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RESUMO
A zona costeira tem sido estudada em escala mundial com o enfoque na erosão
costeira. Atualmente, grande parte das linhas de costa mundial está sendo afetada
pela erosão, o que gera grande prejuízo para a economia. O trabalho teve como
área de estudo as praias de Areia Preta, dos Artistas, do Meio e do Forte,
localizadas em Natal/RN. Apresenta como resultado o monitoramento da faixa de
praia, que possibilita a obtenção de dados quantitativos e qualitativos, permite o
estudo da dinâmica costeira das praias e da interferência do projeto de recuperação
da praia de Areia Preta nas praias adjacentes. Esta pesquisa foi norteada pelo
método da análise integrada, na perspectiva sistêmica. Os procedimentos práticos
adotados foram: pesquisa bibliográfica; trabalho de campo durante onze meses
(caracterização ambiental, coleta de dados hidrodinâmicos, nivelamento topográfico
e coleta de sedimentos) e; análise sedimentológica das amostras coletadas. Através
do monitoramento dos pontos A, B, C, D e E, foi possível constatar a ocorrência de
erosão costeira em todos os perfis. Notou-se a necessidade do poder público
completar o aterro hidráulico, já que este efetuou apenas 60% do aterro previsto.
Constatou-se que os espigões construídos na praia de Areia Preta estão impedindo
o transporte natural de sedimentos, que a deriva litorânea realiza no sentido SulNorte. Essa interferência está acarretando na falta de sedimentos nas praias do
Meio e do Forte e, conseqüentemente, na erosão costeira das referidas praias.
Palavras-chave: Dinâmica costeira. Praias. Projeto de recuperação. Erosão
costeira. Análise integrada sistêmica.
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ABSTRACT
The coastal zone has been studied worldwide with a focus on the coastal erosion. In
the present days, much of the world's coastlines are being affected by erosion, which
causes great damage to the economy. This work had as study case the beaches of
Areia Preta, Artistas, Meio and Forte located in Natal in Rio Grande do Norte. It
shows as result the monitoring of the beach strip that makes possible to obtain
quantitative and qualitative data, allows the study of the coastal dynamics of the
beaches and the Recovery Project of the Areia Preta beach interference on adjacent
beaches. This research was guided by the integrated analysis method on the
systemic perspective. The pratical procedures adopted were: bibliographic research;
fieldwork during eleven months (environmental characterization, collection of
hydrodynamic data, topographic leveling, collection of sediments) and;
sedimentological analysis of samples collected. By monitoring of the points A, B, C, D
and E we were able to find the occurrence of the coastal erosion on their biggest part
except by the C and D profiles. It was noted the need for the government to complete
the hydraulic fill, as it made only 60% of the landfill planed. It was found that the
spikes built on the beach of Areia Preta are preventing the natural transport of
sediments that the longshore performs towards South-North. This interference is
causing the lack of sediment on the beaches of Forte and Meio and their coastal
erosion in consequence.
Key-words: Coastal dynamic. Beaches. Recovery project. Coastal erosion. Systemic
integrated analysis.
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INTRODUÇÃO

A preocupação com a zona costeira cresce cada vez mais por se tratar de
uma área naturalmente frágil, que vem sofrendo muita pressão por parte de vários
setores da sociedade, que ocupam desordenadamente este espaço, sem se
preocupar com a conservação da natureza.
A conservação da zona costeira é de fundamental importância para o
equilíbrio do meio ambiente e, conseqüentemente, para a própria manutenção da
sociedade nessa área. A concentração populacional na zona costeira provoca
diversos problemas, já que na maioria das cidades não há um planejamento
adequado que garanta a permanência da população sem a deterioração dos
recursos naturais. Os problemas mencionados referem-se à impermeabilização dos
solos, devastação das dunas, acúmulo de resíduos sólidos e efluentes não tratados,
desmatamento, erosão costeira, construções em locais inadequados, entre outros.
A região costeira tem sido estudada em escala mundial com o enfoque na
erosão costeira. Atualmente, grande parte das linhas de costa mundiais estão sendo
afetadas pela erosão, o que gera grande prejuízo para a economia.
Percebe-se que grande parte das praias do litoral brasileiro e nordestino são
palcos de grandes empreendimentos, como hotéis luxuosos, condomínios,
pousadas, restaurantes, dentre outros. Devido à importância econômica das praias
para a economia de muitas cidades, estas têm sido ocupadas de forma desordenada
e, conseqüentemente, são afetadas pelos processos de erosão costeira, que faz
com que os governos municipais se preocupem em resolver ou minimizar a situação,
entretanto, a maioria deles prefere as obras de engenharia costeira tradicional.
Obras de engenharia costeira tradicional foram realizadas pela Prefeitura de
Natal na praia de Areia Preta, onde foram construídos três espigões em conjunto
com um aterro hidráulico para a engorda da praia.
Sabe-se que as obras de engenharia costeira tradicional são de custo
elevado e, em grande parte, consistem apenas em medidas paliativas, uma vez que
transferem o problema para outro local ou se estabilizam temporariamente.
Considerando esse caráter paliativo, percebe-se a necessidade de descobrir se o
projeto de recuperação da praia de Areia Preta provocou erosão costeira nas praias
dos Artistas e do Meio e, conseqüentemente, se há a possibilidade de ocorrer
erosão costeira, ou outro tipo de problema, na praia do Forte e nas demais áreas
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adjacentes. Essa preocupação existe pelo fato de que os espigões, que foram feitos
pela Prefeitura na praia de Areia Preta, têm a função de reter sedimentos na mesma.
Entretanto, quando a deriva litorânea, que tem o sentido S-N, alcança as praias dos
Artistas e do Meio, não transporta a mesma quantidade de sedimentos como antes
da construção dos espigões, o que possivelmente pode ter ocasionado o processo
de erosão costeira nas praias citadas.
O principal objetivo desta pesquisa consiste em estudar a dinâmica costeira
das praias de Areia Preta, dos Artistas, do Meio e do Forte, visando subsidiar o
gerenciamento costeiro da área. E os objetivos específicos estão descritos a seguir:
 Verificar se está ocorrendo erosão costeira nas praias com base na
confecção dos perfis praiais;
 Realizar a caracterização ambiental dos cinco pontos monitorados nas
praias estudadas;
 Estudar a hidrodinâmica da área estudada;
 Efetuar a análise sedimentológica das amostras dos cinco pontos.
Para a realização desta pesquisa, foi preciso estudar os conceitos básicos
da geomorfologia costeira, sendo esses, necessários para o entendimento dos
processos costeiros atuantes nas praias estudadas. Além da geomorfologia costeira,
o primeiro capítulo deste trabalho trata da ocupação da zona costeira do Brasil, da
erosão costeira no Brasil e da legislação pertinente ao ambiente costeiro e à área
estudada. A legislação é fundamental para subsidiar a pesquisa como aporte legal,
além de sustentar todo o argumento referente à necessidade de uso e ocupação do
solo adequados do ambiente costeiro. As leis abordadas foram o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e o Plano
Diretor de Natal.
O segundo capítulo aborda a caracterização socioeconômica dos bairros
estudados nesta pesquisa, que são: Areia Preta, Praia do Meio e Santos Reis. Esse
capítulo também aborda a caracterização física, com geologia, a geomorfologia
(dunas, tabuleiros costeiros, recifes, planície praial e promontório), clima,
oceanografia e vegetação. Outro aspecto apresentado refere-se à caracterização do
projeto de recuperação da praia de Areia Preta.
O terceiro capítulo aborda o método adotado nesta pesquisa, que é o da
análise integrada na perspectiva sistêmica, trazendo os conceitos de sistema e
geossistema. Este capítulo também explica os procedimentos práticos utilizados nos
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trabalhos de campo (caracterização ambiental, levantamento hidrodinâmico,
levantamento topográfico e coleta de sedimentos) e na análise sedimentológica.
O quarto capítulo contempla a análise morfodinâmica e sedimentológica das
praias estudadas, trazendo a apresentação e a análise dos dados obtidos com a
pesquisa.
A última parte do texto consiste nas considerações finais, a qual tece
comentários e

conclusões acerca

da dinâmica

socioambientais observados nas praias estudadas.

costeira

e dos aspectos
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo corresponde aos bairros de Areia Preta, Praia do Meio e
Santos Reis, os quais estão localizados na Zona Leste da cidade do Natal, capital do
estado do Rio Grande do Norte (Mapas 1 e 2). A área de estudo também está
inserida no litoral oriental do estado norte-riograndense.

Elaboração: Lidiane de Souza Nunes.
Fonte: IBAMA, 2009.

Mapa 1: Mapa de localização da cidade de Natal/RN
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Fonte: PMN. SEMURB, 2007.

Mapa 2: Região administrativa Leste de Natal evidenciando os bairros de Areia Preta,
Praia do Meio e Santos Reis
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1 GEOMORFOLOGIA E OCUPAÇÃO DA ZONA COSTEIRA

1.1 GEOMORFOLOGIA COSTEIRA

Primeiramente é necessário trazer o conceito de relevo costeiro, o qual pode
ser definido como “o conjunto de formas que caracterizam a configuração dos
continentes na sua interface com o oceano, bem como feições resultantes do
trabalho constante do mar na reconstrução das formas costeiras” (ROSSATO,
2003e, p. 182).
O conceito de relevo costeiro abrange uma série de outros conceitos,
inclusive o de zona costeira, que é entendida por Silva et al (2004) como uma zona
fronteiriça entre o continente e o mar, sendo submetida constantemente a mudanças
morfodinâmicas, geradas por processos de procedência continental e marinha. Essa
zona possui alta variabilidade temporal e espacial por ser um sistema ambiental
instável, devido à ação de diversos processos geológicos continentais e marinhos,
os quais, em sua maioria, são influenciados por fatores meteorológicos. Tais
processos correspondem a movimentos tectônicos ao longo das margens
continentais, oscilações do nível do mar e dinâmica de erosão e deposição ligada à
ação de ondas, marés, correntes e à ação fluvial, glacial e eólica. Esses processos
geológicos também são fundamentais na formação de diferentes tipos de costas.
A costa pode ser considerada como “o conjunto de formas componentes da
paisagem que estabelece a área de contacto, na qual se faz sentir as influências
marinhas” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p 129). As costas podem ser divididas em
primárias e secundárias. As primárias são provenientes do contato das águas com
uma topografia trabalhada por agentes não-marinhos. Já as costas secundárias
resultam de formas de erosão ou acumulação por processos marinhos (MUEHE,
1998).
A linha de costa é caracterizada por Muehe (1998) por instabilidade
proveniente de modificações de fatores naturais e antrópicos, que se apresentam
em alterações na disponibilidade de sedimentos, no clima de ondas e na altura do
nível relativo do mar.
No que diz respeito aos fatores responsáveis pela morfogênese litorânea,
Christofoletti (1980) declara que são vários fatores que atuam no modelado do
relevo costeiro, como o geológico, o climático, o biótico e os fatores oceanográficos.
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O fator geológico é evidenciado nas costas escarpadas, cujas características
estão ligadas com a estrutura e litologia (CHRISTOFOLETTI, 1980).
O fator climático exerce o papel de controlar a meteorização dos
afloramentos rochosos, os quais são trabalhados pelos processos físicos, químicos
e biológicos. O elemento climático imprescindível para a morfogênese litorânea é o
vento, que é responsável pela construção das dunas costeiras. O vento também tem
a função de formar as ondas e correntes que, junto com as marés, constituem o
padrão de circulação das águas marinhas nas zonas litorâneas e sublitorâneas
(CHRISTOFOLETTI, 1980).
O fator biótico recebe forte influência do clima, que é fator limitante para
determinados tipos de organismos. Sendo assim, pode-se dizer que os corais e seus
organismos, que participam da construção de recifes, são encontrados nas zonas
intertropicais (CHRISTOFOLETTI, 1980).
O fator oceanográfico diz respeito à natureza da água do mar, que pode
possuir teores de salinidade baixos ou elevados. O sal presente na água marinha
tem ação corrosiva e compressiva, colaborando com o processo de meteorização
dos afloramentos rochosos, como também condiciona a existência de diferentes
ambientes ecológicos, os quais são constituídos de fauna e flora específicas, que
auxiliam na meteorização, transporte e deposição dos sedimentos na faixa litorânea.
Existem três elementos fundamentais para o fator oceanográfico, que são as ondas,
as marés e as correntes, os quais podem ser considerados como as principais forças
que agem na morfogênese litorânea (CHRISTOFOLETTI, 1980).
De acordo com esse mesmo autor, a diversidade da morfologia litorânea
deve-se à ação erosiva e a de deposição, as quais condicionam as costas
escarpadas e as costas baixas ou planas.
Outro conceito importante é o de ambiente costeiro, o qual pode ser
caracterizado por freqüentes alterações temporais e espaciais, as quais geram uma
diversidade de feições geomorfológicas e geológicas. Essas constantes mudanças
no ambiente costeiro são provenientes de complexa interação de processos
deposicionais e erosivos ligados a atuação de ondas, correntes de maré, correntes
litorâneas e interferências antrópicas, sendo estas últimas capazes de provocar
mudanças significativas, como, por exemplo, a transformação das paisagens
naturais dos ambientes costeiros. Esses ambientes também são suscetíveis à
ocupação humana devido à sua instabilidade, que é proveniente da intensa dinâmica
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de evolução de seus sistemas deposicionais sedimentares e erosivos (ROSSETI,
2008).
Sobre os ambientes costeiros, Rosseti (2008, p. 248) ainda argumenta:
a caracterização dos ambientes costeiros atuais e passados, seja em
termos geológicos ou geomorfológicos, fornece informações
importantes na reconstituição da forma de atuação dos eventos
geológicos, de fundamental importância não só para a reconstituição
da história geológica, mas também como forma de desenvolver
possíveis intervenções que minimizem seu impacto negativo para a
sociedade atual e as gerações futuras.

Dentro do ambiente costeiro existem as planícies costeiras, que são
“superfícies relativamente planas, baixas, localizadas junto ao mar, e cuja formação
resultou da deposição de sedimentos marinhos e fluviais” (MUEHE, 1998, p. 247).
O ambiente costeiro passa por constante retrabalhamento através da
dinâmica costeira, a qual é responsável pelos processos de erosão e/ou deposição
nas áreas litorâneas (VILLWOOCK et al, 2005).
Em seguida, faz-se necessário conceituar o termo praia, o qual é definido
por diversos autores. De acordo com Hoefel (1998), geograficamente, não existem
limites para o estabelecimento de praias, as quais podem ser arenosas ou não. As
condições necessárias para a formação das praias são: disponibilidade de
sedimentos, espaço e agentes hidrodinâmicos, sendo estes últimos responsáveis
pela deposição de sedimentos em zonas transicionais entre o ambiente aquático e o
terrestre.
Muehe (1998, p. 291) conceitua o termo praia da seguinte forma:

As praias são depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos,
acumulados por ação de ondas que, por apresentar mobilidade, se
ajustam às condições de ondas e maré. Representam, por essa
razão, um importante elemento de proteção do litoral, ao mesmo
tempo em que são amplamente usadas para o lazer.

Rossato (2003c) afirma que praias são depósitos comumente lineares
formados por sedimentos depositados pela ação de agentes de transporte marinho
ao longo do litoral. Essa autora diz que as praias são constituídas, em sua maioria,
de areias, mas isso não significa que não existem praias formadas de seixos,
cascalhos e outros sedimentos finos além de areias.
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O autor Suguio (2003, p. 270) conceitua praia como:
Corresponde à zona perimetral de um corpo aquoso (lago, mar ou
oceano), dominada por ondas e composta de material granular
inconsolidado, comumente arenoso (0,062 -2 mm) ou mais
raramente cascalho (2 a 60 mm), além de conter teores variáveis de
biodetritos (fragmentos de conchas de moluscos, et.). [...] Estende-se
desde o nível de baixa-mar média (profundidade de interação das
ondas com o substrato) para cima até a linha de vegetação
permanente (limite das ondas de tempestade) ou até onde haja
mudanças na fisiografia, como dunas costeiras ou falésias marinhas.

Hoefel (1998) declara que as praias arenosas oceânicas são sistemas
transicionais muito dinâmicos e sensíveis, os quais sempre estão sofrendo ajustes
devido às flutuações dos níveis de energia locais e retrabalhamento pela ação de
processos eólicos, biológicos e hidráulicos. Os processos hidráulicos são
consideravelmente mais relevantes, acontecem em escalas temporais diversificadas
e contemplam um grande espectro de modos de movimentos, dentre os quais se
sobressaem as ondas formadas pelo vento, as correntes litorâneas, as oscilações de
longo período e as marés.

