTOS, 2007).  

 

 
 



3.2 Caracterização Urbana da Área de Estudo

Dentro de qualquer estudo sobre a ocupação da zona costeira de Natal, é 

necessário o registro de algumas observações e citações sobre aspectos históricos 

da ocupação do litoral brasileiro e da zona costeira do Rio Grande do Norte. 

De  acordo  com Moraes  (2007),  os  primeiros  assentamentos  lusitanos  em 

terras brasileiras localizaram-se, com raríssimas exceções, na zona costeira, onde 

os  portos  serviam  aos  circuitos  de  produção  mais  importantes  e  ensejavam  a 

formação de zonas de adensamento  em seus entornos,  originando as  primeiras 

redes de cidades, embriões dos sistemas regionais posteriores. 

A ocupação territorial  da Capitania do Rio Grande se processou de forma 

bastante incipiente no século XVI, pois a associação de franceses e índios no tráfico 

do pau-brasil presente no litoral retardou em demasiado sua colonização por parte 

dos portugueses. No final daquele século, em 1597, o reino português enviou para 

esta capitania uma esquadra com o objetivo de iniciar sua defesa pelo processo de 

povoamento e expulsão dos franceses.

 Para tal, preconizava a construção de uma fortaleza e a fundação de uma 

povoação  na  foz  do  Rio  Grande,  em  lugar  conveniente,  a  fim  de  permitir  aos 

colonizadores usufruírem melhores possibilidades econômicas da região e defendê-

la da cobiça dos intrusos inimigos (COSTA, 2000). Com isso, Natal foi fundada em 

dezembro  de  1599  e  se  tornou  núcleo  urbano  de  uma porção  do  litoral.  Como 

exceção,  sua  fundação  teve  o  objetivo  militar  de  evitar  invasores  indesejáveis, 

garantindo a posse colonial definitiva e a centralização de mercadorias necessárias 

ao comércio metropolitano europeu. 

Ultimamente, observa-se o setor turístico intrinsecamente ligado à atividade 

de veraneio e um dos setores que mais cresce, constituindo-se vetor de fundamental 

importância na intensificação dos usos da zona costeira.

Sendo fundamental  conhecer a sua ocupação recente,  na necessidade de 

fundamentar a compreensão das mudanças ocorridas na zona costeira durante a 

sua evolução e, em especial, aquelas operadas a partir dos anos 1980, quando o 

Estado  implantou  reformas  econômicas  que,  entre  outros  aspectos,  passaram a 

valorizar a zona litorânea, transformada em mercadoria e espaço privilegiado para o 
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desenvolvimento do turismo, momento em que essa atividade passa a ser tratada 

como vetor  estratégico  de  sua  política  de  planejamento  regional.  Entender  essa 

mudança é fundamental para o tratamento dos processos de organização do espaço 

litorâneo, com vistas a influenciar as políticas públicas de desenvolvimento.

Já no município de Natal, sua morfologia urbana, na forma atual, foi também 

bastante  influenciada  pelas  primeiras  ocorrências  relacionadas à  implantação da 

atividade  turística  no  Estado.  Em  1972,  foi  realizado  um  estudo  de  viabilidade 

turística no Rio Grande do Norte, pelo consórcio internacional STUDIA, quando foi 

efetuado um cadastro das praias, abrangendo os municípios litorâneos desde Baía 

Formosa até Areia Branca. 

Com  base  nesse  estudo,  reformularam-se  as  funções  da  Empresa  de 

Promoção e Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte - EMPROTURN, 

que em 1973, passou a se preocupar com a implantação dos Hotéis Açu, Eron (em 

Natal),  Quatro Rodas (em Mossoró, Areia Branca, Tibau e Ceará-Mirim).  A partir 

desse ponto,  a  preocupação com a  atividade turística,  vista  como alternativa  de 

desenvolvimento,  tornou-se  mais  significativa,  culminando  com  a  elevação  dos 

investimentos  do Estado nesse setor  e  provocando mudanças favoráveis  para  a 

economia estadual na segunda metade da década de 80. Nesse período, tornou-se 

necessária a implantação de equipamentos turísticos que pudessem atender a uma 

demanda oriunda dos apelos promocionais inseridos nas campanhas publicitárias 

realizadas pelo Governo do Estado.

Nesse  processo  de  desenvolvimento  do  turismo  local  deve-se  enfatizar  o 

papel preponderante do Projeto Parque das Dunas/Via Costeira, escopo que previa 

inicialmente  o  desenvolvimento  de  uma  via  com  aproximadamente  15  Km  de 

extensão, interligando as praias de Areia Preta e Ponta Negra, e ao longo dela seria 

disposto um complexo turístico com a implantação de hotéis, restaurantes, bares e 

belvederes.  Todas  as  unidades  implantadas  sobre  um  cordão  de  dunas,  ou  à 

margem  dele,  detentor  de  importantes  sistemas  geomorfológicos  e  geológicos, 

considerados valiosos aqüíferos para o município do Natal, projeto esse contratado 

no ano de 1978 junto ao Escritório de Arquitetura Luiz Forte Netto.

Para  que  o  projeto  pudesse  ser  implantado  de  forma  satisfatória,  foi 

necessária a desapropriação de algumas áreas e a cessão de outras. Também se 
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deve ressaltar a existência de terras doadas pelo Poder Executivo do Estado do Rio 

Grande do Norte ao Ministério do Exército dentro da área do Parque das Dunas, 

através das Leis n º 4.298, de 11/12/73 e n º 4.308, de 26/03/74.

Esse  projeto,  em  síntese,  visava  intervir  na  região  buscando  ordenar  a 

ocupação do solo, respeitando as condições existentes e explorando racionalmente 

as potencialidades daquela região, de forma que proporcionassem:

-Proteger  os  sistemas  geológicos  e  geomorfológicos  das  dunas, 

principalmente  pela  função  desempenhada  no  processo  de  distribuição, 

circulação e armazenamento da água subterrânea;

-Conter a ocupação desordenada e predatória da área;

-Impedir  o  crescimento  da  Favela  de  Mãe  Luíza  concomitantemente  à 

promoção da melhoria de suas condições de urbanização;

-Obter  o  aproveitamento  ótimo  do  potencial  turístico  e  de  lazer  da  faixa  

litorânea;

-Promover a interligação litorânea entre o centro de Natal e o atual bairro de 

Ponta Negra.

Sob a ótica da evolução urbana, pode-se analisar o projeto como fruto da 

urgente necessidade de consolidação de Mãe Luiza como bairro e inserção da praia 

de Ponta Negra ao conglomerado urbano, principalmente depois da implantação do 

conjunto  habitacional  Ponta  Negra,  no  ano  de  1978,  com  1873  unidades 

habitacionais, o que justificava a necessidade de se implantar uma via que servisse 

de  elo  de  ligação  entre  a  mencionada  praia  e  a  as  praias  centrais,  procurando 

desafogar, assim, o único acesso à Ponta Negra, até então realizado pela Estrada 

de Ponta Negra, atual Avenida Engenheiro Roberto Freire. Esse novo acesso, Via 

Costeira, possibilitaria um deslocamento mais rápido e fácil às praias urbanas e ao 

centro da cidade.

A construção dessa via de acesso gerou conflitos e causou grande impacto 

no processo de expansão do espaço urbano de Natal, fato este considerado como o 

divisor de águas do desenvolvimento da atividade turística no Rio Grande do Norte. 

Desse modo, a política econômica desenvolvida pelo Estado passou a incentivar a 

indústria do turismo, provocando alterações importantes na morfologia do município.
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A proposta foi um assunto bastante polêmico entre políticos, ambientalistas, 

arquitetos, engenheiros e profissionais afins, tendo sido alvo de incisivas críticas, 

manifestadas  pelos  mais  diversos  segmentos  esclarecidos  e  organizados  da 

sociedade.  Inclusive  houve  o  início  de  um  movimento  popular  contrário  à 

implantação  do  projeto,  que  obteve  algum  sucesso  na  medida  que  o  projeto 

originalmente apresentado veio a ser alterado por diversas vezes.

De acordo com Lopes Júnior (2000), essa oposição e indignação ao projeto 

inicial daquela avenida contribuíram decisivamente para a redefinição e elaboração 

de novas justificativas como a dimensão ambiental, que alegava a necessidade de 

incorporar  aquele  equipamento  de  infra-estrutura  à  vida  urbana  e  local.  Esse 

momento  foi  profícuo,  resultando  no  início  da  consciência  da  importância  da 

articulação  da  sociedade  local  em  torno  das  questões  urbanísticas  que  estão 

intrinsecamente ligadas à proteção do meio ambiente.
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3.1.3 Aspectos Climáticos 

De acordo com a classificação climática de Koppen, o clima dominante na 

região de Natal é do tipo As, definido como clima tropical quente e úmido sendo a 

estação seca o verão. Segundo a classificação bioclimática de Gaussen, a mesma 

região é enquadrada no tipo 3cTh, definido como um bioclima mediterrâneo ou 

nordestino quente e de seca atenuada, com 3 a 4 meses secos por ano e índice 

xero-térmico moderado entre 40 e 10, ou ainda como um clima tropical de monção, 

com pequena amplitude térmica anual e curto período seco. 

3.1.3.1 Precipitação 

O município de Natal apresenta uma característica comum à região Nordeste, 

de ter um regime pluviométrico com alto grau de dispersão tanto espacial quanto 

temporal. As formas de precipitação que habitualmente ocorrem são do tipo chuvas 

e chuviscos, de menor ou maior intensidade. 

Em Natal, precipitações pluviométricas apresentam-se de forma bastante 

irregular. O período de menor precipitação registrado na cidade foi no ano de 1951 

com uma precipitação de apenas 530,10 mm e aquele de maior precipitação 

corresponde ao ano de 1973, com 3.510,90 mm, onde somente no mês de março 

ocorreu uma precipitação de 907,60 mm, índice pluviométrico superior a todo aquele 

registrado no ano de 1951.  

Mais recentemente observar-se os anos de 2000, 2004 e 2005, onde a 

precipitação acumulada nos meses de abril a julho atinge índices de 1.467 mm, 

1.366 mm e 1.580 mm, respectivamente. Podemos observar ainda a atipicidade do 

ano de 1998, cuja pluviosidade total foi de 1.676 mm, porém ocorrendo uma 

precipitação de 793 mm somente no mês de julho. 

 A tabela e a figura a seguir descrevem com maior objetividade, nos últimos 

dez anos, período de 1997 a 2006, a maior concentração de chuvas intensas nos 

meses de março a julho, sendo que entre esses notamos uma maior precipitação 

nos meses de junho e julho. A região onde está inserida a área de estudo se 

caracteriza por ser a de maior ocorrência de precipitação do estado, passando 

muitas vezes a atingir mais de 1.800 mm anuais. 
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O índice de precipitação, por controlar o teor de umidade do solo, é de 

fundamental importância no controle da taxa de disponibilidade de areia susceptível 

ao transporte pelo vento para alimentação dos campos de dunas, como também na 

própria dinâmica das dunas, tendo em vista que resulta no aumento das forças de 

coesão intergranulares que atuam como resistência ao transporte, tornando 

necessária a presença de ventos com velocidades mais elevadas do que aquelas 

necessárias para mover superfícies arenosas secas. 

Tabela 01 - Índices pluviométricos em Natal, em mm, entre 1997 e 2006. 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ANUAL 

1997 13,3 72,8 159,6 256,2 339,0 77,3 79,7 124,2 5,1 3,0 2,7 55,8 1188,7 
1998 48,7 78,3 81,4 74,7 163,0 210,0 793,9 138,7 19,0 13,7 8,5 17,0 1646,9 
1999 12,6 143,8 139,2 175,8 289,5 131,5 31,1 49,8 51,1 14,5 5,4 66,9 1111,2 
2000 50,0 83,9 122,3 177,4 230,0 577,4 482,3 288,0 205,1 8,7 12,1 23,0 2260,2 
2001 30,1 6,8 133,8 360,9 14,4 373,6 145,2 104,4 28,4 13,7 17,1 50,2 1278,6 
2002 113,9 82,3 480,0 137,7 122,9 405,6 225,2 312,9 1,0 29,1 98,2 19,4 2028,2 
2003 83,7 184,0 317,8 133,4 230,8 244,3 201,6 19,6 41,6 21,7 16,1 22,5 1517,1 
2004 303,9 283,0 255,0 168,8 160,7 642,9 393,5 90,1 44,4 14,4 10,0 4,8 2371,8 
2005 2,0 36,4 186,3 144,0 548,3 772,3 115,2 134,6 43,9 31,6 1,2 10,4 2026,2 
2006 4,2 87,2 157,4 377,1 115,3 375,2 133,4 90,4 45,2 13,4 83,5 49,8 1532,1 

MÉDIA 
MENSAL 55,2 88,2 169,4 167,2 184,5 317,5 216,8 112,7 40,4 13,7 21,3 26,7   

Fonte: Dados cedidos pela Estação Climatológica da UFRN, em março de 2007. 
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Figura 11 – Concentração das máximas precipitações nos meses de junho e julho. 

