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RESUMO 

 
Esta dissertação contempla o monitoramento da dinâmica ambiental costeira em três pontos 
distintos da praia de Ponta Negra, situada no Litoral Sul de Natal, capital do Rio Grande do 
Norte, no período de junho de 2012 a maio de 2013. Para tanto, foram levantadas as seguintes 
hipóteses: Quais os agentes morfodinâmicos e/ou antropogênicos responsáveis pelas 
mudanças ocorridas na área de estudo? E ainda, como se configura o estado morfodinâmico 
da praia, dissipativo, refletivo ou intermediário? Diante destes questionamentos, estudos sobre 
o ambiente praial tem sua relevância, pois podem esclarecer os riscos e responsabilidades da 
intervenção antropogênica e ainda auxiliar gestores, em ações mais direcionadas no que tange 
à proteção dos sistemas praiais, visto que uma vez comprometido, é muito difícil recuperar o 
quadro ambiental da área, sendo sobremaneira mais viável a elaboração de planos 
multidisciplinares de trabalhos que possam orientar possíveis ações humanas na busca de um 
entendimento para o convívio harmonioso entre a sociedade e o sistema praial. Tendo como 
principal objetivo o entendimento dos processos da dinâmica costeira, os procedimentos 
metodológicos que deram suporte a execução dessa pesquisa foram fundamentados em 
literaturas correlatas ao objeto de estudo, associados à coleta de dados decorrentes dos perfis 
praiais realizados mensalmente nas marés de sizígia (Lua cheia), dados da hidrodinâmica e 
dados estatísticos de quantificação (%) e classificação granulométrica dos sedimentos após 
análises sedimentológicas laboratoriais. Os resultados obtidos a partir de quadros 
comparativos anual dos perfis praiais, associados à análise sedimentológica, indicaram um 
balanço sedimentar positivo, tendendo ao equilíbrio para o Ponto 01 e negativo para o Ponto 
02. Já para o Ponto 03 foram adicionados dados referentes à hidrodinâmica, os quais 
possibilitaram, também diante de um quadro comparativo, a percepção de uma dinâmica 
deposicional, com tendência à redução do acúmulo de material ao final do ciclo anual. Esses 
dados possibilitaram também, para o Ponto 03, o cálculo do volume de material transportado 
pela corrente de deriva litorânea que girou em torno de 104.280 m³/m, além do parâmetro de 
Dean que estabeleceu um estado morfológico da praia com predominâncias dissipativa 
específico para o Ponto 03. Assim, diante dos resultados expostos por este trabalho de 
monitoramento pontual da dinâmica costeira espera-se que gestores e autoridades públicas 
competentes possam articular planos multidisciplinares de trabalhos, objetivando sempre 
ações que busquem entendimento e comprometimento efetivo para a recuperação do convívio 
harmonioso entre a sociedade e o ambiente praial de Ponta Negra. 
 
Palavras-chave: Monitoramento; Perfis praiais; Ponta Negra; Sedimentologia; 
Hidrodinâmica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This dissertation includes the monitoring of coastal environmental dynamics at three points 
distinct from Ponta Negra beach, located on the South Coast of Natal, capital of Rio Grande 
do Norte, in the period June 2012 to May, 2013. For this, the following hypotheses were 
developed: Which actors morphodynamic and/or anthropogenic responsible for the changes in 
the study area? And yet, the configuration of the morphodynamic state of the beach, 
dissipative, reflective or intermediate? Faced with these questions , studies on the beach 
environment has its relevance as they may clarify the risks and responsibilities of 
anthropogenic intervention and also assist managers in more targeted action regarding the 
protection of praiais systems, since once committed, it is very difficult recover the 
environmental framework of the area, being greatly more feasible the development of 
multidisciplinary work plans that can guide human actions possible in search of an 
understanding to the harmonious interaction between society and the beach system. Its main 
goal is the understanding of the processes of coastal dynamics, methodological procedures 
that supported the implementation of this research were based on the object of study related 
literature associated with the collection of data resulting from beach profiles made monthly in 
spring tides (full moon), the hydrodynamic data and statistical quantification data (%) and 
size classification of sediment sediment after laboratory analysis. The results obtained from 
annual comparative tables of beach profiles, associated sedimentological analysis, indicated a 
positive sediment budget, tending to equilibrium for Point 01 and Point 02 negative. Have to 
Step 03 were added to the hydrodynamic data, which allowed also on a comparative 
framework, the perception of a depositional dynamics, with a tendency to decrease the 
accumulation of material at the end of the annual cycle. These data also allowed for the point 
03, the calculation of the volume of material transported by the longshore current was around 
104.280 m³/m, plus the Dean parameter which established a morphological state of the 
dissipative beach with specific prevalences for point 03. Thus, given the results presented in 
this work in a timely monitoring of coastal dynamics is expected that managers and public 
authorities can articulate multidisciplinary work plans, always aiming actions that seek 
understanding and effective commitment to the recovery of the harmonious interaction 
between society and Ponta Negra beach environment. 
 
Keywords : Monitoring, beach profiles; Ponta Negra; Sedimentology; Hydrodynamics. 
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INTRODUÇÃO 

            

 Considerada historicamente como espaço viável ao intercâmbio entre as nações, 

constituindo, consequentemente um aporte para o desenvolvimento de um país, a zona 

costeira é centralizadora das mais diversas atividades econômicas e socioculturais, e, portanto, 

admitida como área socioambiental relevante de função estratégica bastante diversificada, na 

qual estão localizadas algumas das maiores cidades do mundo. 

Em termos de ocupação percebe-se que no Brasil mais de 70 milhões de habitantes 

possuem uma forma de vida causadora de impacto direto nos ambientes litorâneos. A 

ocupação brasileira da faixa litorânea1 foi intensificada a partir da metade do séc. XX período 

inicial da urbanização, provocando diversos problemas ambientais (MORAES, 1999).  

Para Cracknell (1999) a zona costeira é uma faixa de grande importância social, devido 

aos seguintes fatores: 

1- Ocupa 18% da superfície do globo; 

2- Ao seu redor ocorre um quarto (1/4) da produtividade primária global; 

3- Em seu entorno vive 60% da população humana; 

4- Estão localizados 2/3 das cidades com populações acima de 2,6 milhões de habitantes; 

5- Supre 90% da pesca do mundo. 

Além disso, as mudanças antropogênicas são mais intensas em áreas costeiras do que 

qualquer outra parte, proporcionada por: 

1- Alta taxa populacional; 

2- Maior atividade turística; 

3- Poluição do solo e das águas através de efluentes e materiais tóxicos  

4- Neste século o fluxo de sedimentos de origem antropogênica excedeu a razão natural do 

fluxo oceânico (PERNETTA E MILLIMAN, 1995). 

No Brasil, o aumento da população urbana trouxe uma crescente pressão sobre a zona 

costeira, intensificada pela especulação imobiliária de alto padrão de moradia, comércio, lazer 

e turismo a beira mar, cujos efeitos negativos para o meio ambiente, se traduzem em perdas 

da paisagem natural, das formas do relevo e da biodiversidade local. 

                                                           
1A população do estado do Rio Grande do Norte, segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) é de 3.168.133, a ocupação na área litorânea chega a quase 40%, demonstrando uma grande 
concentração populacional. 
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No decorrer do século XX, a abordagem conceitual e metodológica da geomorfologia 

costeira recebeu acréscimos fundamentais passando da simples constatação óbvia de que o 

litoral é a faixa de contato entre o mar e a terra para uma compreensão maior dos fatores 

interferentes na geomorfogênese e hidrogeomorfologia de um litoral, na qual a abrangência 

deve considerar o espaço total costeiro, estendendo-se desde a linha de costa até a retroterra 

costeira (AB’SÁBER, 2006). 

Devido a essa ampliação do espaço-objeto de estudo, o homem está mais preparado 

para retraçar a sequência dos fatos acontecidos, na zona costeira ao longo do Quaternário, o 

que nos permite dizer que os litorais, na sua aparente simplicidade paisagística e na sua 

dinâmica habitual, podem ser considerados como uma herança de processos anteriores, 

remodelados pela dinâmica costeira hoje prevalecente (AB’SÁBER, 2006). 

O litoral nordestino, conforme dividido por Muehe (1998), inclui no litoral Norte parte 

do Litoral das Reentrâncias Maranhenses; no litoral Nordeste a Costa Semi-Árida Norte e Sul, 

e a Costa dos Tabuleiros Norte, Centro e Sul; e no litoral Oriental, o litoral dos Estuários. 

Todas estas divisões litorâneas envolvem ambientes complexos de ampla diversidade, 

dinâmicas específicas e vulnerabilidades distintas, constituídas por praias, dunas, falésias, 

estuários entre outros ambientes.  

Já o Rio Grande do Norte possui pouco mais de 400 km de costa, apresentando no seu 

modelado costeiro diversos tipos de morfologias entre as quais se destacam praias, falésias, 

dunas, estuários e manguezais. A cidade de Natal está inserida na faixa sedimentar costeira 

oriental do Estado, no contexto da sub-bacia Natal, pertencente à Bacia Pernambuco-Paraíba-

Rio Grande do Norte. Ela é contornada por praias, das quais algumas se encontram em 

contato direto com os sedimentos da Formação Barreiras, através de uma linha de falésias 

ativas (NUNES, 2007). 

As praias são sistemas do ambiente costeiro, altamente dinâmicas e, portanto sensíveis 

às oscilações de demandas de energia e matéria oriundas dos eventos naturais e/ou 

antropogênicos, impostos no seu entorno pelo aumento da malha urbana não planejada ou 

pelos fenômenos oceânicos. São essas diversidades praiais, que associadas a longos dias de 

sol durante o ano, tornam esse ambiente bastante atrativo ao desenvolvimento do turismo. 

Importante destacar é que esse ambiente praial é uma zona de aporte e reserva de 

sedimentos, utilizados naturalmente segundo as necessidades erosivas/deposicionais do 

próprio ambiente costeiro marinho (GUERRA e GUERRA, 2009). 

A praia de Ponta Negra, objeto desse estudo, está situada na porção sul de Natal, 

capital do estado do Rio Grande do Norte e se caracteriza por uma evidente e complexa 
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dinâmica socioambiental agravada pelas indispensáveis atividades do homem moderno. Essas 

atividades quando realizadas sem estudos ambientais aprofundados e sem diagnósticos 

prévios de suporte temporal, relativo à infraestrutura de serviços, uso e ocupação do solo e 

demanda populacional, permitiram o avanço urbano sobre o espaço natural, evidenciando 

transformações na paisagem e consequentemente desequilíbrio para o ambiente praial. 

Muehe (2005, p. 292), também contribui para a percepção da importância dos estudos 

de ambientes costeiros quando versa dizendo que “a praia desempenha papel fundamental na 

proteção do litoral contra a erosão marinha”.  Seguindo esse viés de pensamento, Suguio 

(2003), acrescenta que as mudanças antropogênicas causadoras da erosão costeira somente se 

tornam um problema para o homem, quando este constrói algum tipo de referencial fixo que 

se impõe ao recuo natural da linha de costa. 

No caso específico da Praia de Ponta Negra, o fato de ser uma praia urbana e de grande 

apelo turístico, torna a escolha dessa área como objeto bastante viável para estudos diante dos 

conflitos socioambientais ali existentes. Como exemplo desses conflitos, tem-se as obras de 

engenharia que construídas ao longo da linha de costa começaram a desmoronar no início de 

2012 e, desde então surgiram os seguintes questionamentos: Quais os agentes 

morfodinâmicos e/ou antropogênicos responsáveis pelas transformações ocorridas na área de 

estudo? Como se apresenta o perfil topográfico da face praial? E ainda, como se configura o 

estado morfodinâmico da praia, dissipativo, refletivo ou intermediário?  

Sendo assim, a praia de Ponta Negra constitui-se como um ecossistema frágil, passível 

de transformações naturais e antropogênicas que podem ser aceleradas, caso não haja estudos 

específicos relativos à dinâmica costeira, a degradação do sistema pode vir a ser intensificada 

comprometendo, portanto a viabilidade do ambiente praial, bem como a qualidade de vida 

daqueles que lá trabalham, residem ou desenvolvem atividade de lazer. 

Por essa razão, estudos sobre o assunto são relevantes, pois podem esclarecer os riscos 

e responsabilidades da intervenção antropogênica e ainda auxiliar gestores em ações mais 

direcionadas, no que tange a proteção dos sistemas praiais, visto que uma vez comprometido é 

muito difícil recuperar o quadro ambiental da área, sendo sobremaneira mais viável a 

elaboração de planos multidisciplinares de trabalhos que possam orientar possíveis ações 

humanas na busca de um entendimento para o convívio harmonioso entre a sociedade e o 

sistema praial. 

Essa dissertação visa a uma maior compreensão dos processos de dinâmica costeira, 

através da análise morfodinâmica da Praia de Ponta Negra, na expectativa de contribuir para 

uma melhor proteção e gestão desse ambiente, bem como atender as exigências de finalização 
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do Curso de Mestrado do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGE/UFRN). 