As praias também funcionam como zonas tampão

protegendo a costa da ação direta da energia do oceano. Os sedimentos que
formam as praias podem possuir várias composições e granulometrias, sendo
necessário salientar que esta última juntamente com o clima de ondas são
responsáveis pela determinação da morfologia do perfil.
Souza et al (2005) afirma que as praias possuem diversas funções, dentre
as quais estão a proteção costeira para os ecossistemas adjacentes e para as
atividades urbanas, recreação, turismo e hábitat para diferentes espécies vegetais e
animais.
As praias arenosas também se caracterizam pela forma relativamente
arqueada em planta e, côncava em direção ao continente. Esse tipo de praia ocorre
em segmentos de costa, que possuem grande quantidade de suprimento arenoso
como, por exemplo, nas adjacências de desembocaduras fluviais com o predomínio
da ação de ondas (SUGUIO, 2003).
Em relação à largura das praias atuais, Suguio (2003) mostra que este
parâmetro apresenta variação de dezenas a centenas de metros e a extensão das
praias pode chegar até centenas de quilômetros. Os parâmetros de declividade e
largura das praias são influenciados pela granulometria dos sedimentos que
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constituem as mesmas. E a altura da praia está ligada ao tamanho das ondas e às
amplitudes dos mares. As praias que possuem sedimentos mais grossos são mais
inclinadas e estreitas, devido à maior permeabilidade dos sedimentos mais grossos,
que possibilita a percolação da água e reduz significativamente o volume de águas
de retorno superficial.
Algumas praias também são constituídas de minerais pesados que possuem
densidade superior à do bromofórmio (2,85 g/cm 3) líquido, que é usado no
laboratório para separar minerais leves dos pesados. Geralmente têm coloração que
os evidenciam em relação aos de cor clara dos minerais leves, como, por exemplo, o
quartzo, que corresponde a mais de 90% dos minerais existentes num sedimento de
praia, por ser abundante nas rochas do embasamento e resistente ao intemperismo.
Esses minerais pesados são concentrados na praia através do espraiamento e do
refluxo da onda (MUEHE, 1998).
No que tange as unidades constituintes da praia, é possível afirmar que esta
é formada primordialmente por três compartimentos morfológicos que são: pós-praia
(backshore), estirâncio ou face de praia (foreshore) e antepraia (shoreface).
A pós-praia é a zona situada acima da linha de maré alta, que é atingida
pelo mar apenas no período de ondas de tempestade, ou de marés
excepcionalmente altas. A face de praia é um setor da zona litorânea exposto no
período da maré baixa e submerso no período da maré alta. Depois da face de
praia, em direção ao mar, encontra-se a antepraia, a qual é constantemente coberta
pelas águas e constitui o prisma praial submerso. A antepraia inicia-se no limite
inferior da face de praia, e chega até profundidades em torno de 10 a 20 metros,
onde o fundo submarino geralmente não é atingido pelas ondas de tempo bom
(SILVA et al, 2004).
Outro aspecto da praia que deve ser resultado é o seu perfil transversal, que
passa por alterações com o ganho ou perda de areia, dependendo da energia das
ondas, isto é, de acordo com as variações entre tempo bom (engordamento) e
tempestade (erosão). Quando há grandes diferenças do regime de ondas entre
verão e inverno, a praia apresenta perfis sazonais de acumulação e erosão,
chamados de perfil de verão e perfil de inverno, respectivamente. Sendo assim, a
praia exerce a função de proteger o litoral da erosão marinha, já que consegue
adequar seu perfil às diversas condições oceanográficas (MUEHE, 1998). O balanço
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sedimentar de uma praia também é fundamental para esse ambiente. Sobre o
balanço sedimentar Souza et al (2005, p. 135) explicita:
A relação entre as perdas e os ganhos de sedimentos em uma praia
é denominada balanço sedimentar. Ele é bastante complexo e
depende de uma série de fatores, sendo, na prática, difícil a
identificação e a quantificação de cada um deles, Quando o balanço
sedimentar na praia for negativo, ou seja, quando houver mais perda
de sedimentos do que ganho, predominará a erosão.

Existem outros conceitos importantes na definição das partes ou zonas
constituintes da praia, como zona de arrebentação e zona de surfe, as quais fazem
parte da antepraia. A zona de arrebentação é definida por Suguio (2003, p. 273)
como “uma faixa estreita, onde as ondas se rompem pela diminuição de
profundidade até abaixo de um valor igual ou inferior à base de ondas (wave base)”.
O mesmo autor também conceitua zona de surfe como a área localizada entre o
limite externo de arrebentação e o limite de espraiamento de ondas. Essas zonas
praiais compõem o prisma praial, que é compreendido por Rossato (2003d) como
depósito de sedimentos situado entre a zona submarina e a feição emersa mais alta
de uma praia. As feições integrantes do prisma praial são trabalhadas pelos agentes
morfoesculturais, como as ondas, marés e ventos. O prisma praial pode ser dividido
em emerso e submerso. Essas denominações das zonas

praiais estão

representadas no Desenho 1.
É preciso abordar também os processos costeiros, os quais são entendidos
por Muehe (1998, p. 257) como “a ação de agentes que, provocando erosão,
transporte e deposição de sedimentos, levam a constantes modificações na
configuração do litoral”.
De acordo com Christofoletti (1980), as ondas, marés e correntes são as
forças mais importantes que atuam na morfogênese litorânea.
Rosseti (2008) define marés como resultado do movimento periódico do
nível da água em função do movimento de rotação da Terra, ajustado ao efeito
gravitacional provocado pela atração da Lua e do Sol. Essas forças causam duas
protuberâncias ou elevações na superfície dos oceanos, geradas em lados opostos
da Terra, onde se encontram as marés altas. Apesar da pequena altura, é possível
afirmar que tais saliências da água mostram grandes comprimentos de onda. Já nos
outros extremos, acontecem marés baixas. Durante a rotação da Terra ao longo de
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um dia, cada meridiano é posicionado em torno de duas vezes nas regiões de maré
alta e baixa. E sobre as marés de sizígia e de quadratura Silva et al (2004, p. 191)
explicita:

O efeito conjugado da atração gravitacional do sol também exerce
modificações significativas nas amplitudes de maré, sendo
responsáveis pelas variações observadas entre as marés de sizígia
(spring tides) e as marés de quadratura (neap tides). As primeiras
ocorrem em períodos de lua nova ou lua cheia, quando o sistema
terra-lua-sol está em conjunção, enquanto que as marés de
quadratura acontecem em fases de quarto crescente ou minguante,
quando o sistema se encontra em oposição.

Fonte: Muehe (1998).
Desenho 1: Terminologia das zonas praiais

Os ventos possuem um papel fundamental na dinâmica sedimentar das
praias, porque realizam a troca de areias entre as praias e as dunas (SOUZA et al,
2005). Os ventos também colaboram na formação das ondas, resultando na
transferência direta da energia cinética da atmosfera para a superfície oceânica
(CHRISTOFOLETTI, 1980).
Sobre o processo de formação das ondas Muehe (1998, p. 262) explicita:
A ondulação que costumamos ver na superfície do mar é devida a
ação do vento. Este, por soprar em rajadas, exerce variação de
pressão que provoca, em resposta, oscilação vertical na superfície
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da água, que se torna rugosa. O vento passa, então, a empurrar
esta ondulação, ao mesmo tempo que cria depressão, por
turbulência, a sotavento de cada ondulação. O efeito combinado de
variação de pressão, tração e turbulência molda a configuração das
ondulações, também denominadas ondas de gravidade. À medida
que o vento sopra, as ondas ou vagas vão aumentando de altura,
comprimento e velocidade até um limite que depende da velocidade
do vento. Para isso, é necessário que o vento sopre tempo
suficiente ao longo de uma distância mínima chamada pista (fetch).

De acordo com Hoefel (1998), as ondas podem quebrar de quatro maneiras,
que dependem da declividade da praia, da altura e do comprimento de onda. A
mesma autora descreve os quatros tipos de ondas da seguinte forma:
 Progressiva ou deslizante (spilling breaker). Ocorre em praias de
baixa declividade, nas quais a onda gradualmente empina-se para
então „deslizar‟ pelo perfil, dissipando sua energia através de uma
larga faixa.
 Mergulhante (plunging breaker). Ocorre em praias de declividade
moderada a alta. A onda empina-se abruptamente ao aproximar-se
da costa e quebra violentamente formando um tubo, dissipando sua
energia sobre uma pequena porção do perfil, através de um vórtice
de alta turbulência.
 Ascendente (surging breaker). Ocorre em praias de declividade tão
alta que a onda não chega a quebrar propriamente, ascendendo
sobre a face praial e interagindo com o refluxo das ondas anteriores.
 Frontal (collapsing). É o tipo de mais difícil identificação. Ocorre
também em praias de pendente abrupta e é considerado um tipo
intermediário entre o mergulhante e o ascendente (p. 25-26).

Segundo Suguio (2003), quando as ondulações (swells) atingem a costa
sofrem refração, a qual consiste na modificação do sentido de propagação das
ondas em águas rasas. Outro fenômeno importante na dinâmica costeira é a
difração, que acontece em torno de obstáculos naturais, como ilhas e promontórios.
Esses dois fenômenos são responsáveis pela mudança dos sentidos de propagação
das ondas. Quando ocorre a convergência das ondas num certo trecho da costa,
acontece a concentração de energia, que provoca o predomínio da erosão. Já
quando acontece a divergência das ondas, ocorre a dispersão da energia,
provocando o predomínio da sedimentação. Existe também o fenômeno de reflexão
dos trens de onda (wave trains), o qual é responsável pelo aparecimento de
topografias rítmicas, como as cúspides praiais (beach cusps), por exemplo.
No que tange às correntes costeiras (coastal currents), pode-se dizer que
essas são ocasionadas pela incidência de ondas na linha costeira. Um dos tipos de
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correntes costeiras é a longitudinal, que se forma quando os trens de onda incidem
de forma oblíqua à linha de costa, sendo também responsável pelo transporte de
sedimentos na zona de surfe juntamente com a deriva litorânea. Há outro de deriva,
denominado de deriva praial, a qual se encarrega de transportar os sedimentos na
área em que ocorre o espraiamento das ondas. A junção da deriva litorânea com a
deriva praial constitui a deriva costeira (Desenho 2) (SUGUIO, 2003).
Esse mesmo autor afirma que cada setor da costa junto com o sentido da
sua deriva costeira forma uma célula de circulação costeira. Essa célula é
constituída de três partes, que consistem em zona de erosão, zona de transporte e
zona de deposição. Na zona de erosão é caracterizada pela presença de ondas de
maior energia. A zona de transporte equivale ao trajeto dos sedimentos no decorrer
da costa. E a zona de deposição carateriza-se pela ocorrência de ondas de menor
energia, além de ser o local de término da corrente.
Outro fenômeno relevante de ser explicitado é a corrente de retorno, a qual
corresponde a “uma forte corrente superficial que flui do litoral ao mar aberto (open
sea), representando o movimento de retorno das águas acumuladas na zona
costeira pela chegada de sucessivos trens de onda” (Desenho 2) (SUGUIO, 2003, p.
274).

Fonte: Suguio (2003).
Desenho 2: Circulação litorânea ligada a correntes longitudinais (longshore currents) e de
retorno (rip currents)
(A) ondas oblíquas à praia, gerando fortes correntes de deriva costeira (ou deriva litorânea);
(B) ondas paralelas à praia, dando origem a correntes longitudinais e de retorno, com
atuações intermitentes.
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Existem diferentes formas de deposição de sedimentos eólicos e dentre
estes, pode-se destacar as dunas. Segundo Brandão (2008), as dunas costeiras
originam-se da acumulação de sedimentos arenosos, os quais são retirados da face
de praia através da ação dos ventos. As condições necessárias para a sua formação
são:
(i) Existência de estoque abundante de sedimentos, com textura
adequada; (ii) atuação de ventos soprando costa adentro e com
velocidades suficientes para movimentar os grãos de areia, (iii)
existência de superfície adequada para a mobilização e deposição
dos sedimentos; (iv) baixo teor de umidade, visto que areias mais
úmidas necessitam de maior energia eólica para iniciar a
movimentação dos grãos. (BRANDÃO, 2008, p. 95)

Os sedimentos das dunas são oriundos de depósitos fluviais, glaciais
retrabalhados, depósitos de praia (da face de praia e da pós-praia) e de depósitos
de leques de espraiamento. As dunas consistem num importante estoque de areias
litorâneas, que podem ser deslocadas pelos processos costeiros. As dunas também
exercem a função de ser anteparo à erosão durante tempestades e, de
“emprestarem” areias para a praia e o setor da antepraia, o que possibilita a
manutenção de um perfil de equilíbrio (SILVA et al, 2004).
De acordo com Sígolo (2003) há duas classificações para as dunas, sendo
uma que considera o aspecto morfológico e a outra baseada na disposição dos
grãos de areia internamente (estrutura interna).
A classificação fundamentada na estrutura interna das dunas reconhece dois
tipos, que são as estacionárias e as migratórias. As dunas estacionárias se formam
com a deposição da areia em camadas, acompanhando o perfil da duna. A duna
possui duas partes denominadas de barlavento e sotavento. Barlavento é a parte
que recebe o vento e tem inclinação baixa de 5 a 15º e, sotavento é parte protegida
do vento, que é mais íngreme e possui inclinação de 20 a 35º. As dunas
estacionárias são imóveis por alguns fatores como o aumento de umidade, presença
de obstáculos internos (blocos de rochas, troncos, etc.) ou crescimento de
vegetação ligada à duna. E as dunas migratórias se caracterizam pela sua estrutura
interna de leitos com mergulho próximo da inclinação do sotavento, devido ao
deslocamento dos grãos da base do barlavento pelo perfil da duna em direção ao
sotavento. A movimentação das dunas provoca problemas de soterramento e de
assoreamento nas zonas litorâneas brasileiras, o que requer dragagem periódica
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para atenuar o risco ao tráfego de navios, como acontece no porto de Natal, Rio
Grande do Norte (SÍGOLO, 2003).
A classificação de dunas fundamentada na sua morfologia abrange uma
grande diversidade de denominações, as quais apresentam as variadas formas
encontradas nas regiões costeiras e nos desertos. As formas de dunas mais
observadas são as seguintes: dunas transversais, barcanas, parabólicas, estrela e
longitudinais (SÍGOLO, 2003).
Em se tratando dos estágios morfológicos da praia, pode-se afirmar que foi
criado um modelo de variabilidade espacial da praia e da zona de surfe pela escola
australiana de geomorfologia. Existem seis estados ou estágios morfológicos
diferentes, os quais são relacionados a distintos regimes de ondas e marés e, são
divididos da seguinte forma: dois estados extremos (dissipativo e refletivo) e quatro
estados intermediários (MUEHE, 1998).
O estado dissipativo é caracterizado pela larga zona de surfe, que possui
baixo gradiente topográfico e grande estoque de areia e, a praia também apresenta
baixo gradiente. Esse estado acontece em praias que possuem ondas altas e de
elevada esbeltez (tempestade) ou quando existem areias de granulometria fina. Já o
estado refletivo apresenta altos gradientes da praia e fundo marinho adjacente, o
que, praticamente, provoca o desaparecimento da zona de surfe. O estado refletivo
também apresenta baixo estoque de areia submarina e uma berma de praia
elevada, que é causada pela velocidade de espraiamento da onda. Os estados
intermediários são marcados por uma avançada diminuição da largura da calha
longitudinal, devido à movimentação do banco submarino da zona de arrebentação
para a praia (MUEHE, 1998).

1.2 OCUPAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DO BRASIL

Na Antiguidade o litoral era considerado um submundo, lugar de terror,
enigmático, feio e inadequado à visitação. As construções eram realizadas sendo
posicionadas de costas para o mar, o qual era desvalorizado. A partir da
Modernidade, o mar foi valorizado por ser terapêutico e, por isso, recomendado
pelos médicos para a cura de diferentes doenças (ABREU E VASCONCELOS,
2007).
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Aos poucos, as mudanças culturais da sociedade geraram a aceitação do
mar como benéfico e prazeroso. E, atualmente, o mar e todos os ambientes que o
cercam são extremamente valorizados, devido aos costumes da sociedade.
A ocupação da zona costeira brasileira iniciou-se com a vinda dos europeus,
que vieram à procura de riquezas naturais (BRASIL, 2006). Os europeus se
instalaram nas zonas litorâneas, onde foram criados os primeiros núcleos de
povoamento. A formação do território brasileiro seguiu o padrão colonial. Sobre esse
padrão, Moraes (1999, p. 32) explicita:
Os primeiros assentamentos lusitanos em terras brasileiras
localizaram-se, com raríssimas exceções, na zona costeira. Basta
recordar que, de todos os dezoito núcleos pioneiros fundados pelos
portugueses no século XVI, apenas São Paulo não se encontrava à
beira mar. Na verdade, o território colonial brasileiro era constituído
de uma sucessão de sistemas de ocupação, claramente estruturados
conforme o desenho da “bacia de drenagem”, ao longo de toda a
costa. Tratava-se, assim, do estabelecimento de uma ocupação
pontual em que cada porto polarizava uma variável porção de espaço
na hinterlândia, e em que a grandeza de cada um estava diretamente
condicionada à extensão e produtividade desse espaço polarizado.

O litoral do Brasil foi ocupado de forma descontínua, o que gerou um
arquipélago demográfico, onde se encontravam zonas de adensamento e núcleos
pontuais de assentamento, sendo estes divididos por grandes áreas não ocupadas
pelos colonizadores. As áreas mais expressivas do espaço litorâneo brasileiro, que
foram criadas no período colonial, formavam o litoral oriental da zona da mata
nordestina (área polarizada por Olinda e Recife), recôncavo baiano (área polarizada
por Salvador), litoral fluminense (área polarizada por pela cidade do Rio de Janeiro)
e litoral paulista (área polarizada por Santos e São Vicente) (MORAES, 1999).
O Brasil não foi o único país, que teve sua ocupação iniciada na faixa
litorânea. Essa forma de ocupação começou a provocar problemas a partir da
década de 1950, período em que houve aumento das atividades relacionadas ao
processo de industrialização, o qual foi intensificado com a vinda das multinacionais.
Com o avanço da industrialização, a urbanização apresentou um grande
crescimento e iniciou-se o processo de metropolização (BRASIL, 2006).
É

importante

salientar

que

o

crescimento

da

cidade,

vertical

e

horizontalmente, se deu em áreas vulneráveis ambientalmente. Um exemplo disso
foi a devastação de grande quantidade de recursos florestais existentes na costa
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brasileira, como a Mata Atlântica, que atualmente possui apenas um pouco mais de
7% de seu tamanho original, sendo esta parcela de floresta situada em áreas de
difícil acesso (BRASIL, 2006).
Muehe (1998) mostra que aproximadamente 20% da população do Brasil
moram em municípios costeiros, o que significa dizer que essa população encontrase a uma distância de no máximo 20 km do mar. Moraes (1999) mostra que metade
da população brasileira mora a uma distância de no máximo 200 quilômetros do
mar, o que significa que mais de 70 milhões de habitantes possuem uma forma de
vida causadora de impacto direto nos ambientes litorâneos.
Segundo Brasil (2006), a zona costeira brasileira possui cerca de 388 km²,
extensão de 8698 km, largura variável e abrange 13 das 17 capitais dos estados
litorâneos e aproximadamente 400 municípios. A zona costeira do Brasil também se
caracteriza pela aglomeração de grandes e médios núcleos urbanos na linha
costeira das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Brasil (2006, p. 12) caracteriza esses
núcleos da seguinte forma:

Tais núcleos concentram milhões de moradores, com densidade
populacional média cinco vezes maior do que a média nacional.
Possuem bases econômicas e mercados de trabalho diversificados,
apresentam altos montantes de investimentos públicos e privados,
dispõem de vários tipos de serviços e oportunidades de consumo,
apresentam atividades portuárias e industriais relevantes, possuem
usos turísticos em larga escala e caracterizam-se por profundas
desigualdades socioterritoriais. Tais desigualdades fazem com que
os benefícios da vida urbana não sejam distribuídos com justiça
social. O resultado disso é o surgimento de espaços urbanos
deteriorados e com grandes precariedades nas condições de vida.
Espaços urbanos habitados pela população de baixa renda,
produzidos com baixa regulação de usos, investimentos insuficientes
em equipamentos e infra-estrutura básica e destituídos de justiça
socioambiental.