3.1.3.2 Temperatura 

As temperaturas do ar na cidade de Natal são permanentemente elevadas e 

apresentam-se bem mais uniformes que em outras regiões brasileiras, tendo médias 
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anuais variando entre 24°C e 27°C, apresentando como meses mais quentes, os de 

fevereiro e março, e julho como aquele mais frio.  

Segundo Carvalho (2001), tanto no dia de inverno quanto no de verão, os 

valores da temperatura do ar são mais baixos às 6 horas da manhã e vão 

aumentando até às 12 horas, quando a temperatura começa a diminuir, atingindo os 

valores mais baixos às 21 horas, em um patamar ainda mais alto que aquele 

registrado às 6 horas. Quanto a esta variação térmica diária na cidade, a amplitude 

térmica fica em torno dos 8,4º C, com uma variação média diária de 21,8°C a 

30,2°C. Quanto aos sistemas meteorológicos El Niño e La Niña, Bristot e Pinheiro 

(2000) mostram as suas influências relatando que a análise da variação da 

temperatura máxima mensal em Natal apresentou um acréscimo de até 1,7 ºC em 

seus valores para os meses de verão no período de atuação do El Niño. Para os 

anos de La Niña, a temperatura máxima mensal praticamente não apresentou 

alterações significativas. 
Tabela 02 - Temperatura média mensal em Natal, em °C, entre 1997 e 2006. 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
1997 27,10 27,60 27,20 26,60 25,60 25,30 24,80 24,60 25,80 26,80 27,20 27,50 
1998 27,00 28,40 28,80 28,20 27,00 25,60 24,50 25,00 25,90 26,50 26,90 27,20 
1999 26,70 26,70 26,80 26,60 25,70 25,20 24,60 24,20 25,30 25,00 26,50 26,40 
2000 26,60 26,80 27,10 26,30 25,80 24,50 23,60 24,50 25,20 25,80 25,60 26,30 
2001 26,20 26,90 26,70 25,80 25,60 24,50 24,20 23,90 25,20 26,00 26,70 27,70 
2002 27,20 27,60 26,90 26,80 26,80 25,40 25,20 25,10 26,40 26,70 26,90 27,30 
2003 27,70 27,30 26,90 25,90 26,90 25,40 24,90 26,20 26,00 26,80 27,40 27,60 
2004 27,10 27,10 27,40 27,30 26,50 25,00 24,70 26,60 25,80 26,60 27,00 27,20 
2005 27,70 28,10 28,10 27,80 26,40 24,80 25,00 25,40 26,00 26,80 27,30 27,60 
2006 27,60 28,00 28,20 27,20 26,20 26,20 25,20 25,20 25,5 26,1 26,4 26,7 

MÉDIA 
MENSAL 27,1 27,5 27,4 26,9 26,3 25,2 24,7 25,1 25,7 26,3 26,8 27,2 

Fonte: Dados cedidos pela Estação Climatológica da UFRN, em março de 2007. 
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3.1.3.3 Umidade Relativa do Ar 

A umidade é a soma das gotículas de água em suspensão no ar. Sua forma 

mais comum de medição é através da umidade relativa, que vem a ser a soma de 

todo o vapor de água presente em determinando instante e local, sendo expresso 

pelo percentual da soma máxima de vapor de água que o ar pode reter a certa 

temperatura. 

O elemento climático umidade relativa do ar está intrinsecamente ligado à 

temperatura do ar que, por sua vez, está relacionada com as taxas de esfriamento e 

aquecimento da superfície do solo, da radiação solar e da topografia do local, Por 

essa razão, seus valores máximos na nossa cidade coincidem com a época de altos 

índices pluviométricos e baixas temperaturas, meses de abril a julho. A umidade 

relativa do ar em Natal, principalmente na área em estudo, comporta-se de forma 

homogênea e estável, em decorrência da forte influência das massas de ar úmidas 

originárias do Oceano Atlântico. 

A umidade apresenta-se como um fator de grande importância na definição 

do transporte e/ou estabilização de dunas. Quanto maior a umidade, maior será a 

fixação dos grãos de areia e, conseqüentemente, menor o transporte da areia.  

Tabela 03 - Umidade relativa do ar mensal média em Natal, em %, entre 1997 e 2006. 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 
ANUAL

1997 80 81 82 85 87 80 83 83 79 80 84 83 82 
1998 84 83 82 84 84 85 87 83 80 77 77 77 82 
1999 77 78 80 82 83 80 80 79 83 83 83 86 81 
2000 87 89 89 91 90 93 94 91 90 87 87 79 89 
2001 81 78 79 84 80 88 86 82 80 75 75 77 81 
2002 81 80 83 83 83 85 84 83 79 80 81 81 82 
2003 79 88 82 83 82 85 83 81 80 79 77 78 81 
2004 80 80 88 88 87 80 83 75 72 71 68 70 78 
2005 73 77 83 81 87 77 81 77 71 69 91 73 78 
2006 72 77 75 82 81 83 78 77 76 76 76 76 77 

MÉDIA 
MENSAL 80 81 83 84 85 84 84 81 79 78 80 78   

Fonte: Dados cedidos pela Estação Climatológica da UFRN, em março de 2007. 
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Figura 13 – Concentração das umidades máximas entre os meses de abril e agosto. 

Por essa figura, nota-se que as maiores porcentagens de umidade na cidade 

têm relação com os períodos de maior concentração pluviométrica. 

3.1.3.4 Ventos 

O município de Natal possui a linha litorânea no sentido N-S, com latitude 

próxima de 6º, quase no Equador, significando que os ventos que aqui incidem são 

predominantemente alísios com a direção SE-NW, ou de aproximadamente 120°, 

responsáveis pela estação chuvosa de março a julho, seguidos dos ventos sul que 

proporcionam os meses estivais. Essa constância da direção dos ventos em Natal 

traz uma característica comum observada em imagens de satélite, onde distinguimos 

perfeitamente a responsabilidade do vento na formação das dunas sempre 

orientadas naquela direção dos ventos predominantes. 

A média da velocidade anual é em torno de 4,56 m/s, sendo os meses mais 

intensos, entre agosto e novembro, e os menos intensos, nos meses de abril a julho. 

Observar a tabela 04 e a figura 13 a seguir. 

 A incidência dos ventos com maior velocidade a partir do mês de agosto 

coincide com os períodos de maior estiagem e maior insolação, acarretando uma 

menor estabilização e compactação do solo, com uma superior efetividade no 

transporte de sedimentos para a constituição dos campos dunares locais.  
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Tabela 04 - Velocidade média do vento em Natal, em m/s, entre 1997 a 2006. 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 
ANUAL 

1997 4,5 4,8 3,9 3,6 3,9 4,0 4,5 4,8 4,9 5,4 4,7 4,3 4,4 
1998 4,1 4,6 4,6 4,8 4,7 4,5 4,1 5,4 5,5 5,4 4,4 4,6 4,7 
1999 4,6 4,6 4,2 4,6 3,9 4,4 4,6 4,9 5,1 4,4 4,2 4,3 4,5 
2000 4,0 3,8 4,3 3,7 4,2 3,6 3,6 4,5 4,9 5,2 4,5 4,1 4,2 
2001 5,1 4,8 3,7 4,0 4,2 3,8 4,5 5,4 5,2 4,6 4,7 4,8 4,6 
2002 3,6 4,3 3,6 3,7 3,8 3,1 3,8 4,1 4,5 4,7 4,7 4,7 4,1 
2003 3,3 4,1 3,4 3,6 3,7 3,8 4,5 4,4 4,9 5,1 4,7 4,9 4,2 
2004 3,7 4,1 4,2 4,1 4,0 3,8 4,2 5,0 6,4 5,2 5,3 4,9 4,6 
2005 4,5 4,5 3,5 4,1 3,4 5,5 4,5 5,1 5,3 5,4 4,8 4,9 4,6 
2006 5,6 3,8 3,6 2,7 3,8 4,0 4,3 4,9 4,9 4,9 4,2 4,0 4,2 

MÉDIA 
MENSAL 4,3 4,3 3,9 3,9 4,0 4,1 4,3 4,9 5,2 5,0 4,6 4,6   

     Fonte: Dados cedidos pela Estação Climatológica da UFRN, em março de 2007. 
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Figura 14 – Concentração dos ventos mais intensos nos meses de agosto a novembro. 

3.1.3.5 Insolação e Evaporação 

A cidade apresenta um alto índice de evaporação e insolação apresentando o 

período compreendido entre os meses de outubro a janeiro como os de maior 

intensidade. Esses parâmetros climáticos estão intimamente ligados com a 

aproximação da estação de verão, quando ocorrem os maiores períodos secos. A 

insolação média mensal gira em torno de 242 horas e a evaporação fica em torno de 

188 milímetros. 

Uma maior insolação pode significar uma maior redução da umidade na 

superfície do solo e, assim, favorecer a um maior transporte dos grãos de areia pelo 

vento. O regime térmico na região é relativamente uniforme, com temperaturas 
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elevadas ao longo de todo o ano. Essas características são devidas à grande 

quantidade de radiação solar incidente sobre a superfície terrestre, associada às 

altas nebulosidades. Além disso, a proximidade do mar induz a redução na 

amplitude térmica. 

As tabelas e figuras a seguir demonstram com mais objetividade a variação 

desses dois parâmetros climáticos entre os anos de 1997 e 2006. 
 

Tabela 05 – Evaporação média mensal em Natal, em mm, entre 1997 a 2006. 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 
ANUAL

1997 250,6 237,6 177,1 150,4 164,3 151,9 163,1 178,1 238,2 279,9 281,1 245,0 209,8
1998 230,2 221,8 246,3 210,3 202,1 158,5 141,4 172,6 244,8 284,3 232,2 255,5 216,7
1999 243,5 213,4 211,1 232,5 158,7 183,4 220,2 234,1 258,1 272,5 258,1 245,7 227,6
2000 232,9 199,2 229,9 139,4 156,4 118,3 90,2 156,6 184,1 278,8 241,0 210,4 186,4
2001 244,4 180,7 213,7 156,2 221,8 143,8 164,5 218,8 254,8 281,5 263,4 243,9 215,6
2002 171,3 204,4 165,3 141,6 166,6 121,2 146,5 182,1 262,3 273,5 248,6 227,2 192,6
2003 183,0 136,0 128,8 128,0 127,6 101,3 131,2 143,8 168,4 215,3 217,7 197,5 156,6
2004 135,0 120,4 153,6 127,8 116,6 84,1 169,9 136,9 168,2 207,5 207,4 217,8 153,8
2005 199,3 182,3 189,8 141,6 106,5 164,0 125,7 128,4 158,6 196,4 206,0 216,2 167,9
2006 208,1 186,0 184,5 114,3 112,1 96,6 120,0 148,3 168,5 212,2 204,4 187,4 161,9
MÉDIA 

MENSAL 209,8 188,2 190,0 154,2 153,3 132,3 147,3 170,0 210,6 250,2 236,0 224,7   

     Fonte: Dados cedidos pela Estação Climatológica da UFRN, em março de 2007. 
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Figura 15 – Evaporação média mensal entre os anos de 1997 e 2006. 
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Tabela 06 – Insolação média mensal em Natal, em horas, entre 1997 a 2006. 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 
ANUAL

1997 267,0 254,0 237,0 205,0 235,0 266,0 271,0 244,0 288,0 309,0 305,0 319,0 266,7
1998 259,0 265,0 260,0 274,0 244,0 184,0 210,0 224,0 284,0 300,0 285,0 317,0 258,8
1999 270,0 223,0 264,0 247,0 225,0 251,0 248,0 260,0 278,0 296,0 300,0 245,0 258,9
2000 270,0 251,0 245,0 221,0 220,0 211,0 152,0 255,0 245,0 298,0 286,0 255,0 242,4
2001 264,0 246,0 252,0 194,0 295,0 168,0 226,0 264,0 281,0 295,0 286,0 279,0 254,2
2002 184,0 227,0 220,0 207,0 247,0 200,0 239,0 242,0 304,0 293,0 271,0 285,0 243,3
2003 259,3 215,4 210,8 205,6 248,5 207,3 257,5 273,0 277,5 298,1 306,9 291,0 254,2
2004 170,3 197,1 248,2 216,6 249,8 171,9 198,0 259,0 264,5 294,8 308,5 297,1 239,7
2005 263,7 247,7 240,4 235,3 217,9 164,0 262,0 258,0 259,5 314,4 292,3 288,5 253,6
2006 270,9 247,1 262,9 208,0 231,5 192,0 241,0 260,9 284,1 311,8 304,3 286,9 258,5
MÉDIA 

MENSAL 247,8 237,3 244,0 221,4 241,4 201,5 230,5 254,0 276,6 301,0 294,5 286,4   

     Fonte: Dados cedidos pela Estação Climatológica da UFRN, em março de 2007. 
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Figura 16 – Insolação média mensal entre os anos de 1997 e 2006. 