A introdução, da referida dissertação, apresenta às justificativas para o 

desenvolvimento da pesquisa, os desafios particulares da área, a sua aplicabilidade, os 

objetivos gerais e específicos e a localização da área em estudo. No capítulo 01 consta o 

Referencial Teórico que subsidiou todo o trabalho, alicerçada na Teoria Geral dos Sistemas, a 

partir da abordagem Geossistêmica, tendo a Paisagem como categoria de análise. Ainda no 

capítulo 01 discute-se a compartimentação do ambiente praial, sob os aspectos morfológicos 

de dunas, Pós-praia, Estirâncio, Antepraia e sob os aspectos hidrodinâmicos a zona de 

arrebentação, zona de espraiamento, zona de surfe, ondas, deriva litorânea, e também destaca 

os aspectos fisiográficos locais, os fatores ambientais e os benefícios socioeconômicos para os 

que usufruem da área.  

No capítulo 02 detalham-se os materiais e métodos para a execução dos objetivos. Já o 

capítulo 03 apresenta os resultados e discussões obtidos a partir do monitoramento praial da 

área em estudo, da hidrodinâmica e sedimentologia do Ponto 03 (proximidades do Hotel 

Plaza).  

O capítulo 04 encerra as discussões sobre o trabalho, e enfatiza sua importância para 

pesquisas posteriores além de contribuir com sugestões para um gerenciamento 

socioambiental adequado às necessidades locais, no qual a relação sociedade/natureza 

permeie buscar o equilíbrio no que tange as questões de riscos e vulnerabilidades de ambas as 

partes. Por fim, as referências bibliográficas citadas no trabalho e em anexo estão as planilhas 

de monitoramento do perfil praial, de caracterização ambiental da área, de hidrodinâmica e de 

análise granulométrica além de modelos de avaliação do grau de selecionamento dos grãos.  

 

Localização 

 

O litoral do Rio Grande do Norte perfaz uma extensão de 410 km de costa, constituída 

predominantemente por praias arenosas, falésias ativas da Formação Barreiras (26%), sendo 

em geral subdividida em dois setores distintos: o Litoral Oriental e o Litoral Setentrional 

ambos em função da direção preferencial da linha de costa, baseado pela na sua localização 

geográfica (VITAL et al, 2006, p. 156 - 158). 

   A área estudada está inserida na praia de Ponta Negra, referenciada pelas 

coordenadas UTM, localizadas pelos seguintes pontos: Ponto 01, 260369 m E e 9349275 m S;  
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Ponto 02, 259484 m E e 9349556 m S; Ponto 03, 258853 m E e 9350556 m S, pertencentes à 

região administrativa Sul de Natal (Figura 01), que tem seus limites definidos pela lei nº 

4.328, de 05 de abril de 1993, a qual foi oficializada após publicação no Diário Oficial do 

Estado do Rio Grande do Norte em 07 de setembro de 1994 (Prefeitura Municipal de Natal – 

PMN/SEMURB, 2008). Limita-se com o bairro de Capim Macio e o Parque das Dunas ao 

Norte, com o município de Parnamirim ao Sul, ao Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste 

com o bairro de Neópolis.  

 

 

Figura 01: Localização dos Pontos da área de trabalho na praia de Ponta Negra.  
Fonte: IDEMA/2005. 

 

O recorte territorial analisado na praia se estende por aproximadamente 2,2 km, 

estabelecidos desde o Ponto 01, na base do Morro do Careca, passando pelo Ponto 02, nas 
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proximidades do Hotel Ingá até o Ponto 03 nas imediações do Hotel Plaza, identificados pelas 

coordenadas UTM, descritas anteriormente. 

 

Desafios e Aplicabilidades 

 

Estudar ambientes praiais já configura um desafio por sua dinâmica intensa e por suas 

peculiaridades. A maioria das pesquisas científicas foi realizada no Litoral Setentrional do 

Estado, Tabosa (2002); Lima (2004); Chaves (2005) entre outros. Já para o Litoral Oriental, o 

desafio é maior visto existir poucos trabalhos que abordem a mesma temática, a exemplo 

pode-se citar Diniz (1998) e Cunha (2004), como sendo as publicações que mais se 

assemelham aos objetivos propostos por essa dissertação. Diante disso nos valemos de outras 

publicações científicas comuns em outros ambientes praiais e de técnicas renomadas e 

aplicadas pelos cientistas estudiosos da área.  

Realizada em um período de 12 meses, de junho de 2012 a maio de 2013, esta 

pesquisa gerou um grande volume de dados e por consequência exigiu um maior rigor na sua 

tabulação. Alguns desses dados foram aplicados na perícia solicitada pelo Ministério Público 

Estadual, corroborando a aplicabilidade atual e futura das observações e constatações do 

estudo no que tange um maior e mais eficiente planejamento das ações causadoras de 

impactos no ambiente praial. 

 

Objetivos 

 

 Esta dissertação teve como objetivo geral entender como funcionam os processos da 

dinâmica costeira da Praia de Ponta Negra, Natal/RN mediante estudos do sistema praial, seus 

compartimentos e suas inter-relações. 

 Como objetivos específicos destacam-se: 

 -Analisar a topografia da praia a partir de dados obtidos de perfis topográficos 

transversais a linha de costa, realizados nas marés de Sizígia (lua cheia) durante 12 meses; 

 -Determinar a granulometria das amostras de sedimentos; analisar dados 

hidrodinâmicos e ambientais; 
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 -Estabelecer a quantidade de sedimento transportado pela corrente de deriva litorânea 

para o Ponto 03; 

            -Definir o estado morfodinâmico da praia, a partir do parâmetro de Dean; 

 -Sugerir ações comprometidas com o equilíbrio entre a atividade humana e a 

preservação do ambiente praial. 

 

Benefícios Socioeconômicos 

 

As praias de uma maneira geral trazem benefícios para o planeta, pois protegem as 

próprias obras de engenharia; valorizam as economias, servem para recreação, possuem um 

potencial terapêutico e contribuem para o equilíbrio de toda uma fauna e flora específicas 

(NORDSTROM, 2010). 

Espera-se então, que o presente trabalho possa servir de apoio, aos órgãos gestores no 

que compete à tomada de decisões administrativas comprometidas com a mitigação dos 

impactos socioambientais. Além disso, acredita-se que sendo obra de cunho científico, a 

comunidade acadêmica poderá usufruir de sua leitura e, portanto dar ênfase na difusão dos 

conhecimentos geográficos específicos do ambiente praial e suas relações com a sociedade.  
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CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E REF ERENCIAL 

TEÓRICO 

 

1.1- Processos da Dinâmica Costeira 

 

Os processos morfogenéticos que atuam no litoral são controlados por diversos fatores 

ambientais como: o climático; o geológico; o biótico e o oceânico. Esses fatores naturais 

atuam ao longo da costa com diferentes intensidades modelando as diversas faces do relevo. 

O fator climático tem sua relevância nos processos costeiros, pois, através dos 

fenômenos intempéricos de ordem química e física, influenciam no desgaste das rochas e 

transporte de sedimentos, modificando o relevo costeiro conforme tais processos: 

 

as rochas são fragmentadas ou decompostas, repercutindo na qualidade e 
granulometria dos materiais a serem fornecidos ao remanejamento marinho. As 
variações regionais do clima são assinaladas por maneiras diferentes nos processos 
de evolução. Nos trópicos úmidos, a rápida meteorização química resulta na 
profunda decomposição de quase todas as formações rochosas, propiciando o 
abastecimento de sedimentos de granulometria fina e escassez de fragmentos 
grosseiros, quer no ataque direto das falésias quer pela carga detrítica transportada 
pelos rios [...] o vento assume função importante na morfogênese litorânea por causa 
da edificação de dunas costeiras e por gerar as ondas e correntes que estabelecem o 
padrão de circulação das águas marinhas nas zonas litorâneas e sublitorâneas 
(CHRISTOFOLETTI, 1974. p 99-100). 

  

Na zona Intertropical, a circulação atmosférica é representada pela Célula de Hadley 

(Figura 1.1), que expressa às trocas de energia entre as latitudes equatoriais e as latitudes 

subtropicais. O circuito que forma a Célula de Hadley define os ventos alísios e os contra-

alísios, nos quais os alísios são as massas de ar ascendentes, que convergem para o Equador, 

enquanto que os contra-alísios são as massas descendentes, que se dirigem para as latitudes 

subtropicais (MAGNOLI e ARAÚJO, 2001). 
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          Figura 1.1: Célula de Hadley. Fonte: www.inpe.br. Acesso em: outubro de 2013. 

 

A faixa na qual ocorre a convecção das massas de ar é denominada Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT). Essa Zona de baixa pressão desloca-se sazonalmente, em 

função do movimento aparente do sol. No outono e na primavera, fica praticamente sobre o 

Equador. No inverno do Hemisfério Sul, move-se na direção do Trópico de Câncer e no verão 

move-se na direção do Trópico de Capricórnio. No Brasil, o movimento convectivo dos 

alísios é representado pela massa Equatorial continental (mEc) (MAGNOLI e ARAÚJO, 

2001).  

O clima da área em estudo é o tropical litorâneo úmido, classificado como As’, 

segundo o sistema de Koppen. Suas temperaturas estão compreendidas entre máxima de 32°C 

e mínima de 23°C, com período chuvoso compreendido entre os meses de março a julho. Na 

região litorânea, os ventos predominantes são os alísios com direção SE-NW, a umidade 

relativa do ar anual é de 76% e a insolação tem em média 2.700 horas anuais 

(PMN/SEMURB, 2008). 

 Segundo Lima, (2003) a diversidade climática do Rio Grande do Norte é influenciada 

principalmente pelos seguintes fatores: 

• Proximidade ao Equador, possibilitando altas médias térmicas anuais; 

• A continentalidade e a maritimidade fazem com que existam diferenças de 

umidade entre o litoral e o interior do estado; 
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•  As principais massas de ar que influenciam nosso clima são: Massa Equatorial 

Atlântica e Massa Tropical Atlântica. 

 

Já o fator geológico é fortemente percebido nas áreas escarpadas devido a sua estrutura 

e litologia. Apresenta ângulos em relação ao litoral por seu aspecto recortado, e também se 

apresenta de forma retilínea, com ângulos paralelos.  

No Nordeste, o Grupo Barreiras estende-se por uma faixa contínua ao longo do litoral 

e sua denominação foi baseada na predominância de formas tabulares, identificadas pelos 

habitantes da região nordestina, consagrada pela literatura geográfica brasileira (BRASIL, 

1981). O referido Grupo possui pacotes estratigráficos de sedimentos que são compostos de 

arenitos consolidados e semi-consolidados, além de conglomerados e metaconglomerados de 

beachrocks, e sedimentos praiais. Assim, geologicamente o litoral do Rio Grande do Norte se 

constitui: 

 

pelo embasamento cristalino pré-cambriano, por rochas sedimentares cretáceas das 
bacias sedimentares Potiguar e Pernambuco-Paraíba e por depósitos terrígenos 
miocênicos a pliocênicos do Grupo Barreiras. Em suas unidades, ocorrem os 
depósitos marinhos, praiais, eólicos e aluviais do Quaternário (BARRETO et. al., 
2004). 

 

De acordo com Andrade, (1970), o Nordeste brasileiro foi dividido 

geomorfologicamente em três sub-regiões: Meio-Norte, compreendendo o Maranhão e o 

Piauí; o Nordeste Oriental, compreendendo o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas e, a porção meridional, compreendendo Sergipe e Bahia. A área em 

estudo se enquadra no Nordeste Oriental, que segundo o referido autor dominam as costas 

baixas de praias arenosas e cheias de dunas. Para Barreto et. al., (2004), as rochas praiais que 

afloram ao longo de toda a costa do Rio Grande do Norte são geomorfologicamente 

caracterizadas pela: 

constante presença de depósitos sedimentares do Grupo Barreiras, que formam uma 
superfície mais ou menos plana (tabuleiro), dissecada pela drenagem atual e 
suavemente inclinada para o oceano. Os afloramentos do Grupo Barreiras separam a 
região costeira da sublitorânea e terminam, próximas ao mar em falésias muitas 
vezes ativas. As planícies litorâneas de cristas praiais são pouco desenvolvidas ou 
inexistentes, o que denota mais tendência à erosão que a sedimentação, conforme 
evidenciado pela constante presença de falésias de rochas mais antigas, com até 30 – 
40 m de altura, não somente do Grupo Barreiras, mas também de depósitos de 
paleopraias quaternárias, na forma de terraços de construção marinha, e de 
paleodunas. O retrabalhamento de sedimentos praiais por processos eólicos é 
marcante e a amplitudes das marés é de mesomarés (2 a 4 m) (BARRETO, et al., 
2004). 
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No que se refere ao fator biológico, esse sofre influência do clima que determina a 

sobrevivência de muitos micro-organismos. A construção de recifes está relacionada a zonas 

intertropicais, enquanto que os mangues e pântanos são influenciados pelas marés nas regiões 

tropicais. Esses mesmos organismos podem escavar e desencadear a desagregação dos 

minerais das rochas ou protegê-las facilitando a retenção de sedimentos e/ou acumulando 

detritos (CHRISTOFOLETTI, 1974). 