O rápido crescimento da ocupação dos espaços costeiros, ocorrido nas
últimas décadas, deve-se à ação estatal, que pode ser observada na realização de
obras viárias, portuárias e de instalação de equipamentos produtivos. Contudo,
essas obras são executadas de forma despreocupada com os impactos ambientais.
Diante deste contexto, é possível afirmar que o Estado é um dos agentes mais
importantes de intervenção nos espaços litorâneos, sendo um agente que “cria
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atrativos locacionais (notadamente nas zonas „pioneiras‟ de ocupação) ao mesmo
tempo que dilapida o patrimônio natural e cultural existente” (MORAES, 1999, p. 42).
Moraes (1999) divide a zona costeira brasileira em duas partes, baseandose na lógica da valorização do espaço. A primeira caracteriza-se pelo padrão de
ocupação dominante da faixa oriental atlântica e, do litoral setentrional até a região
metropolitana de Fortaleza. Esse padrão de ocupação é baseado na lógica mercantil
e urbana do uso do solo, fundamentada em formas capitalistas de valorização do
espaço. A segunda parte abrange o restante do litoral norte brasileiro, o qual possui
gêneros de vida tradicionais, caracterizados pela sua índole pré-capitalista.
Outro aspecto importante de ser evidenciado é a disputa dos agentes do
mercado imobiliário formal e, dos grupos de maior poder aquisitivo, pelos locais da
orla das grandes cidades litorâneas. Tais agentes e grupos pretendem explorar as
potencialidades paisagísticas dessas cidades. Essa disputa resulta no aparecimento
de bairros de classe média e alta, que possui grande adensamento de construções
verticais. Essas construções verticais podem ser residenciais, não residenciais,
mescladas, com oferta de lazer, serviços e consumo de alto padrão. Existem
também, na orla de algumas grandes cidades, condomínios residenciais fechados.
Algumas vezes, é possível encontrar esses condomínios e outros tipos de ocupação
de alto padrão com irregularidade fundiária. Esse fato mostra que a irregularidade
fundiária não é realizada apenas pelos grupos de baixa renda, mas também pelos
mais abastados (BRASIL, 2006).
A ação dos agentes privados conduz a aplicação dos investimentos públicos
nas áreas em expansão da cidade. Dessa forma, tais investimentos são voltados
para a melhoria dos espaços públicos, do mobiliário urbano e aumento de
acessibilidades (BRASIL, 2006).
Entretanto, essas áreas que são beneficiadas pelo poder público também
padecem com a infra-estrutura insuficiente para o esgotamento sanitário do
município, o que provoca o comprometimento da balneabilidade das praias e,
conseqüentemente, de uma potencialidade local (BRASIL, 2006).
As orlas das grandes cidades litorâneas são utilizadas pelos agentes do
mercado imobiliário, grupos sociais de maior poder aquisitivo e grupos de baixa
renda. Contudo, os grupos de baixa renda se instalaram nas áreas com mais
suscetibilidade aos impactos naturais. A ocupação realizada pelos grupos de baixa
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renda resulta em assentamentos populares, os quais podem ser caracterizados da
seguinte forma:
De uma maneira geral, os assentamentos populares, construídos
pelos próprios moradores e sem orientações técnicas, são marcados
pela pobreza, precariedade urbana e habitacional, degradação dos
recursos naturais e acúmulo de déficit da oferta de infra-estrutura
básica de saneamento ambiental, de equipamentos comunitários de
educação, saúde, lazer e cultura, serviços urbanos, de áreas verdes,
entre outros itens básicos necessários para a melhoria das condições
de vida coletiva (BRASIL, 2006, p. 20-21).

Os imóveis desses assentamentos populares geralmente se encontram com
a situação fundiária irregular do ponto de vista ambiental, patrimonial, urbanístico,
administrativo e de registro. Essa situação irregular provoca insegurança aos
moradores dessas áreas, por não terem a certeza de posse de suas moradias
(BRASIL, 2006).

1.3 EROSÃO COSTEIRA NO BRASIL

Segundo Brandão (2008), o litoral brasileiro possui diversas unidades
fisiográficas em sua extensão. Existem várias planícies costeiras, que são
alternadas com falésias e costões rochosos. Essas planícies são compostas por
sedimentos quaternários, depositados em ambientes continentais, transicionais e
marinhos. O litoral brasileiro também apresenta larguras significativas no litoral norte,
o qual é influenciado pelo grande volume de sedimentos (principalmente lamosos)
do rio Amazonas. É possível observar planícies largas em desembocaduras de
outros rios também, como na desembocadura dos rios Parnaíba e São Francisco, na
costa nordeste, e Jequitinhonha, Doce e Paraíba do Sul, na costa leste. O litoral do
Brasil também possui falésias, que são predominantemente moldadas nos
sedimentos

Tércio-quaternários

da

Formação

Barreiras

ou

formações

correspondentes. Tal formação ocorre numa faixa descontínua, com larguras
variadas e se apresenta na forma de tabuleiros costeiros, que, algumas vezes,
chegam até a linha de praia. A ocorrência dessa formação inicia-se no Amapá e
finda no Rio de Janeiro.
A grande extensão e a diversidade de formações físico-bióticas do litoral
brasileiro, juntamente com os padrões de ocupação humana e as atividades
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econômicas existentes no mesmo, compõem os grandes desafios para a gestão das
áreas costeiras brasileiras. As atividades econômicas presentes no litoral do Brasil
consistem em: atividades industriais e portuárias, expansão urbana, exploração
petrolífera, exploração do turismo, dentre outras. Os problemas provenientes dessas
intervenções podem ser atenuados ou evitados, se a dinâmica natural for estudada e
analisada, o que permite a realização de planejamento e ordenamento territorial das
áreas costeiras (BRANDÃO, 2008).
Todavia, a dinâmica natural dessas áreas não é considerada na gestão de
grande parte das áreas costeiras brasileiras, o que gera, em muitos casos, o
problema da erosão costeira, que é definida por Brandão (2008) como produto do
conflito entre um processo natural, que é o recuo da linha de costa, e as atividades
humanas. A erosão costeira só se torna um problema a partir do momento em que o
homem constrói algum tipo de referencial fixo, como residências, estradas, hotéis,
pousadas, restaurantes, etc. e que pode ser destruído pela ação das ondas, ventos
e marés. Souza et al (2005) mostra que a erosão costeira alcança falésias, praias,
costões rochosos e promontórios e, que resulta do balanço sedimentar negativo.
A erosão costeira provoca vários problemas como a diminuição da largura
da praia, a perda e o desequilíbrio dos habitats naturais, crescimento da freqüência
de inundações devido às ressacas, aumento da intrusão salina no aqüífero costeiro,
destruição das estruturas rígidas feitas pelo homem e, perda do valor paisagístico e
do potencial turístico da área afetada (SOUZA et al, 2005).
Nas áreas bastante ocupadas, como as regiões metropolitanas, pouco se
pode fazer no que diz respeito às medidas preventivas, uma vez que o processo de
erosão costeira encontra-se avançado. As ações que podem ser realizadas nessas
áreas são de caráter corretivo e paliativo, como, por exemplo, a execução de obras
de proteção contra a erosão costeira, recuperação artificial de praias através de
engordamento e aterro e a utilização de técnicas para a fixação de dunas móveis. Já
nas áreas pouco ocupadas, as ações preventivas podem ser adotadas. Nessas
áreas deve-se estabelecer faixas de recuo para a ocupação da linha costeira,
considerando os registros históricos de marés meteorológicas, as tendências de
retrogradação da linha de costa local e a possibilidade de aumento do nível do mar
(BRANDÃO, 2008).
De acordo com Clark (1993, apud SOUZA et al, 2005), as áreas que podem
ser consideradas com problemas de erosão devem apresentar ao menos uma das
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seguintes características: grandes taxas de erosão ou erosão relevante recente;
pequenas ou moderadas taxas de erosão em praias que possuem estreita faixa de
areia e, situadas em áreas muito urbanizadas e; praias recuperadas artificialmente e
que precisam de manutenção.
As praias possuem uma grande importância econômica para a economia de
muitas cidades. Todavia, as praias têm sido ocupadas inadequadamente e,
conseqüentemente, têm o problema da erosão costeira, que faz com que os
governos municipais se preocupem em resolver ou minimizar a situação. Entretanto,
a maioria deles prefere as obras de engenharia costeira tradicional. Sobre essas
obras de engenharia costeira Hoefel (1998, p. 16) afirma:

De um modo geral, principalmente nos países menos desenvolvidos,
são todas tendências desordenadas que acabam por comprometer a
qualidade estética e ambiental destes sistemas, implicando sério
comprometimento da manutenção da estabilidade da linha de costa,
proteção de áreas terrestres adjacentes e conservação ambiental.
Somados a estes problemas de origem antrópica, deve ser
considerado o caráter naturalmente instável desse tipo de ambiente,
sujeito a freqüentes mobilizações de grandes quantidades de areia e
à elevação, gradual ou súbita, do nível do mar.

Diante da suscetibilidade dos ambientes costeiros, percebe-se a importância
de estudos de morfodinâmica, circulação costeira e erosão, os quais podem ser
utilizados na atenuação e no controle da erosão costeira. Esses estudos também
podem ser subsídios para as políticas públicas através de medidas e, normas
disciplinadoras, que visem o planejamento territorial e o gerenciamento costeiro
integrado (SOUZA et al, 2005).
1.4 LEGISLAÇÃO

A legislação é de fundamental importância para subsidiar qualquer pesquisa,
pois ela consiste no aporte legal que sustenta todo argumento referente à
necessidade de manejo adequado do ambiente costeiro, pois só assim é possível
planejarmos pensando num desenvolvimento sustentável.
Esta pesquisa utiliza como legislação o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e o Plano Diretor de Natal.
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1.4.1 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) corresponde à Lei
Federal nº 7.661/88, o qual tem como objetivo orientar a utilização racional dos
recursos na Zona Costeira, contribuindo com o aumento da qualidade da vida de sua
população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural
(BRASIL. Lei n. 7.661/88).
Nesse plano a zona costeira é considerada como o espaço geográfico de
interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não,
abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo próprio
plano.
O PNGC determina o zoneamento de diversos usos e atividades, além de
preservar alguns bens como está explicitado abaixo:
Artigo 3° - O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e
atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e
proteção, entre outros, dos seguintes bens:
I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e
bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais,
estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios,
costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas,
manguezais e pradarias submersas;
II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades
naturais de preservação permanente;
III - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico,
paleontológico, espeleológico, étnico, cultural e paisagístico
(BRASIL. Lei n. 7.661/88).

O artigo 5° do PNGC afirma que este deve ser elaborado e posto em prática
respeitando as normas, critérios e padrões referentes ao controle e à manutenção
da qualidade do meio ambiente, exigidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que contemplem, entre outros, os seguintes aspectos: urbanização,
ocupação e uso do solo, do subsolo e das águas; parcelamento e remembramento
do solo; sistema viário e de transporte; sistema de produção, transmissão e
distribuição de energia; habitação e saneamento básico; turismo, recreação e lazer;
patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico.
O PNGC considera praia como “a área coberta e descoberta periodicamente
pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias,
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cascalhos, seixos e pedregulhos até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou,
em sua ausência, onde comece um outro ecossistema”.
As praias são propriedades públicas de uso comum da população e o
acesso livre e franco a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, é um direito de
todos. Existem apenas duas exceções: quando se trata de trechos considerados de
interesse da Segurança Nacional ou pertencentes a áreas protegidas por legislação
específica.

1.4.2 Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) refere-se à Lei nº
6.950, de 20 de agosto de 1996. Esse plano possui alguns conceitos muito
importantes, como zona costeira e gerenciamento costeiro, os quais estão
explicitados a seguir:
I - ZONA COSTEIRA: o espaço geográfico de interação do ar, do mar
e da terra, incluindo seus recursos naturais renováveis e não
renováveis e as inter-relações do meio físico com as atividades
sócio-econômicas, abrangendo uma faixa marinha de 06 (seis)
milhas marítimas, incluindo estuários, ilhas costeiras e parrachos [...].
II -GERENCIAMENTO COSTEIRO: o conjunto de atividades e
procedimentos que, através de instrumentos específicos, permite a
gestão dos recursos naturais da Zona Costeira, de forma integrada e
participativa, objetivando a melhoria da qualidade de vida das
populações locais, adequado às atividades humanas, a capacidade
de suporte ambiental, isto é, a manutenção da capacidade de
regeneração dos recursos e funções naturais renováveis e ao não
comprometimento das funções naturais inerentes aos recursos não
renováveis (RIO GRANDE DO NORTE. Lei n. 6.950/1996).

O PEGC tem como principal objetivo planejar e gerenciar, de forma
integrada, descentralizada e participativa, o uso dos recursos naturais da Zona
Costeira, a fim de melhorar a qualidade de vida das populações locais e proteção
dos ecossistemas costeiros garantindo a qualidade ambiental, a partir de um
desenvolvimento sustentável, assegurando os seguintes objetivos específicos:


Compatibilização dos usos e atividades antrópicas à garantia da qualidade
ambiental por meio do equilíbrio dos interesses sociais e econômicos de
agentes externos ou locais;
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Controle do uso e ocupação do solo, e da exploração dos recursos naturais
em toda a Zona Costeira;



Definição de ações de proteção e recuperação das águas superficiais e
subterrâneas da Zona Costeira;



Preservação e conservação dos ecossistemas da Zona Costeira;



Manutenção dos ecossistemas através da avaliação da capacidade de
suporte ambiental, considerando a necessidade de desenvolvimento sócioeconômico da região;



Incentivar a fixação e do desenvolvimento das populações locais através da
regularização fundiária;



Planejamento e gestão das atividades na Zona Costeira e;



Promover

a

educação

ambiental,

a

qual

é

fundamental

para

a

sustentabilidade do desenvolvimento socioambiental.
O artigo 5º do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro declara que este
possui cinco metas, as quais consistem em: definir o Zoneamento EcológicoEconômico e as devidas normas e diretrizes para cada Setor Costeiro; desenvolver,
de maneira integrada com os órgãos setoriais que atuam na região, as ações
governamentais na Zona Costeira; implementar programas de monitoramento,
visando a proteção, controle, fiscalização e manejo dos recursos naturais nos
Setores Costeiros; implementar o Sistema de Informações do Gerenciamento
Costeiro (SIGERCO) e; implementar, em articulação com os municípios, os
mecanismos de participação e consulta às comunidades, sobre os planos de ação e
gestão de gerenciamento costeiro.
O plano em discussão nesse item possui quatro instrumentos de
gerenciamento, os quais correspondem ao Zoneamento Ecológico-Econômico, aos
Planos de Gestão, ao Monitoramento e ao Sistema de Informações.
O Monitoramento baseia-se na avaliação e no acompanhamento das
transformações relativas a ocupação do solo, ao uso das águas, às atividades
socioeconômicas e culturais e ao equilíbrio ambiental da Zona Costeira. O
instrumento de Monitoramento também pode ser considerado como fator de
aprimoramento e atualização do Zoneamento Ecológico-Econômico e do SIGERCO,
assim como, de subsídio aos Planos de Gestão.
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O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro considera como áreas de
preservação, os ecossistemas frágeis que constituem a Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica. Tais ecossistemas são: dunas que possuam ou não cobertura
vegetal, restingas, manguezais, brejos e áreas úmidas e matas ciliares.

1.4.3 Plano Diretor de Natal

O Plano Diretor de Natal corresponde à Lei complementar nº 082, de 21 de
junho de 2007. Esse plano é um instrumento fundamental da política de
desenvolvimento sustentável do município de Natal, orientando também a atuação
dos agentes públicos e privados, que interferem na produção e gestão do espaço
urbano.
O objetivo desse plano é o desenvolvimento das funções ambientais e
sociais da cidade e da propriedade. Esse desenvolvimento deve assegurar um uso
de forma socialmente justa e ecologicamente equilibrada do território municipal,
além de garantir condições de qualidade de vida, bem-estar e segurança a toda sua
população.
Um critério importante que permite o alcance do objetivo do plano é o
primeiro inciso do artigo 3, que refere-se a:

I - a preservação, proteção e recuperação do meio-ambiente e da
paisagem urbana, com vistas a garantir, além da manutenção
equilibrada dos recursos naturais, qualidade de vida para os
habitantes do Município, incentivo à atividade econômica sustentável
e proteção ao patrimônio histórico e cultural da cidade (NATAL. Lei n.
082/2007).

Esse plano traz algumas definições, das quais pode-se destacar a de
conservação ambiental, que corresponde a proteção, manutenção, restauração e
recuperação do ambiente natural, de forma que assegure a manutenção de algumas
características originais de certo ecossistema, podendo este utilizado pelos homens
de forma sustentável.
A cidade de Natal possui um Macrozoneamento, que divide o território
municipal em três zonas, que podem ser denominadas de: Zona de Adensamento
Básico, Zona Adensável e Zona de Proteção Ambiental. A Zona de Adensamento
Básico caracteriza-se pela utilização do coeficiente de aproveitamento básico. A
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Zona Adensável possui as condições do meio físico, a existência de infra-estrutura e
a necessidade de vários usos, que permitem um adensamento superior ao daquele
que adota os parâmetros básicos de coeficiente de aproveitamento. A Zona de
Proteção Ambiental (ZPA) pode ser definida como:

a área na qual as características do meio físico restringem o uso e
ocupação, visando a proteção, manutenção e recuperação dos
aspectos
ambientais,
ecológicos,
paisagísticos,
históricos,
arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos
(NATAL. Lei n. 082/2007).