 



                 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

3.1 Caracterização Física da Área de Estudo

A  ocupação  do  meio  físico  através  da  expansão  urbana  tem  revelado 

problemas de relativa gravidade em função da falta de conhecimento dos fatores 

fisiográficos, que regem o comportamento e a resposta deste componente ambiental 

frente  à  ocupação  (BASTOS;  BUENO;  LAPOLLI,  2003).  O  uso  e  ocupação, 

realizados  de  forma  desordenada,  produzem  impactos  ambientais,  que  são 

comandados por diversos fatores naturais relacionados às características climáticas, 

do relevo, do solo e da cobertura vegetal. 

Nos estudos de caráter ambiental a geologia e geomorfologia têm relevante 

importância, uma vez que sedimentos e rochas formados em antigos ambientes de 

sedimentação determinam, em larga escala, a aptidão dos terrenos para os seus 

vários usos e as inúmeras atividades humanas.  Além disso, os processos ativos 

limitam a ocupação uma vez que ocasionam modificações no ambiente, que muitas 

vezes são indesejáveis.

Dentre as principais características do meio físico que condicionam os efeitos 

resultantes  da  ocupação  do  solo,  este  trabalho  se  deterá  nas  características 

climáticas, geomorfológicas (formas e dinâmicas do relevo) e geológicas (tipos de 

rocha e modos de ocorrência). 

3.1.1  Aspectos Geológicos

Segundo  Gomes  et  al  (1981),  as  rochas  sedimentares  e  os  sedimentos 

ocupam praticamente toda a porção litorânea oriental potiguar, sendo representados 

dominantemente,  da  base  para  o  topo,  pelas  rochas  carbonáticas  e  areníticas 

cretácicas  e  terciárias  das Bacias  Potiguar  e  Pernambuco-Paraíba,  os  depósitos 

areno-argilosos  tércioquaternários  da  Formação  Barreiras,  culminando  com  as 

acumulações  quaternárias  compostas  pelos  arenitos  de  praia  e  sedimentos 

arenosos, argilosos e argilo-arenosos de ambientes fluviais, lacustres, estuarinos, 

dunares e praiais.

Assim como todo  o  município  de  Natal,  a  geologia  da  área em estudo  é 

essencialmente constituída de materiais de origem sedimentar, fazendo parte de um 
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ambiente  transicional,  constituído  por  sedimentos  e  rochas  sedimentares  de 

depósitos  cenozóicos,  os  quais  compreendem  depósitos  terciário-superior  e 

quaternários do sistema deposicional costeiro. Esses litotipos são constantemente 

retrabalhados  por  processos  costeiros  deposicionais  e  erosionais,  resultantes  da 

ação conjunta dos ventos, correntes, ondas e marés. 

3.1.1.1 Depósitos Tércio-Quaternários

3.1.1.1.1 Formação Barreiras

A  nomenclatura  Barreiras  foi  inicialmente  usada  por  Branner  (1902 apud 

Ferreira  Júnior,  2005) descrevendo  o  que  são  sedimentos  areno-argilosos  e  de 

coloração variegada com variações de argilas e conglomerados, ocorrentes em todo 

o litoral brasileiro e constituindo expressivas linhas de falésias. 

A Formação Barreiras é constituída principalmente por areias quartzosas a 

subarcosianas,  de  coloração  variegada  (creme,  vermelho,  laranja,  roxo, etc.), 

medianamente  selecionadas,  com  aspecto  maciço,  ocasionalmente  com  níveis 

argilosos  e  sílticos  intercalados,  sobre  os  quais  se  desenvolvem,  por  vezes, 

espodassolos com espessuras que atingem até 2 m, os quais são freqüentemente 

conhecidos como “coberturas de areias brancas” (ALHEIROS; LIMA FILHO, 1991).

Na  área  de  estudo,  essa  unidade  aflora  mais  comumente  delimitando  a 

porção  leste  do  Parque  das  Dunas,  definindo  superfícies  aplainadas,  que 

normalmente se encontram encobertas pelos sedimentos eólicos (Dunas Recentes e 

Paleodunas), ou na forma de falésias ao bordejar o oceano. 

Figura 03 – Pequeno afloramento do barreiras sob o campo de dunas.
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Figura 04 – Grande afloramento do barreiras, com o campo de dunas em região posterior.

3.1.1.2 Depósitos Quaternários

3.1.1.2.1 Dunas

 As dunas são depósitos eólicos formados a partir de acumulações arenosas 

geralmente  assimétricas,  ocorrendo  de  forma  isolada  ou  associada,  que  podem 

alcançar algumas centenas de metros de altura e quilômetros de extensão, tendo 

como característica principal a presença de uma face com inclinação suave, formada 

na direção preferencial dos ventos, e outra face com inclinação mais abrupta, que é 

a face de sotavento.

São encontradas em toda faixa  litorânea do estado,  dispostas seguindo a 

orientação  SE-NW,  coincidentes  com  resultante  direcional  dos  ventos 

predominantemente  alísios,  incidentes  na  região.  O somatório  dos  vários  fatores 

propícios  à  gênese  de  dunas  tais  como a  abundância  de  areia  na  antepraia,  a 

velocidade e predominância direcional dos ventos, as condições de umidade, tipos 

de sedimento e o regime de mesomaré reinante, são responsáveis pela formação 

dos  vastos  campos  de  dunas.  O  processo  da  acumulação  eólica  acontece 

primeiramente  na  faixa  praial,  onde  se  constituem  as  dunas  primárias  não 

vegetadas,  que  se  deslocam  até  o  continente,  originando  os  campos,  onde  há 

predominância das dunas parabólicas vegetadas (DINIZ, 2004).

Os sistemas de dunas do município de Natal, especificamente, tiveram sua 

classificação proposta por diversos autores, de formas diferentes, em relação a sua 

dinâmica  deposicional,  morfologia  e  como  são  geradas,  tornando-se  assim  um 

assunto ainda bastante controverso.
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As dunas da área são descritas em consonância com a classificação proposta 

por  Nazaré Júnior  (1993)  e  Duarte  (1995),  a  partir  do  trabalho de  levantamento 

geológico e geofísico da região da grande Natal, onde identificaram duas gerações 

de dunas eólicas, dunas antigas ou fixas e outras recentes ou móveis. Estudo esse 

que se baseou em critérios com fotointerpretação, análise granulométrica, análise 

morfométrica,  análise  morfoscópica,  análise  de  perfis  de  poços  e  presença  de 

vegetação fixadora. 

.

Figura 05 – Imagem mostrando as dunas vegetadas e não vegetadas, separadas pelo greide da Via 
Costeira.

3.1.1.2.2 Dunas Recentes

As  dunas  recentes  comumente  conhecidas  como  dunas  móveis, são 

sedimentos  eólicos  bem  distintos  devido  à  sua  tonalidade  clara  causada  pela 

ausência de vegetações e carência de umidade.  Estão intimamente relacionadas 

com o  desenvolvimento  do  litoral  atual,  formando  extensos  cordões  paralelos  à 

praia,  constituindo verdadeiros cinturões móveis quaternários.  Recobrem tanto as 

litologias  da  Formação  Barreiras  quanto  as  paleodunas.  São  compostas 

predominantemente  de  quartzo,  em  forma  de  grãos  arredondados,  bem 

selecionados,  inconsolidados,  de  coloração clara,  foscos e  de  granulação média 

(GOMES et al, 1981).

Essas dunas possuem coloração esbranquiçada a amarelada,  constituídas 

por  areias  quartzosas  bem  selecionadas  variando  de  subarredondadas  a 

subangulosas. 
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Ainda segundo  Miranda  (1983),  nesse  tipo  de  dunas  os  sedimentos  são 

compostos por grãos de quartzo hialino limpos, principalmente polidos e foscos, bem 

selecionados,  arredondados  e  subarredondados,  esféricos  e  sub-esféricos  (95  a 

99%),  com granulometria principalmente areia fina, em parte média e muito fina, 

apresentando ainda fragmentos de conchas de organismos marinhos.

3.1.1.2.3 Paleodunas

São formadas pela ação eólica dos alísios e fixados pela vegetação,  com 

grãos arredondados formando extensos cordões também com direção SE-NW. Essa 

unidade  é  formada  por  ações  dos  ventos  durante  a  fase  final  do  pleistoceno, 

constituindo reflexos desérticos do litoral nordestino, quando submetido a um clima 

quente,  são  constituídas  predominantemente  por  quartzo,  na  forma  de  areias 

quartzosas, bem selecionadas e com grãos arredondados. É marcante a diferença 

na textura e na tonalidade entre as paleodunas e as dunas recentes (GOMES et al, 

1981).

São também denominadas  de Dunas Fixas, constituídas principalmente por 

sedimentos  eólicos,  compostos  por  areias  quartzosas,  bem selecionadas  e  com 

grãos  arredondados,  sendo  principalmente  observadas  nas  porções  basais  das 

Dunas Móveis (TABOSA, 2002).

Figura 06 – Ilustração apresentando os depósitos sedimentares recentes de um trecho da área de 
estudo.
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3.1.1.2.4 Depósitos Flúvio-marinhos

São  constituídos  por  associações  de  sedimentos  flúvio-marinhos  e  areias 

praiais  com a  predominância  de  depósitos  areno-quartzosos,  com granulometria 

variável  entre  areia  muito  fina  a  grossa,  com  coloração  branca  e  cinza  clara, 

ocupando toda a faixa entre a linha de praia e as dunas móveis.

Na  área  estudada,  os  depósitos  flúvio-marinhos  estão  representados 

essencialmente por arenitos, que se encontram aflorando em superfície ou sob a 

forma de pequenas falésias marinhas que muitas vezes se encontram encobertas 

pelas  dunas  móveis.  Em  Diniz  (2004)  esses  tipos  de  depósitos  sedimentares, 

presentes nas vizinhanças do Hotel SERHS de Natal, são denominados de Arenito 

Cunhaú.

O  Arenito  Cunhaú  compreende  uma  seqüência  arenítica  marinha,  com 

espessura  máxima  em  torno  de  5  m,  disposta  discordantemente  sobre  os 

sedimentos tércioquaternários da Formação Barreiras e subjacente aos sedimentos 

eólicos das dunas primárias, secundárias e terciárias (DINIZ, 2004).

Litologicamente,  essa  unidade  sedimentar  é  constituída  por  sedimentos 

siliciclásticos, compostos essencialmente por arenitos quartzosos, de granulometria 

fina  a  média,  com  coloração  variando  de  alaranjada  a  esbranquiçada,  exibindo 

estratificação  planoparalela,  cruzadas  de  baixo  ângulo  e  bioturbações,  com 

intercalações de níveis conglomeráticos quartzosos, cimentados por óxido de ferro e 

carbonatos.

3.1.1.2.5 Depósitos de Praias Recentes

Os  sedimentos  de  praia  recentes  estão  sendo  depositados  nas  estreitas 

faixas atuais de zonas de praia, são constituídos por associações de sedimentos 

flúvio-marinhos e areias praiais formados por areias quartzosas, com granulometria 

variando de fina a média, por vezes bioclásticas, podendo apresentar quantidades 

variáveis de matéria orgânica e/ou minerais pesados. 

Esses depósitos são caracterizados por intenso e constante retrabalhamento 

sedimentar, através de processos fluviais, marinhos e eólicos, envolvendo um aporte 

contínuo de sedimentos. Estruturas sedimentares como marcas onduladas, marcas 
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de deixa e ravinamentos podem ser observadas nos depósitos de areia de praia e 

nos depósitos sedimentares representados pela associação de sedimentos flúvio-

marinhos (Silveira, 2002).

3.1.1.2.6 Arenitos Ferruginosos

Em alguns pontos da área de estudo também são encontrados, na face praial, 

pequenos corpos de arenito, os quais diferem dos litotipos anteriormente descritos, 

essencialmente pelo processo de cimentação sofrido. A rocha se apresenta como 

um pacote de arenito quartzoso, de coloração ébana a castanho escuro, cimentado 

por  sílica  e  óxido  de  ferro,  com  estratificação  cruzada  de  baixo  ângulo  e 

bioturbações, mergulhando suavemente em direção ao oceano. As características 

composicionais,  texturais  e  sedimentares  desse  arenito  sugerem  sua  origem 

relacionada à litificação de sedimentos arenosos da face da praia.

 A sua descrição acima vale como registro, já que suas raras ocorrências e 

reduzidas dimensões os tornam praticamente inexpressivos no que diz respeito aos 

processos costeiros.

Figura 07 – Afloramento de arenitos ferruginosos entremeados por beachrocks.

36



                 

3.1.1.2.7 Beachrocks

São também conhecidos por Recifes de Arenito ou Arenitos Praiais, têm sua 

gênese  vinculada à consolidação de antigas linhas de praia por cimentação e alta 

litificação dos grãos de quartzo pelo carbonato de cálcio, provenientes da variação 

do  nível  do  mar  e  afastamento  da  linha  de  costa  em  períodos paleoglaciais, 

relacionados  aos  processos  de  regressão  e  transgressão  marinha  (OLIVEIRA, 

2003).