No contexto da vegetação, Natal está subdividida em: arbórea, arbustiva e herbácea, 

consideradas como vegetações secundárias, visto que aquelas inicialmente existentes foram 

desmatadas pela ação antrópica (CUNHA, 2004), tendo-se como exemplo a grande 

devastação da Mata Atlântica em prol da urbanização. Atualmente nos ambientes praiais são 

encontradas vegetações rasteiras do tipo salsa de praia e capim-de-areia, desenvolvidas sobre 

sedimentos areno-quartzosos marinhos. Porém, no Morro do Careca ainda há vestígios da 

vegetação de Mata Atlântica nativa incorporada às dunas adjacentes.  

Já o fator oceanográfico tem relação direta com a água do mar, oscilando nos teores de 

salinidade desde baixos, como no Mar Báltico, até aos elevadíssimos no Mar Vermelho. A 

depender do grau, a salinidade tem poder corrosivo, da mesma forma que permite ambientes 

ecologicamente distintos e, ainda pode estar correlacionada ao transporte e deposição de 

sedimentos ao longo da costa (CHRISTOFOLETTI, 1974).  

Assim os processos formadores da evolução do relevo, determinam as características 

de cada unidade fisiográfica, as quais geram domínios de feições distintas, identificadas e 

caracterizadas segundo o seu clima, a sua geomorfologia, geologia e vegetação. Diante da 

dinâmica natural dos elementos modeladores da paisagem este trabalho busca compreender a 

diversidade ambiental de suas unidades a partir de uma visão holística e integradora do 

sistema costeiro em sua compartimentação praial. 

 

1.2- Teoria Geral dos Sistemas 

 

Essa Dissertação tem suporte na Teoria Geral dos Sistemas proposta por Bertalanffy 

em meados de 1937, baseado nos estudos da termodinâmica desenvolvido à época. Para o 

autor era necessária uma visão holística para se compreender os sistemas, não fazendo uso 

apenas da soma de suas partes. Posteriormente em 1977, Tricart reafirma esse pensamento 

quando diz que: 
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um sistema é um conjunto de fenômenos que se processam mediante fluxos de 
matéria e energia. Esses fluxos originam relações de dependência mutua entre os 
fenômenos. Como consequência, o sistema apresenta propriedades que lhe são 
inerentes e diferem da soma das propriedades dos seus componentes. Uma delas é a 
dinâmica própria, específica do sistema. (TRICART, 1977; p, 19) 

 

 Christofoletti (1999) ao analisar a expressão holística, a considera como sendo uma 

análise em seu próprio nível hierarquizado e: 

 

não em função do conhecimento adquirido nos componentes de nível inferior. Isso 
significa que ela procura compreender o conjunto mais que as partes e sugere que o 
todo é maior que a somatória das propriedades e relações de suas partes, pois há o 
surgimento de novas propriedades que emergem do conhecimento das suas partes 
constituintes. Dessa maneira, leva a considerar as condições de emergência das 
novas qualidades, que geralmente devem estar relacionadas com o arranjo dos 
elementos e com a estrutura do sistema. Essa abordagem é denominada holística, 
definida como a percepção de que o todo possui propriedades que não podem ser 
explicadas em termo dos seus constituintes individuais (CHRISTOFOLETTI, 1999, 
p. 4). 
 
 

Essa visão holística garante subsídios para o estudo do espaço geográfico, a partir do 

instante que relaciona as ações sociais aos aspectos bioecológicos como partes de um todo, no 

qual coexistem para uma complementaridade. 

 Santos (1994) interpreta o papel do geógrafo diante da totalidade ao dizer que: 

 

ele seria funcionalista se levasse em conta apenas a função, estruturalista se apenas 
indicasse as estruturas sem reconhecer o seu movimento histórico ou a relação social 
sem o conhecimento do que a produziu. O geógrafo deve impor-se na análise, 
apreender objetos e relações como um todo, e só assim estaremos perto de sermos 
holístas, isto é preocupados com a totalidade (SANTOS, 1994, p.53). 
 
 

 O referido autor ainda acrescenta que essa noção de totalidade foi um dos grandes 

legados que a filosofia clássica deixou e que todas as coisas existentes no mundo formam uma 

unidade, mesmo que essa totalidade não seja simplesmente a soma das partes, uma vez que 

esse somatório não daria conta de explicá-la, já que o sentido é inverso, pois é a totalidade 

quem explica as partes. 

 

1.3 - Abordagem Geossistêmica 

 

Já o russo Sotchava (1962) propôs a abordagem Geossistêmica que classificava as 

paisagens por meio de critérios biogeográficos. Esse conceito foi aprimorado oito anos depois 
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por Bertrand atribuindo um caráter mais socioeconômico. Em 1971, o referido autor 

caracterizou a paisagem, como unidades superiores (zona, domínio e região) e, unidades 

inferiores (geofácies e geótopo), sendo o geossistema proporcionado pela dinâmica entre 

potencial ecológico, exploração biológica e ação antropogênica. 

 Para a Geografia Física foi importante o surgimento da abordagem geossistêmica, pois 

até então, não havia definidamente um caráter metodológico. Sendo assim, observou-se que o 

método geossistêmico foi importante para os estudos ambientais geográficos, uma vez que 

possibilitou uma compreensão do espaço geográfico bioecológico incorporado a ação 

humana. 

 A entrada no Brasil do termo Geossistema, com mais eloquência, se deu através do 

Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo na década de 1970, na pessoa do 

Professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, membro da União Geográfica Internacional. 

Seus estudos contribuíram para elucidar a diferença entre as abordagens russa de Sotchava e 

francesa de Bertrand que se fundamentava no recorte da área de trabalho na perspectiva 

espaço-temporal.  

O Geossistema é um ambiente natural, não necessariamente homogêneo, aberto, 

ligado a um território que se caracteriza por possuir certa morfologia, funcionamento e 

comportamento específicos. Reagrupa geofácies e geótopos dinamicamente e, do ponto de 

vista vegetacional representa um mosaico (CRHISTOFOLETTI, 1999). 

 Entende-se assim que os Geossistemas são uma boa sustentação aos estudos 

geográficos, pois se enquadram numa escala compatível à humana. Para a eficiência dessa 

abordagem se faz mister compreender os elementos e correlacioná-los, observar suas 

transformações, definir a importância desses elementos para a sociedade e o grau de 

interferência humana. Por isso, constatou Sotchava (1977 apud CHISTOFOLETTI, 1985) que 

a Geografia Física estuda a interação sociedade-natureza, averiguando os sistemas de 

retroalimentação, analisando a categoria paisagem em função da escala escolhida. 

Já Bertrand (1971, apud ROSS, 2006, p. 32) faz uma proposta de classificação dos 

Geossistemas em tipos em função de sua dinâmica e, consequentemente, dos diferentes 

estágios de evolução. Ele considera três elementos, a saber:  

 

o sistema de evolução, o estágio atual em função do clímax e o sentido de sua 
dinâmica (progressiva, regressiva e de estabilidade) [...]. Nesse sentido, estabelece 
que há dois tipos básicos de Geossistema, os que estão em biostasia e os que estão 
em resistasia. Os Geossistemas em biostasia são os que estão mais ou menos 
estáveis. O sistema de evolução é dominado pelos agentes e processos bioquímicos. 
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Já nos Geossistemas em resistasia, prevalecem as atividades erosivas, ocorrendo a 
destruição da vegetação e dos solos. É portanto, um tipo instável.  

1.4- A Paisagem 

 

 A expressão paisagem deriva da palavra italiana paesaggio surgida à luz da 

Renascença através das pinturas que privilegiavam a natureza, com a percepção de descrever 

aquilo que a nossa vista alcançava. Entretanto o termo germânico Landschaft, ainda na Idade 

Média, foi o primeiro relacionado à paisagem designando “uma região de dimensão média, ou 

seja, o território onde se desenvolve a vida de pequenas comunidades humanas” ROUGERIE 

e BEROUTCHACHVILI, (1991 apud CRHISTOFOLETTI, 1999).  

Já Alexandre Von Humbolt traz uma nova compreensão da paisagem na sua obra 

Viagem às Regiões Equinociais, pois ao invés de analisar as classificações taxonômicas 

escolhe uma compreensão maior correlacionando à paisagem com o seu clima, e com a sua 

vegetação. As bases da ciência da paisagem no final do século XIX já estavam estabelecidas 

com raízes naturalistas muito demarcadas. Porém, SAUER (1925), no trabalho A morfologia 

da paisagem utiliza o termo paisagem como sendo o conceito unitário da Geografia e 

definindo-a como um organismo complexo, constituído pela: 

 

combinação de elementos materiais e de recursos naturais, disponíveis em um lugar, 
com as obras humanas correspondendo ao uso que deles fizeram os grupos culturais 
que viveram nesse lugar. [...] afirmando que a área (da paisagem) tem uma forma, 
uma estrutura, um funcionamento e uma posição no sistema, e que ela está sujeita ao 
desenvolvimento, mudanças e aperfeiçoamento (SAUER, 1925, p. 20).  

  

Dessa forma percebe-se a interdependência entre os elementos constituintes da 

paisagem e a interferência do tempo e do homem nessas correlações. Com a evolução do 

conhecimento geográfico, muitas outras concepções foram se desenvolvendo. Segundo Troll 

(1950, apud SUERTEGARAY, 2001) a compreensão da paisagem não poderia excluir o 

homem, ou seja, a paisagem natural precisava ser vista sob os aspectos socioeconômicos, com 

o homem utilizando da paisagem para realização dos seus objetivos. 

Diante do exposto o conceito de paisagem que norteou essa dissertação foi aquele 

fundamentado em Bertrand (1971) que define a paisagem como sendo: “certa porção do 

espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto, instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros se tornam um 

conjunto único e indissociável Bertrand, (1971 apud GUERRA e MARÇAL, 2006, p. 111 e 

112)”. 
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 Tricart à luz desse contexto destaca em 1977, a importância do estudo da 

Geomorfologia no ordenamento dessa paisagem, pois acredita que a evolução 

geomorfológica, juntamente com as modificações da sociedade transformam as unidades de 

relevo demarcando territorialmente as paisagens. 

 Temos ainda a percepção da paisagem como uma construção histórica cheia de arte e 

lembranças, na qual essas marcas impostas pelo tempo são facilmente identificadas por 

aqueles que ali vivem (ALMEIDA, 1993, p. 111). 

  Santos (1997) também contribui para o entendimento da paisagem, quando afirmou 

ser, a paisagem, um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais, formada por: 

 

frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade ou por qualquer 
outro critério. A paisagem é sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe uma 
multiplicidade de funções e quanto maior o número delas, maior a diversidade de 
formas e atores [...]. A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, 
substituições; a lógica pela qual se fez um objeto no passado era a lógica da 
produção daquele momento. Uma paisagem é um conjunto de objetos, que tem 
idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos (SANTOS, 1997, 
p.65).  
 

 

No caso do Rio Grande do Norte, as primeiras transformações na paisagem datam do 

séc. XVI, quando o porto de Natal subsidiava as embarcações que lá ancoravam favorecendo 

o surgimento das primeiras ocupações populacionais. Esse contingente se instalou sem um 

planejamento urbano adequado, tendo como consequência uma descaracterização progressiva 

da paisagem. 

1.5- A Paisagem Costeira 

 

 A paisagem costeira está condicionada as alterações exercidas pela dinâmica dos 

elementos do clima e aos fatores atuantes na linha de costa como os ventos, as correntes 

litorâneas e as marés que conduzem a uma heterogeneidade ambiental, na qual o homem se 

apresenta como um agente modificador desse espaço. 

 Essa paisagem abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, ao 

longo do litoral norte rio-grandense em que se percebe a alternância entre mangues, falésias, 

campo de dunas, estuários, praias, planícies intermarés e outros ambientes importantes do 

ponto de vista ecológico com um intenso apelo paisagístico. É resultante de três sistemas 

ambientais diferentes: hidrosfera, litosfera e atmosfera e essa inter-relação sistêmica gera um 

ambiente de dinâmica complexa (VASCONCELOS, 2005, p.15).  
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As áreas costeiras, em geral, são divididas em primárias e secundárias. As primárias se 

originam do contato da água com uma topografia modificada por agentes não-marinhos e as 

secundárias resultam da erosão ou acumulação por processos marinhos. A linha de costa é 

resultante da ação natural e antrópica percebidas nas alterações de disponibilidade de 

sedimentos e no nível do mar (MUEHE, 1998).  

No caso brasileiro, a paisagem costeira possui uma extensão de 8.698 km com 

aproximadamente 400 municípios litorâneos e tem como característica a aglomeração de 

núcleos urbanos ao longo das costas do Nordeste, Sudeste e Sul (BRASIL, 2006). 