Dentre as zonas de proteção ambiental existentes no município de Natal,
pode-se ressaltar a ZPA 7 e a 10. A ZPA 7 refere-se ao Forte dos Reis Magos e o
seu entorno. A ZPA 10 corresponde ao Farol de Mãe Luíza e seu entorno, onde
existem encostas dunares adjacentes à Via Costeira, entre o Farol de Mãe Luiza e a
Avenida João XXIII no bairro de Mãe Luíza.
As Zonas de Proteção Ambiental podem ser subdivididas em três zonas:
Subzona de Preservação, Subzona de Conservação e Subzona de Uso Restrito. A
Subzona de Preservação abrange:
a) as dunas, a vegetação fixadora de dunas, a vegetação de
mangue, os recifes e as falésias, nos termos do art. 3º do Código
Florestal;
b) as nascentes, ainda que intermitentes, os chamados “olhos
d‟água”, qualquer que seja sua situação topográfica num raio mínimo
de 50 m (cinqüenta metros) a partir do leito maior;
c) a vegetação presente nas margens dos rios e corpos d‟água,
numa faixa de 30 m (trinta metros) a partir do nível da maior cheia
(leito maior);
d) a cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das
encostas sujeitas à erosão e deslizamentos e demais áreas nos
termos do artigo 3º do Código Florestal;
e) as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção
ou insuficientemente conhecidos, da flora e da fauna, bem como
aquelas que sirvam como local de pouso, abrigo ou reprodução de
espécies;
f) as áreas definidas em regulamentações especificas das ZPA‟s
(NATAL. Lei n. 082/2007).

A Subzona de Conservação envolve a Zona Especial de Preservação
Histórica, que é definida pela Lei Municipal nº 3.942, de 17 de julho de 1990; as
Zonas Especiais de Interesse Turístico (ZET‟s), estabelecidas por legislação
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específica;

áreas

de

controle

de

gabarito

e;

áreas

determinadas

em

regulamentações próprias das ZPA‟s.
A Subzona de Uso Restrito inclui a área que passa por um processo de
ocupação. Essa área possui prescrições urbanísticas instituídas pelo Município, que
visa orientar e minimizar as alterações no meio ambiente de acordo com o princípio
da utilização sustentável. Essa subzona também engloba áreas estabelecidas em
regulamentações específicas das ZPA‟s.
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área estudada abrange os bairros de Areia Preta, Praia do Meio e Santos
Reis, os quais são caracterizados a seguir do ponto de vista socioeconômico e
físico. Essa caracterização é imprescindível para a compreensão da dinâmica
socioambiental existente na área.

2.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
A caracterização socioeconômica da área se faz bastante importante, uma
vez que a partir do entendimento dos processos sociais ocorrentes na área, da
identificação do uso do solo e das características da população local, pode-se
perceber as principais ações antrópicas, que influenciam na dinâmica ambiental
existente nesse trecho em estudo.

2.1.1 Areia Preta

Historicamente, Areia Preta é considerada como a primeira praia de veraneio
dos natalenses. Desde a década de 1920 foi escolhida como área ideal para o lazer
devido às suas condições de balneabilidade. Com o passar do tempo, as edificações
dos pescadores foi dando lugar às casas de veraneio, começando ali o que mais
tarde se transformaria em um dos bairros elitizados da capital, onde o uso do solo
está relacionado principalmente à atividade turística e à moradia de alto padrão
(PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL. SEMURB, 2009a).
Foi determinado como bairro pela Lei nº. 4.328, de 05 de abril de 1993,
oficializada quando da sua publicação no Diário Oficial do Estado em 07 de
setembro de 1994 (PMN. SEMURB, 2009a). O nome da praia deriva da cor escura
do arcabouço litológico encontrado na área.
Os limites do referido bairro são os seguintes: ao norte limita-se com
Petrópolis e Praia do Meio, ao sul com o bairro de Mãe Luíza, a leste com o Oceano
Atlântico e a oeste com Mãe Luíza e Petrópolis.
De acordo com o macrozoneamento do município, o bairro de Areia Preta
está localizado na Zona Adensável, que é justamente aquela onde as condições do
meio físico, a disponibilidade de infra-estrutura e a necessidade de diversificação de
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uso, possibilitam um adensamento maior em relação aos parâmetros básicos de
coeficiente de aproveitamento. Com isso, a área torna-se cada vez mais cobiçada
para grandes empreendimentos imobiliários, principalmente para as construções
verticais destinadas a condomínios multifamiliares (PMN. SEMURB, 2009a) (Mapa
3).
A estrutura populacional desse bairro, de acordo com informações do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apresenta 54,07% do total da
população sendo do sexo feminino e 45,93% do sexo masculino. A população total
estimada para o ano de 2008 foi de 3573 pessoas, distribuídas entre cerca de 1023
domicílios particulares permanentes (PMN. SEMURB, 2009a).
No que se refere à infra-estrutura do bairro, de acordo com PMN. SEMURB
(2009a), este possui 98% de sua área com sistema de drenagem e pavimentação.
Quanto ao saneamento básico, pode-se afirmar que a quantidade de ligações de
água ainda ultrapassa bastante a quantidade de ligações de esgotos, principalmente
no uso residencial, significando que parte dos efluentes tem destino impróprio,
levando em consideração que se trata de uma área de grande fragilidade ambiental.
O bairro não dispõe de muitos equipamentos e serviços urbanos, pois
apresenta sete praças, uma escola estadual, um hospital e nenhum posto policial, o
que provoca a insegurança existente no bairro.
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Fonte: PMN. SEMURB, 2009a.

Mapa 3: Macrozoneamento da cidade do Natal evidenciando em vermelho o bairro de Areia
Preta
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2.1.2 Praia do Meio

A atual Praia do Meio já foi denominada de Praia do Morcego. Assim como
sua vizinha, a Praia de Areia Preta, essa área também começa a ser ocupada pelos
veranistas a partir da década de 1920, quando a elite natalense constrói ali suas
casas de veraneio e seus espaços de lazer. Provém dessa época também a atual
denominação, que tornou-se bairro Praia do Meio oficialmente através da Lei nº.
4.328, de 05 de abril de 1993 (PMN. SEMURB, 2009b).
O bairro Praia do Meio limita-se ao norte com Santos Reis, ao sul com Areia
Preta e Petrópolis, a leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o bairro das
Rocas.
Durante muito tempo essa área foi bastante movimentada pela atividade
turística e, passou por obras de reestruturação visando um melhor atendimento a
essa atividade, que hoje se concentra em outra praia da cidade. Essa região foi
perdendo seu espaço como atrativo turístico, para a praia de Ponta Negra, principal
corredor turístico da cidade atualmente. Como uma evidência dessa perda, pode ser
citado o fechamento do tradicional Hotel dos Reis Magos, que hoje se encontra
totalmente depreciado. Por outro lado, existe a tendência de verticalização de suas
construções, sendo ainda foco de interesse da iniciativa privada em investir no local
(PMN. SEMURB, 2009b).
No ano 2000 a orla marítima foi submetida a projetos de urbanização, com a
remoção de barracas existentes na orla e a instalação de quiosques (Fotografia 1).
Segundo dados da contagem da população realizada em 2007 pelo IBGE,
há uma estimativa de que na Praia do Meio estão domiciliadas 4764 pessoas,
distribuídas entre 1370 domicílios particulares permanentes (PMN. SEMURB,
2009b).
De acordo com dados divulgados pela PMN. SEMURB (2009b), no que se
refere à infra-estrutura urbana do bairro, têm-se que o mesmo possui 95% de sua
área com drenagem e pavimentação e dispõe de coleta de 99% do lixo produzido.
No entanto, percebe-se em algumas áreas, lixo jogado nas ruas, apesar da
presença de algumas lixeiras no entorno, transparecendo assim a falta de
consciência ambiental de alguns freqüentadores da praia.
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Foto: Lidiane Nunes, mai./2009.

Fotografia 1: Calçadão e quiosques existentes na praia do Meio

Em relação ao esgotamento sanitário e abastecimento de água, nota-se a
existência de rede de coleta de esgoto, mas que ainda não atende a todos os
domicílios e demais empreendimentos.
Como exemplo de serviços e equipamentos urbanos disponíveis no bairro,
podem ser citados o Hospital Universitário Onofre Lopes, o qual é referência no
tratamento das mais diversas patologias; quadra de esportes; duas delegacias,
sendo uma especializada e outra distrital; praças; duas escolas e uma creche da
rede pública de educação (PMN. SEMURB, 2009b).
O bairro apresenta atividade comercial acentuada e prestação de serviços,
que nessa área se destacam através dos empreendimentos destinados a
restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas.
Grande quantidade desses empreendimentos existe em função da exploração dos
atrativos naturais existentes nesse bairro, que consiste nas praias dos Artistas e do
Meio (PMN. SEMURB, 2009b).
No que se refere às questões urbanísticas o bairro está incluso na Zona
Adensável da cidade bem como na Zona Especial Turística 3 (ZET 3), instituída por
lei específica na qual prescreve também controle de gabarito nesta área. Por trás
das edificações voltadas para a orla marítima existe também a Área Especial de
Interesse Social - Jacó - Rua do Motor, uma área sem nenhum planejamento
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urbano, onde os lotes são sub-dimensionados e as condições de vida da população
são inferiores em relação às demais áreas do bairro (PMN. SEMURB, 2009b) (Mapa
4).

Fonte: PMN. SEMURB, 2009b.

Mapa 4: AEIS – Jacó – Rua do Motor e ZET 3 do bairro Praia do Meio
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2.1.3 Santos Reis
O bairro de Santos Reis tem sua origem relacionada aos primeiros núcleos
de ocupação da cidade de Natal. Nesse bairro estão situados a Praia do Forte, bem
como o Forte dos Reis Magos, símbolo histórico e um dos principais cartões postais
da cidade. Existe ainda no bairro uma grande área militar sob o comando do
Exército do Brasil (PMN. SEMURB, 2009c).
Com o passar do tempo, e o conseqüente crescimento da população local e
aumento da demanda por moradia, foram surgindo as habitações precárias, que
foram construídas por pessoas, que não dispunham de recursos para adquirir uma
moradia digna nesse local ou em outra parte da cidade. Então, a partir da década de
1960, começa a surgir o que hoje se configura como as favelas Brasília Teimosa e
Vietnã (PMN. SEMURB, 2009c).
A oficialização de Santos Reis como bairro se deu através da Lei n.º 251/47,
de 30 de setembro de 1947, porém seus limites foram redefinidos pela Lei n.º 4.330
de 05 de abril de 1993 (PMN. SEMURB, 2009c).
A área mais densamente construída não ocupa a maior parte do bairro,
tendo em vista que não há espaço para expansão, uma vez que existe uma grande
área de domínio militar, que não pode ser ocupada, o limite com o Rio Potengi em
uma extremidade e com o Oceano Atlântico, além da área de preservação. Essas
condicionantes são as principais responsáveis pela configuração espacial deste
bairro.
O bairro de Santos Reis possui os seguintes limites geográficos: o Oceano
Atlântico ao norte, os bairros de Praia do Meio e das Rocas ao sul, o Oceano
Atlântico a leste e o Rio Potengi a oeste.
Em se tratando de sua população, esta vem apresentando um pequeno
decréscimo ao longo dos últimos anos, como é mostrado no Quadro 1 a partir de
informações apresentadas pela PMN. SEMURB (2009c).
Quadro 1: População de Santos Reis
Domicílios
particulares
permanentes
2000

Domicílios
particulares
permanentes
2007

População
residente
2000

População
residente
2007

Estimativa
população
residente
2008

Taxa
população
residente
(2000-2007)

Taxa
população
residente
(2000-2008)

1504

1559

6820

6071

5741

-1,65

-2,13

Fonte: Quadro elaborado pela SEMURB com base nos dados do IBGE - Censo Demográfico
2000 e Contagem Populacional 2007.
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A infra-estrutura do bairro embora necessite de alguns reparos, dispõe de
drenagem e pavimentação, limpeza pública, rede elétrica e de telefonia móvel e fixa,
sistema de abastecimento de água e sistema de coleta de esgotos, embora este
último não atinja totalmente as edificações do bairro (PMN. SEMURB, 2009c).
Pode-se notar que o bairro dispõe de uma infra-estrutura mínima, porém as
condições de vida da população de uma maneira geral são bastante precárias, pois
além do baixo nível de renda, verifica-se também a escassez de serviços e
equipamentos urbanos. Nesse aspecto, o bairro dispõe de quatro estabelecimentos
educacionais, nenhum serviço público de saúde e nenhuma delegacia. Os
equipamentos de lazer disponíveis se restringem às três praças existentes, às
quadras e ao campo de futebol na orla marítima (PMN. SEMURB, 2009c).
Quanto aos aspectos urbanísticos, o bairro de Santos Reis está inserido na
Zona Adensável, porém incidem sobre o bairro outras zonas definidas. Essas zonas
são a Zona Especial Turística 3 (Subzona

SZ-2/ZET-3), a Zona de Proteção

Ambiental (ZPA-7), que ainda não está regulamentada e abrange quase metade do
bairro, e a Área de Interesse Social - AEIS Santos Reis (PMN. SEMURB, 2009c)
(Mapa 5).
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Fonte: PMN. SEMURB, 2009c.

Mapa 5: AEIS - Santos Reis e ZPA – 7
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2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

As praias de Areia Preta, dos Artistas, do Meio e do Forte situam-se no litoral
Nordeste do Brasil e estão inseridas no macrocompartimento Costa do Tabuleiro
Norte (Cartograma 1), no qual se registra a existência de depósitos Terciários
denominados Tabuleiros da Formação Barreiras. Essa formação de Tabuleiros é
coberta por depósitos arenosos Quaternários até atingir a costa, quando se
apresenta como falésias. Após as falésias, observa-se o prisma praial, o qual possui
uma largura que varia ao longo da área analisada, e limita-se em alguns trechos
com a presença de arenitos (MUEHE, 2006).
Muehe (2006) afirma que o macrocompartimento citado possui um reduzido
aporte de sedimentos e no trecho correspondente ao Estado do Rio Grande do
Norte, os rios têm drenagem deficiente.
O

sistema

praial

da

área

em

estudo

apresenta

descaracterização com o uso e a ocupação do solo desordenado.

uma

grande
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N

Fonte: Muehe, 2006.

Cartograma 1: Macrocompartimento Costa do Tabuleiro Norte
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2.2.1 Geologia

De acordo com Souza (2004), a área em estudo está localizada na Bacia
Pernambuco-Paraíba, que abrange uma faixa estreita de aproximadamente 9000
Km2 ao longo do litoral dos estados de Pernambuco, Paraíba e parte do Rio Grande
do Norte, além de se estender por mais de 24000 Km 2 pela plataforma continental. O
limite norte dessa bacia é pelo Alto de Touros com a Bacia Potiguar e, o limite norte
é pelo Alto de Maragogi com a Bacia de Alagoas. Devido às revisões realizadas por
Mabesoone e Malheiros (1993 apud SOUZA, 2004), a Bacia Pernambuco-Paraíba
passou a ser nomeada de Bacia Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte, tendo
seu novo limite norte pela falha de Carnaubais com a Bacia Potiguar e, sendo
subdividida em oito sub-bacias limitadas por falhas. Tais sub-bacias são
denominadas de Lajes, Touros, Natal, Canguaretama, Miriri, Alhandra, Olinda e
Cabo.
A geologia da área é caracterizada pelos depósitos Tércio-quaternários da
Formação Barreiras. Tal formação é encontrada numa grande faixa do litoral
brasileiro e é recoberta por sedimentos eólicos. Cunha (2004) caracteriza essa
formação declarando que a mesma é constituída por camadas e lentes de depósitos
clásticos, os quais têm granulometria que varia entre seixos quartzosos e areias
arcosianas e argilas caulínicas, pouco consolidadas e de cores avermelhadas,
alaranjadas e esbranquiçadas.

2.2.2 Geomorfologia

A evolução morfológica dessa área está ligada às flutuações glacioeustáticas do nível do mar, que se encarrega de modelar a superfície rebaixada
tectonicamente denominada Graben do Jundiaí-Potengi (CUNHA, 2004). A área
estudada apresenta dunas, tabuleiros costeiros, arenitos praiais, planícies praiais e
promontórios.
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2.2.2.1 As dunas

As dunas cobrem praticamente toda a cidade de Natal, apesar de em grande
parte serem ocupadas pela área urbana natalense. As dunas são compostas,
principalmente, de areias quartzosas bem selecionadas e com granulometria
arredondada. As feições dunares recobrem a Formação Barreiras e capeiam
sedimentos recentes, tendo uma orientação preferencialmente SE-NW devido à
direção dos ventos. No que diz respeito à morfologia das dunas, pode-se afirmar que
existe um predomínio de dunas parabólicas. Entretanto, há também dunas que
apresentam um progressivo estiramento, o que pode gerar uma transição para a
morfologia longitudinal. Os sedimentos constituintes das dunas são oriundos da
Formação Barreiras e do transporte de sedimentos da Plataforma Continental
(FRAZÃO, 2003).

2.2.2.2 Os Tabuleiros Costeiros

De acordo com Diniz (2002), os tabuleiros costeiros são caracterizados por
uma morfologia que pode variar de plana a suavemente ondulada, com uma
topografia entre 40 e 120 metros de altitude. Essa unidade morfológica também se
caracteriza por ser dissecada por uma rede de drenagem paralela a semiparalela de
direções SW-NE

e NW-SE,

sendo

relacionada

à estrutura

tectônica

do

embasamento.
Quando a formação tabular chega à vertente costeira, apresenta-se como
falésias, as quais consistem em conglomerados de arenitos incrustados de grãos e
grânulos angulosos de quartzo, que são firmemente cimentados por hidróxido de
ferro. Rossato et al. (2003b, p. 185) define falésia como “uma escarpa costeira
abrupta não coberta por vegetação que se localiza na linha de contato entre a terra e
o mar”. Essa mesma autora acrescenta que a falésia origina-se por causa da ação
erosiva do mar, que por meio da dinâmica das ondas, provocam o solapamento da
base da falésia, sendo esse último processo responsável pelo surgimento de grutas
de abrasão, as quais também estão presentes na praia de Areia Preta. As falésias
mais significativas encontradas na área em estudo são as encontradas na ponta do
Pinto, praça da Jangada e ponta do Morcego.
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2.2.2.3 Arenitos praiais

Na praia de Areia Preta, é possível encontrar resquícios da Formação
Barreiras formando terraços de construção, os quais constituem os arenitos praiais
com a destruição das falésias. Segundo Araújo (2006), tais recifes têm formas
irregulares com superfícies entalhadas e encontram-se muito litificados por
processos diagenéticos, devido à concentração de óxido de ferro e material argiloso,
que é utilizado como matriz-cimento nas áreas de contato com o mar (Fotografias 2
e 3).

Foto: Francicélio Mendonça da Silva, jan./2010.

Fotografia 2: Arenitos provenientes das falésias na praia de
Areia Preta

58

Foto: Leide Amara Pereira da Silva, set./2009.