Os  arenitos  de  praia  estão  presentes  em  muitas  partes  do  mundo, 

particularmente  em regiões tropicais  e  subtropicais,  face às condições climáticas 

reinantes que favorecem os processos de sua cimentação (RUSSEL, 1962  apud 

FERREIRA JÚNIOR, 2005). 

A maioria dos arenitos de praia do Rio Grande do Norte está situada no seu 

litoral  oriental,  encontrando-se  uma  maior  concentração  dessas  rochas  na  faixa 

costeira situada entre Natal e a fronteira com o Estado da Paraíba. Eles mostram 

grande variação de dimensões e formas, sendo que, na maioria das vezes, eles se 

apresentam sob a forma de cordões rochosos, em até duas linhas semicontínuas e 

dispostos  paralelos  ou  subparalelos  à  linha  de  costa  atual,  podendo  atingir, 

individualmente,  uma  extensão  máxima  em  torno  dos  8  km,  uma  largura 

principalmente variando entre 10 e 60 m e espessura situando-se, na maioria das 

vezes, entre 0,5 a 3,5 m (OLIVEIRA et al, 1990).  Os arenitos praiais presentes na 

área de estudo são datados de aproximadamente 4.700 anos.

Os estudos petrográficos desenvolvidos por Oliveira et al (1990) demonstram 

que esses arenitos  são constituídos  principalmente  por  grãos de  quartzo  (68%), 

conteúdo  orgânico  representado  por  bioclastos  de  foraminíferos,  fragmentos  de 

algas, moluscos e valvas de ostracodes (5%), feldspatos (3%), além de turmalina, 

zircão, granada e opacos em quantidades acessórias.
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Figura 08 – Afloramento de beachrocks próximo ao bairro de Mãe Luíza.

3.1.2 Aspectos Geomorfológicos

A Geomorfologia, a partir da década de 80, tem-se caracterizado por enfatizar 

os  problemas  ambientais,  possuindo  um  caráter  integrador,  na  medida  que 

proporciona  compreender,  em  um  determinado  ambiente,  a  evolução  espaço-

temporal  dos  processos  de  modelagem  terrestre,  antes  e  depois  da  atuação 

humana.  A  compreensão  dos  processos  de  evolução  do  relevo  e  os  impactos 

antrópicos  têm  dado  uma  contribuição  relevante  no  diagnóstico  da  degradação 

ambiental,  bem  como  tem  apontado  soluções  para  resolver  esses  problemas 

(PAULA; ROBAINA; MEDEIROS; 2002).

Segundo Cunha (2004)  a costa Nordeste Oriental  ou Barreiras,  onde está 

localizada a área de estudo deste trabalho, caracteriza-se pela presença de falésias 

e franjas de recifes de rochas de praia (beach rocks) incrustados por algas calcárias, 

briozoários e corais. Por uma extensa região, essas construções recifais protegem a 

costa da elevada energia das ondas, criando praias abrigadas e piscinas naturais. 

As  lagunas  e  estuários  desse  trecho  do  litoral  também  são  ocupados  por 

manguezais e cristas de praias remobilizadas por ventos SE-NW com a formação de 

campos de dunas.

Jesus (2002), em seu trabalho sobre o Parque das Dunas, porção adjacente à 

área  em  estudo,  observa  a  presença  das  seguintes  unidades  geomorfológicas: 

38



                 

afloramento  do  sedimento  barreiras,  depósitos  eólicos,  arenitos  do  barreiras, 

arenitos de praia (beachrocks) e os sedimentos praiais.

Segundo Amaral (2006), as principais feições morfológicas presentes na área 

de estudo são as superfícies dos tabuleiros (ou tabuleiros costeiros), o campo de 

dunas superposto a essa superfície e a zona litorânea. A incidência dos processos 

geológicos  sobre  essas  feições,  a  complexidade  de  seus  relacionamentos  e  a 

geometria resultante formam outras novas feições como as falésias, os taludes de 

praia e os terraços costeiros. 

Por último, Diniz (2006) descreve uma porção da área em estudo como o 

resultado  de  eventos  geológicos  recentes  e  atuais,  onde  se  formaram  diversos 

compartimentos de relevo, resultantes da erosão e deposição contínua e onde foram 

observadas as  seguintes  unidades geomorfológicas:  Zona de Estirâncio,  Terraço 

Flúvio-marinho,  Dunas  Móveis,  Paleodunas  e  Superfície  de  Aplainamento  ou  de 

Tabuleiro Costeiro.

3.1.2.1 Superfície de Tabuleiro Costeiro

A  superfície  de  tabuleiro  é  a  resultante  da  atuação  de  processos 

morfogenéticos  de  dinâmica  variada  relacionada  a  ciclos  de  espraiamento  de 

detritos fluviais e lacustres. Ocupam amplas faixas litorâneas descontínuas do Rio 

Grande do Norte, compreendendo superfícies planas a suavemente onduladas, com 

altitudes variando entre  40 e 120m, sustentadas pelos sedimentos da Formação 

Barreiras. 

Nunes  (1996),  sobre  os  tabuleiros,  diz  que  são  terrenos  com  suaves 

ondulações decorrentes da pediplanação sobre os sedimentos plio-pleistocênicos do 

Barreiras, com altitudes acima de 40m até 400m, no sentido do litoral para o interior, 

os quais em alguns locais são interrompidos abruptamente, formando falésias vivas 

e mortas ao longo da costa. Os tabuleiros costeiros como uma forma topográfica que 

se assemelha a um planalto, terminando de maneira abrupta ao contornar a zona 

costeira, apresentando um topo plano com vegetação típica. Caracteriza-se por ser 

uma paisagem de topografia aproximadamente plana, sedimentar e de baixa altitude 

variando de 30 a 150m acima do nível do mar, ligeiramente acunhado em direção a 

Oeste. (MEDEIROS, 2001).
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A superfície de aplainamento,  segundo Vilaça  et al. (1986), tem sua origem 

relacionada  à  justaposição  das  seqüências  sedimentares  do  Terciário  ao 

Quaternário,  evidenciadas  por  inconformidades  erosivas  e  paleossolos  que 

correspondem a Formação Barreiras e aos sedimentos arenosos de cobertura de 

espraiamento sub-recente a recente.

3.1.2.2 Falésias

São  declives  abruptos,  típicos  da  morfologia  marinha,  formados  pelos 

sedimentos pré-quartenários do Barreiras, sendo por vezes separados das águas 

costeiras  por  formações  sedimentares  recentes,  mas  podendo  estar  em contato 

direto com as águas oceânicas. No primeiro caso têm-se as falésias recuadas ou 

mortas, e no segundo, as falésias vivas. Indicam uma situação de recuo da linha de 

costa atual, no sentido do continente (AMARAL, 2006).

O sedimento barreiras, normalmente, surge sob o terraço costeiro e por vezes 

está  recoberto  pelos  sedimentos  eólicos.  Na  área  de  estudo  são  encontrados 

diversos  afloramentos  que  possuem altura  variando  de  0,50m a  2,00  m,  porém 

grande parte se encontra encoberta pelo sistema de dunas.

Figura 09 – Falésia e duna.

3.1.2.3 Campo de Dunas

O desenvolvimento das dunas está associado às variações quaternárias do 

nível do mar. Com a regressão marinha, e conseqüente exposição da plataforma, os 

ventos  alísios  incidem  nos  sedimentos  expostos,  transportando-os,  formando  os 

campos de dunas. Com a transgressão marinha, há a promoção da erosão costeira 
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formando falésias. Sendo que esses sedimentos erodidos serão transportados pelas 

correntes de deriva litorânea, paralelos à costa, mantendo o balanço sedimentar.

As dunas se constituem nas feições geomorfológicas mais presentes na área 

de estudo.  Resultado da ação da dinâmica  eólica  na  região  se  apresenta  como 

colinas, suavemente arredondada, paralelas ou semiparalelas, dispostas segundo a 

orientação dos ventos dominantes (SE-NW).

As formas fundamentais das dunas devem ser consideradas parabólicas. No 

entanto  é  comum  a  modificação  das  mesmas,  em  virtude  do  progressivo 

estiramento,  para  formas  transicionais  sugerindo  uma  forma  longitudinal.  Esse 

estiramento  empresta  aos  depósitos,  não  raro,  a  forma  de  grampos  de  cabelo, 

Hairpin  na  terminologia  americana.  Normalmente,  as  encostas  suavizadas 

correspondem às faces de barlavento das dunas, voltadas para o oceano, enquanto 

as mais íngremes se voltam para o continente, faces de sotavento.

Silveira (2002) afirma que as origens dos campos dunares estão relacionadas 

às condições climáticas, às variações do nível do mar e controle estrutural; e que as 

dunas  fixadas  por  vegetação,  provavelmente,  desenvolveram-se  a  partir  de 

regressões  marinhas  coincidentes  com  períodos  de  clima  árido  a  semi-árido, 

deixando expostas superfícies de areia, as quais foram remobilizadas pelos ventos 

em  direção  ao  continente,  constituindo  desse  modo  os  campos  de  dunas.  O 

surgimento de condições mais úmidas favoreceu o desenvolvimento de vegetação 

estabilizadora das areias das dunas.

Dunas Móveis

Formam um cordão praticamente contínuo, paralelamente à linha da costa, e 

migram livremente  quando  não  ocorrem obstáculos  estruturais  à  mobilização  de 

sedimentos. As dunas móveis  em sua fase inicial  são originadas pela deposição 

eólica dos sedimentos arenosos levados até a praia pela ação marinha, que em 

geral têm encosta suave a barlavento e uma mais abrupta a sotavento. 

As  Dunas  Móveis  se  caracterizam por  apresentar  superfícies  topográficas 

comumente  desprovidas  de  vegetação  fixadora,  podendo  sofrer  modificações 

constantes  em  função  da  ação  dos  ventos  e  conseqüente  movimentação  de 

sedimentos.
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São  sedimentos  eólicos  bem  distintos  em  imagem  de  radar,  imagens  de 

satélites e fotografias aéreas. Estão relacionadas com o desenvolvimento do litoral 

atual,  formando  extensos  cinturões  móveis  quaternários.  Recobrem  tantos  as 

litologias do grupo Barreiras, quanto as paleodunas.

Paleodunas

Distribuídas de forma mais ou menos contínua ao longo da linha da costa e à 

retaguarda  das  dunas  recentes,  repousam  de  forma  discordante  sobre  os 

sedimentos do Barreiras. Essa unidade constitui uma geração mais antiga de dunas 

cujos processos de pedogênese fizeram surgir uma camada vegetal mais espessa. 

Tem sua constituição por areias bem selecionadas, de granulação fina a média, por 

vezes siltosa,  com tons amarelados,  alaranjados e acinzentados,  de composição 

quartzosa e/ou quartzo-feldspática.

Morfologicamente,  esses  tipos  de  dunas  são  fixados  por  vegetação  que 

impedem  o  deslocamento  dos  sedimentos  e  apresentam  relevo  ondulado,  com 

feições  de  cordões  praticamente  isolados  (em  forma  de  grampo  de  cabelo)  ou 

sobreposições de cordões (forma de língua).

3.1.2.4 Terraço de Abrasão Marinha

São feições presentes nas superfícies litorâneas das linhas de praia de Natal. 

Apresenta-se como um plano de abrasão marinha por ondas, suavemente inclinado 

para o mar, que freqüentemente inicia-se no sopé de uma falésia marinha (SUGUIO, 

1998).

Os terraços marinhos são depósitos de areias quartzosas inconsolidadas que 

ocorrem  tanto  na  porção  interna  da  planície  costeira  (Terraços  Marinhos 

Pleistocênicos)  como na  porção externa  desta  (Terraços Marinhos  Holocênicos), 

estando sua origem associada às oscilações do nível do mar ocorridas durante o 

período Quaternário.

Corresponde à superfície horizontal ou levemente inclinada, ocorrendo entre 

os compartimentos de dunas móveis e zona de estirâncio, constituindo superfícies 

topograficamente modeladas por erosão hídrica. É provável que a origem desses 
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terrenos, esteja associada à erosão hídrica (fluvial e/ou marinha) em períodos de 

níveis mais elevados das águas oceânicas, durante o Quaternário (DINIZ, 2006).

3.1.2.5 Zona de Estirâncio

Margeando  externamente  os  terraços  marinhos,  ocorrem  nas  praias  – 

cordões  arenosos,  contínuos,  constituídos  por  areias  médias  e  finas, 

esbranquiçadas  e  incoerentes,  depositadas  principalmente  por  ação  das  ondas, 

atingindo cotas máximas em torno de 2 m e podendo ser afogadas por ocasião das 

marés  mais  altas.  Do  ponto  de  vista  morfológico,  as  praias  compreendem  três 

setores: antepraia (porção submersa da praia), praia propriamente dita ou estirâncio 

(zona situada entre o nível  da preamar e o baixamar)  e  pós-praia (faixa situada 

acima da preamar e somente atingida por ondas de marés excepcionais), estando 

as  duas  últimas,  em  geral,  separadas  entre  si  por  uma  ruptura  de  declive 

denominada berma.