Esses núcleos urbanos concentram milhões de moradores, com densidade populacional 

cinco vezes maior do que a média nacional (Figura 1.2).  Ainda segundo o ministério do 

planejamento: 

 

essas áreas 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 infraestrutura básica e destituídos de justiça socioambiental 
(BRASIL, 2006, p. 12). 
 
 

 Parte da responsabilidade dessa ocupação é do Estado que viabiliza para as áreas 

costeiras grandes obras de infraestrutura, causando impactos ambientais que acabam 

desconfigurando a riqueza natural existente. 
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Figura 1.2: Mapa de densidade populacional brasileira, evidenciado por maior concentração 
populacional nas áreas litorâneas. 
Fonte: http://www.peruibe.sp.gov.br/planodiretor/downloads/PDPeruibe15_SMA.pdf 

 

Situada na microrregião do Litoral Oriental do estado do Rio Grande do Norte, a 

capital Natal, tem sua paisagem costeira modelada e circundada por cordões dunares, semi-

vegetados, alinhados no sentido SE-NW, sobrepostos aos Tabuleiros Costeiros do Grupo 

Barreiras, os quais fazem à interface limítrofe continente/mar. A vegetação que recobre os 

cordões dunares corresponde a resquícios da Mata Atlântica e tem o Parque Estadual Dunas 

de Natal Jornalista Luiz Maria Alves (Parque das Dunas) como unidade de conservação 

natural da cidade, constituindo-se em um importante cenário paisagístico, auxiliar na fixação 

das dunas, na captação pluvial e proteção do manancial hídrico da capital potiguar, servindo 

também de abrigo às diversas espécies de fauna e flora além de ambiente para fins, 

educativos, culturais e científicos. 

Acompanhando as dunas costeiras está o circuito das praias de Ponta Negra, cartão 

postal da cidade no litoral Sul.  A Leste destacam-se as praias de Areia Preta com presença 

intensa de beachrocks ferruginosos, Praia do Meio e Praia do Forte, esta última com extenso 

cordão de arenitos praiais margeando toda a orla em cuja extremidade norte está assentado a 
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Fortaleza dos Reis Magos. Ao Norte da capital está a praia da Redinha (em confluência com 

as águas doces e perenes do rio Potengi, ladeado por vegetação de mangues), e a praia de 

Santa Rita e por último como recorte paisagístico de rara beleza natural, às dunas, praia e 

Lagoa de Genipabu.  

 Dentre as principais formas de impactos ambientais inerentes às morfologias costeiras do 

Rio Grande do Norte, estão as seguintes atividades: 

• A ampliação de áreas urbanas e agroindustriais com seus respectivos lançamentos de 

efluentes,  

• A extração salineira e petrolífera e a atividade portuária, 

• A carcinicultura e o turismo de segunda residência, 

• Adensamento de redes logísticas e a intensificação dos fluxos (MIRANDA; 

CASTRO; KJERFVE, 2002). 

 

Outra atividade econômica que merece destaque atualmente é a produção de energia 

eólica que juntamente com as citadas acima modificam demasiadamente a morfologia 

costeira, pois caso implantada de forma desordenada promove a alteração dos padrões de 

circulação e de deposição de sedimentos eólicos afetando o balanço sedimentar 

principalmente em dunas costeiras. Acredita-se ainda estar muito distante de se medir e prever 

as consequências dessas formas de usos e ocupação a longo prazo (MIRANDA; CASTRO; 

KJERFVE, 2002). 

A erosão costeira também é apontada como um fenômeno global decorrente não 

apenas de processos físicos próprios de fatores marinhos, mas também dos processos vistos 

sob a ótica de aspectos socioeconômicos inerentes às práticas da construção civil, sendo esta a 

grande propagadora da ocupação antropogênica nos ambientes costeiros. 

Neste contexto, a praia por ser um dos sistemas de alta performance interativa entre 

seus elementos e a sociedade, está pela proximidade com as populações litorâneas, 

intrinsecamente susceptível aos fenômenos  naturais derivados da progradação e 

retrogradação da linha de costa ou sobretudo aqueles advindos como respostas as práticas 

antropogênicas inadequadas no âmbito do arco praial adjacente. Tais práticas transformam o 

cenário paisagístico através de intervenções frequentemente relacionadas com a construção de 

infraestruturas urbanas como ruas, calçadas, aterros e residências.  

Além disso, a construção de obras rígidas de engenharia pode provocar a redução de 

Bermas e Pós-praias, alterar a deriva litorânea, além de comprometer organismos da fauna e 
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flora, deflagrando processos erosivos e, consequentemente deixando a população susceptível 

a riscos socioambientais nas áreas do entorno praial. 

Entretanto, as ações antropogênicas afetam a paisagem costeira mesmo não sendo 

realizadas diretamente na linha de costa, uma vez que o represamento de cursos fluviais por 

hidrelétricas, para abastecimento e irrigação, diminui substancialmente o fluxo e o aporte de 

sedimentos às zonas costeiras. 

Sendo assim, a paisagem costeira deve ser vista pela ótica de um entendimento mais 

amplo, não apenas como uma mera abstração. A realidade deste espaço perpassa pela 

necessidade de ser observada apenas como um recorte de gestão político-administrativa, tendo 

o uso e ocupação do solo como único fator econômico qualificador do local, mas também 

necessita que, a preservação da beleza cênica da paisagem costeira, associados aos seus 

elementos naturais, seja vista como fator condicionante agregador de valor socioambiental. 

No Rio Grande do Norte, essa paisagem é resultante da ação constante dos processos 

decorrentes do meio físico, das condições climáticas, das variações do nível do mar, da 

natureza das sequências geológicas, das atividades neotectônicas e do suprimento de 

sedimentos carreados pelos rios e oceano. O equilíbrio geomorfodinâmico das feições 

costeiras que compõem essa paisagem deve-se a ação do clima que influencia diretamente no 

transporte e deposição de sedimentos ao longo da zona costeira através do balanço sedimentar 

(NUNES et. al 2007, p. 135). 

A paisagem de Ponta Negra se configura por apresentar um compartimento 

geomorfológico de praia formado por um cenário em que os elementos dominantes são a 

presença do mar, dunas com blowout, e vegetação característica de Mata Atlântica, 

relativamente densa com predominância do extrato arbóreo no extremo sul da área. Essa duna 

possui uma intensidade gradativa de iluminação conforme a penetração dos raios solares por 

entre as folhagens criando um jogo de luzes e sombras, possibilitando um cenário de belos 

efeitos visuais no seu interior. Já o uso antropogênico se sobrepõe em larga escala, utilizando-

se dos tabuleiros costeiros, tornando-os praticamente imperceptíveis na escala do relevo local.  

 

1.6- Elevação do Nível do Mar 

 

Há cerca de 20 mil anos, no fim do último período glacial toda a plataforma 

continental da região Nordeste, cuja profundidade de contato com o talude continental se situa 
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em torno de 60 m, esteve emersa. São várias as evidências de oscilações (subidas e descidas) 

em todo o mundo, inclusive no litoral brasileiro.  

Para Suguio (1999), o nível do mar em um determinado ponto do litoral é a resultante 

momentânea de interações complexas entre a superfície do continente e o mar. As 

modificações de volume das bacias oceânicas e as variações do volume de água dos oceanos 

fazem sentir os efeitos em escala mundial. Por outro lado, as modificações do nível dos 

continentes atuam em escala local ou regional.  

Essas variações do nível médio dos oceanos são resultantes de fenômenos gerais e 

locais. Durante o Período Quaternário houve várias subidas e descidas do nível oceânico 

ligado a fases interglaciais e glaciais. A eustasia é o conceito que representa a variação 

absoluta do nível do mar. A variação relativa do nível do mar é a alteração na distância 

vertical entre a posição da superfície do corpo d’água e um datum situado no fundo do mar ou 

próximo dele (VIEIRA, 1981). 

As causas que provocam modificações do nível do mar são várias e de magnitudes 

distintas. Oscilações de longa duração e amplitude de várias centenas de metros foram 

provocadas principalmente no final do Mesozóico e início do Terciário, pelo espraiamento 

rápido dos fundos oceânicos, pela enorme expansão das cordilheiras mesoceânicas e ainda a 

consequente redução do volume das bacias oceânicas (MUEHE, 2009). 

As flutuações do nível do mar durante o Quaternário foram de fundamental 

importância para as planícies brasileiras. Como exemplos de evidências dessas oscilações na 

costa brasileira têm-se os depósitos marinhos arenosos, situados acima da zona atual de 

deposição e os afloramentos de arenitos de praia (beachrocks) encontrados ao longo da costa 

do nordeste brasileiro. Suguio e Martin, (1978), explicam que estudos detalhados das 

estruturas sedimentares e da granulometria desses arenitos permitiram definir a posição do 

nível do mar na época da deposição com uma precisão razoável. 

Outro tipo de evidência são as que possuem origens pré-históricas presentes em 

numerosos sambaquis - sítios arqueológicos monticulares distribuídos ao longo da costa 

brasileira - encontradas principalmente em regiões lagunares e áreas recortadas de baías e 

ilhas (DEBLASIS et al 2007).  As evidências biológicas correspondem a numerosas 

incrustações de vermetídeos, conchas de ostras e tocas de ouriços-do-mar, situados acima da 

atual zona de vida desses animais. Todas essas evidências são testemunho de um nível 

marinho pretérito mais alto que o encontrado atualmente tanto no litoral nordestino como no 

Sudeste do Brasil. 
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Vale ressaltar que os efeitos do aquecimento global sobre os processos costeiros 

resultam não apenas na elevação do nível do mar, mas também, na alteração do balanço 

hídrico e na intensificação e frequência de eventos extremos, como ressacas, ventos fortes e 

precipitações intensas. Uma previsão global da evolução da temperatura média na superfície 

do planeta (IPCC, 2007), mostra que, no litoral brasileiro o aumento será inferior a 1°C, até 

2030, enquanto na última década do século esse aumento poderá chegar a 2° C ou 3° C 

(MUEHE, 2013). 

A estimativa do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPPC, 

2007), para os próximos 100 anos, é de uma elevação do NM entre 0,18 e 0,59 m, para um 

aumento da temperatura do planeta da ordem de 1,8 a 4,0º C. Porém, Rohling et al (2007 

apud Souza 2009), afirma que essa elevação do NM será bem maior, de até 1,6 m. De 

qualquer forma, os estudos indicam que, mesmo que as emissões de CO2 sejam reduzidas e 

estabilizadas, a temperatura da superfície do planeta continuará se elevando (embora mais 

lentamente) durante um século ou mais, da mesma forma que o NM também continuará a 

subir por muito mais tempo, devido aos efeitos inerciais que envolvem esses processos. 

Portanto, é certo de que nas próximas décadas a erosão costeira deverá se intensificar em todo 

o mundo, e poderá provocar o desaparecimento de vastas áreas costeiras e até de países 

inteiros (SOUZA, 2009). 

 

1.7- A Atividade Turística 

 

As questões ligadas ao uso da praia e sua estruturação para o segmento de turismo 

passa pela adoção de medidas legais que assegurem um desenvolvimento compatível e 

harmonioso entre a demanda do fluxo turístico e o usufruto do território praial.  A criação de 

novas estruturas para acomodação, bem estar e lazer dos visitantes implicam na ampliação do 

espaço urbano, e consequentemente no uso do solo no entorno da praia. Esse avanço urbano 

impulsionado pela especulação imobiliária comumente se dá de maneira desordenada com a 

ocupação de ambientes naturalmente frágeis até mesmo ultrapassando limites pretéritos da 

linha de costa.  

O Ministério do Turismo (BRASIL, 2010) ao referir-se ao turismo de sol e mar 

explica que a infraestrutura está baseada em: 
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temperatura e calor, litoral e suas praias, comunicações e transporte 
(acesso), serviços de limpeza de areia, águas e saneamento básico; o 
destino deve ter o cuidado com a construção de equipamentos nas 
adjacências de praias.  Essa ocupação deve ser implantada em conjunto 
com a infraestrutura adequada, pois a boa qualidade do tratamento de 
efluentes e a destinação correta de resíduos sólidos é condição imperativa 
para a qualidade do produto turístico oferecido. 

E acrescenta: 
 

a construção de equipamento de hospedagem nas adjacências de praias 
litorâneas deve obedecer às normas quanto à localização e altura dos 
empreendimentos, como previsto na legislação de uso do solo, e acesso 
livre à praia, conforme previsto em lei. Para direcionar os destinos os 
equipamentos turísticos devem ser adaptados às características locais, com 
a valorização da paisagem e das características culturais existentes. 
 

 
Ao discutir sobre problemas ambientais o CONAMA (1986; 1991), em suas 

resoluções ressalta que: 
 

impacto ambiental é entendido como qualquer alteração nas propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente. 