Fotografia 3: Arenitos praiais na praia do Forte

2.2.2.4 Planície Praial

Muehe (1998) mostra que a largura das planícies costeiras do Norte,
Nordeste e Sudeste do Brasil é comumente estreita, sendo limitada pelo mar e pela
escarpa dos depósitos sedimentares da Formação Barreiras.
As praias na área em estudo são formadas por material arenoso, e têm uma
inclinação baixa, podendo chegar à média. As praias se apresentam como uma
faixa, que é limitada por intervenções por obras de engenharia ou entram em contato
direto com os sedimentos da Formação Barreiras.

2.2.2.5 Promontórios

Guerra e Guerra (2003), afirmam que promontório é a nomenclatura dada
aos cabos que possuem feições denominadas de afloramentos rochosos. Os cabos,
por sua vez, são considerados por Rossato et al. (2003a), como feições que se
salientam em direção ao mar, sendo seu surgimento diretamente ligado à erosão
diferencial, que evidencia as rochas mais resistentes.
Sobre os promontórios existentes na praia de Areia Preta, Diniz (2002)
explicita que a área em estudo é condicionada pelos promontórios naturais
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existentes, que são a Ponta do Pinto e a Ponta do Morcego. Esses promontórios se
desenvolveram devido às condições de erosão costeira geradas por ondas de
sudeste, que produzem uma deriva litorânea no sentido S-N e, causam um ataque
erosivo diferencial nas rochas da Formação Barreiras. Essas rochas têm diferentes
resistências litológicas relacionadas à influência de falhas, as quais promovem a
formação de níveis lateríticos decorrentes da percolação de águas meteóricas,
facilitada pela maior ocorrência de fraturas nas rochas. Essas fraturas estão
diretamente ligadas a reativamentos neotectônicos na falha que origina o Graben do
rio Potengi, devido ao basculhamento imprimido sobre as rochas sedimentares
durante esses reveses tectônicos.
A praia de Areia Preta possui além dos promontórios naturais já
mencionados, a existência de três espigões construídos pela prefeitura, os quais
foram criados para atuarem como promontórios artificiais (Fotografia 4). De acordo
com Elfrink (2011), esses espigões podem ser conceituados como estruturas retas e
perpendiculares à praia, podendo ser única ou diversas, formando um campo de
espigões. Tais estruturas possuem a função de bloquear parte do transporte
litorâneo, sendo que essa função depende diretamente do tipo de costa.

Foto: Leide Amara Pereira da Silva, set./2009.

Fotografia 4: Promontório artificial na praia de Areia Preta
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2.2.3 Clima

De acordo com Cunha (2004), as alterações anuais do clima estão
relacionadas ao movimento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), já que, de
acordo com sua posição e seu tempo de permanência sobre a região, pode provocar
anos com pluviosidade excessiva ou anos com estiagem bastante prolongada.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), o
clima de Natal pode ser classificado como Clima Tropical Nordeste Oriental, quente
e semi-úmido com quatro a cinco meses secos.
Maia (1998 apud CUNHA, 2004), declara que as velocidades médias dos
ventos na faixa costeira nordestina são maiores do que as encontradas em locais
mais distantes da costa, os quais são geralmente os centros urbanos, onde o meio
urbano interfere no seu deslocamento. Em se tratando do litoral Oriental do Rio
Grande do Norte, é possível afirmar que os ventos são, principalmente, de Sudeste
na maior parte do ano, sendo acompanhado pelos ventos de Leste.
A umidade relativa do ar em Natal possui uma média anual de 77%, com
pequenas mudanças ao longo do ano, as quais estão relacionadas às alterações
pluviométricas, visto que os meses mais úmidos são os mais chuvosos e, os mais
secos são os menos úmidos (ARAÚJO, 2006).
A temperatura do ar em Natal é alta durante todo o ano e apresenta uma
média anual de 27,1ºC (IDEMA, 2011).

2.2.4 Oceanografia

Segundo Wright e Short (1983 apud ARAÚJO, 2006), as ondas incidentes
correspondem à principal fonte de energia para o sistema praial e para a sua
variabilidade, que é ligada a variabilidade do clima de ondas. Araújo (2006), afirma
que a zona costeira estudada possui praias morfologicamente variáveis por serem
expostas ao clima de ondas oceânico aberto. Entretanto, é importante ressaltar que
a área se apresenta “inserida em um contexto sinótico, no qual é rara a incidência de
tormentas de grandes magnitudes, estando essencialmente sob a ação de ondas
geradas pelo cinturão de ventos alísios” (ARAÚJO, 2006. p. 35).
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No que diz respeito às marés, Davies (1964 apud HOEFEL, 1998) declara
que as marés podem ser classificadas em micro (< 2 m), meso (2-4 m) e macro (> 4
m), sendo as praias arenosas classificadas da mesma forma.
Araújo (2006), afirma que a maré local pode ser classificada como
mesomaré de regime semidiurno.

2.2.5 Vegetação

De acordo com Cunha (2004), a vegetação do litoral de Natal possui três
estratos, que apresentam as espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas. Tal
vegetação pode ser denominada de formação secundária, já que a original
composta por matas foi destruída com a ocupação humana, que visava à extração
de madeiras e atividades agrícolas. Dessa forma, a cobertura vegetal original foi
sendo substituída por consecutivas culturas. A vegetação atual é composta por
plantas cultivadas com uma pequena regeneração da vegetação natural e, pode ser
subdividida em nativa e antrópica.
Medeiros (2001 apud ALVES, 2009), afirma que a vegetação encontrada nas
dunas e praias corresponde a formações rasteiras desenvolvidas sobre sedimentos
areno-quartzosos marinhos. Essas formações são as seguintes espécies herbáceas:
Ipomea

pescaprae

(salsa

de

praia),

Panicum

racemosun

(capimde-areia),

Sporobolus virginicus (capim barba-de-bode) e Iresine portucaloides (pirrixiu). Nas
dunas antigas é possível encontrar cobertura vegetal de porte baixo, como o
Hymenaea sp. (jatobá), Cecropia sp. (imbaúba), Caesalpina sp. (pau-dárco), entre
outros.

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE AREIA PRETA
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA), que tratam do projeto de recuperação da praia de Areia Preta, foram
elaborados em 2000 por uma equipe do Consórcio das empresas GEOCONSULT
Consultoria, Geologia e Meio Ambiente Ltda. e TECNOAMBIENTE BR-Consultoria,
Auditoria e Tecnologia Ltda.
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Esse projeto teve como empreendedor a PMN por meio da Secretaria
Municipal de Obras e Viação (SEMOV) e custou R$6.893.000,00 (seis milhões e
oitocentos e noventa e três mil reais) (NUNES, 2008).
Segundo o RIMA (PMN. SEMOV, 2000b), o projeto foi elaborado porque os
banhistas estavam se afastando das pequenas faixas de areia da praia, as quais
eram perigosas para balneabilidade devido intervenções já efetuadas com proteções
de concreto, que sofreram com o avanço do mar e mostraram risco de
desagregação. Essa situação é explicitada melhor no RIMA (PMN. SEMOV, 2000b,
p. 2.2) da seguinte forma:
Tudo isso como resultado de ações antrópicas que modificaram o
perfil natural da deriva litorânea, e tornaram essa faixa de praia
sujeita a avanço do mar sobre a terra, que se dá por escavação das
areias de praias sem reposição, o que torna o perfil local muito mais
íngreme que as demais praias de Natal, resultando que a onda
arrebente muito próximo da areia, pela maior profundidade do mar
naqueles pontos, e mesmo pelo efeito associado da rebentação em
menor suavidade de crista, que, como prática, surpreende o banhista
pela rapidez na arrebentação, lançando diretamente sobre si, toda a
coluna d‟água transportada, prendendo assim o corpo ao solo pela
pressão hidrodinâmica, o que pode levar a afogamentos e não raro
leva a atordoamentos de breve duração.

O RIMA (PMN. SEMOV, 2000b) acrescenta que a regeneração (aterro
hidráulico) de praias através do aporte de areias consiste em um dos tipos de
estrutura de defesa de terrenos costeiros mais adotados no planeta, já que se
apresenta eficaz na dissipação da energia das ondas incidentes.
De acordo com o EIA (PMN. SEMOV, 2000a), o objetivo do referido projeto é
interromper a erosão na linha de costa e recuperar as praias em processo erosivo no
bairro de Areia Preta. O aterro hidráulico tem a função de recuperar a faixa de praia
e os espigões foram planejados a fim de aumentar a sua estabilidade, impedindo a
erosão e o transporte do material sedimentar para as praias ao norte da Ponta do
Morcego e o assoreamento do canal de acesso portuário.
Em se tratando das áreas de influência, o RIMA (PMN. SEMOV, 2000b, p.
2.4) afirma:

No caso do empreendimento do Projeto de Recuperação da Praia de
Areia Preta deve-se considerar área de influência direta aquelas
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áreas em que os efeitos são produzidos por uma ou mais ações do
empreendimento. Onde os efeitos são induzidos pela existência do
empreendimento e não como conseqüência de uma ação específica
do mesmo, a área será de influência indireta, e a área de
influência funcional, refletindo-se as áreas de influência direta e
indireta conjuntamente.

Sendo assim, é possível considerar que a área de influência funcional do
Projeto de Recuperação da Praia de Areia Preta é, na prática, a cidade do Natal e a
área de influência direta é a praia de Areia Preta.
O EIA (PMN. SEMOV, 2000a, p. 2.14) declara que as áreas de influências
específicas foram definidas de acordo com as diretrizes explanadas abaixo.

 Meio Físico: a área de influência foi definida em atendimento aos
aspectos de caracterização dos recursos atmosféricos, dinâmica
costeira, caracterização geológica (aspectos geológicos costeiros e
dinâmica sedimentar), caracterização geomorfológica e pedológica, e
recursos hídricos.
 Meio Biótico: a área de influência está relacionada com os
diversos ecossistemas marinhos a serem afetados (comunidade
bentônica, nectônica e planctônica).
 Meio Antrópico: os aspectos de população, infra-estrutura física e
social, e economia da cidade de Natal.

Em se tratando do plano de controle e monitoramento técnico ambientais,
que encontra-se no EIA e no RIMA (PMN. SEMOV, 2000), é importante ressaltar o
plano de monitoramento da faixa de praia que trata do monitoramento do perfil de
praia,

o

qual

visa

o

acompanhamento

do

equilíbrio

morfodinâmico

das

características costeiras da zona de praia ao redor da área da execução do projeto.
O monitoramento do perfil de praia é importante para perceber a evolução da zona
regenerada, já que permite a observação das tendências da praia após a obra,
podendo, inclusive, obter o grau de sucesso e a verificação da necessidade ou não
de novos aportes ou retiradas de material sedimentar. O projeto planejou que o
monitoramento deveria ser feito com a realização do levantamento do perfil de praia
antes, durante e após a obra no período de um ano. A zona de praia na área do
empreendimento compreende cerca de 1500 metros, contudo, o monitoramento teria
que ser executado no mínimo em 4 quilômetros da costa para a obtenção de dados
sobre a ocorrência de interferência do empreendimento na faixa de praia.
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As obras realizadas com esse projeto podem ser observadas nas
Fotografias 5 e 6.

Foto: Eugênio Cunha, 2004.

Fotografia 5: Obras para a engorda da praia

Fonte: Eugênio Cunha, 2004.

Fotografia 6: Aterro hidráulico para a engorda da praia

É importante ressaltar que a responsável pela execução do projeto de
recuperação da praia de Areia Preta, que foi a SEMOV, não realizou o aterro
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hidráulico como previsto no projeto, pois efetuou apenas 60% do aterro. Entretanto,
a prefeitura não pretende completar o referido aterro e também não prevê a
realização de nenhum outro projeto na praia de Areia Preta (NUNES, 2008).
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
3.1 MÉTODO

A elaboração desta pesquisa foi norteada pelo método da análise integrada,
na perspectiva sistêmica. A abordagem sistêmica deriva da Teoria Geral dos
Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy.
Primeiramente, faz-se necessário conceituar o termo sistema. Haigh (1993
apud CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 5), conceitua sistema como:

uma totalidade que é criada pela integração de um conjunto
estruturado de partes componentes, cujas interrelações estruturais e
funcionais criam uma inteireza que não se encontra implicada por
aquelas partes componentes quando desagregadas.

Os sistemas podem ser classificados em isolados e não-isolados. Os
sistemas isolados são os que não recebem nem fornecem energia e matéria do
ambiente que os cerca. Os sistemas não-isolados estabelecem relações com os
outros sistemas do universo em que funcionam. Esses sistemas não-isolados
podem ser divididos em fechados e abertos. Os fechados são aqueles que permitem
a troca de energia e não a de matéria. Os abertos são os que aceitam a troca de
energia e matéria, ou seja, podem receber e perder (CHRISTOFOLETTI, 1979).
Christofoletti (1979) acrescenta que os sistemas precisam ter elementos ou
unidades, relações, atributos, entrada e saída. Os elementos são as partes
constituintes dos sistemas. As relações referem-se às inter-relações entre os
elementos integrantes do sistema, sendo que cada elemento depende dos outros,
através de ligações que mostram os fluxos. Os atributos são as qualidades
atribuídas aos elementos do sistema. A entrada (input) consiste naquilo que o
sistema recebe. A saída (output) é quando as entradas recebidas pelo sistema
passam por mudanças em seu interior e, posteriormente, são encaminhadas para
fora, ou seja, saída é um produto fornecido pelo sistema.
Christofoletti (1999) afirma que os fatos relacionados aos fatores ambientais
físicos (Meteorologogia, Climatologia, Hidrologia, Biogeografia, Geomorfologia,
Tectônica, Geodinâmica, etc) estão ligados aos efeitos provocados pelas atividades
antrópicas (urbanização, industrialização, exploração mineral, usos agrícolas do
solo, construção de vias de transporte, etc). Por conseguinte, do ponto de vista
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holístico da análise dos sistemas ambientais físicos, não é possível desconsiderar
os estudos sobre os sistemas socioeconômicos, levando em consideração os seus
elementos e seus processos, além do estudo sobre o comportamento e a tomadade-decisões políticas.
A partir da caracterização da análise sistêmica, é possível perceber a
importância desse tipo de análise para esta pesquisa, uma vez que as praias de
Areia Preta, dos Artistas, do Meio e do Forte são analisadas de forma sistêmica e
integrada. A análise é sistêmica por considerar que esses ambientes físicos são
sistemas, em que cada elemento é importante na elaboração de sua análise, sendo
imprescindível a consideração dos seus aspectos físicos e socioeconômicos, os
quais interferem na evolução desses sistemas.

3.2 PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Primeiramente foi efetuado o levantamento bibliográfico acerca da temática
estudada e, posteriormente, realizou-se uma busca dos trabalhos existentes sobre a
área de estudo. Outro procedimento adotado durante esta pesquisa foi o
levantamento de mapas, imagens de satélite, fotografias e cartogramas.
Dentre os procedimentos práticos, pode-se ressaltar o trabalho de campo de
monitoramento, que foi primordial para a presente pesquisa, uma vez que permitiu
acompanhar a evolução dos ambientes durante o ano, em que tal procedimento foi
realizado. O monitoramento englobou a caracterização ambiental, a coleta de dados
hidrodinâmicos, o nivelamento topográfico e a coleta de sedimentos. Esse trabalho
foi realizado nos dias de maré de sizígia de lua cheia no período de um ano, tendo
seu início no mês de maio de 2009 e seu término em abril de 2010, exceto no mês
de dezembro. Esse trabalho totalizou onze dias de monitoramento, sendo um dia de
lua cheia de cada mês analisado.
Após essa etapa de trabalho de campo, foi efetuada a tabulação dos dados
de caracterização ambiental, hidrodinâmica e topografia para a confecção dos perfis
topográficos e para a análise e interpretação de todos os dados obtidos para a
elaboração da dissertação.
Os perfis escolhidos foram cinco, que são denominados de A, B, C, D e E e,
podem ser visualizados no Mapa 6.
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Elaboração: Maria da Conceição da Paz Silva.
Fonte: PRODETUR, 2006.

Mapa 6: Localização dos pontos de monitoramento das praias estudadas
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3.2.1 Caracterização ambiental

A caracterização ambiental foi feita através da observação in loco de acordo
com a planilha de caracterização ambiental (ANEXO C), sendo possível a
caracterização dos três compartimentos de relevo praial (pós-praia, estirâncio e
antepraia) no que se refere à interferência antrópica, vegetação, minerais pesados,
material poluente, dunas, largura da pós-praia e do estirâncio através do uso da
trena, inclinação do estirâncio por meio de uma bússola, presença de berma,
estrutura sedimentar no estirâncio, presença de recifes e tipo de onda. Outra
observação realizada foi a granulometria dos sedimentos, que foi verificada através
da análise macroscópica textural.

3.2.2 Levantamento hidrodinâmico

O levantamento hidrodinâmico foi feito com base nos procedimentos
metodológicos apresentados por Muehe (2002). Esse procedimento foi realizado na
maré alta, sendo necessária a utilização dos seguintes materiais: trena, cronômetro,
planilha de dados hidrodinâmicos (ANEXO B) e cinco balizas, das quais uma
possuía fita métrica para a obtenção dos dados referentes à altura das ondas. Esse
procedimento ocorreu no ponto A e no ponto C durante os meses de monitoramento.
O primeiro procedimento realizado foi verificar a altura da onda, a qual foi
observada por uma pessoa deitada na zona de espraiamento com o auxílio de uma
baliza acoplada com uma fita métrica. O observador verificou doze vezes a altura
máxima da crista de onda num ponto fixo de arrebentação. No momento da
quantificação dos dados, foi descartada as duas medidas mais discrepantes de onda
e, posteriormente, feita a média do restante.
Após a medição da altura da onda, foi feita a contagem do período de onda,
sendo iniciada a partir de um ponto fixo na zona de arrebentação e após a
passagem de uma onda, a partir da qual foi contado o tempo de passagem de dez
ondas (Fotografia 7). Essa contagem foi efetuada doze vezes. Para a obtenção da
média do período de onda, foi necessário descartar o maior e o menor período e
fazer uma média dos dez valores restantes.
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Também foram verificados o ângulo de incidência da onda e a direção do
vento por meio de uma bússola.
A última etapa do levantamento hidrodinâmico consistiu na observação da
velocidade da corrente litorânea, a qual foi calculada a partir da fixação, na zona de
estirâncio, de quatro balizas (dois metros de altura), onde cada par ficou disposto a
uma distância de dez metros no comprimento e dois metros na largura, formando um
retângulo, sendo assim possível a observação, a uma distância fixa em terra, de um
flutuador (coco) jogado após a zona de arrebentação na direção do primeiro par de
balizas, onde o tempo foi cronometrado até o momento em que o flutuador
ultrapassou o segundo par de balizas. Para quantificar esses dados fez-se uso da
seguinte fórmula: V= S/T, onde V corresponde à velocidade, S é a variação
do percurso e T é a variação do tempo. Essa fórmula é apresentada por Bonjorno e
Ramos (1992).