Quando se trata de definir os ambientes e subambientes de sedimentação de 

depósitos litorâneos clásticos em meios dominados pela ação das ondas, um dos 

problemas encontrados refere-se à terminologia utilizada para designá-los,  sendo 

observado nas bibliografias discrepâncias que refletem divergências conceituais.

Segundo Amaral  (2006)  é uma zona  intermarés,  regularmente recoberta  e 

descoberta  pela  maior  parte  das  marés,  diariamente  lavada  pelas  ondas. 

Corresponde àquela faixa de praia de morfologia instável que constantemente sofre 

alterações pela variabilidade hidrodinâmica das ondas, das alturas de marés, das 

características dos sedimentos e dos processos cíclicos de deposição e erosão.
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Figura 10 – Unidades geomorfológicas na área de estudo.
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4       MATERIAIS E MÉTODOS 

 O presente trabalho tem por fim uma análise ambiental urbana da área de 

estudo com a detecção dos impactos ambientais decorrentes do seu uso e 

ocupação, tendo uma visão holística do todo, compreendendo a relação das 

técnicas de mapeamento e geoprocessamento com o diagnóstico desse sistema 

ambiental. 

 O inter-relacionamento da pesquisa bibliográfica e cartográfica com os 

levantamentos de campo e trabalhos de gabinete subsidiaram a elaboração do 

roteiro e dos procedimentos metodológicos adotados. 

4.1      Pesquisa Bibliográfica e Cartográfica 

 Essa etapa refere-se a todo o levantamento bibliográfico necessário ao 

desenvolvimento do trabalho, tarefa de fundamental importância, que ocorreu 

durante todo o decorrer do estudo e proporcionou o embasamento teórico para o 

entendimento dos problemas estudados.  

 A análise constituiu-se de leituras de trabalhos técnico-científicos 

desenvolvidos sobre climatologia, geologia, geomorfologia, cartografia, 

geoprocessamento, uso e ocupação do solo, planejamento urbano, evolução urbana 

do município de Natal, zona costeira e diagnóstico ambiental, tendo sido 

selecionados aqueles mais importantes que serviram como síntese e subsidiaram o 

conhecimento científico para a realização do presente trabalho.  

 Realizou-se também um levantamento de toda a legislação urbana e 

ambiental em nível municipal, estadual e federal, conhecendo assim as normas que 

apresentam aplicabilidade à área de estudo. Foram analisados mais detalhadamente 

a Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e o Plano Diretor Municipal, em 

seus capítulos referentes ao zoneamento do uso e ocupação do solo, e seus artigos 

que incidem sobre os mesmos, dando ênfase ao mapa de zoneamento do uso do 

solo e os artigos que classificam a ZET-II. 

 A pesquisa de informações ainda envolveu o levantamento e seleção de 

materiais cartográficos e equipamentos de geoprocessamento relacionados com a 

área e a temática do estudo, como fotografias aéreas, imagens de satélite, cartas e 
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levantamentos topográficos, projetos de infra-estrutura, mapas temáticos, software 

de SIG, computadores e receptores GPS. 

4.2 Trabalho de Campo 

 A área de estudo conforme anteriormente descrito, compreende 

aproximadamente 8,5 km, que por sua extensão necessitaria de um trabalho de 

campo bem maior e desproporcional ao tamanho da equipe, conseqüência direta da 

quantidade de levantamentos necessários, impactando em maiores prazos e custos. 

Por conseqüência, para a continuidade objetiva do presente trabalho, foi planejado 

que seriam selecionadas três áreas menores, denominadas por células, com uso e 

ocupação distintos, e que bem representassem a área objeto do trabalho, tanto nas 

suas características físicas quanto nos impactos ambientais que vem sofrendo. 

 

Figura 17 – Área de estudo com a definição das células de trabalho. 
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 Efetuaram-se 06 (seis) levantamentos de campo em toda área de estudo, 

sendo que mais detalhadas nas três células, com a finalidade de constatar e 

identificar as suas características naturais, a situação existente em termos de 

qualidade ambiental e os possíveis impactos sobre o meio ambiente relacionados 

com a ocupação do homem, toda essa etapa calcada numa visão de preservação 

das condições naturais do lugar.  

 Esses levantamentos de campo foram planejados de forma a possibilitar que 

toda a área de estudo fosse visitada em períodos distintos de alturas de marés, 

coincidindo com uma visita na baixa-mar e outra na preamar, no intuito de perceber 

aquelas características em ambos períodos de alturas de marés. 

 De posse dos materiais relacionados posteriormente e com os conhecimentos 

primários sobre a área de estudo, também foram realizadas 02 (duas) visitas ao 

campo no intuito de levantar a veracidade de algumas informações previamente 

adquiridas na etapa da pesquisa bibliográfica e cartográfica. 

 Após a etapa de pesquisa bibliográfica, em que foram escolhidos os produtos 

de sensoriamento remoto mais adaptados ao estudo, foi efetuada a primeira visita a 

campo para as informações prévias, aliando-se ao conhecimento teórico da área de 

estudo sobre o meio físico, seu uso e sua ocupação. A partir daí desenvolveu-se o 

processo efetivo da escolha das três células mais representativas da área total, e 

que teriam um estudo mais detalhado.  

 As imagens da área de estudo foram digitalizadas com resolução de 500 dpi e 

processadas de forma a se obter uma resolução espacial submétrica. Essas 

imagens digitalizadas foram impressas e plastificadas para o uso nos diversos 

procedimentos de campo efetuados. Utilizou-se como instrumento para a orientação 

cartográfica fotografias aéreas verticais na escala de 1:8000, do ano de 2005, 

cedidas pelo Serviço de Patrimônio da União/RN. 

 Vencida essa etapa, foi necessário o georreferenciamento daquelas imagens 

correspondentes às células escolhidas, que possibilitou a construção dos mapas, 

para tanto foi executado um levantamento onde foram coletados e tabulados pontos 

de controle de determinados locais, previamente definidos, naquelas três áreas, 

exemplificados na Tabela 07. Esses pontos serviram para o georreferenciamento 

das fotografias aéreas no software ArcGis. 
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Tabela 07 – Pontos de controle coletados na célula I e utilizados para georreferenciar as fotografias 
aéreas. 

PC01 9357584,494 258302,899 Ponto da rótula do Hotel Parque da Costeira 
PC02 9357920,313 258427,137 Limite direito do Hotel Blue Three - Via Costeira 
PC03 9358115,539 258343,039 Limite esquerdo do Hotel Blue Three - Via Costeira 
PC04 9358132,592 258544,474 Limite direito do Hotel Blue Three - Beira mar 
PC05 9357951,637 258515,167 Limite esquerdo do Hotel Blue Three - Beira mar 
PC06 9358332,838 258334,361 Projeção da cobertura do posto de gasolina 
PC07 9358802,194 257869,650 Muro da Escola no Bairro de Mãe Luiza- Esquina 
PC08 9358630,950 258478,530 Final da pavimentação do Hotel Porto do Mar 
PC09 9358836,568 258278,223 Canteiro de acesso ao Hotel Barreira Roxa 

  

No levantamento, foram obtidos pares de pontos de apoio, utilizando-se 

posicionamento estático com correção diferencial. Suas coordenadas foram medidas 

por rastreamento de sinais de satélites da rede NavStar, integrada ao General 

Positioning System (GPS). Essas coordenadas dos pontos rastreados com GPS 

foram determinadas tendo como referência planimétrica o datum SAD-69, adotado 

pelo IBGE como datum do Sistema Geodésico Brasileiro.  

 As imagens digitalizadas de toda a área de estudo, impressas e plastificadas, 

também possibilitaram o seu uso em outros procedimentos de campo, como 

reconhecimento e interpretação do relevo, das várias feições geomorfológicas, vias e 

acessos públicos, vegetação, ocupação, pontos de erosão, poços cadastrados, 

disposição de lixo e entulhos, contribuições de drenagem e esgoto.  

 Em campo, após o reconhecimento e interpretação, foram também coletados 

e demarcados pontos de controle com o auxílio do GPS, nas três células, 

possibilitando assim a obtenção das coordenadas dos depósitos eólicos, dos 

principais afloramentos do barreiras, dos arenitos de praia, dos sedimentos praiais, 

da área urbanizada, das vias públicas e dos equipamentos turísticos, situados no 

interior das células, proporcionando assim tanto o mapeamento geomorfológico 

quanto o de uso e ocupação dessas unidades. 

 Todas as verificações efetuadas naqueles locais geraram acervo fotográfico, 

que muito facilitou a identificação das características da área, o conhecimento dos 

impactos, o seu uso, a sua ocupação, e a posterior classificação temática das 

imagens, além de ilustrarem o presente estudo. 
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 Os procedimentos operacionais do trabalho são possibilitados pelos 

equipamentos necessários e disponíveis, sendo esses insumos particulares e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Os equipamentos de campo 

utilizados no trabalho incluem: 

- 1 (um) Receptor GPS Etrex, Garmin, com cabo de interface com PC; 

- 2 (dois) Receptores GPS Astech Promark-II, com respectivas antenas, tripés, e  

cabos de interface;     

- 1 (uma) Máquina fotográfica digital; 

- 1 (um) Notebook. 

 O modelo do trabalho desenvolvido relata que a aparelhagem utilizada no 

trabalho de campo atendeu às condições necessárias ao seu objetivo final, fato 

verificado na pesquisa. 

 

 
Figura 18 – Base Fixa do D-GPS instalada. 
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Figura 19 – Levantamento dos pontos de perfis com base móvel do DGPS. 

 

 

             
Figura 20 – Levantamento dos pontos de controle para o georreferenciamento das imagens e 

identificação das várias feições mapeadas com base móvel do DGPS. 
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4.3 Trabalho de Gabinete 

 Essa fase do trabalho iniciou-se com a tabulação e análise dos dados 

coletados em campo, possibilitando assim a visualização das características 

ambientais e os problemas existentes na área.  

4.3.1 Mapeamento 

 O início do trabalho de mapeamento deu-se a partir do levantamento 

aerofotogramétrico utilizado em todo o trabalho de campo. Após a análise primária 

inicia-se o mapeamento geoambiental das três células, tarefa essa realizada em 

ambiente computacional, através de software de Sistema de Informações 

Geográficas - SIG, para a construção das diferentes classes de uso e feições 

mapeadas e tratamento dos dados georreferenciados, utilizando-se para tanto 

técnicas como a interpretação visual com checagem de campo através dos pontos 

de controle, validando as feições interpretadas e vetorização das mesmas 

diretamente na tela do computador onde foram produzidos os planos de informação. 

 Nessa etapa foram utilizados vários softwares que fazem parte de diversas 

filosofias de uso de geoprocessamento, pois são ligados aos SIG, as ferramentas 

CAD, e também aplicados ao processamento de dados coletados por GPS. Entre 

outros, abaixo são descritos aqueles que mais se adaptaram ao trabalho e foram 

efetivamente utilizados: 

 -TrackMaker 11.8, utilizado no processamento dos dados coletados em              

 campo com GPS Garmin Etrex;  

 - ArcGIS Desktop 9.2, na sua extensão ArcMap; 

 - Erdas Imagine version 8.3.1; 

 - Ashtech Solutions 2.60, utilizado no processamento dos dados coletados 

  em campo com GPS Astech Promark-II; 

 -Autocad Map 2000. 
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Figura 21 – Transferência dos dados dos DGPS para o Desktop. 

 Todos os softwares citados trabalharam no sistema operacional Windows XP, 

devendo-se registrar a possibilidade de interface entre os mais diversos tipos de 

arquivos e terminações, e entre os softwares utilizados na pesquisa. Esse processo 

facilita e otimiza o trabalho de quem utiliza a importação e exportação de arquivos de 

um software para outro. Por esse motivo escolheu-se trabalhar somente com os 

softwares citados, pois possibilitaram uma grande complexidade de interfaces entre 

suas diversas extensões, principalmente na parte de construção, de edição e nas 

consultas cartográficas, assim como limitam e minimizam as incoerências e perdas 

de dados no processo de conversão. No que se refere a hardware, foi utilizado um 

microcomputador tipo PC com Processador Pentium IV- 3.0 GHz e um Notebook 

Pentium M com 1,7GHz. 

 Além daqueles dados georreferenciados coletados em campo, também foi 

utilizado arquivo CAD referente ao levantamento planialtimétrico do SPU/RN da 

ZET-II. Através do software Autocad Map, da Autodesk, transformou-se partes desse 

arquivo em outros de tipologia SHAPE, como o plano de informação onde constava 

à linha de preamar de média de 1831 e seus respectivos 33m de distância retroterra, 
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com a finalidade de demonstrar a faixa de praia de propriedade da União. A partir 

dessas transformações, com a otimização dos arquivos de extensão CAD e sua 

transformação para SHAPE foi possibilitado o seu uso com o software ArcGis, 

propiciando a criação e integração de outros planos de informação a partir desses 

dados pré-existentes e disponíveis.  