 

Em Ponta Negra, a alta concentração demográfica advinda do crescimento acelerado 

do turismo trouxe um número muito grande de empreendimentos imobiliários implantados na 

região sem preocupação com os impactos negativos causados por esse setor sobre o ambiente 

praial e sua área de abrangência. A destruição da cobertura vegetal do solo e florestas 

adjacentes nos tabuleiros costeiros, a impermeabilização do solo, ocupação agressiva e 

massiva das encostas limitantes mar/continente, a canalização de esgotos e seus efluentes 

direcionados a praia, a poluição sonora e visual e a contaminação do lençol freático, entre 

outros, são resultados da falta de um planejamento ambiental adequado às necessidades 

turísticas de sol e mar em áreas urbanas que não levaram em consideração os fatores 

condicionantes dos processos marinhos no ambiente da praia de Ponta Negra. 

A erosão costeira corresponde aos processos da sua dinâmica (ondas, marés, correntes, 

variação do nível do mar) atualmente intensificada pela ocupação indevida da faixa de praia 

situada aquém dos seus limites naturais (níveis máximos de marés de sizígia ou de ressacas).  

Os problemas de erosão estão caracterizados ao longo de toda a orla e sua magnitude é 

diretamente proporcional à intensidade de uso e ocupação (SOUZA, 2009). 

As transformações da paisagem em produtos turísticos podem converter paisagens 

distintas em diferentes partes do mundo em uma única paisagem de turismo que simula 
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componentes eficazes em atrair turistas, mas diluem as particularidades geográficas e a 

identidade do terreno (NORDSTROM, 2010). 

 

1.8- Ambiente Costeiro 

  

Outro aspecto importante para a compreensão dessa dissertação é o ambiente costeiro 

que sofre constantemente alterações temporais e espaciais influenciando assim, os processos 

erosivos e deposicionais (ROSSETI, 2008). O conhecimento geológico e geomorfológico 

pretéritos desses ambientes auxilia na mitigação de possíveis impactos negativos nessa área. 

Segundo Muehe (1998), no ambiente costeiro estão inseridas as planícies costeiras que são 

superfícies relativamente planas e baixas, juntas ao mar que se formam a partir da deposição 

de sedimentos marinhos e fluviais. 

 Ab’Saber (2000) ao discutir as especificidades desse ambiente, destaca: os Estirâncios 

de praias arenosas; as grutas de abrasão; os detritos calcários; as lagunas e lagos; os recifes 

areníticos; os corais; os mangues frontais e de estuários; as linhas de costas de diferentes 

épocas; os campos de dunas; os deltas e barras de rios; os costões e ranhuras basais, deixando 

evidente, pela concentração de particularidades, que se trata de um ambiente complexo.  

 Ainda segundo o referido autor, levando em consideração os aspectos 

geomorfológicos a costa brasileira foi subdividida em: 

• Brasil Equatorial Atlântico (Amazônia Atlântica); 

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

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

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

• Brasil Tropical Atlântico (Costa gaúcha/Sul catarinense). 

 

Se levarmos em consideração os elementos oceanográficos, climáticos e continentais, 

a definição de Silveira (1964) parece mais apropriada, pois dividiu o litoral brasileiro em: 

• Litoral amazônico ou Equatorial – da foz do Rio Oiapoque ao Maranhão 

Oriental; 

• Litoral Nordestino ou das Barreiras – Maranhão Oriental ao Recôncavo 

Baiano; 

• Litoral Oriental- do Recôncavo Baiano ao Norte do Espírito Santo; 
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• Litoral Sudeste ou das Escarpas Cristalinas – do Sul do Espírito Santo à região 

de Laguna;  

• Litoral Meridional ou Subtropical- da região de Laguna à foz do Arroio Chuí. 

 

Com relação ao Rio Grande do Norte, temos aproximadamente 410 km de costa 

dividida principalmente pela sua localização geográfica em Litoral Oriental e Litoral 

Setentrional. Esta subdivisão está associada a diferenças climáticas e tectônicas, que por sua 

vez influenciam no regime de direção dos ventos e padrão de circulação oceânica que, juntos, 

modelam o litoral norte-rio-grandense: O Litoral Oriental com 166 km de extensão, de 

direção Norte-Sul, limita-se ao Sul pela praia de Sagi, no município de Baía Formosa e ao 

Norte pelo Cabo Calcanhar no município de Touros. O Litoral Setentrional com 244 km de 

extensão possui direção Leste-Oeste, baseado pela na sua localização geográfica limita-se a 

Este pelo Cabo Calcanhar e a Oeste pelo município de Tibau (VITAL et al, 2006). 

Sob os aspectos geomorfológicos divide-se em: 

• Planícies; 

• Tabuleiros Costeiros; 

• Recifes e 

• Campos de Dunas. 

 

Geologicamente a região é composta por: 

• Rochas sedimentares da Formação Barreiras e 

• Sedimentos Quaternários (VITAL et al, 2006). 

1.9- Ambiente Praial 

 

 As praias são ambientes frágeis, de dinâmica intensa, fazendo-se necessário a 

apropriação de alguns conceitos para uma melhor correlação geográfica. 

No Brasil, entende-se legalmente por praia como a área coberta e descoberta 

periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como 

areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicia a vegetação natural, ou, em 

sua ausência, onde comece outro ecossistema (BRASIL, 1988). 
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Segundo King (1959), a praia é reconhecida como um ambiente sedimentar costeiro de 

composição variada, formada principalmente por areia, e condicionada pela interação dos 

sistemas de ondas incidentes sobre a costa.  

 Já para 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. Elas funcionam como obstáculo à ação direta da energia do oceano. 

Conforme Muehe (1998, p. 291), as praias são depósitos de sedimentos, mais 

comumente arenosos, acumulados por ação de ondas que, por apresentar mobilidade, se 

ajustam às condições de ondas e marés. Representam, por essa razão, um importante elemento 

de proteção do litoral, ao mesmo tempo em que são amplamente usadas para o lazer. 

Suguio (2003, p. 270) conceitua praia como sendo: 

 

a 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, etc.). [...] 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. 
 

O referido autor ainda destaca que os parâmetros de declividade e largura das praias 

sofrem influência da granulometria que as formam, aquelas que possuem sedimentos mais 

grossos tendem a se configurarem como estreitas e inclinadas por causa de seu alto poder de 

permeabilidade. 

Segundo Rossato e Suertegaray (2003), as praias são comumente arenosas e lineares, 

formadas por sedimentos depositados pela ação de agentes de transporte marinho ao longo do 

litoral. 

Outro aspecto importante é o que diz respeito ao balanço sedimentar, que se configura 

como sendo a relação entre as perdas e os ganhos de sedimentos em uma determinada praia. 

Quando o balanço sedimentar for negativo, ou seja, quando houver mais perda de sedimentos 

do que ganho, predominará a erosão, porém diante do oposto, quando há mais ganho de 

sedimentos do que perda, o balanço sedimentar se configura positivo, ou seja, predomina na 

praia a deposição dos sedimentos.  
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Nesta dissertação utilizamos as terminologias segundo a morfologia do continente em 

direção ao mar de Reading e Collinson (1996)2 que divide o perfil de uma praia em: Pós-praia  

(backshore); Estirâncio (foreshore) e Antepraia (shoreface) (Figura 1.3). Esses 

compartimentos abrangem tanto o prisma praial3 emerso quanto o prisma praial submerso.  

O Pós-praia é o compartimento da praia no qual a linha de preamar não alcança, porém 

dependendo da intensidade das marés de sizígia pode ser inundado. Já o Estirâncio é a porção 

situada entre o limite superior da preamar e a linha de baixa-mar ordinária, que sofre a ação 

das marés e os efeitos do espraiamento das ondas após a arrebentação. A Antepraia é a zona 

na qual não conseguimos enxergar, pois está submersa (SUGUIO, 1992). Possui calhas 

longitudinais e apresenta intensa movimentação de sedimentos, devido à corrente longitudinal 

influenciada pelas ondas (REINECK e SINGH, 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3: Compartimentação morfológica da praia de Ponta Negra apresentando Pós-praia;  
Estirâncio e Antepraia. Ponto 03, proximidades do Hotel Plaza. 
Foto: Aline Chacon – 2013. 
 

                                                           
2Lembrando que essas compartimentações possuem divergências em virtude das traduções do inglês para o 
português. 
3 Prisma Praial é “a acumulação de sedimentos da zona submarina até a feição mais elevada da praia”. Muehe 
(2009, p. 255). 
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Esse estudo seguiu a classificação de Hoefel (1998) para subdividir a praia em: Zona 

de arrebentação que é uma faixa estreita, onde as ondas se rompem pela diminuição de 

profundidade até abaixo de um valor igual ou inferior à base de ondas (SUGUIO 2003, p. 

273). 

Zona de surfe é a área localizada entre o limite externo de arrebentação e o limite de 

espraiamento de ondas (SUGUIO 2003, p. 273). E por último a Zona de espraiamento que é a  

parte da praia que é alternadamente coberta pela subida e descida da onda, sendo a região 

caracterizada por fortes escoamentos não-estacionários, altos níveis de turbulência, grandes 

taxas de transporte e rápidas mudanças morfológicas (MASSELINK e PULEO, 2006) (Figura 

1.4).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.4: Subdivisão em zonas hidrodinâmicas: zona de surfe; arrebentação e espraiamento. Via 
Costeira, proximidades do Hotel Rífoles. 
Fonte: Foto Hotel Rífoles Natal-RN –  
Acesso: http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-rn-natal-hospedagem-rifoles-praia/fotos 
 

1.10- Agentes Modeladores da Praia 

  

O litoral constitui uma zona de contato tríplice: terra, mar e dinâmica climática 

(AB’SÁBER, 2006), onde se evidenciam uma diversidade de agentes modeladores, que 

conjuntamente interagem cada qual refletindo em suas ações, parcelas variáveis de energias 

tendo como resultante um modelado da linha de costa constantemente modificado, 

Zona de Surfe 

Zona de  

Arrebentação 

Zona de Espraiamento 



Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN  (Chacon, A., F., 2013)               |41 

 

Monitoramento da Dinâmica Costeira da Praia de Ponta Negra – Natal/RN 

condicionado pela maior ou menor intensidade das forças e temporalidade dos fenômenos 

atuantes, produzindo e reproduzindo feições diferenciadas, caracterizando ambientes 

geomorfologicamente distintos. Dentre esses agentes modeladores praiais, destacam-se: 

1.10.1- Ondas 

 

As ondas são formadas no oceano de acordo com a velocidade do vento e juntamente 

com as correntes marinhas interferem no tipo de arrebentação que as originam na linha de 

costa. Porém, a principal influência será mesmo a topografia de fundo. Utilizou-se a definição 

dos tipos de ondas de acordo com Hoefel (1998): mergulhante, deslizante, ascendente e 

frontal (Figura 1.5). 

 Figura 1.5: Tipos de ondas: mergulhante; deslizante e ascendente 
 Fonte: http://www.cem.ufpr.br/praia/pagina/pagina.php 
 

As mergulhantes são características de praias com declividade moderada a alta e 

dissipa sua energia por uma pequena porção do perfil. As deslizantes ocorrem em praias de 

baixa declividade e dissipa sua energia por uma larga faixa. As ascendentes são próprias de 

praias com uma declividade tão alta que a onda não chega a quebrar retornando com o refluxo 

das ondas anteriores. E por último as frontais que por suas características peculiares são 

difíceis de serem identificadas, então consideradas como um tipo intermediário entre a 

mergulhante e a ascendente. 

 Christofoletti (1974) acredita que as maiores dimensões das ondas são atingidas 

quando: 

 

a extensão do fetch (extensão da superfície sob a ação do vento) aproxima-se de 100 
milhas náuticas. Entretanto, para cada molécula de água, o movimento é quase 
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circular, sendo pequeno o deslocamento na direção do movimento da onda, o que 
implica em fraca transferência de massa. As ondas transmitem energia e executam a 
maior parte do trabalho de esculturação das paisagens costeiras. A altura da onda 
determina a energia potencial, enquanto o movimento das partículas individuais da 
água, quando a onda passa, é a medida de energia cinética da onda. Quando as ondas 
de profundidade do alto mar se aproximam da zona litorânea, elas sofrem alterações. 
À medida que diminui a profundidade da água, o movimento orbital vai-se 
alterando, passando do circular para o elíptico e, depois para o movimento linear de 
vaivém. Os sedimentos do fundo do mar movem-se para frente e para trás e 
absorvem energia da água em movimento (CHRISTOFOLETTI, 1974, p. 100). 

 

 Assim, as ondas quando do seu movimento oscilatório produzem constantes variações 

de energia, que associadas a outros elementos naturais, se constituem como o principal agente 

transformador da linha de costa, modelando as diversas formas de relevos ali postas. 

1.10.2- Deriva Litorânea 

 

A deriva litorânea é um fenômeno resultante da ação da corrente litorânea que produz 

variações transversais ou longitudinais que são rapidamente percebidas na costa. O diâmetro 

do sedimento reflete a topografia de fundo e a intensidade local da turbulência e da dissipação 

da energia das ondas (Komar, 1998). 