Foto: Lidiane de Souza Nunes, jan./2010.

Fotografia 7: Contagem do período de onda no ponto A

3.2.3 Levantamento topográfico

Para a realização dos levantamentos topográficos foram utilizados os
seguintes instrumentos: piquetes (Fotografia 8), tripé (Fotografia 9), trena, mira de 4
m (Fotografia10) e cadernetas topográficas.

71

Foto: Leide Amara Pereira da Silva, set./2009.

Fotografia 8: Piquetes eqüidistantes 10m

Foto: Aline Berto, out./2009

Fotografia 9: Nível utilizado para as leituras topográficas
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Fotos: Francicélio Mendonça da Silva, jan./2010.

Fotografias 10: Mira vertical colocada em cada piquete

O levantamento topográfico foi executado no período de maré baixa nos
pontos A, B, C, D e E, onde os piquetes foram distribuídos eqüidistantes 10 m
partindo de um ponto fixo situado na pós-praia, em direção à lâmina d‟água, onde o
último ponto encontra-se 20 m abrangendo essa lâmina. Para se fazer as leituras no
nível, a mira vertical foi deslocada, de um piquete a outro, até o último dentro d‟água,
sendo os resultados registrados na caderneta topográfica (ANEXO A), com a
finalidade de determinar a altura de cada ponto em relação ao ponto fixo.

3.2.4 Coleta de sedimentos

Para coletar os sedimentos foram necessários sacos plásticos para
acondicionamento do material, etiquetas com o dia da coleta, o perfil e o local da
retirada das amostras, e uma pá usada para recolher apenas os primeiros cinco
centímetros de sedimentos, já que dessa maneira a análise é feita apenas com o
material que acaba de ser depositado (Fotografia 11). Essa forma de coletar os
sedimentos superficiais é apresentada por Muehe (2002).
As amostras foram coletadas nos onze dias de visita ao campo juntamente
com a execução dos perfis de praia nos pontos A, B, C, D e E e a caracterização
ambiental desses pontos.
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Foto: Rosimeri Cunha, jun./2009.

Fotografia 11: Coleta da amostra do estirâncio

3.2.5

Análise sedimentológica

A metodologia utilizada nas análises granulométricas das amostras foi
proposta por Suguio (1973). As amostras de areia coletadas nas praias, durante o
trabalho de campo, foram levadas para o Laboratório de Geografia Física, situado no
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). As amostras chegaram ao laboratório molhadas e foram colocadas na
estufa para retirar toda a umidade das amostras. Após as amostras terem sido
secas, elas devem ser homogeneizadas e quarteadas. No quarteamento, as
amostras foram divididas em quatro partes (Fotografia 12). Após essa divisão,
retiraram-se duas partes de lados opostos (Fotografia 13) e, posteriormente, as duas
partes restantes foram homogeneizadas. Em seguida, foram necessárias as
seguintes etapas em cada:


Separar 100 gramas para a granulometria;



Separar 10 gramas para o carbonato.
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Foto: Isaílma Araújo, mai./2010.

Fotografia 12: Quarteamento da amostra

Foto: Isaílma, mai./2010.

Fotografia 13: Quarteamento da amostra

Após a separação de cada 100 gramas, foi realizado peneiramento úmido
dessa amostra. No peneiramento úmido, a amostra foi colocada numa peneira de
0,063 milímetros (mm), onde foi feita a separação da fração menor que 0,063 mm,
correspondente a silte e argila (Fotografia 14). Em seguida, a amostra foi colocada
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em recipiente de alumínio, o qual foi inserido na estufa para a secagem da amostra
(Fotografia 15).

Foto: Janny Suenia, mai./2010.

Fotografia 14: Peneiramento úmido da amostra

Foto: Janny Suenia, mai./2010.

Fotografia 15: Secagem das amostras após o peneiramento
úmido

A etapa seguinte consistiu na pesagem da amostra numa balança de
precisão. Essa pesagem foi efetuada para verificar a quantidade de sedimento que
passou pela peneira de 0,063 mm, ou seja, para quantificar a lama (silte e argila) da
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amostra. Após a pesagem, a amostra foi colocada no Rot-up, que é o equipamento
utilizado no peneiramento seco das amostras (Fotografia 16).
O peneiramento seco das amostras foi realizado no Rot-up com uma
potência de vibração (Reostato) de seis, sendo feita a agitação do material durante
dez minutos. Concluída essa etapa, o material seguiu para a separação de cada
granulometria. O Rot-up contém peneiras de 2 mm, 1,4 mm, 1 mm, 0,710 mm, 0,500
mm, 0,350 mm, 0,250 mm, 0,177 mm, 0,125 mm, 0,088 mm, 0,063 mm e uma base
onde fica o material com granulometria inferior a 0,063mm. A separação consistiu
em retirar o material de cada peneira (Fotografia 17), colocar em recipientes de
alumínio e identificá-los, colocando a amostra e a peneira que o material pertence.

Foto: Lidiane de Souza Nunes, jan./2011.

Fotografia 16: Rot-up (equipamento
usado no peneiramento seco)
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Foto: Janny Suenia, jan./2011.

Fotografia 17: Retirada do material das peneiras

Feita toda a separação, o material seguiu para a pesagem novamente na
balança de precisão (Fotografia 18), a qual foi efetuada para saber as quantidades
retidas da amostra em cada peneira. Após essa pesagem, o material foi colocado
em sacos identificados com o nome da amostra e com seu respectivo peso, como
podemos ver na Fotografia 19.

Foto: Ricardo Carvalho, dez./2009.

Fotografia 18: Balança de precisão com quatro casas decimais
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Foto: Janny Suenia, jan./2010.

Fotografia 19: Acondicionamento das amostras pesadas e
identificadas

Toda amostra teve uma ficha de identificação, a qual seguiu desde o
começo do processo de análise. A ficha de identificação tem informações do peso
inicial da amostra de quando entrou na estufa e, o valor da pesagem de cada
peneira.
Depois de concluída a pesagem de cada peneira, as amostras seguiram
para o ataque com ácido clorídrico (HCl), que foi realizado no laboratório do Museu
Câmara Cascudo. Primeiramente, as amostras foram colocadas nos beckers
devidamente identificados com etiquetas contendo o nome da amostra (Fotografia
20).
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Foto: Janny Suenia, ago./2010.

Fotografia 20: Amostras em processo de ataque com HCl

Suguio (1973) ressalta a importância da diluição do ácido para ser utilizado
na quantificação de carbonato presente na amostra de sedimento. Deve-se colocar o
HCl diluído a 10% e esperar para a reação acontecer. Após o ataque, lavamos as
amostras em funis com filtros de papel, como podemos observar na Fotografia 21.

Foto: Janny Suenia, ago./2010.

Fotografia 21: Amostras em lavagem para retirar o HCl

Depois da lavagem, as amostras foram colocadas na estufa ou chapa
aquecedora. Uma vez secas, as amostras precisam ser pesadas no pós-ataque para
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quantificar os teores de carbonatos nelas existentes comparando com o peso inicial
antes do ataque, anotando seus resultados nas suas respectivas fichas. Concluindose a quantificação do carbonato nas amostras, todas as informações obtidas em
toda a análise granulométrica foram levadas para a tabulação. Os dados foram
inseridos no Excel e, posteriormente, foram transferidos para o Sistema de Análise
Granulométrica (SAG), que foi desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense.
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4 ANÁLISE MORFODINÂMICA E SEDIMENTOLÓGICA DAS PRAIAS

Esse tópico aborda a apresentação e a análise dos dados da caracterização
ambiental, dos perfis topográficos, da hidrodinâmica e da sedimentologia dos cinco
pontos monitorados durante os onze meses já mencionados.

4.1 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

A caracterização ambiental foi efetuada nos cinco perfis, abrangendo os três
compartimentos geomorfológicos da praia, que são: pós-praia, estirâncio e
antepraia. Esses ambientes são representados na Fotografia 22.

Antepraia
Estirâncio

Pós-Praia

Foto: Leide Amara Pereira da Silva, set./2009.

Fotografia 22: Compartimentos do relevo praial

4.1.1 Ponto A

A pós-praia do ponto A teve uma grande variação em sua largura, visto que
apresentou uma variação máxima de 41 metros, tendo sua maior largura no mês de
março (71 m) e a sua menor no mês de janeiro (30 m). A interferência antrópica é
grande devido à construção do espigão na localidade, que interfere nos três
ambientes praiais já citados. A vegetação encontrada caracteriza-se pela presença
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de gramíneas, salsa de praia, coqueiros e outras. Em relação aos sedimentos, é
possível afirmar que na maioria dos meses os sedimentos encontrados tinham
granulometria

média

apresentando

minerais

pesados.

Outra

característica

observada é que não existe duna nesta praia.
Notou-se também a presença de material poluente, que era constituído de
plástico, lixo orgânico, esgoto, entulho, madeira, piche, cigarro e metal (Quadro 2)
(Fotografias 23, 24 e 25).

Quadro 2: Caracterização ambiental da pós-praia do ponto A
Largura

Pós-praia
Sedimento
Material poluente

Maio

-

Médio

Plástico, Metal, madeira e cigarro

Junho

50 m

Médio

Plástico, entulho, esgoto

Julho

40 m

Médio

Plástico e lixo orgânico

Agosto

40 m

Médio

Plástico, lixo orgânico, piche e entulho

Setembro

30,6 m

Médio

Plástico, metal, madeira e entulho

Outubro

40 m

Fino

Plástico, lixo orgânico, entulho e esgoto

Novembro

40 m

Médio

Plástico, metal e lixo orgânico

Janeiro

30 m

Médio

Plástico e lixo orgânico

Fevereiro

40 m

Fino

Plástico e lixo orgânico

Março

71 m

Fino

Plástico, metal, lixo orgânico e isopor

Abril

40 m

Fino

Lixo orgânico, madeira e esgoto

Mês

83

Foto: Joyce Clara , ago./2009.

Fotografia 23: Poluição causada por piche na praia de Areia
Preta

Foto: Mariana Pinheiro, mar./2009.

Fotografia 24: Poluição causada por lixo na praia de Areia
Preta
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Foto: Lidiane de Souza Nunes, set./2009.

Fotografia 25: Poluição causada por esgoto e lixo na praia de
Areia Preta

O estirâncio do ponto A exibiu uma variação máxima de largura significativa
de 39,4 metros, tendo seu maior valor no mês de setembro (79,4 m) e o menor em
junho (40 m). Sua variação de inclinação máxima foi de 7º no estirâncio médio,
apresentando a maior em setembro (8º) e a menor nos meses de novembro e março
(1º). Esse ambiente também tem interferência antrópica com a presença de espigão
e possui sedimentos de granulometria fina com minerais pesados na maioria dos
meses estudados (Quadro 3). O material poluente encontrado foi lixo orgânico e
plástico.
A antepraia do ponto A caracterizou-se pelo predomínio de sedimentos de
granulometria fina (Quadro 4), influência antrópica causada pela construção de
espigão e ondas do tipo mergulhante (Fotografia 26). Outra característica foi a
existência de recifes de arenitos ferruginosos da Formação Barreiras. Esses arenitos
passam por processos erosivos, os quais geram as marmitas, que apresentam
pequenos organismos vivos (Fotografia 27).
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Quadro 3: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto A
Mês
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Largura
60 m
40 m
50 m
50 m

Estirâncio
Inclinação Sedimento
Fino
Fino
6°
Fino
6°
Fino
5°

79,4 m
60 m
60 m
70 m
60 m
40,2 m
50 m

8°
5°
1°
6°
3°
1°
3°

Fino
Médio
Fino
Médio
Fino
Fino
Fino

Material poluente
Plástico
Ausente
Ausente
Restos orgânicos
Ausente
Ausente
Restos orgânicos
Ausente
Restos orgânicos
Ausente
Ausente

Quadro 4: Caracterização ambiental da antepraia do ponto A
Antepraia
Mês
Sedimento
Maio
Médio
Junho
Fino
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Fino
Fino
Fino
Fino
Médio
Fino
Fino
Fino
Fino
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Foto: Joyce Clara , jul./2009.

Fotografia 26: Ondas mergulhantes na praia de Areia Preta

Foto: Francicélio Mendonça da Silva, abr./2009.

Fotografia 27: Arenitos praiais com marmitas (feições erosivas)

4.1.2 Ponto B

A pós-praia do ponto B teve uma variação pequena da sua largura, já que o
maior valor encontrado foi de 10 m e o menor foi de 2,7 m. A interferência antrópica
nesse ponto de monitoramento é grande e os sedimentos encontrados são de
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granulometria fina, apresentando minerais pesados. A vegetação existente é
constituída de salsa de praia, coqueiros, gramíneas e outras. Outra característica
observada é a ausência de dunas na pós-praia, o qual não existiu nos meses de
maio, junho, julho e janeiro (Quadro 5).
No que tange à poluição da praia, esta é causada pela presença de plástico,
madeira, vidro, metal, isopor, espuma sintética, entulho, esgoto e lixo orgânico.
O estirâncio do ponto B apresentou uma oscilação máxima na sua largura de
27,7 metros, a qual é considerada razoável. A maior largura observada foi no mês
de março 72,6 m e a menor foi em maio 44,9 m. A sua inclinação mostrou uma
variação máxima de 6º, sendo a maior observada no mês de junho 8º e a menor no
mês de setembro 2º. A influência antrópica no ponto B corresponde à construção de
espigão e de muro de arrimo e, os sedimentos encontrados nesse ponto são de
granulometria fina, apresentando minerais pesados na maior parte dos meses. A
poluição visualizada foi provocada pelo acúmulo de vidro, plástico, lixo orgânico,
esgoto, isopor, madeira e metal no estirâncio (Quadro 6).

Quadro 5: Caracterização ambiental da pós-praia do ponto B
Mês
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Largura Sedimento

4,4 m

Fino

4m
2,7 m
-

Fino
Fino
Fino

10 m
10 m
4,2 m

Fino
Médio
Fino

Minerais
Material poluente
Pesados
Não tem pós-praia
Não tem pós-praia
Não tem pós-praia
Sim
Plástico, madeira, e lixo orgânico
Sim
Plástico e lixo orgânico
Sim
Plástico, lixo orgânico e madeira
Sim
Plástico
Não tem pós-praia
Sim
Vidro, plástico, metal e lixo orgânico
Sim
Plástico e isopor
Não
Plástico, esgoto, entulho, espuma
sintética e plástico

A antepraia do ponto B apresenta sedimentos finos, arenitos praiais,
influência antrópica devido ao espigão e ondas do tipo mergulhante.
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Quadro 6: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto B
Mês
Maio

Largura Inclinação
44,9 m

3°

Junho

62 m

8°

Julho

52,32 m

5°

Agosto
Setembro

48 m
70 m

Outubro

70 m

5°
2°
5°

Novembro
Janeiro

60 m
70 m

3°
7°

Fevereiro
Março
Abril

60 m
72,6 m
58,1 m

4°
4°
3°

Estirâncio
Interferência
antrópica
Espigão e muro
de arrimo
Espigão e muro
de arrimo
Espigão e muro
de arrimo
Espigão
Espigão
Espigão
Espigão
Espigão e muro
de arrimo
Espigão
Espigão
Espigão e muro
de arrimo

Material poluente
Vidro, restos orgânicos,
esgoto e lixo
Plástico, esgoto e isopor
Restos orgânicos e isopor
Restos orgânicos
Plástico
Restos orgânicos, madeira e
plástico
Ausente
Restos orgânicos, esgoto,
plástico e metal
Plástico
Plástico
Restos orgânicos, metal e
plástico

4.1.3 Ponto C

A pós-praia do ponto C mostrou uma alteração máxima da sua largura de
23,1 metros, tendo seu maior valor no mês de maio 27 m e o menor em setembro
3,9 m. Notou-se uma grande interferência antrópica causada pelo muro de arrimo e
a existência de uma vegetação constituída de gramíneas, salsa de praia, coqueiros
e outras.
Constatou-se também que os sedimentos desse ponto são de granulometria
média na maior parte dos meses observados, tendo em sua composição minerais
pesados. Outra observação importante é que não existe dunas nesse ponto.
No que se refere à poluição da praia nesse ponto, é possível afirmar que
esta é causada por plástico, vidro, cigarro, metal e lixo orgânico (Quadro 7).
O estirâncio do ponto C evidenciou uma oscilação máxima de 35,96 metros,
valor este considerado alto, já que significa uma grande mudança na paisagem entre
o período de inverno e verão. A inclinação do estirâncio apresentou variação de 6º.
A interferência antrópica identificada referiu-se a existência de muro de
arrimo. Os sedimentos encontrados são de granulometria fina e média e possuem
minerais pesados (Quadro 8).
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A antepraia do ponto C apresentou sedimentos finos, recifes de arenito,
ausência de interferência antrópica e ondas mergulhantes.