5.2 Principais Impactos Ambientais Detectados

Apesar da assertiva de indústria limpa, o turismo é um contumaz consumidor 

dos recursos naturais. Com isso, a ausência de planejamento pode transformar de 

tal  forma a paisagem e a cultura local,  características essas que na maioria das 

vezes  são  as  que  despertam o  desejo  e  fascínio  no  turista,  que  poderão  vir  a 

desaparecer.  O  ecoturismo  vem  surgindo,  justamente  na  tentativa  de  minimizar 

muitos desses impactos, através do planejamento prévio, o que pode transformar o 

turismo em uma atividade sustentável.

Dentre  os  impactos  ora  mencionados,  destacamos  alguns  decorrentes  da 

ação humana naquele campo de dunas,  tais  como: desmonte e devastação das 

dunas,  erosão  costeira,  poluição  marinha  pela  contribuição  de  esgotos  e  águas 

pluviais,  contaminação  do  lençol  freático,  disposição  inadequada  dos  resíduos 

sólidos, degradação da paisagem, e ocupação da zona de praia com a privatização 

do espaço público.

5.2.1 Desmonte e Devastação das Dunas

Sobre esse fato infere-se que toda a cidade de Natal, não somente a área da 

ZET-II, passa por um acentuado processo de descaracterização geomorfológica das 

dunas, uma vez que as áreas de maior cota topográfica passam por um processo de 

planificação com fins de construção dos mais diversos tipos de empreendimentos.

Figura 26 - Desmonte das dunas para ocupação por unidade hoteleira.
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Figura 27 – Construção de cortinas de contenção, com platô do hotel sobre o barreiras 
concomitante a retirada das dunas.

De acordo  com Oliveira  (2003),  esse ecossistema composto  pelo  sistema 

dunar tem as seguintes características e funções:

-Responsável  pela  captação  e  armazenamento  de  águas  pluviais  para  a  

recarga do aqüífero abastecedor de água da cidade;

-Amenizador climático da cidade, pois dá suporte à vegetação fixadora de  

dunas e retentora de calor atmosférico;

-Sua vegetação tem o papel de seqüestrador do dióxido de carbono produzido 

pela combustão de combustíveis fósseis provenientes dos veículos da cidade;

-Serve de refúgio à fauna e flora mantendo a biodiversidade ecológica da  

cidade;

-Protegido,  é  fixador  de  sedimentos  impedindo  movimentos  de  massa  e  

respectivos processos erosivos em áreas com alto índice de declividade;

-Tem  papel  importante  na  manutenção  da  beleza  cênico-paisagística  da  

cidade, além de ser uma área importante para a pesquisa científica em escala 

regional;

-Vegetado,  aumenta  o  índice  de  infiltração  hídrica  por  escoamento  sub-

superficial  por  causa da retenção da umidade pela vegetação,  diminuindo, 

portanto, o escoamento superficial e conseqüentes processos erosivos. 

-Protegem áreas adjacentes (campos, banhados, marismas, mangues, cursos 

d'água e zonas urbanas) contra os efeitos de marés altas, ventos e invasão 

de areia;
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-Representam depósitos de areia para substituir a areia erodida por ondas ou 

levadas por tempestades;

-Estabilizam, em longo prazo, à frente da praia;

-Exercem  uma  barreira  contra  a  penetração  de  água  salgada  no  nível  

freático, mediante a pressão de água doce que armazena (lençol freático);

-Interessa cientificamente e constitui  um laboratório natural  de ensino, em  

que a demonstração visual da sucessão ecológica é notável;

-Possui beleza paisagística e conferem identidade ao local;

-Ecoturismo.

A titulo de exemplificação dos problemas referentes à devastação das dunas, 

é bom citar o caso da construção da mais nova unidade hoteleira da área de estudo, 

o Hotel SERHS. O mesmo foi edificado em um terreno de 20.018,00 m² de onde foi 

retirado aproximadamente 93.000,00 m³ de areias quartzosas distróficas marinhas, 

material esse que se foram remanejados para o aterro hidráulico da Praia de Areia 

Preta. 

Figura 28 – Croqui esquemático de implantação da unidade hoteleira SERHS.
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Figura 29 – Unidade hoteleira SERHS instalada, observando-se a escavação da duna.

A constatação  dos  problemas  relacionados  ao  uso  e  ocupação  mostra  a 

necessidade premente de um planejamento físico-territorial em compatibilidade com 

as características geoambientais, procurando–se preservar,  o quanto possível,  as 

dunas costeiras.  Por outro lado, devem-se adotar políticas corretivas ou medidas 

mitigadoras  nas  áreas  críticas  de  mobilização  já  ocupadas  ou  em  processo 

irreversível de ocupação por meio de revegetação das dunas e de outras técnicas 

artificiais de fixação e de proteção contra a ação eólica e antrópica.  

5.2.2 Erosão Costeira

Segundo Diniz (2004) na ZET-II já existe erosão se apresentando de forma 

moderada  e  atuando  sobre  todo  aquele  segmento  de  linha  da  costa,  onde  se 

encontram edificados os principais hotéis da cidade de Natal,  esculpindo falésias 

nas rochas da Formação Barreiras.  Onde já  existem também algumas obras  de 

contenção contra o fenômeno atuante.

É importante ressaltar que como o problema da erosão resulta de um conflito 

entre o processo natural, o recuo da linha de costa e a atividade humana, a solução 

do problema passa necessariamente pela questão do uso do solo na zona costeira. 

Como reforço dessa questão da ocupação indevida, na figura 29 observa-se 

que os vários empreendimentos existentes na via costeira situam-se dentro da faixa 

de variabilidade das marés, tomando por base àquela linha da preamar de 1831, 

vindo reforçar o conflito entre o uso do solo na área e o problema da erosão. De 

onde podemos considerar, até certo ponto, insana a construção de equipamentos 
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tão próximos à linha da costa, já que as praias são áreas que se constituem por 

processos contínuos de alterações morfodinâmicas.  

Muito  embora  existam  alguns  trechos  experimentando  erosão  com  a 

existência de obras de contenção, poderemos considerar a linha da costa na área de 

estudo de estável a moderadamente erodida, tomando-se como referência a linha de 

preamar de 1831 adotada, já que visualmente nas figuras 29, 30 e 33 podemos 

identificar  uma pequena  variação  da  linha  de  costa  desde  1831  até  o  presente 

momento, aproximadamente 180 anos depois.  Ponderando ainda que,  os pontos 

erodidos se relacionem mais com o fato das edificações ali existentes se interporem 

ao recuo da linha da costa.

Figura 30 – Posicionamento dos equipamentos em relação à linha da preamar de 1831 e sua 
susceptibilidade à erosão.
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    Figura 31 – Detalhe da construção do Hotel SERHS em relação à linha da preamar de 1831.
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Figura 32 - Área em frente ao Hotel SERHS, onde observamos vários ravinamentos e sinais 
claros da erosão atuante.

As tentativas de estabilização da posição da linha de costa, através de obras 

de engenharia, têm se mostrado ineficientes no controle do problema da erosão, e 

via da regra implicam na destruição da praia recreativa. Entretanto, em alguns casos 

extremos, essa tem sido a mais comum e rápida maneira de defesa do patrimônio, 

seja ele público ou privado. 

Figura 33 - Área em frente ao Hotel Parque da Costeira, onde se observa desmonte de estrutura 
de contenção executada.
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Figura 34 – Detalhe da construção do Hotel Parque da Costeira em relação à linha da preamar de 
1831, com ponto de erosão.
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Para  a  gestão  ambiental  dessas  praias  é  de  grande  importância  a 

determinação  de  sua  sensibilidade  ao  fenômeno  erosão,  o  que  permite  uma 

indicação de quanto esse ambiente é susceptível  à perda da sua faixa arenosa. 

Contudo, a erosão praial em si não representa um problema ao ambiente natural, 

uma vez que o fenômeno ocasiona apenas uma mudança espacial na posição da 

linha de costa.  Ela passa a constituir  um problema ambiental  e social  em áreas 

urbanas quando ameaça as construções que impedem o livre  recuo da linha de 

costa, passando a representar assim um risco à infra-estrutura costeira e reduzindo 

a capacidade recreacional da praia.

 Por último, deve ser lembrada a questão da escala temporal, a zona litorânea 

é particularmente dinâmica, as ondas e as correntes agem para mover sedimentos 

em processos de curto prazo (horas, dias,  até anos) e ajustam continuamente a 

forma da paisagem litorânea de maneira que é difícil prever a evolução litorânea em 

intervalos de tempo mais longos como, por exemplo, dezenas de anos, sendo por 

isto  necessário  a  monitoramento  ambiental  constante  destas  áreas.  Os  gestores 

públicos que trabalham na zona litorânea, por sua vez,  devem planejar em uma 

escala  de  tempo que pode variar  de  anual  a  secular.  Parte  dos problemas que 

envolvem a discussão sobre a dinâmica da zona litorânea, está no fato de que, dada 

a sua complexidade, este conjunto de processos que ocorrem em escalas temporais 

e espaciais devem ser bem entendidos e diferenciados. 

5.2.3 Poluição por Esgotamento Sanitário e Águas Pluviais

Outro impacto ambiental relevante observado é a contribuição de esgoto para 

o  oceano.  Na área de estudo,  nas  imediações do bairro  de Mãe Luíza,  onde a 

poluição pode ser verificada visualmente através da “língua negra” existente à beira-

mar, à altura do cruzamento da Avenida João XXIIII com a Via Costeira, entre os 

Hotéis Blue Three e Porto do Mar, o esgoto que ali chega a partir do bueiro da rede 

de drenagem naquela confluência. 
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Figura 35 - Ponto de contribuição de esgotos no bairro de Mãe Luíza.

Toda essa contribuição vem dos esgotos irregulares do bairro de Mãe Luíza, 

ligados indevidamente e clandestinamente, ou pela própria contribuição do esgoto a 

céu aberto que corre por aquelas ruas e tem como ponto final a rede de drenagem, 

que somente deveria conduzir o escoamento das águas de chuvas.

A  deficiência  ou  ausência  de  um sistema  de  disposição  e  tratamento  de 

efluentes domésticos constitui-se no principal fator responsável pela contaminação 

encontrada nas praias  estudadas.  Aquelas  praias  têm na descarga de efluentes 

domésticos  não  tratados  a  principal  causa  da  poluição  encontrada,  assim 

dependendo unicamente da implantação do sistema de saneamento básico para 

possibilitar que essas praias voltem a ter uma boa qualidade ambiental. 

 Esses efluentes, essencialmente domésticos, ao atingirem o ar, solo e água 

do mar,  expõem os banhistas a microorganismos patogênicos responsáveis  pela 

transmissão de diversas doenças de veiculação hídrica.
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Muito  embora  a  área  em  estudo  seja  considerada  como  de  significativa 

importância para o turismo local, bem como para o lazer de todo um bairro, seu uso 

há muito está comprometido. Nas visitas feitas ao local, é latente a insatisfação dos 

freqüentadores com os problemas relacionados à  poluição tão acintosa ao meio 

ambiente.

Figura 36 - Vista aérea oblíqua da área de despejo de esgotos sanitários.

  

Figura 37 – Contribuição de esgoto chegando ao mar, “Língua Negra”, com o Hotel Blue Three ao 
fundo.
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Um estudo da qualidade ambiental  das praias da Região Metropolitana de 

Natal,  durante todo o ano de 2004, que constou do monitoramento em estações 

distribuídas nessa região, compreendendo 30 (trinta) praias, obteve resultados que 

indicaram  quais  delas  possuem  boa  qualidade  ambiental.  Apenas  10%  dessas 

praias se apresentaram impróprias para o banho e entre elas a praia de frente ao 

bairro de Mãe Luíza foi identificada como uma daquelas que apresentaram a pior 

qualidade ambiental durante o período estudado (SALES, 2006).

                
Figura 38 – Sinalização do IDEMA quanto a balneabilidade das praias, em trecho da área de estudo 

e obras do esgotamento sanitário de Mãe Luíza em andamento.

Além da contribuição de esgotos de todo um bairro,  acima descrita,  ainda 

existem as  contribuições  dos equipamentos  turísticos  estabelecidos  ao  longo  da 

ZET-II, através de seus sistemas de drenagem de águas pluviais. Inclusive existindo 

Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual contra os Hotéis Ocean 

Palace, Vila do Mar e Parque da Costeira, por danos causados ao meio ambiente no 

lançamento de água residuária contendo matéria orgânica no mar e areia da praia. 

Na figura 39, foram mapeados 30 (trinta) pontos de contribuição de águas pluviais 

identificados  em toda  a  área  de  estudo,  os  mesmos  estão  relacionados  com a 

contribuição dos equipamentos turísticos ou com o sistema de drenagem da Via 

Costeira.
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Considerando-se as implicações quanto aos riscos à saúde dos banhistas e 

freqüentadores das praias, recomenda-se preventivamente os seguintes cuidados:

-Evitar o banho em praias classificadas como impróprias; 

-Evitar  o  uso ou qualquer contato direto  com águas que chegam à praia  

através de galerias, principalmente durante os períodos de chuvas;

-Evitar o uso ou qualquer contato direto com águas empoçadas junto aos  

calçadões, galerias pluviais e outros tipos de tubulações que levam esgotos 

e/ou outros efluentes à praia;

- Evitar a ingestão de água do mar durante o banho;

- Não permitir a presença de animais domésticos na faixa de praias.