A direção, velocidade, volume e transporte de sedimentos dependem da obliquidade 

de incidência das ondas quando, da arrebentação, na linha de costa. Com ângulos superiores a 

5°, a velocidade da corrente é bastante eficiente, podendo chegar a quilômetros de distância 

(MUEHE, 2009). Suguio (2003) ainda esclarece que cada costa juntamente com o sentido de 

sua deriva forma uma célula de circulação dividida em três partes: 

 

• Zona de erosão – presença de ondas de grande magnitude e energia; 

• Zona de transporte – caminho percorrido pelo sedimento ao longo da costa; 

• Zona de deposição – local do término das correntes e de ondas de menor 

energia. 

1.10.3- Dunas 

 

 As dunas são bancos de areia provenientes dos transportes eólicos em direção ao 

continente, e se formam a partir de boas condições de vento e da disponibilidade dos 

sedimentos (Muehe, 2005). Os seus sedimentos são originários de depósitos fluviais e do 

próprio movimento de espraiamento da praia, e ainda dificulta o processo erosivo servindo de 
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suporte para o equilíbrio sedimentar das praias (SILVA e COSTA, 2004). Elas podem ser 

estacionárias, ou fixas, e migratórias, ou móveis, a saber: 

• Estacionárias – apresentam-se fixas por fatores como a umidade; blocos de rochas 

ou vegetação existente. 

• Migratórias – apresentam-se compostas em sua maior parte por sedimentos e não 

possuem um aporte vegetacional fixo, facilitando assim o seu deslocamento, que 

pode gerar o assoreamento e o soterramento nos ambientes praiais (SÍGOLO, 

2003). 

 

Frazão (2003) esclarece que as dunas são compostas por areias quartzosas bem 

selecionadas e com granulometria arredondada. Esses sedimentos são originários da 

Formação Barreiras e do transporte de sedimentos da Plataforma Continental. São 

classificadas segundo Sígolo (2003) como: barcanas; parabólicas; estrelas e longitudinais. 

Atualmente, parte das dunas pertencentes ao Rio Grande do Norte foi ocupada pela 

urbanização. 

 

1.10.4- As marés 

 

 Segundo Souza et. al. (2005) a cada 24 h a maré na costa brasileira varia quatro vezes, 

em duas baixa-mares e duas preamares, com amplitudes diferentes, sua variação mensal 

interfere diretamente no monitoramento praial. As maiores variações são conhecidas como 

marés de sizígia e ocorrem sempre nas fases de lua cheia com amplitudes que podem chegar 

até 20% a mais que nas marés de quadratura. É nesse movimento das marés que ocorre o 

processo de deposição ou retirada de sedimento, evidenciando a relação entre perdas e ganhos 

de sedimentos, denominada como balanço sedimentar. As marés que atuam na praia de Ponta 

Negra são consideradas mesomarés4, ou seja, atingem de dois a quatro metros de altura. 

Possuem a função de elevar e abaixar o nível de ataque das ondas, e ainda podem 

gerar correntes que segundo Christofoletti (1974) geralmente resultam: 

 
 
da diferença de nível entre dos pontos, e torna-se veloz (chegando até quase 10 km 
por hora) nos canais estreitos que unem bacias com períodos diferentes de marés. O 
exemplo clássico é o do Hell Gate no rio East, da cidade de New York, onde as 

                                                           
4 Davies (1964 apud HOEFEL, 1998 classifica as marés em micro (menor que 2m), meso (entre 2 – 4m) e macro 
(maior que 4m)). 
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correntes se alternam, conforme as marés, entre o estreito de LongIsland e o porto de 
New York. Além das correntes longitudinais e de marés, é lícito lembrar as correntes 
de deriva litorânea, elas surgem quando as ondas não atingem perpendicularmente o 
litoral, mas sim, com um determinado ângulo. A incidência da onda faz-se de acordo 
com o referido do ângulo, mas a retração das águas processa-se em sentido 
perpendicular, propiciando movimentação dos detritos numa trajetória em 
ziguezague, cuja resultante é o transporte paralelo à costa (CHRISTOFOLETTI, 
1974, p. 102-103). 

 

As marés originam-se por associações de forças equilibradas exercidas pela atração 

gravitacional entre a Terra e a Lua e, em menor escala, o Sol. A energia resultante dessas 

forças ao ser distribuída sobre a massa líquida oceânica terrestre principia e condiciona a 

formação das marés a medida em que a Terra de forma contínua, se movimenta em torno do 

seu eixo no período de rotação, provocando perturbações nos oceanos, estabelecendo 

consequentemente o ciclo oscilatório das marés (PATA, 2013). 

Ao girar sobre seu próprio eixo (rotação) a Terra produz uma força centrífuga que é 

distribuída de forma homogênea em si mesma, enquanto a força gravitacional torna-se mais 

forte quando da maior aproximação Terra-Lua, evidenciando a cada 12 horas uma face da 

Terra voltada para a Lua, e outra oposta não iluminada, produzindo os picos de marés. Nas 

outras 12 horas, as faces, também opostas e de menor força de atração entre os dois astros 

produzem marés baixas. Assim, a cada intervalo de 6 horas essas marés se alternam entre alta 

e baixa. Durante o período de um mês Sol e Lua se ajustam em alinhamento com a Terra, 

resultando daí um acúmulo da força gravitacional produzindo, então as chamadas marés de 

sizígia (PATA, 2013).  

 

1.10.5- Recifes de Corais e Arenitos 

 

 Os recifes de corais desenvolvem-se em temperatura nunca inferior a 18°e necessitam 

para a proliferação de organismos de uma fonte luz. Christofoletti (1974) acrescenta que o 

recife de coral é: 

 

material muito poroso, com grande variedade de componentes clásticos 
principalmente organogênicos, com materiais de cimentação inorgânicos. Tanto a 
periferia exterior do recife quanto a lagoa interna apresentam detritos clásticos em 
quantidade, por causa da fragmentação provocada pelas ondas [...] sob as condições 
ensolaradas do clima tropical, há concentrações repetidas de água marinha nos 
interstícios do sedimento, quando dos períodos de baixa mar, favorecendo a 
cimentação. O endurecimento leva à formação de arenito de praia (beach rock). Ao 
longo do litoral brasileiro, são comuns os recifes de arenito, principalmente na costa 
nordestina, eles estendem-se entre as latitudes de 4° 43’ e 16° 30’S. Tais arenitos 
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aparecem formando longas faixas paralelas à costa, ou como pequenas ilhas 
isoladas, ou ainda sob formações distanciadas da costa5 (CHRISTOFOLETTI, 1974, 
p. 106). 
 

Os recifes de arenitos representam um importante registro de sedimentação holocênica 

no nordeste brasileiro. Eles ocorrem desde o Estado do Ceará até o Estado do Rio de Janeiro 

(SUGUIO, 1999). 

Os arenitos de praia são rochas sedimentares cimentadas por carbonato de cálcio, que 

se apresentam de forma alongada e estreita e que se dispõem em linhas paralelas à costa. 

Essas rochas têm ocorrência restrita às regiões tropicais e subtropicais ou ao cinturão 

climático. No Brasil, os arenitos de praia têm grande importância na compartimentação do 

litoral onde se visualiza ampla ocorrência de extensos afloramentos entre a Antepraia e o 

Estirâncio, sobretudo na baixa-mar.  

Na praia de Ponta Negra, esses arenitos são do tipo ferruginoso e pertencem ao Grupo 

Barreiras (Figura 1.6). Seu afloramento se dá no entorno do Ponto 01, cuja cimentação dos 

grãos exerce influencia no balanço sedimentar, uma vez que areias cimentadas tornam-se 

indisponíveis à deriva litorânea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.6: Arenitos ferruginosos praiais. Ponto 01, próximo do Morro do Careca,  
Praia de Ponta Negra. 
Fotos: Rafael Victor – 2012. 

                                                           
5 Nessa última categoria, o recife das Rocas e os Abrolhos servem de exemplos. 
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1.10.6- Promontório 

  

Percebe-se também no Ponto 01 a existência de um promontório, afloramento rochoso, 

que segundo Rossato e Suertegaray (2003), são feições salientes em direção ao mar e se 

destacam pela resistência aos processos erosivos. Além desse promontório os arenitos praiais 

adjacentes são, a princípio, responsáveis pela refração de energia de onda interferindo na 

dinâmica da corrente litorânea (Figura 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.7: Promontório sobreposto por dunas eólicas semi-vegetadas circundado por arenitos praiais 
submersos ao sul da praia de Ponta Negra configuram-se como obstáculos modificadores da direção e 
propagação da corrente de deriva litorânea. Os arenitos submersos são os principais dissipadores da 
energia de onda local. 
Fonte: Ortofoto PRODETUR- RN - 2006 
 

1.10.7- Ventos 

 

 As correntes de ar são um dos protagonistas do equilíbrio morfodinâmico das praias, 

pois em baixa-mar os sedimentos são transportados pelos ventos que sopram na face da praia, 

Arenitos submersos 
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alimentando dunas e lençóis de areia, retornando, posteriormente, em um movimento cíclico 

no qual juntamente com as ondas e correntes litorâneas se mobilizam para outras áreas6 

(NEVES e MUEHE, 2008).   

 

1.11- Legislação 

 

 A política brasileira criou em 1974, a Comissão Interministerial para os Recursos do 

Mar – CIRM que tinha como objetivo principal coordenar a Política Nacional para os 

Recursos do Mar – PNRM. A lei que normatizou a PNRM foi publicada em 1980, se tornando 

assim o suporte legal para o desenvolvimento da zona costeira (VASCONCELOS, 2005).  

Subsidiar a referida pesquisa no que tange ao manejo adequado do ambiente costeiro é 

a função da legislação competente revestida pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

criado a partir da PNRM; que é o Plano Estadual de Gerenciamento costeiro e o Plano diretor 

de Natal. 

 O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro7 - Lei Federal nº 7.661/88 tem por 

função organizar e sistematizar dados e informações referentes à elaboração, implantação e 

monitoramento das atividades costeiras, contribuindo assim como ferramentas para a gestão 

ambiental, pois uma ocupação não planejada nas áreas litorâneas provoca um desequilíbrio 

ambiental que a posteriore afeta inclusive os próprios ocupantes. O PNGC deverá prever o 

zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção 

aos: 

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). 

 

                                                           
6 Quando por alguma razão esses sedimentos não conseguem retornar, causam um desequilíbrio, provocando 
erosão costeira. 
7 A partir desse momento utilizaremos a sigla: PNGC para se referir ao Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro.  
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Em 20 de agosto de 1996, foi criado o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro8- Lei 

nº 6.950 que agrega o conceito de Zona Costeira como sendo o ambiente de interação do ar, 

do mar e da Terra e conceitua o gerenciamento costeiro como sendo: 

I - 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 planeja e gerencia de forma integrada, descentralizada e participativa o uso dos 

recursos naturais da Zona Costeira e ainda declara possuir cinco metas: 

• Definir o Zoneamento Ecológico-Econômico; 

• Desenvolver as ações governamentais na Zona Costeira; 

• Implementar programas de monitoramento; 

• Implementar o Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro; 

• Implementar os mecanismos de participação e consulta às comunidades. 

 

O Plano Diretor de Natal regido pela lei complementar nº 082 de 21 de junho de 2007 

tem por missão o desenvolvimento de funções ambientais e sociais da cidade e da 

propriedade, assegurando de uma maneira justa e ecologicamente equilibrada as ações 

territoriais do município, garantindo condições de qualidade de vida, bem-estar e segurança a 

toda a sua população. E ainda incentiva a atividade econômica sustentável e protege o 

patrimônio histórico e cultural da cidade. 

Como a área em estudo localiza-se no litoral do Rio Grande do Norte é importante à 

lembrança da lei 7.871/2000 que reza o Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral 

Oriental que estabelece a implantação das atividades socioeconômicas e as condições de 

ocupação do solo da região sendo definido de acordo com as características e limitações 

físico-ambientais e expresso na setorização do espaço geográfico, de forma a garantir a 

sustentabilidade da Zona Costeira. 