Quadro 7: Caracterização ambiental da pós-praia do ponto C
Pós-praia
Largura Sedimento Minerais
Material poluente
Pesados
27 m
Médio
Não
Ausente
20 m
Médio
Sim
Ausente
10 m
Fino
Sim
Vidro, plástico, lixo orgânico, outros

Mês
Maio
Junho
Julho
Agosto

4,4 m

Médio

Sim

Plástico, lixo orgânico

Setembro
Outubro

3,9 m
4m

Grosso
Fino

Sim
Sim

Plástico
Plástico e lixo orgânico

Novembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

3,9 m
14,7 m
10 m
6,5 m
4,04 m

Médio
Fino
Médio
Médio
Fino

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Plástico, metal e lixo orgânico
Plástico e lixo orgânico
Plástico
Plástico, metal, lixo orgânico e cigarro
Vidro e plástico

Quadro 8: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto C
Mês
Maio
Junho
Julho

Largura
13 m
20 m
10 m

Estirâncio
Inclinação Sedimento
Fino
5°
Fino
9°
Fino
6°

Agosto
Setembro

26,6 m
26,1 m

5°

Outubro
Novembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Material poluente
Ausente
Ausente
Ausente

-

Fino
Médio

Plástico
Ausente

26 m
26,1 m

5°
7°

Médio
Médio

35,3 m
30 m
43,5 m
45,96 m

6°
4°
4°
3°

Médio
Fino
Fino
Médio

Plástico
Plástico, metal e restos
orgânicos
Ausente
Plástico
Plástico
Plástico e tijolo

4.1.4 Ponto D
O ponto D só apresentou variação da largura da pós-praia de 20 metros. A
interferência antrópica encontrada pode ser considerada média, com a construção
do calçadão. A vegetação existente é composta de gramíneas e coqueiros. Os
sedimentos são de granulometria média e com minerais pesados e; a poluição
encontrada foi causada por plástico, metal, lixo orgânico, entulho e madeira (Quadro
9).
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Quadro 9: Caracterização ambiental da pós-praia do ponto D
Mês
Maio

Pós-praia
Material poluente

Largura
-

Plástico

Junho

60 m

Plástico e isopor

Julho

50 m

Plástico, lixo orgânico e outros

Agosto

50 m

Plástico e lixo orgânico

Setembro

53 m

Plástico, metal e lixo orgânico

Outubro

55 m

Plástico, lixo orgânico, entulho e madeira

Novembro

46 m

Plásticos, lixo orgânico e madeira

Janeiro

40 m

Vidro, plástico, metal e lixo orgânico

Fevereiro

59 m

Plástico

Março

40 m

Plástico, metal, lixo orgânico e outros

Abril

40 m

Plástico, metal, lixo orgânico e entulho

O estirâncio do ponto D apresentou uma oscilação máxima de 24,75 metros
na sua largura, visto que no mês de março notou-se o maior valor (30 m) e em abril
observou-se o menor (5,25 m). A inclinação mostrou uma alteração grande de 9º
entre os meses de monitoramento, podendo encontrar a mínima em maio e a
máxima em outubro. Os sedimentos observados podem ser considerados de
granulometria grossa e fina na maior parte dos meses estudados, apresentando
minerais pesados em sua composição. variação
A poluição encontrada nessa parte do ponto D foi provocada por plástico e
restos orgânicos (Quadro 10).
Quadro 10: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto D
Mês
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Largura
12 m
11 m
22 m

Estirâncio
Inclinação Sedimento
Fino
1°
Grosso
6°
Fino
5°

20 m
20 m

Outubro
20 m
Novembro
Janeiro
20 m
Fevereiro
11 m
Março
30 m
Abril
5,25 m

2°
3°
10°
3°
6°
3°
5°

Grosso
Fino

Material poluente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Restos orgânicos

Grosso
Ausente
Não tem estirâncio
Fino
Ausente
Grosso
Restos orgânicos
Médio
Plástico e restos orgânicos
Grosso
Ausente
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O ponto D só apresentou antepraia nos meses de novembro, janeiro e
março. As características observadas foram: arenitos praiais, ausência de
interferência antrópica e ondas frontais (Fotografia 28).

Foto: Lidiane de Souza Nunes, ago./2009.

Fotografia 28: Ondas frontais na praia do Forte

4.1.5 Ponto E

O ponto E não apresentou pós-praia em nenhum mês monitorado.
O estirâncio desse ponto apresentou alta variação de 60 metros e a sua
inclinação variou entre 3° e 7°. A interferência antrópica existente se dá pela
construção de muro de arrimo. Os sedimentos são de granulometria fina e média
com minerais pesados. Nos meses de julho e novembro, a coleta de dados não foi
possível, porque a maré subiu antes que fosse realizado o monitoramento desse
ponto.
A poluição observada foi de plástico, restos orgânicos, papel, entulho e
esgoto (Quadro 11).
A antepraia do ponto E teve as seguintes características: sedimentos finos,
arenitos praiais, ausência de influência antrópica e ondas frontais. No mês de maio,
esse ponto não apresentou antepraia.
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Quadro 11: Caracterização ambiental do estirâncio do ponto E
Mês
Maio
Junho
Julho

Largura
50 m
40 m
-

Agosto
Setembro

23 m
10 m

Outubro
Novembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

40 m
70 m
70 m
20 m
65,5 m

Estirâncio
Inclinação Sedimento
Fino
4°
Fino
3°
-

5°
7°
6°
3°
4º
4°

Material poluente
Ausente
Ausente
-

Médio
Médio

Ausente
Plástico

Fino
Fino
Fino
Médio
Médio

Plástico
Plástico, papel e entulho
Plástico e esgoto
Restos orgânicos e plástico
Plástico

4.2 PERFIL TOPOGRÁFICO

4.2.1 Ponto A
O perfil A apresentou significativas alterações topográficas, principalmente
nos meses de agosto (tendência erosiva) e fevereiro (tendência de deposição de
sedimentos). A pós-praia sofreu erosão, pois o seu perfil não voltou à sua altura
observada no mês de maio. (Gráfico 1).
O volume de sedimentos dos pontos de monitoramento foi feito no programa
Excel, colocando o mês de maio como base para a comparação do volume dos
demais meses monitorados, ou seja, todos os meses de monitoramento, exceto
maio, têm o volume de sedimentos transportados, causando deposição ou erosão.
Em se tratando do volume de sedimentos transportado em intervalos mensais no
perfil A, pode-se afirmar que os meses que apresentaram erosão foram junho,
agosto, setembro, outubro, novembro, janeiro e março, sendo que o mês de
setembro foi o apresentou mais erosão. Os demais meses mostraram deposição de
sedimentos ao longo do perfil, principalmente no mês de fevereiro (Gráfico 2).

93

12000
Maio
Junho

10000

Julho
Agosto

Cotas (mm)

8000

Setembro
Outubro

6000

Novembro
Janeiro

4000

Fevereiro

2000

Março
Abril

0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Distâncias (m)

Fonte: Pesquisa de campo, 2009-2010.

Gráfico 1: Comportamento do perfil A
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Fonte: Pesquisa de campo, 2009-2010.

Gráfico 2: Volume de sedimentos do perfil A
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De acordo com Muehe (1998), o perfil A apresentou estágio intermediário
nos meses de maio e fevereiro e, nos demais meses teve estágio refletivo, ou seja,
esse perfil possui gradientes elevados de praia e baixo estoque de areia submarina.

4.2.2 Ponto B
O comportamento do perfil B pode ser considerado estável, por não ter
grandes modificações. O mês de maio apresentou o perfil mais extenso e os meses
de julho e janeiro foram os que apresentaram mais deposição na pós-praia (Gráfico
3). No que diz respeito ao volume de sedimentos transportados, pode-se observar
que todos os meses apresentaram erosão, com alguns meses indicando grandes
índices de erosão, como julho, agosto, setembro e novembro. O mês que teve mais
erosão do perfil foi setembro (Gráfico 4).
No referido ponto de monitoramento (B), ocorreu, em fevereiro de 2011, a
queda do calçadão da praia de Areia Preta. Os sinais de desgaste dessa parte do
calçadão foram observados durante a pesquisa e no final desta aconteceu esse fato.
A erosão do calçadão da mencionada praia pode ser visualizada na Fotografia 29.
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Gráfico 3: Comportamento do perfil B
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Gráfico 4: Volume de sedimentos do perfil B

Foto: Lidiane de Souza Nunes, fev./2011.

Fotografia 29: Erosão do calçadão no ponto B na praia de
Areia Preta
B

Segundo Muehe (1998), o perfil B indicou estágio dissipativo em nove dos
onze meses monitorados. Isso mostra que na maior parte do ano, esse perfil se
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caracterizou pelo baixo gradiente topográfico e grande estoque de areia de
granulometria fina.

4.2.3 Ponto C

O perfil C apresentou alterações bastante significativas, já que os meses de
setembro e novembro aconteceu deposição de grande quantidade de sedimentos na
pós-praia e no estirâncio e, no mês de junho houve razoável deposição na pós-praia
(Gráfico 5) (Fotografia 30). Os demais meses apontaram erosão no perfil, como, por
exemplo, no mês de agosto que a erosão pode ser facilmente visualizada na
Fotografia 31.
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Gráfico 5: Comportamento do perfil C
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Foto: Rosimeri Cunha, jun./2009.

Fotografia 30: Escarpa de berma praial no perfil C

Foto: Joyce Clara, ago./2009.

Fotografia 31: Perfil C apresentando erosão em agosto de
2009

No que se refere ao volume de areia transportada, pode-se observar que os
meses julho, agosto, setembro e novembro apontaram erosão em seus perfis, sendo
o mês de julho, o mais expressivo. Os demais meses mostraram significativos
índices de deposição de sedimentos, principalmente no mês de janeiro (Gráfico 6).
De acordo com Muehe (1998), o perfil C indicou estágio dissipativo em oito
dos onze monitorados, devido ao predomínio de baixo gradiente topográfico, grande
estoque de areia e às ondas altas.
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Gráfico 6: Volume de sedimentos do perfil C

4.2.4 Ponto D

O ponto D apresentou significativas alterações. No mês de janeiro esse perfil
apresentou mais deposição de sedimentos e, no mês de abril mostrou mais erosão
(Gráfico 7).
No que se refere ao volume de sedimentos, esse perfil apresentou
deposição nos meses de junho, agosto, setembro, outubro e janeiro, sendo que o
volume maior foi no mês de outubro. Os demais meses apontaram erosão de
sedimentos, principalmente no mês de julho (Gráfico 8).
Segundo Muehe (1998), o perfil D também apontou estágio dissipativo em
oito dos onze monitorados. Esse perfil caracterizou-se pelo baixo gradiente
topográfico.
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Gráfico 7: Comportamento do perfil D
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Gráfico 8: Volume de sedimentos do perfil D
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4.2.5 Ponto E

O ponto E apresentou deposição de sedimentos no mês de junho, quando
houve acúmulo de sedimentos na pós-praia. Outra mudança observada nesse perfil
é a erosão do estirâncio, que ocorre a partir do mês de janeiro em relação aos
meses anteriores (Gráfico 9) (Fotografias 32 e 33). A erosão ocorrida nesse perfil é
bastante significativa, uma vez que a base do muro de arrimo é exposta.
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Gráfico 9: Comportamento do perfil E
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Foto: Diana Moraes, out./2009.

Fotografia 32: Perfil E no mês de outubro de 2009

Foto: Francicélio Mendonça da Silva, jan./2010.

Fotografia 33: Perfil E no mês de janeiro de 2010

No que diz respeito ao volume de sedimentos, notou-se que nos meses de
junho, outubro, janeiro, fevereiro e abril, o perfil apresentou acúmulo de sedimentos,
sendo o mês de janeiro, o mais expressivo. Os outros meses mostraram erosão no
perfil, especialmente os meses de agosto e setembro (Gráfico 10).
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Gráfico 10: Volume de sedimentos do perfil E

De acordo com Muehe (1998), o perfil E também apresentou estágio
dissipativo na maioria dos meses monitorados, uma vez que apontou esse estágio
em oito meses dos nove monitorados. Esse perfil caracterizou-se pelo baixo
gradiente topográfico e areia de granulometria fina.

4.3 HIDRODINÂMICA

A caracterização hidrodinâmica foi realizada apenas nos pontos A e C, já
que não havia necessidade de fazer nos demais pontos. Observou-se, que nesses
dois pontos, os ventos que influenciam na morfodinâmica das praias monitoradas
são de Sudeste.

4.3.1 Ponto A
Ao determinar a altura de onda tem-se um parâmetro que representa a
energia da onda a ser dissipada no estirâncio. Essa altura depende do vento e do
tipo de assoalho marinho. As alturas das ondas observadas durante os nove meses
mostraram que há uma razoável variação entre os meses. As maiores oscilações
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ocorreram nos meses de maio e setembro, pois maio apresentou as alturas mais
elevadas, tendo uma média de 25,1 cm, e setembro as mais baixas com uma média
de 15,45 cm (Gráfico 11).
O período de onda é influenciado pela velocidade e direção dos ventos e
possibilita o conhecimento dos intervalos e distâncias da geração de ondas
longitudinais. No ponto A, localizado na praia de Areia Preta, a oscilação dos
períodos de onda foi razoavelmente baixa, que mostra uma condição de onda quase
que constante durante todos os meses de monitoramento (Gráfico 12).
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Gráfico 11: Média da altura de onda em centímetros do ponto A
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Gráfico 12: Média do período de onda em minutos do ponto A

Em se tratando da corrente litorânea superficial, constatou-se que a
velocidade das correntes litorâneas oscilou entre 0,04 m/s e 0,3 m/s (Gráfico 13).
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Gráfico 13: Média da velocidade da corrente litorânea do ponto A

4.3.2 Ponto C

As alturas encontradas no ponto C, localizado na praia dos Artistas, mostram
uma pequena variação, já que as mais baixas foram do mês de agosto (14,6 cm) e
as mais altas do mês de outubro (19,7 cm) (Gráfico 14).
Os períodos das ondas apresentaram pequenas oscilações entre 1:01
minuto e 1:32 minuto (Gráfico 15).
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Gráfico 14: Média da altura de onda em centímetros do ponto C
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Gráfico 15: Média do período de onda em minutos do ponto C
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No que diz respeito à velocidade da corrente litorânea superficial, observouse oscilações bastante significativas (Gráfico 16), o que mostra a intensa dinâmica
que a praia dos Artistas foi condicionada durante quase todos os meses
monitorados.
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Gráfico 16: Média da velocidade da corrente litorânea do ponto C

4.4 ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA

4.4.1 Ponto A

Considerando a classificação pela média, obtida através do SAG, o ponto A
apresentou areia de granulometria fina na pós-praia, no estirâncio e na antepraia.
Em se tratando da classificação de Folk, a pós-praia mostrou areia com
cascalho esparso, bem selecionada e assimetria negativa. A curtose variou entre
platicúrtica e leptocúrtica, sendo esta última a mais expressiva. O estirâncio indicou
areia bem selecionada, caracterizando-se por ser aproximadamente simétrica e
curtose variando entre mesocúrtica e leptocúrtica. A antepraia mostrou areia
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moderadamente selecionada e areia bem selecionada, curtose variando entre
platicúrtica e leptocúrtica (APÊNDICE A).

4.4.2 Ponto B

O ponto B também apresentou areia de granulometria fina na pós-praia, no
estirâncio e na antepraia. A areia analisada da pós-praia pode ser caracterizada por
ser bem selecionada, com curtose variando entre mesocúrtica e leptocúrtica e com
assimetria positiva. No estirâncio notou-se areia muito bem selecionada, com
curtose alterando entre platicúrtica e leptocúrtica e com grãos aproximadamente
simétricos. Na antepraia, observou-se areia moderadamente selecionada, com
assimetria positiva e curtose mesocúrtica (APÊNDICE B).

4.4.3 Ponto C

O ponto C mostrou sedimentos de granulometria média, na maioria dos
meses, na pós-praia e no estirâncio. Na antepraia, esse ponto indicou areia fina. As
areias encontradas na pós-praia e no estirâncio podem ser caracterizadas como
bem selecionadas, aproximadamente simétricas e com curtose mesocúrtica. Na
antepraia notou-se areia moderadamente selecionada, com curtose variando entre
platicúrtica e leptocúrtica (APÊNDICE C).

4.4.4 Ponto D

No ponto D, verificou-se areia de granulometria média na maioria dos meses
nos três compartimentos do relevo praial. Na pós-praia encontrou-se areia bem
selecionada, com grãos aproximadamente simétricos e curtose mesocúrtica. No
estirâncio, a areia encontrada caracterizou-se por ser moderadamente selecionada,
de curtose mesocúrtica e com grãos quase simétricos. Na antepraia, a areia
analisada tinha a presença de cascalho esparso, sendo moderadamente
selecionada, com curtose leptocúrtica e assimetria variando entre negativa e positiva
(APÊNDICE D).
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4.4.5 Ponto E

E no ponto E, que somente apresentou estirâncio e antepraia nos meses
monitorados, foram identificados na análise granulométrica sedimentos finos. Nos
dois compartimentos de relevo praial citados, a areia observada caracterizou-se por
ser moderadamente selecionada, de curtose leptocúrtica e grãos aproximadamente
simétricos (APÊNDICE E).