Apesar de todo o problema descrito e mostrado acima, “há uma luz no fim do 

túnel”, já que existe um projeto em desenvolvimento de ação corretiva que prevê 

toda a coleta do esgoto do bairro de Mãe Luíza e condução do mesmo por estações 

elevatórias até a futura estação de tratamento de esgotos do Baldo. Obra Iniciada 

em dezembro de 2005, e no momento paralisada, com previsão de retomada em 

breve e que após reiniciados os serviços serão concluídos em um ano. 

                   

Figura 39 - Contribuições de drenagem dos Hotéis Blue Three e SERHS, respectivamente.
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Figura 40 – Os 30(trinta) pontos de drenagem observados na área de estudo.
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5.2.4 Poluição e Comprometimento do Aqüífero Dunas/Barreiras

Assim como o restante do município, toda a área de estudo é abastecida por 

poços que captam água no aqüífero Dunas/Barreiras, que se configuram tanto na 

forma privada, no abastecimento dos hotéis, como públicos, de responsabilidade da 

concessionária  no  abastecimento  da  zona  urbana.  A  explotação  dessas  águas 

subterrâneas e a sua contínua importância como principal fonte de abastecimento 

humano é explicada por este manancial, na maioria das vezes, se constituir como o 

de melhor viabilidade econômica como água potável e por ser mais seguro.

Porém, esse sistema vem sendo comprometido rapidamente com o passar do 

tempo, principalmente por dois motivos:

- Poluição do aqüífero por nitrato, ocasionado pelo crescimento de Natal, com 

uma ocupação desordenada de suas áreas urbanas e ausência de sistema de 

coleta  e  tratamento  de  esgotos,  agravada  pelos  sistemas  individuais  de 

fossas  e  sumidouros  construídos  sem a  mínima observância  aos  critérios 

técnicos.

- A impermeabilização do solo, advinda também do crescimento, atuando no 

impedimento da recarga dessas reservas com as águas pluviais. 

Outro  possível  comprometimento  seria  a  poluição  por  intrusão  da  cunha 

salina, salinização pela interface marinha que rompe o equilíbrio existente entre as 

águas doces continentais e as águas salgadas oceânicas provocando uma inversão 

neste gradiente, torna-se efetivo em regiões onde existe uma grande quantidade de 

poços tubulares, localizados no sistema aqüífero Dunas/Barreiras sendo operados 

de  forma  indiscriminada.  Problema  já  presente  em  outros  municípios  com  as 

mesmas características de Natal, com crescimento urbano superior e anterior, como 

as regiões metropolitanas de Recife e Fortaleza.

Sendo as águas subterrâneas um recurso natural fundamental e estratégico, 

merecedor de proteção contra agentes nocivos e ações prejudiciais, recomenda-se a 

adoção de uma estratégia preservacionista em todo o município, onde a ocupação 

do solo bem como a explotação de água seria orientada pela construção de um 

mapa  de  vulnerabilidade  dos  aqüíferos  e  risco  de  contaminação  das  águas 

subterrâneas aliado à implantação de uma rede de monitoramento dessas águas. 

Possibilitando assim a sua gestão e o seu controle efetivo, verificando a presença de 
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intrusões salinas no aqüífero e de atividades potencialmente poluidoras inerentes ao 

desenvolvimento urbano do município.

Tabela 08 – Poços Localizados na ZET-II.
     Poço Localização Latitude Longitude Categoria Profund. Vazão

01 Via Costeira, Hotel Jacumã 9351454 258592 Tubular 50 13

02 Via Costeira, Hotel  Jacumã 9351562 258615 Tubular 50 17

03 Via Costeira, Hotel Ocean Palace. 9351602 258571 Tubular 50 0

04 Via Costeira, Hotel Ocean Palace 9351844 258536 Tubular 40 7

05 Via Costeira, Hotel Ocean Palace 9351854 258525 Tubular 50 30

06 Via Costeira, CAERN,  próximo a lateral 
esquerda do Hotel Ocean. 9351944 258550 Tubular xx x

07 Via Costeira,  Alagamar Hotel Serhs 9352338 258508 Tubular 45 4

08 Via Costeira, Alagamar Hotel Serhs 9352470 258483 Tubular 40 4

09 Via Costeira, CAERN, próximo ao limite 
dos terrenos da Empresa G5 e extinto 
Vale das Cascatas. 9353412 258416 Tubular 100 6

10 Via Costeira, Hotel Pestana 9353804 258411 Tubular 72 12

11 Via Costeira, Hotel Pestana 9353946 258445 Tubular 80 10

12 Via Costeira, Hotel da BRA 9354704 258402 Tubular 120 4

13 Via Costeira, Hotel da BRA 9354548 258417 Tubular 70 4

14 Via Costeira, Hotel Vila do Mar 9355012 258353 Tubular 80 8

15
Via Costeira, CAERN, próximo ao limite 
dos terrenos dos Hotéis Vila do Mar e o 
da BRA. 9354784 258375 Tubular xx x

16 Via Costeira, Hotel Vila do Mar 9355058 258359 Tubular 80 6

17 Via Costeira, Cervejaria Continental 9355308 258339 Tubular 80 3

18 Via Costeira, Hotel Imirá 9355498 258296 Tubular 85 10

19 Via Costeira, CAERN, próximo posto 
policial. 9357234 258438 Tubular xx x

20 Via Costeira, Hotel Parque da Costeira 9357458 258397 Tubular 80 20

21 Via Costeira, Hotel Parque da Costeira 9357458 258398 Tubular 55 8

22 Via Costeira, Hotel Marsol 9357790 258394 Tubular 48 7

23 Via Costeira, Hotel Marsol. 9357774 258380 Tubular 42 20

24 Via Costeira, Hotel Blue Three Park 9358060 258345 Tubular 68 20

25 Via Costeira, Hotel Blue Three Park 9358036 258361 Tubular 70 20

26 Via Costeira, Hotel Blue Three Park 9358006 258377 Tubular 40 17
Fonte: Modificado de Santos (2007).
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Figura 41 - Mapa mostrando a localização e o adensamento de poços na área de estudo.
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5.2.5 Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos  têm sido  considerados como grupo de contaminantes 

amplamente  distribuído  pelo  planeta.  Sua  introdução  em  regiões  litorâneas  e 

conseqüentemente no ambiente marinho traz uma série de problemas de ordem 

ambiental e econômica. Populações de aves, tartarugas e mamíferos marinhos têm 

sido  ameaçados  devido  ao  enredamento  e  ingestão  de  materiais  sintéticos,  ao 

mesmo tempo em que a presença desses excedentes traz graves problemas de 

saúde pública e de ordem econômica relacionadas ao turismo.

Observa-se que boa parte da população de Mãe Luíza, bairro que se insere 

na  região  em estudo,  não dispõe de infra-estrutura  adequada e  como resultado 

temos  uma  maior  quantidade  de  resíduo  gerado  lançado  nas  ruas  e,  por 

conseguinte, nas dunas e praias, e ainda contribuições que chegam diretamente às 

praias através das galerias pluviais. Além dos problemas já mencionados, esse fato 

também contribui para o aumento de doenças respiratórias e infecciosas e outras 

patologias relacionadas à pele, desencadeadas pela falta de higiene e saneamento 

básico, indispensáveis para a vida humana. 

              
  Figura 42 – Lixo acumulado no afloramento do arenito e num dos poucos acessos existentes.

Deve-se salientar,  que não somente as habitações populares,  mas todo e 

qualquer tipo de habitação, empreendimento turístico ou recreativo existente no local 

gera resíduos sólidos, o que traz sérios prejuízos para o meio ambiente em caso da 

falta  de coleta  e acondicionamento de forma incorreta.  Evidencia-se na área em 

estudo o fato de que, nos campos de dunas e praias, por serem um ecossistema 

bastante vulnerável, em função da sua constituição geológica, torna-se inevitável a 
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contaminação do solo e do lençol freático subjacente se as premissas referentes à 

disposição adequada não forem atendidas.

Toda aquela paisagem natural  vem sendo descaracterizada na medida em 

que é inundada de detritos, principalmente de sacos e garrafas plásticas, materiais 

de decomposição difícil.  Observa-se ainda, pela proximidade com a Via Costeira, 

que cruza toda a área, ser bastante comum o lançamento de dejetos, como sacos 

plásticos,  papéis,  latas  de  bebidas  pela  janela  de  automóveis,  por  pessoas  de 

melhor nível  de escolaridade, que infelizmente ainda fazem de nossa cidade um 

grande depósito de lixo.

A geração de resíduos observada no entorno da área em estudo somente 

vem corroborar com o problema, tão atual, de se manter um campo de dunas e uma 

praia turística livre de resíduos antrópicos, cuja solução pode ser abordada do ponto 

de vista da remediação ou da supressão das fontes geradoras. Nesse sentido, a 

limpeza pública tem caráter meramente remediador, muito embora seja de extrema 

necessidade,  bastante  dispendiosa  e  não  resolva  o  problema num longo  prazo. 

Porém,  a  educação ambiental  tem a finalidade de eliminar  as fontes  através  da 

conscientização  da  população,  aumentando  a  sua  qualidade  de  vida  e,  ainda, 

reduzindo os custos com a limpeza pública. Essa educação ambiental necessita de 

um grande envolvimento da administração pública e de mão-de-obra qualificada, 

entretanto  são  amplas  as  chances  de  resolver  o  problema  a  longo  prazo, 

principalmente em uma cidade turística e tão privilegiada por suas características 

naturais. No entanto, enfatiza-se que a educação ambiental é contínua e deve ser 

ensinada e praticada desde a infância para que possamos ter uma sociedade mais 

saudável e um meio ambiente mais equilibrado.

               
Figura 43 – Aterros com entulho sobre as dunas, à beira mar.
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5.2.6 Impactos Cênico-paisagísticos

Construções  de  prédio  altos,  criando  barreiras  em  locais  onde  se  podia 

desfrutar de uma vista, são comuns nas grandes cidades. De maneira geral, não há 

uma  preocupação  com  esses  aspectos.  Áreas  de  grande  valor  ecológico  ou 

paisagístico  são  gradativamente  ocupadas,  transformando  locais  de  esplêndida 

beleza em simples área de alta densidade urbana.

Figura 44 – Vista que deveria ser predominante na ZET-II, o mar com o Morro do Careca ao fundo.

A  área  configurada  pela  ZET-II  possui  essas  características  paisagísticas 

peculiares, podendo-se dizer que é uma excelente amostra do suporte físico costeiro 

da cidade, pois contém todos os elementos componentes comuns à paisagem do 

município. Essa zona, assim como as outras três, constitui inicialmente um recurso 

primordial de proteção ambiental, em grande parte responsável pela paisagem atual, 

recurso incorporado nos Planos Diretores a partir do plano de 1984. Embora nem 

sempre cumprido a risca, o plano anterior ajudou a preservar a beleza e a riqueza 

paisagística.

Atualmente a área a que esse estudo se detém é um dos principais pontos de 

intervenções e de interesse turístico na cidade,  onde se observa de forma clara 

como  ocorre  o  processo  de  produção  do  espaço  urbano  e  a  conseqüente 

transformação paisagística. A partir desses dados devem ser formuladas propostas 

e  diretrizes  alternativas  para  a  intervenção  nos  espaços  livres  com  vistas  ao 

planejamento de uma paisagem construída  de qualidade compatível  à  paisagem 

natural existente. 
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Devendo  ser  observado  dentro  do  processo  contínuo  de  urbanização  o 

equilíbrio harmonioso estético-paisagístico entre os empreendimentos e a natureza 

existente, visando alcançar uma beleza cênica posta à disposição de todos, dentro 

de uma visão de desenvolvimento sustentável para uma melhor qualidade de vida.

Onde  antes  se  vislumbrava  as  belezas  naturais  características  do  nosso 

litoral, hoje vemos, em crescente ascensão, edificações vultosas, a descaracterizar 

de forma acintosa o meio ambiente e a reduzir a qualidade de via da população local 

que  fica  privada  de  apreciar  uma  beleza  natural  urbana,  ainda,  em  parte, 

preservada, a qual se caracteriza como direito de toda a coletividade.

Esse fato  demonstra que o processo de produção do espaço urbano vem 

transformando a paisagem de todo o município de Natal, e não somente da área em 

estudo, muitas vezes de forma descontrolada sem que o planejamento urbano leve 

em conta essa importante dimensão. A preocupação com a preservação de traços 

importantes da paisagem natural local e da construção de uma paisagem urbana de 

qualidade através do planejamento urbano é uma necessidade urgente. 

                   
Figura 45 – Impacto na paisagem, observando as novas construções da praia.

91



Figura 46 – Edificação de equipamento hoteleiro impede a contemplação paisagística.