                                                           
8 A partir desse momento utilizaremos a sigla: PEGC para se referir ao Plano Estadual de Gerenciamento 
Costeiro. 
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Segundo Reis (2002 et al,  apud Vasconcelos 2005), muitos dos problemas observados 

ao longo da costa do Brasil tem causas em razões políticas e institucionais, como por 

exemplo: 

 

• Ausência de política de uso e ocupação do solo; 

• Ausência de integração entre os planos e políticas regionais; 

• Ausência de mobilização social; 

• Conflito entre agencias de governo; 

• Ausência de planos diretores municipais; 

• Desenvolvimento de atividades econômicas sem levar em consideração as tradições 

das populações locais; 

• Falta de infraestrutura de saneamento básico; 

• Treinamento inadequado das pessoas envolvidas com Gestão Integrada da Zona 

Costeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN  (Chacon, A., F., 2013)               |50 

 

Monitoramento da Dinâmica Costeira da Praia de Ponta Negra – Natal/RN 

CAPÍTULO II - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: A BASE D E UMA 

PESQUISA CIENTÍFICA 

 

2.1- Procedimentos Metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos que deram suporte a execução dos objetivos dessa 

pesquisa foram divididos em quatro etapas, a saber: trabalhos iniciais, trabalhos de campo, 

trabalhos de laboratório e trabalhos de gabinete (Quadro 2.1): 

 

Quadro 2.1: Organograma da metodologia.  
Fonte: Aline Chacon - 2013 
 

 

 

Trabalhos iniciais 

Levantamento bibliográfico 
Levantamento de imagens de satélite e fotografias 

aéreas 
Trabalhos de campo 

Reconhecimento da área 
Determinação dos pontos 
monitorados 

Monitoramento – Muehe (2011) 
• Nivelamento topográfico; 
• Caracterização da área; 
• Coleta de sedimentos e 
• Coleta de dados 

hidrodinâmicos 

Trabalhos de laboratório- Suguio (1973) 

Lavagem das amostras 
 
 

Secagem em estufas e 
quarteamento das amostras 

Peneiramento de 100g das 
amostras no hot-up 

Trabalhos de gabinete 

Confecção e análise dos 
perfis topográficos 

Tabulação e análise dos dados  
 hidrodinâmicos e de  
 caracterização  
 ambiental da área 

Estatística dos dados 
sedimentológicos provenientes 
do sistema SAG – UFF (Dias e 
Ferraz, 2004) 

Confecção de mapas 
Elaboração de artigos para 
publicação em periódicos 
especializados 

Elaboração da dissertação 
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2.2- Trabalhos Iniciais 

 

De grande relevância se configurou essa etapa, pois o levantamento bibliográfico é o 

embasador para a conclusão com eficiência de uma pesquisa científica, tendo sido realizado 

durante todo o período dos estudos, compreendendo a leitura de teses, dissertações, páginas 

eletrônico, livros, trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais relacionados ao 

tema da pesquisa. E ainda tive a contribuição de fotografias aéreas e imagens digitais que 

juntas corroboraram para uma compreensão integrada do ambiente praial. 

 

2.3- Trabalhos de Campo 

 

Os trabalhos de campo iniciaram-se com uma caminhada na praia no período de baixa-

mar, no intuito de reconhecer detalhes da área de estudo e determinar os pontos a serem 

monitorados. A partir de junho de 2012 até maio de 2013 foram realizadas mensalmente, 

verificações in loco, com levantamento de dados através do nivelamento topográfico; da 

caracterização ambiental, da coleta de amostragens de sedimentos e ainda de dados 

hidrodinâmicos, sempre nas marés de sizígia (Tabela 2.1). Entretanto, no mês de agosto foram 

realizados dois monitoramentos, pois nesse referido mês houve duas marés de sizígia (duas 

luas cheias).  

 

DATA DA MARÉ NO 
PORTO DE NATAL  

BAIXAMAR E 
PREAMAR  

DATA DO MONITORAMENTO  
BAIXAMAR 
E PREAMAR  

04/06/2012 0.0/2.4 05/06/2012 0.0/2.4 

03/07/2012 0.1/2.3 04/07/2012 0.1/2.3 

02/08/2012 0.1/2.3 02/08/2012 0.1/2.3 

31/08/2012 0.1/2.3 31/08/2012 0.2/2.3 

30/09/2012 0.2/2.3 30/09/2012 0.2/2.3 

29/10/2012 0.3/2.3 30/10/2012 0.3/2.3 

28/11/2012 0.4/2.3 29/11/2012 0.4/2.3 

28/12/2012 0.4/2.3 28/12/2012 0.4/2.3 

27/01/2013 0.4/2.3 28/01/2013 0.4/2.3 

25/02/2013 0.3/2.4 25/02/2013 0.3/2.4 

27/03/2013 0.1/2.5 29/03/2013 01/2.4 

25/04/2013 0.1/2.4 25/04/2013 0.1/2.4 

25/05/2013 0.0/2.4 24/05/2013 0.1/2.4 

Tabela 2.1: Informações das marés de sizígia (lua cheia) - junho de 2012 a maio de 2013. 
Fonte: www.marmil.com.br 
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2.3.1- Levantamento Topográfico 

 

 Para a determinação dos perfis transversais da praia de Ponta Negra foram escolhidos 

três pontos: Ponto 01 (coordenadas UTM: 260369 m E e 9349275 m S - Morro do Careca) 

(Figura 2.1); Ponto 02 (coordenadas UTM: 259484 m E e 9349556 m S - Hotel Ingá), (Figura 

2.2) e Ponto 03 (coordenadas UTM: 258853 m E e 9350556 m S - Hotel Plaza), (Figura 2.3). 

Essa distribuição ao longo da praia teve o intuito de garantir um estudo mais equilibrado do 

ponto de vista da extensão territorial da praia, sendo sempre realizado na maré vazante. Os 

dados coletados serviram para elaboração dos gráficos dos perfis topográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.1: Localização e ambiente praial do Ponto 01 e adjacências, Ponta Negra, 
Natal/RN. 
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      Figura 2.2: Localização e ambiente praial do Ponto 02 e adjacências, Ponta Negra, 
Natal/RN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Figura 2.3: Localização e ambiente praial do Ponto 03 e adjacências, Ponta Negra, 
Natal/RN.  



Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN  (Chacon, A., F., 2013)               |54 

 

Monitoramento da Dinâmica Costeira da Praia de Ponta Negra – Natal/RN 

As cotas estabelecidas foram às cotas reais de cada ponto, com base no marco 

geodésico instalado no local. Os piquetes foram colocados a partir do ponto inicial, distando 5 

metros um do outro até atingir a lâmina d’agua, na qual a partir dela contou-se mais 20 metros 

adentro da Antepraia. Os equipamentos (Figura 2.4), utilizados para a realização em campo 

dessa pesquisa foram: nível de precisão, mira graduada, tripé regulável, piquetes, engradado para 

acomodar amostras, amostrador, sacos plásticos, trena e bússola (Figura 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4: Equipamentos utilizados em campo: A) nível de precisão; B) mira graduada; C) tripé 
regulável; D) piquetes; E) engradado; F) amostrador; G) sacos plásticos; H) trena; I)  bússola. 
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Figura 2.5: Procedimentos de nivelamento topográfico realizados no Ponto 01. A) colocação dos 
piquetes a uma distância de 5 metros entre eles. B) nivelamento topográfico através da leitura do nível. 
 

2.3.2- Coleta de Sedimentos 

 

 As amostras foram coletadas mensalmente nos compartimentos do Pós-praia, 

Estirâncio e Antepraia de cada perfil realizado. Tendo em vista a importância do fator 

granulométrico para a correlação dos dados de transporte e deposição dos grãos conforme o 

compartimento praial, teve-se o cuidado de amostrar apenas a camada mais superficial, de 

modo a caracterizar o estrato formado no momento da coleta (Muehe, 2011). Essa coleta 

realizou-se na maré vazante (Figura 2.6), e em seguida foram conduzidas para o Laboratório 

de Geografia Física (LABGEOFIS) da UFRN em sacos plásticos devidamente etiquetados 

para análise. 
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                  Figura 2.6: Coleta de dados sedimentológicos 
                  Fotos: Marysol Medeiros - 2013. 
 

2.3.3- Leitura do Ângulo de Inclinação do Estirâncio 

  

Para obter-se a inclinação do ângulo de mergulho da face praial, utilizou-se de uma 

bússola (Figura 2.7), com sua lateral colocada verticalmente sobre o Estirâncio de forma que 

o instrumento ficou perpendicular à linha de costa, sendo a leitura em graus feita após 

nivelamento da bolha do clinômetro existente na própria bússola. 
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                  Figura 2.7: Leitura do ângulo de inclinação do Estirâncio 
                  Fotos: Moacir Paulo de Sousa - maio/2013 
 

2.3.4- Coleta de Dados Hidrodinâmicos 

 

A determinação da altura, período e direção de incidência das ondas sobre a linha de 

costa foram obtidas – para efeito de cálculos de transporte de sedimentos e caracterização 

geomorfológica da praia – a partir da observação direta, de acordo com estudos realizados por 

Muehe (2011). Estes dados foram medidos mensalmente sempre na preamar, tendo-se o 

cuidado de registrar a hora inicial e final, altura da maré para o dia da medição e o local de 

observação, todos registrados em planilhas previamente elaboradas e utilizadas como 

caderneta de campo. A coleta desses dados foi realizada apenas no Ponto 03 (Hotel Plaza), 

pois era o único local com condições e compartimentos praiais suficientes para a sua 

execução, visto que no Ponto 02 (Hotel Ingá) não havia Pós-praia e no Ponto 01 (Morro do 

Careca), por ser área de baía, esta atua como agente moderador da dissipação da energia das 

ondas, além de não permitir visualizações efetivas dos efeitos direcionais das correntes 

litorâneas que circundam o seu largo. Os parâmetros observados foram: 

 

• Altura da onda: Aplicado por Ferreira (2012). Para a leitura de onda utilizou-se de 

uma régua graduada, fixada verticalmente no estirâncio, tendo como base de 
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visualização à linha do horizonte.  Então na régua fez-se a leitura de 10 cristas de 

ondas que ultrapassaram esse limite pré-estabelecido. Posteriormente após a média 

da altura de onda observada, adicionou-se para efeito de cálculo, à distância (m) do 

observador à régua e deste à zona de arrebentação. A partir daí, obteve-se através de 

cálculos trigonométricos (triangulação) a leitura final da onda na arrebentação. 

Devido à metodologia utilizada para a visualização inicial da altura de onda ser 

obtida de forma subjetiva, os dados coletados nesse primeiro momento tornaram-se 

expeditos. 

 

• Período de onda: metodologia sugerida por Muehe (2011).  É o intervalo de tempo, 

medido em segundos, para a passagem de duas cristas de ondas sucessivas por um 

mesmo ponto na zona de arrebentação. Para a determinação desse período o 

observador deve cronometrar a passagem de onze cristas e dividi-las por 10. 

 

Velocidade da corrente litorânea: aplicado por Silveira (2002); Tabosa (2002); 

Lima (2004) e Nunes (2005). Esse procedimento consiste na fixação de quatro 

balizas na zona de Estirâncio, formando um retângulo com espaçamento de 2 x 10 m 

entre as balizas. Em seguida, utilizou-se de um objeto flutuador arremessado após a 

zona de arrebentação das ondas. No instante que o objeto passou pelo primeiro 

marco fixo das duas balizas perpendiculares a linha de costa, foi acionado o 

cronômetro, contabilizando-se o tempo que esse flutuador levou para alcançar as 

outras duas balizas distantes dez metros, sendo o cronômetro parado após a 

ultrapassagem do flutuador nessas últimas balizas, demonstrando o tempo que o 

objeto lançado levou para realizar o percurso, calculando-se assim a velocidade da 

corrente. Esse procedimento foi realizado por três vezes, com o intuito de se obter 

uma média da velocidade, a partir da fórmula: ∆v = ∆S/ ∆T, na qual ∆S é à distância 

(10 m) e ∆T é o tempo levado pelo flutuador para atravessar as balizas (Figura 2.8). 
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Figura 2.8: Esquema de posicionamento das balizas para medições da velocidade da corrente litorânea. 
Foto: Rafael Victor – Agosto/2012. 
 
 

• Velocidade e direção do vento: Para obtenção desses dados foi utilizado uma 

miniestação meteorológica modelo Kestrel 3000 além de bússola e biruta. 

 Os instrumentos utilizados na etapa de campo (Figuras 2.9 e 2.10) deram suporte à aplicação 

das técnicas propostas para a pesquisa realizada, servindo como como ferramentas auxiliares 

para coleta de dados no desenvolvimento gradual dos estudos efetuados na área.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.9: Instrumentos usados em campo: A) Balizas; B) Bússola; C) Trena; D) Mini Estação 
Meteorológica Portátil; E) Régua; F) Objeto Flutuador; G) Cronômetro. 
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Figura 2.10: Procedimentos de campo para coleta dos dados hidrodinâmicos. A) Medição do período 
de ondas; B) Medição da altura da onda; C) Medição da velocidade da corrente; D) Coleta de dados 
meteorológicos com a estação meteorológica portátil; E) Medição da direção da linha de costa; F) 
Verificação da direção do vento.  
 