4.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS PONTOS MONITORADOS

Os pontos A e B possuem sedimentos finos em todos os seus ambientes
praiais (pós-praia, estirâncio e antepraia), provavelmente, porque estão próximos de
uma falésia vegetada. Essa falésia é denominada de Ponta do Pinto. A vegetação
dessa

falésia

possivelmente

retarda

o

processo

erosivo

na

mesma

e,

conseqüentemente, quase não fornece sedimentos para a praia de Areia Preta.
Dessa forma, é possível entender que os sedimentos transportados do ponto A para
o B são somente finos, os quais podem ser levados tanto pelo vento, quanto pela
deriva litorânea.
O ponto C possui sedimentos médios na pós-praia e no estirâncio. Essa
granulometria média ocorre devido à abrasão da falésia. Essa falésia, que é próxima
do ponto C, é denominada de Ponta do Morcego e não é vegetada, o que contribui
para os processos erosivos acontecerem de forma mais acelerada. Na antepraia os
sedimentos são finos, pois, para estes chegarem nesse ambiente, sofrem o
transporte e o retrabalhamento.
O ponto D apresenta sedimentos médios em todos os seus ambientes, pois
provavelmente, são provenientes da erosão dos arenitos praiais, que formam as
piscinas naturais da Praia do Forte. A erosão dos recifes deve-se à abrasão
ocasionada pelo impacto das ondas, que, nesse ponto, são frontais.
O ponto E mostra sedimentos finos no estirâncio e na antepraia. Essa
granulometria fina deve-se ao fato de que o ponto D possui sedimentos médios, que
não são levados pelo vento facilmente como os finos. E os pontos D e E não são
afetados pela deriva litorânea, porque estão inseridos em uma enseada e,
conseqüentemente, protegidos do impacto direto das ondas. A ausência da
interferência da deriva litorânea leva a seguinte conclusão: o transporte de
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sedimentos do ponto D para o E é realizado, primordialmente, pelo vento, o que
explica a presença de apenas sedimentos finos no ponto E.
Em se tratando da hidrodinâmica, é importante ressaltar que o ponto A
possui velocidade de corrente litorânea maior que do ponto C, e isso colabora no
transporte dos sedimentos finos do ponto A para o B. Já o ponto C, possui período
de onda menor que do ponto A, o que favorece o processo de abrasão das falésias
e ajuda a explicar a presença de sedimentos médios no ponto C. Tendo período de
onda menor, significa que as ondas são mais rápidas e fortes, o que possibilita o
transporte de sedimentos médios do ponto C para o D.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

análise

morfodinâmica

e

sedimentológica

das

praias

estudadas

possibilitou o cumprimento dos objetivos desta dissertação, que são estudar a
dinâmica costeira e a erosão costeira das praias, baseando-se na caracterização
ambiental, nos perfis praiais, na hidrodinâmica e na análise sedimentológica das
amostras dos cinco pontos monitorados.
Constatou-se que os espigões construídos na praia de Areia Preta estão
impedindo o transporte de sedimentos, que a deriva litorânea realiza naturalmente, o
que está acarretando na falta de sedimentos nas praias do Meio e do Forte, já que
na praia do Meio ocorreu erosão costeira com a destruição do calçadão no final do
ano de 2008 e, na praia do Forte o mesmo fato aconteceu no final do ano de 2010.
Outra característica observada que prova esse déficit de sedimentos é a
granulometria encontrada nas praias, uma vez que a praia de Areia Preta possui
sedimentos finos e, as praias dos Artistas, do Meio e do Forte possuem sedimentos
médios. O único ponto analisado, pertencente à Praia do Forte, que não possui
sedimentos médios é o ponto E, o qual não é afetado pela deriva litorânea e tem
sedimentos finos, que são transportados do ponto D pelo vento.
Através desse trabalho também foi possível constatar a falta de educação
ambiental da população que freqüenta as praias, já que foram identificados muitos
tipos de resíduos sólidos (lixo). Outra constatação foi a quantidade significativa de
efluentes lançados in natura na praia de Areia Preta. Esses efluentes são
despejados juntamente com as águas pluviais do sistema de drenagem, que
provavelmente deve possuir ligações clandestinas de esgotos domésticos.
No que se refere ao monitoramento da faixa de praia, foi possível observar o
comportamento dos cinco perfis. Os pontos A, B, D e E apresentaram erosão
durante o período de monitoramento (onze meses). No ponto B aconteceu erosão
do calçadão em fevereiro de 2011. Ao se deparar com essa realidade, é possível
perceber, claramente, a necessidade do poder público concluir o aterro hidráulico, já
que efetuou apenas 60%. Entretanto, segundo o funcionário da SEMOV responsável
pelo projeto de recuperação da praia de Areia Preta, a prefeitura não visa completar
o referido aterro e também não prevê a realização de nenhum outro projeto na
referida praia. E no ponto E ocorreu, no final do ano de 2010, a destruição de parte
do calçadão existente no trecho desse ponto, o que mostra a nítida relação entre a
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erosão identificada no perfil, com a retirada de sedimentos, e a erosão do calçadão.
O desmoronamento de parte do calçadão no ponto E se deu pela ação das ondas. O
ponto C apresentou aumento do comprimento do seu perfil, deposição de
sedimentos na maioria dos meses.
Em se tratando do adensamento urbano encontrado nos bairros estudados,
pode-se afirmar que este foi perpetrado ao longo da história do crescimento da
cidade do Natal. Esse adensamento interferiu na dinâmica sedimentar costeira,
acelerando os processos de erosão que se desenvolveram na praia de Areia Preta
e, posteriormente, nas praias adjacentes (praia do Meio e do Forte). Pois se tratando
de uma área frágil, a urbanização jamais deveria ter sido adensada na forma como
foi. A construção das edificações, existentes na orla do bairro de Areia Preta,
eliminou as dunas que mantinham contato com o prisma praial e que funcionavam
como uma reserva de sedimentos.

Isso provocou o aparecimento imediato do

substrato rochoso terciário e o aparecimento de falésias em detrimento das dunas.
Os processos erosivos passaram a solapar as falésias, sob as quais estavam
posicionadas edificações urbanas. Nas proximidades do ponto C, existe a Ponta do
Morcego, que não é vegetada e foi ocupada de forma inadequada.
A presente pesquisa serve como um alerta, já que ao longo de todo o litoral
nordestino há trechos de costa com estruturas e morfologias semelhantes às
encontradas nas praias estudadas, e o crescimento urbano, dinamizado pelo
potencial econômico das atividades turísticas, vem avançando indiscriminadamente
sob estes trechos. Estudos semelhantes a este são necessários para que se possa
embasar o planejamento urbano e ambiental de áreas costeiras. Esta pesquisa
também poderá colaborar em futuras ações do poder público, visando o
gerenciamento costeiro da cidade de Natal, uma vez que esta dissertação abrange
quatro das seis praias existentes no município.
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ANEXOS
A- Ficha de Nivelamento Topográfico
Projeto:

Perfil:

Data:

Hora de Início:

Az:

Coordenadas UTM:

Hora da maré:
Estaca

Distância(m)

Hora deTérmino:

Altura da maré:
Ré (mm)

Vante (mm)

AI.

Cota

Obs

Obs:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Fonte: Lima (2006).
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B- Ficha de Dados Hidrodinâmicos

FICHA DE DADOS HIDRODINÂMICOS

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

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

TIPO DE ARREBENTAÇÃO: (

)Mergulhante (

)Deslizante (

)Ascendente

Direção do vento ______
Declividade média do estirâncio: _____
Distância entre as cúspides: _____, ______, _______ m
VELOCIDADE DA CORRENTE LITORÂNEA (V= S/T)

T1:______ T2: _______

T3: _________

V:_____

Direção de propagação de ondas: _______
Direção de linha de costa: _________
Ângulo de incidência das ondas: __________
Obs:________________________________________________________________
________________________________________________________________
Fonte: Lima (2006).
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C- Ficha de Caracterização Ambiental

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE PRAIAL
Data: ___ Início: ____ hs Fim: ____ hs Maré: _____ hs____ Ponto: __
PÓS- PRAIA
Erosão: ( )Sim ( )Não Deposição: ( )Sim ( )Não Largura (m): ______
Interferência antrópica: Construção: ( )Pequena ( )Média ( )Grande ( ) Outras
Vegetação: ( )Gramíneas ( )Salsa de praia ( )Coqueiros ( )Mangueiras
( )outras.
Sedimento: ( )Fino ( )Médio ( )Grosso. Minerais pesados: ( )Sim ( )Não
Material Poluente: ( )Vidro ( )Plástico ( )Metal ( )Lixo orgânico ( )outros.
Corpo d’agua: ( )Rio ( )Riacho ( )Lagoa ( )Lago ( )Maceió ( )outros
Dunas: ( )Sim ( )Não.
OBS.:
__________________________________________________________________________
__________________________________
ESCARPA DE BERMA
Altura: ____ Inclinação: ____ Est. Sedimentar: (

) Sim ( )Não

PRAIA (ESTIRÂNCIO)
Erosão: ( ) Sim ( ) Não Largura: ____ m Inclinação: ____
Interferência antrópica: ( ) Espigão ( )Enrocamento ( ) Muro de arrimo ( )Gabião
Sedimento: ( )Fino ( )Médio ( )Grosso. Minerais pesados: ( )Sim ( )Não
Estrutura sedimentar: ( ) Marcas de onda ( ) Marcas de corrente ( )Caneleta
( )Estratificação ( )Marcas de escorregamento ( )Marcas de espraiamento
( )Linha de Deixa ( )Cúspides Material Poluente: ( )Vidro ( )Restos orgânicos
)Petróleo e derivados ( ) Outros
OBS: _______________________________________________________________
ANTEPRAIA
Sedimento: ( )Fino ( )Médio ( )Grosso Recifes: ( )Arenito ( )Barreiras ( ) Coral
Influência Antrópica: ( )Sim ( )Não
Tipos de Onda: ( ) Mergulhante ( ) Deslizante ( ) Frontal

( ) Ascendente

OBS.:
_______________________________________________________________
Fonte: Lima (2006).
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APÊNDICES
A – Análise sedimentológica do ponto A

Amostra Perfil A

Classificação pela

Classificação de Folk

média

Areia com cascalho esparso, bem
MAI_PA_PP

Fina

selecionada,

muito

leptocúrtica,

aproximadamente simétrica
MAI_PA_EST

Fina

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia moderadamente selecionada,

MAI_PA_AP

Fina

platicúrtica,

aproximadamente

simétrica
JUN_PA_PP

Fina

JUN_PA_EST

Fina

JUN_PA_AP

Fina

Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

JUL_PA_PP

Média

com

cascalho

moderadamente

esparso,

selecionada,

leptocúrtica, assimetria negativa
JUL_PA_EST

Fina

JUL_PA_AP

Fina

Areia bem selecionada, leptocúrtica,
assimetria positiva
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia com cascalho esparso, bem

AGO_PA_PP

Fina

selecionada, leptocúrtica, assimetria
negativa

AGO_PA_EST

Fina

AGO_PA_AP

Fina

SET_PA_PP

Média

Areia

muito

bem

selecionada,

leptocúrtica, assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,
mesocúrtica, assimetria positiva
Areia

com

cascalho

moderadamente

esparso,

selecionada,
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platicúrtica, assimetria negativa
Areia
SET_PA_EST

Fina

muito

bem

leptocúrtica,

selecionada,

aproximadamente

simétrica
SET_PA_AP

Fina

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia

OUT_PA_PP

Média

com

cascalho

moderadamente

esparso,

selecionada,

leptocúrtica, assimetria negativa
OUT_PA_EST

Fina

OUT_PA_AP

Fina

NOV_PA_AP

Fina

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
assimetria positiva
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia

NOV_PA_EST

Média

muito

bem

mesocúrtica,

selecionada,

assimetria

muito

positiva
Areia
NOV_PA_PP

Média

com

cascalho

moderadamente

esparso,

selecionada,

mesocúrtica, assimetria negativa
Areia
JAN_PA_PP

Média

com

cascalho

moderadamente
leptocúrtica,

esparso,

selecionada,
assimetria

muito

negativa
JAN_PA_EST

Fina

JAN_PA_AP

Fina

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva
Areia com cascalho esparso, bem

FEV_PA_PP

Fina

selecionada,

muito

leptocúrtica,

assimetria negativa
FEV_PA_EST

Fina

FEV_PA_AP

Fina

Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva
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Areia com cascalho esparso, bem
MAR_PA_PP

Fina

selecionada, leptocúrtica, assimetria
negativa

MAR_PA_EST

Média

MAR_PA_AP

Fina

ABR_PA_PP

Fina

ABR_PA_EST

Fina

ABR_PA_AP

Fina

Areia

muito

bem

selecionada,

leptocúrtica, assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,
mesocúrtica, assimetria positiva
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva

124

B – Análise sedimentológica do ponto B

Amostra Perfil B

Classificação pela

Classificação de Folk

média
Areia

MAI_PB_EST

Fina

muito

bem

mesocúrtica,

selecionada,

aproximadamente

simétrica
MAI_PB_AP

Fina

JUN_PB_EST

Fina

Areia moderadamente selecionada,
platicúrtica, assimetria positiva
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,

JUN_PB_AP

Fina

mesocúrtica,

aproximadamente

simétrica
Areia
JUL_PB_EST

Fina

muito

bem

platicúrtica,

selecionada,

aproximadamente

simétrica
JUL_PB_AP

Fina

AGO_PB_PP

Fina

AGO_PB_EST

Fina

AGO_PB_AP

Média

SET_PB_PP

Fina

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia

Fina

bem

selecionada,

platucúrtica, assimetria positiva
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
assimetria positiva
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia

SET_PB_EST

muito

muito

bem

platicúrtica,

selecionada,

aproximadamente

simétrica
SET_PB_AP

Fina

OUT_PB_PP

Fina

OUT_PB_EST

Fina

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
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OUT_PB_AP

Fina

NOV_PB_AP

Fina

NOV_PB_EST

Fina

NOV_PB_PP

Fina

Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,
mesocúrtica, assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva
Areia

Fina

bem

selecionada,

mesocúrtica, assimetria positiva
Areia

JAN_PB_EST

muito

muito

bem

leptocúrtica,

selecionada,

aproximadamente

simétrica
Areia moderadamente selecionada,
JAN_PB_AP

Fina

platicúrtica,

aproximadamente

simétrica
FEV_PB_PP

Fina

FEV_PB_EST

Fina

FEV_PB_AP

Fina

MAR_PB_PP

Fina

MAR_PB_EST

Fina

MAR_PB_AP

Fina

ABR_PB_PP

Fina

ABR_PB_EST

Fina

ABR_PB_AP

Fina

Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,
mesocúrtica, assimetria negativa
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,
mesocúrtica, assimetria positiva
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva
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C – Análise sedimentológica do ponto C
Amostra Perfil C

Classificação pela

Classificação de Folk

média

MAI_PC_PP

Média

MAI_PC_EST

Fina

MAI_PC_AP

Fina

JUN_PC_PP

Média

JUN_PC_EST

Fina

Areia

Média

selecionada,

muito

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

pobremente

selecionada,

platicúrtica, assimetria negativa
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

JUN_PC_AP

bem

com

cascalho

moderadamente

esparso,
selecionada,

mesocúrtica, assimetria negativa
Areia
JUL_PC_PP

Média

com

cascalho

esparso,

selecionada,

bem

mesocúrtica,

aproximadamente simétrica
JUL_PC_EST

Média

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

JUL_PC_AP

Média

com

cascalho

moderadamente

esparso,
selecionada,

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
AGO_PC_PP

Média

AGO_PC_EST

Média

AGO_PC_AP

Média

SET_PC_PP

Média

SET_PC_EST

Média

SET_PC_AP

Média

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia

moderadamente

selecionada,

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
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OUT_PC_PP

Média

OUT_PC_EST

Média

OUT_PC_AP

Fina

NOV_PC_AP

Fina

NOV_PC_EST

Média

NOV_PC_PP

Média

JAN_PC_PP

Média

JAN_PC_EST

Média

JAN_PC_AP

Fina

FEV_PC_PP

Média

FEV_PC_EST

Fina

FEV_PC_AP

Fina

MAR_PC_PP

Média

MAR_PC_EST

Média

MAR_PC_AP

Fina

ABR_PC_PP

Fina

ABR_PC_EST

Fina

ABR_PC_AP

Fina

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
assimetria positiva
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

platicúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

bem

selecionada,

muito

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, assimetria negativa
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, assimetria negativa
Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

muito

bem

selecionada,

platicúrtica, aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
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D – Análise sedimentológica do ponto D

Amostra Perfil D

MAI_PD_PP

Classificação pela

Classificação de Folk

média
Fina

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia moderadamente selecionada,

MAI_PD_EST

Média

mesocúrtica,

aproximadamente

simétrica
JUN_PD_PP

Fina

JUN_PD_EST

Média

JUL_PD_PP

Média

Areia bem selecionada, mesocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia bem selecionada, leptocúrtica,
assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,

JUL_PD_EST

Média

mesocúrtica,

aproximadamente

simétrica
AGO_PD_PP

Média

Areia

bem

selecionada,

mesocúrtica, assimetria positiva
Areia moderadamente selecionada,

AGO_PD_EST

Fina

leptocúrtica,

aproximadamente

simétrica
SET_PD_PP

Média

Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia moderadamente selecionada,

SET_PD_EST

Média

leptocúrtica,

aproximadamente

simétrica
OUT_PD_PP

Média

Areia moderadamente selecionada,
mesocúrtica, assimetria positiva
Areia com cascalho esparso, bem

OUT_PD_EST

Grossa

selecionada,

mesocúrtica,

aproximadamente simétrica
NOV_PD_AP

Média

NOV_PD_PP

Média

Areia moderadamente selecionada,
leptocúrtica, assimetria positiva
Areia

bem

selecionada,
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mesocúrtica,

aproximadamente

simétrica
JAN_PD_PP

Fina

Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

JAN_PD_EST

Fina

bem

mesocúrtica,

selecionada,
aproximadamente

simétrica
Areia
JAN_PD_AP

Média

com

cascalho

moderadamente

esparso,

selecionada,

leptocúrtica, assimetria negativa
Areia
FEV_PD_PP

Média

bem

selecionada,

mesocúrtica,

muito

aproximadamente

simétrica
FEV_PD_EST

Fina

Areia moderadamente selecionada,
platicúrtica, assimetria positiva
Areia

MAR_PD_PP

Fina

bem

mesocúrtica,

selecionada,
aproximadamente

simétrica
Areia
MAR_PD_EST

Média

com

cascalho

moderadamente
mesocúrtica,

esparso,

selecionada,
aproximadamente

simétrica
Areia
MAR_PD_AP

Média

com

cascalho

moderadamente
mesocúrtica,

esparso,

selecionada,
aproximadamente

simétrica
Areia
ABR_PD_PP

Fina

bem

mesocúrtica,

selecionada,
aproximadamente

simétrica
Areia com cascalho esparso, bem
ABR_PD_EST

Média

selecionada,

mesocúrtica,

aproximadamente simétrica
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E – Análise sedimentológica do ponto E

Amostra Perfil E

Classificação pela

Classificação de Folk

média

MAI_PE_EST

Fina

MAI_PE_AP

Fina

JUN_PE_EST

Fina

Areia

Média

selecionada,

platicúrtica, assimetria negativa
Areia

moderadamente

selecionada,

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, assimetria negativa
Areia

JUN_PE_AP

moderatamente

com

cascalho

moderadamente

esparso,
selecionada,

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
AGO_PE_EST

Fina

AGO_PE_AP

Fina

SET_PE_EST

Fina

SET_PE_AP

Fina

OUT_PE_EST

Fina

Areia

Média

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, assimetria positiva
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, assimetria positiva
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

OUT_PE_AP

moderadamente

com

cascalho

moderadamente

esparso,
selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
NOV_PE_AP

Fina

JAN_PE_EST

Fina

JAN_PE_AP

Fina

FEV_PE_EST

Fina

FEV_PE_AP

Fina

Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, assimetria negativa
Areia

moderadamente

selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

mesocúrtica, aproximadamente simétrica
Areia

moderadamente

selecionada,

mesocúrtica, assimetria positiva
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MAR_PE_EST

Fina

Areia bem selecionada, leptocúrtica,
aproximadamente simétrica
Areia

MAR_PE_AP

Fina

com

cascalho

moderadamente

esparso,
selecionada,

leptocúrtica, aproximadamente simétrica
ABR_PE_EST

Fina

Areia bem selecionada, leptocúrtica,
assimetria negativa
Areia

ABR_PE_AP

Fina

com

moderadamente

cascalho

esparso,
selecionada,

leptocúrtica, assimetria negativa