Segundo Amaral (2006), essa tipologia de impacto ali reinante é inerente ao 

tipo de uso sugerido para a ZET-II. Assim, as ocupações certamente modificam a 

paisagem de forma irreversível  tirando-lhes o aspecto natural;  alteram o seu uso 

enquanto bem público; dificultam o acesso da população a essas áreas e impedem 

ou  dificultam o  direito  de  contemplação  do  mar  e  da  praia.  O processo  é  uma 

permuta onde se permite que parte do meio ambiente seja modificado e degradado 

de forma irreversível, muitas vezes, em troca de um ganho social determinado. Por 

isso, a importância e o significado desses impactos serem amplamente discutidos 

com a comunidade através dos instrumentos pertinentes.         

5.2.7 Ocupação da Zona de Praia

A zona costeira, onde se encontram inseridos os terrenos de marinha e seus 

acrescidos,  tem  sido  nos  últimos  tempos  objeto  de  extrema  atenção  pelas 

autoridades ambientais governamentais brasileiras e, também, de organizações não 

governamentais. Paralelo aos aspectos de territorialidade, encontra-se a crescente 

geração de conflitos quanto à destinação desses terrenos e demais bens de domínio 

da  União,  com  reflexos  nos  espaços  de  convivência  e  lazer,  principalmente  as 

praias, bens de uso comum do povo.

Como nas demais áreas da costa brasileira, a área em estudo sofre uma forte 

pressão proveniente da atividade do turismo, e essa orla manifesta-se também como 
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espaço  de  multiuso  sujeito  a  conflitos  sociais  de  uso  e  ocupação,  conforme 

explanado anteriormente.

Embora os terrenos de marinha e seus acrescidos sejam, em princípio, bens 

susceptíveis  de  utilização  por  particulares,  porém é  inadmissível  a  utilização  de 

áreas de uso comum do povo como propriedade privada, uma vez que não são bens 

disponíveis para esse fim.

O impacto  que aqui  se  tenta  demonstrar  é  inerente  ao  tipo  da  ocupação 

observada e ainda em prática, que constatadamente modifica a paisagem tirando-

lhes o aspecto natural e alterando o seu uso enquanto bem público, ocupando o 

pós-praia, privatizando o espaço construído, dificultando e até suprimindo o acesso 

da população às praias que deveria ter seu uso garantido a todos. 

Ainda com relação à ocupação indevida, deve-se ser citada a questão dos 

acessos às praias, o que praticamente tornam aqueles espaços ambientes privados. 

De acordo com um levantamento do SPU/RN, os acessos àquelas praias são em 

número de 14, todos eles compostos por faixas de rolamento com 12 m de largura 

se estendendo da Via Costeira até o mar, que em relação aos 8,5 km existentes se 

configuram em 1,835% daquela área, ou seja, uma diminuta parcela em relação ao 

total privado. 

Das visitas à área de estudo, nota-se que a maioria desses acessos previstos 

estão fechados por cercas ou muros, incorporados aos equipamentos ou lotes ainda 

não ocupados, e quando abertos se configuram em vielas ou picadas, íngremes, não 

urbanizadas, não sinalizadas e não respeitando as dimensões previstas,  em que 

muito dificulta um democrático, efetivo e livre acesso ao ambiente praial. 

Outro  ponto  crítico  observado  advém  que  mesmo  com  esses  acessos 

regularizados outro problema surgirá na falta de estacionamento nas proximidades 

dos mesmos. Já que a Via Costeira hoje se configura como uma via expressa que 

não permite estacionamento em suas laterais.

Como termo de comparação serão citados limites de orla estabelecidos por 

outras nações, normalmente partindo da preamar média de sigízia. As larguras são 

bastante variadas e as mais freqüentes são de 100 e 50m que chega até 500 m na 

Grécia. Em países como Colômbia, Indonésia, Costa Rica e Venezuela adotam uma 
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faixa  de  50  m.  França,  Noruega,  Suécia  e  Turquia  adotam  o  limite  de  100m, 

enquanto na Espanha essa faixa pode variar de 100 a 200m, na Costa Rica de 50 a 

200m e  no  Uruguai,  250m.  Limites  ainda  mais  largos  são  adotados  por  alguns 

países para restrições específicas, como instalação de novas indústrias, proteção de 

manguezais,  proibição de construção de casas de veraneio (CLARK, 1995 apud 

MUEHE, 2004).

Figura 47 – Acessos e delimitação das áreas de uso público.

94



 
Figura 48 – Acesso e faixa de praia ocupada pelos Hotéis Ocean Palace e Jacumã.
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Figura 49 - Acesso A2 incorporado e A1 parcialmente incorporado aos terrenos privados.

 

Figura 50 - Acesso A8, da Cervejaria Continental, incorporado a um equipamento turístico 
privado, visto da avenida.
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Figura 51 – Acessos A7 e A8, entre Hotéis Vila do Mar e BRA, e o da Cervejaria Continental, 
respectivamente.
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Figura 52 - Acesso A7, entre os Hotéis Vila do Mar e BRA, com dimensões mínimas, visto da praia.

                   

Figura 53 - Construções de equipamentos em área de praia que impossibilita uma simples 
caminhada.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1   Mapeamento Geoambiental 

  O mapeamento resultou na identificação e localização das principais unidades 

geomorfológicas e as formas de uso e ocupação das células, perceptíveis na 

respectiva escala. O resultado é mostrado nas figuras 21, 22 e 23, onde estão 

demonstrados as várias feições e usos presentes. 

 Os mapas foram divididos, basicamente, nas seguintes classes de uso: 

ocupação urbana, hotéis, dunas vegetadas, dunas não vegetadas, vias, falésias, 

antepraia, arenitos e o oceano. 

 Como resultado, observa-se que todo o processo de ocupação existente na 

área da ZET-II é de uso misto, porém predominantemente ocupado por 

equipamentos turísticos, à exceção do Departamento de Oceanografia e Limnologia 

– DOL, da UFRN, entre a Avenida Dinarte Mariz (Via Costeira) e o mar. Na porção 

restante entre a mesma avenida e o Parque das Dunas, configura-se uma área 

contínua daquele parque que é um ecossistema bastante complexo que possui 

várias regiões fisionômicas. 

 Foi observado ainda, que em termos geomorfológicos aquelas duas unidades 

legalmente distintas e separadas fisicamente pela Avenida Dinarte Mariz (Via 

Costeira) são na realidade um único ambiente paisagístico principal, um campo de 

dunas. É esse ecossistema, na sua borda de confluência com o mar, que vem 

sofrendo as maiores transformações oriundas da ação humana. 
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Figura 22 – Mapeamento geoambiental da Célula I. 
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Figura 23 – Mapeamento geoambiental da Célula II. 
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Figura 24 – Mapeamento geoambiental da Célula III. 
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 Foi quantificada também, a partir do trabalho de mapeamento de toda a área 

de estudo, conforme figura 25 abaixo, que aquela parte que pode ser ocupada por 

equipamentos turísticos, a ZET-II, região entre a Avenida Dinarte Mariz (Via 

Costeira) e o oceano, corresponde a uma área de 850.360,27 m², onde 401.636,73 

m² já se encontram ocupados por 14 (quatorze) empreendimentos turísticos e pelo 

DOL-UFRN. Esses números correspondem a um percentual de 47,23% de 

ocupação da área total. 

 
Figura 25 – Área da ZET-II ocupada por equipamentos. 
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6 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve a pretensão de diagnosticar o meio ambiente onde estão 

inseridas as praias da ZET-II. Apesar da sua intensa ocupação e exploração, esses 

ambientes são muito pouco conhecidos do ponto de vista científico. Os aspectos 

morfológicos, oceanográficos, biológicos, urbanísticos e sócio-econômicos dessas 

praias foram alvo de poucos trabalhos de investigação científica que fornecessem as 

bases necessárias ao bom ordenamento e a gestão de seus recursos naturais e 

sócio-econômicos. O valor dessas praias é inestimável para a cidade de Natal e para 

o estado do Rio Grande do Norte, pois devido a sua beleza cênica é um dos 

principais cartões postais do Estado, porta de entrada de milhares de turistas à 

região todos os anos. 

 Essa área em estudo constitui-se, na atualidade, em uma área singular e bem 

representativa do litoral potiguar, tendo em vista suas características naturais 

privilegiadas, os vultosos investimentos turísticos atuantes e os impactos ambientais 

decorrentes.  

A vulnerabilidade dessa unidade geoambiental que compreende áreas de 

proteção ambiental (praia, pós-praia, campo de dunas) e sofre intenso processo de 

uso e ocupação em virtude de modelo de urbanização imposto, fruto de uma 

tipologia de desenvolvimento que só considerou aspectos sócio-econômicos e 

políticos, que muitas vezes são coincidentes, sem levar em conta a tão fundamental 

dimensão ambiental. 

Como as praias são bens comuns, pertencente a todos, os recursos naturais 

presentes nesse ecossistema devem ser respeitados e preservados, devendo-se 

buscar um desenvolvimento econômico, mas de forma sustentável, tanto com a 

atuação do Poder Público quanto com a realização de empreendimentos privados. 

Os resultados alcançados no presente estudo podem ser vistos como um 

instrumento válido para o planejamento e gerenciamento desse pequeno trecho do 

imenso litoral do estado, auxiliando, por exemplo, na tomada de decisões a respeito 

de investimentos para o desenvolvimento do setor de turismo e a sua 

compatibilidade com as questões relativas ao uso e ocupação do solo.  
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Por conseguinte, é primordial o desenvolvimento de políticas públicas 

preventivas voltadas para um melhor ordenamento e planejamento do uso e 

ocupação do espaço urbano-litorâneo, que sempre ocasiona conflitos e ainda produz 

impactos diversos. Avanço esse que possibilitaria a preservação dos recursos 

ambientais, principalmente em áreas frágeis e/ou de valor cênico-paisagístico que 

devem ser preservadas, dando maior garantia a sustentabilidade das atividades 

econômicas, principalmente aquelas relacionadas com o turismo, atividade que se 

configura como de vital importância para a economia atual do estado dada à 

demanda mundial por essas áreas. 

 Valendo salientar que apesar das normas ambientais existentes no âmbito 

federal, estadual e municipal, que buscam direta ou indiretamente a preservação 

ambiental e organização do espaço urbano, ou mais especificamente, do espaço 

urbano-litorâneo, observa-se uma acentuada deficiência de infra-estrutura na 

fiscalização exercida pelos órgãos competentes. 

 Devendo sempre ser buscada a noção de um planejamento urbano que 

considere principalmente os aspectos ambientais, adequando o processo de 

urbanização às características do meio ambiente, podendo assim minorar os 

impactos infligidos à zona costeira, que necessita de fortes limitações quanto ao seu 

uso e ocupação, que estão inseridas na ampla legislação vigente, como áreas de 

interesse ambiental. 

A valorização do planejamento racional da ocupação e uso do espaço 

costeiro é muito recente e os constantes problemas resultantes do avanço da 

urbanização sobre essas áreas, que deveriam ser preservadas, mostram que ainda 

é longa a estrada a ser percorrida. 

 Sendo de fundamental importância a formação de equipes multidisciplinares, 

envolvendo planejamento econômico, social e ambiental da zona costeira, assim 

como possibilitar a participação de toda a sociedade no planejamento de políticas 

públicas inerentes. Somente o conhecimento profundo possibilitará a correta 

aplicação das Leis de Uso e Ocupação do Solo e de Gerenciamento Costeiro, bem 

como das demais leis ambientais. 
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Nesse contexto, é também de suma importância a sensibilização da 

sociedade, e a aplicação dos instrumentos de educação ambiental que vem se 

constituindo numa importante estratégia a fim de que ela tome consciência sobre a 

importância dos recursos naturais e da sua responsabilidade em exigir da 

administração pública o planejamento e execução eficaz de uma política que busque 

a melhoria na sua qualidade de vida, e tornem-se assim cidadãos envolvidos com as 

questões relacionadas com o meio ambiente. 

 A simbiose do homem com o meio ambiente que ocupa, produz e expressam 

as mais diversas paisagens, que poderão estar preservadas ou não, dependendo do 

conhecimento da comunidade local, sobre seus direitos e deveres, além de uma 

consciência da necessária harmonia com o meio natural. A ocupação e o uso ZET-II 

é marcada pelas transformações ocorridas neste espaço, no entanto, é possível que 

com a extensão de projetos de planejamento do ordenamento urbano, participação 

da sociedade aliada à aplicação e cumprimento das normas legais, possam ser 

conciliados o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade de toda a região. 

 A utilização do geoprocessamento em estudos ambientais, principalmente 

pela quantidade de informações e a escala, com a utilização de técnicas de coleta, 

armazenamento, tratamento e integração dos dados, concerne um ganho 

incomensurável na produtividade e qualidade final do trabalho. Devendo ser 

ressaltado que os trabalhos de campo são o suporte para as operações digitais, mas 

o conhecimento científico, sobre o assunto e a área estudada, é que vai ponderar os 

resultados fornecidos pelos programas, na procura de maiores precisões. 

 .  
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