 

2.4- Trabalhos de Laboratório 

 

As análises laboratoriais seguiram os procedimentos conforme metodologia sugerida 

por Suguio (1973). Primeiramente as amostras foram lavadas em água corrente para a retirada 

dos sais. Posteriormente elas foram colocadas para secar na placa aquecedora a uma 

temperatura de 105 Cº e após completamente secas realizou-se o quarteamento dessas 

amostras, das quais foram retiradas 100g para análise granulométrica. Com um conjunto de 

peneiras que varia entre 2,00 mm e 0,063 mm, as mesmas, foram colocadas no agitador de 

peneiras (Hot-up), por um período de 10 minutos, sendo separadas em frações de ½ em ½ phi 

correspondentes a granulometria de cada peneira (Figura 2.11). 
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Após essa etapa, os sedimentos retidos nas peneiras foram pesados em uma balança de 

precisão com quatro casas decimais e armazenados em sacos plásticos para arquivo cada um 

com sua respectiva referência. Por fim, os dados da pesagem foram anotados na ficha de 

análise granulométrica, sendo posteriormente aplicados no Programa Estatístico Sistemas de 

Análise Granulométrica (SAG) desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Sequência dos procedimentos básicos e instrumentos utilizados em laboratório na análise 
granulométrica. A) Lavagem das amostras; B) Secagem das amostras; C) Quarteamento das amostras; 
D) Peneiramento (Hot- up); E) Pesagem dos sedimentos; F) Acondicionamento das amostras em sacos 
plásticos. 
 

2.5- Trabalhos de Gabinete 

 

 Nessa etapa foi realizada a tabulação dos dados hidrodinâmicos e sedimentológicos, 

bem como os dados de caracterização ambiental e perfis praiais. Essas informações geraram 

tabelas, gráficos e elaboração de mapas que permitiram, a partir de uma visão integrada, 

desenvolver análises mais abrangentes para compreensão dos fenômenos observados no 

sistema praial, que por fim, contribuíram para finalização da dissertação. 

 
 
 

A B C 

D E F 



Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN  (Chacon, A., F., 2013)               |62 

 

Monitoramento da Dinâmica Costeira da Praia de Ponta Negra – Natal/RN 

CAPÍTULO III - ANÁLISE MORFODINÂMICA DA PRAIA DE PO NTA NEGRA 

 

3.1- Morfologia Praial 

 
A morfodinâmica praial corresponde a um método de estudo o qual integra 

observações morfológicas e dinâmicas numa descrição mais completa e coerente da praia 

(CALLIARI et. al, 2003). Portanto, esse capítulo engloba a compreensão da 

compartimentação praial, da caracterização da área de estudo, dos dados hidrodinâmicos, e 

dos perfis topográficos além do transporte de sedimentos ao longo da costa da praia de Ponta 

Negra. 

 

3.2- Compartimentação Geomorfológica da Praia de Ponta Negra. 

 

 Ao enfatizar em seus estudos os níveis do relevo, Ab’Sáber (1969, apud CASSETTI, 

2005), estabeleceu a  Fisiologia da Paisagem como sendo esta, o fragmento correspondente ao 

terceiro nível de abordagem no âmbito da sistematização da pesquisa geomorfológica. Tendo 

a compartimentação morfológica e o levantamento da estrutura superficial como os demais 

níveis. Um dos objetivos da Fisiologia da Paisagem é correlacionar os processos 

morfodinâmicos com a ação antropogênica que atua direta ou indiretamente, transformando o 

ambiente e os aspectos sociais envolvidos (Figura 3.1). 

 Casseti (2005), enfatiza a Fisiologia da Paisagem no que diz respeito ao momento 

atual e até sub-atual do quadro evolutivo do relevo, considerando os processos 

morfodinâmicos, como sendo o significado das ocorrências pluviométricas nas áreas 

intertropicais, ou então os processos específicos nos diferentes domínios morfoclimáticos do 

globo, bem como as possíveis transformações produzidas na paisagem pela intervenção 

antropogênica.  
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Figura 3.1: Mapa (MDT) da compartimentação do relevo da praia de Ponta Negra e adjacências, 
Natal-RN. 
 

            Diante disso, observou-se a necessidade de compreender o ambiente praial embasado 

nos processos morfodinâmicos e antropogênicos, a partir da compartimentação dos elementos 

da praia de acordo com a tipologia praial sugerida por Suguio (1992) e Muehe (2009).  O 

mapa acima destaca as feições geomorfológicas a partir de uma escala de 1: 10.000, que são a 

saber: sistema dunar com blowout fixado por vegetação nativa, tabuleiros costeiros 

sobrepostos pela urbanização e ambientes da compartimentação praial (Pós-praia, Antepraia e 

Estirâncio), os quais são descritos abaixo: 

 

• Sistema dunar com blowout (Figura 3.2) fixado por vegetação nativa: ponto extremo 

ao sul da praia de belo visual paisagístico, coberto parcialmente por resquícios de mata 

atlântica. Atualmente é uma área preservada, pois o pisoteio humano estava retirando 

os sedimentos do local. O Morro do Careca associado à baía em forma de promontório 

modificam a hidrodinâmica do local, pois alteram o sentido das ondas.  
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Figura 3.2: Sistema dunar parcialmente vegetado com áreas de blowout as quais formam 
verdadeiros corredores preferenciais dos ventos dominantes. 
Foto: IDEMA-2010. 
 

Neste sistema, o Pós-praia e o Estirâncio do Ponto 01, são constantemente alimentados 

pelo transporte gravitacional de massa dos sedimentos arenosos que descem da encosta dunar, 

perfazendo uma troca de energia e matéria entre os ambientes dunar e marinho, alimentando 

uma parcela da borda sul da face praial (Figura 3.3). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3: Duna (Morro do Careca), evidenciando um transporte gravitacional de massa dos 
sedimentos arenosos, com troca de energia e matéria entre o sistema dunar e a praia. 
Foto: Rafael Victor – 2012. 
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• Tabuleiros costeiros sobrepostos pela urbanização: Os tabuleiros costeiros do 

Grupo Barreiras tidos como formas limitantes da interface praia-continente foram 

intensamente suprimidos pela densa malha urbana de Ponta Negra, na qual não se 

percebe qualquer testemunho, desses tabuleiros, aflorando dentro do perímetro 

urbano. Atualmente toda a vegetação nativa foi praticamente extinta, apenas na 

periferia oeste do bairro encontram-se vestígios dela. (Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4: Adensamento urbano da Praia de Ponta Negra entre as décadas de 1970 e 1990, 
suprimindo os tabuleiros e a vegetação costeira.  
Fonte: www.natalcomoteamo.com.br. Acesso: 09/08/2013. 

 

No que compete a compartimentação do relevo, Ponta Negra tem como principal 

assinatura morfológica a sua baía em forma de zeta9 (DINIZ, 1998; AMARAL, 1999). 

Segundo esses autores, essa forma caracteriza um tipo muito particular de evolução, 

decorrente de processos de erosão diferencial dos sedimentos do Grupo Barreiras, devido a 

constante aproximação de ondas direcionais (Diniz, 1998; Diniz e Dominguez, 1999).  

                                                           
9 Baía em forma de Zeta: Oriunda de processos de erosão diferencial das rochas da Formação 
Barreiras, em presença de uma direção persistente de aproximação de ondas.  
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Durante o período da pesquisa foi observado nas áreas adjacentes de cada um dos 

pontos monitorados, a presença das seguintes estruturas morfológicas, conforme a modelagem 

imposta pelos processos erosivos/deposicionais das marés.  

 No Ponto 01, localizado pelas coordenadas UTM: 260369 m E / 9349175 m S, foram 

percebidos as seguintes características dos compartimentos geomorfológicos (Figura 3.5):  

 

• Pós-praia: esse compartimento chegou a apresentar no mês de janeiro apenas 2,75 m 

de largura, evidenciando um maior alcance da maré de sizígia. 

• Estirâncio: apresentou-se com uma larga pista praial de 45,8 m em média e uma 

inclinação média de 3,5°. Vale a pena atentar para o mês de Agosto, pois nesse mês 

teve-se duas marés de sizígia. No dia 02/08, observou-se uma inclinação de 4°, já no 

fim do mês dia 31/08, a inclinação chegou a 11°, fato este que chama atenção pela 

modificação topográfica da face praial.  

• Antepraia: apresentou-se ao longo da pesquisa ondas do tipo mergulhantes, segundo a 

classificação de Galvin (1968 apud Hoefel 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5: Compartimentação geomorfológica do Ponto 01. A) Estirâncio B) Pós-praia C) Antepraia 
Fotos: Rafael Victor – 2012 
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B 

 A 
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  No ponto 02, localizado pelas seguintes coordenadas UTM: 259484 m E / 9349556 m 

S, notou-se uma particularidade com relação à falta do compartimento Pós-praia.  Esse por 

sua vez foi ocupado possivelmente por obras de engenharia inadequadas (Figura 3.6). 

Restando assim apenas: 

• Estirâncio: Apresentou a maior largura com relação aos demais, tendo em média 

57,07 m e uma inclinação média de 2,1°, evidenciando dessa forma uma pista praial 

bastante longa, com reduzida inclinação topográfica, que favoreceu um maior 

espraiamento das ondas. Notou-se que esse compartimento foi afetado pela não 

existência do Pós-praia devido ações antropogênicas como a construção muito 

próxima de hotéis, bares e de um calçadão para a maior mobilidade populacional. 

Atualmente nesse ponto as mesomarés atingem o calçadão, acarretando danos às 

estruturas ali edificadas, gerando inúmeros destroços, comprometendo 

consequentemente, o equilíbrio socioambiental da área, pondo em risco a segurança 

de moradores e turistas e ainda a beleza paisagística de toda a praia.  

• Antepraia: Apresentou predominantemente ondas do tipo mergulhante. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 
Figura 3.6: Compartimentação geomorfológica do Ponto 02, nas proximidades do Hotel Ingá. A) Pós-
praia inexistente; B) Intenso desmoronamento do calçadão; C) Antepraia e Estirâncio, sendo este 
último apresentado com uma grande pista praial.  
Fotos: Aline Chacon – 2012. 
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Já no Ponto 03, localizado pelas coordenadas UTM: 258853 m E / 9350556 m S, 

notou-se os seguintes compartimentos geomorfológicos (Figura 3.7): 

 

• Pós-praia: Apresentou-se com uma média de 25,8 m de largura tendo como 

particularidade, uma berma de 50 cm de altura em média, com uma face de inclinação 

média de 65°, na qual a presença de vegetação com raízes expostas evidenciaram a 

retirada de sedimentos, decorrente do avanço das marés mais altas.  

• Estirâncio: uma faixa de areia com largura média de 39,6 m e uma inclinação média 

de 4,7°.  

• Antepraia: Configurou-se com predominância de ondas do tipo mergulhante. Essa 

área é bastante frequentada por surfistas e no mês de janeiro/2013, apresentou uma 

movimentação de sedimentos em suspensão, conforme observado na figura 21F.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.7: Compartimentação geomorfológica do ponto 03, proximidades do Hotel Plaza. A) Pós-
praia; B) Berma existente no Pós-praia; C) Árvores com raízes expostas, evidenciando processos 
erosivos principalmente pela ação das ondas; D) Estirâncio; E) Antepraia; F) Sedimentos em 
suspensão.  
Fotos: Aline Chacon – 2012. 
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3.3- Hidrodinâmica do Ponto 03

 

 Inicialmente vale ressaltar que dos três pontos analisados apenas no Ponto 03 foi 

realizada a hidrodinâmica,

hidrodinâmicos nesse ponto foi bastante relevante, pois possibilitou

do transporte sedimentar oriundo da corrente superficial de deriva

eólicas dominantes. Esse levantamento foi feito se

alta. Serão descritos a seguir

período de onda (T) e velocidade da corrente litorânea.

 

3.3.1- Altura de Onda (

 

 A maior altura de onda

2,38 m, esse mesmo comportamento de alturas maiores que um metro se apresentou ao longo 

dos primeiros seis meses de co

ano no litoral do Rio Gran

altura de onda, fato esse, atribuído também 

ventos. Esse período, de menor altura de onda,

estabilidade das condições meteorológicas, com a menor 

mês de março. 

Figura 3.8: Gráfico de altura de onda na Praia de Ponta Negra, P
Meses de junho de 2012 a maio
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onto 03 

Inicialmente vale ressaltar que dos três pontos analisados apenas no Ponto 03 foi 

realizada a hidrodinâmica, conforme justificado no capítulo II. O 

hidrodinâmicos nesse ponto foi bastante relevante, pois possibilitou compreender o potencial 

oriundo da corrente superficial de deriva litorânea associada as ações 

. Esse levantamento foi feito sempre nas luas cheias

. Serão descritos a seguir os parâmetros hidrodinâmicos como: altura de onda (

período de onda (T) e velocidade da corrente litorânea. 

) 

A maior altura de onda (Figura 3.8) foi registrada no dia 04 de julho de 2012, com 

2,38 m, esse mesmo comportamento de alturas maiores que um metro se apresentou ao longo 

dos primeiros seis meses de coletas, influenciado pela intensidade dos ventos neste período do 

ano no litoral do Rio Grande do Norte. A partir de novembro observou

nda, fato esse, atribuído também pela diminuição da frequência da intensidade dos 

, de menor altura de onda, se estendeu até maio, evidenciando

estabilidade das condições meteorológicas, com a menor altura (0,53 m)

Gráfico de altura de onda na Praia de Ponta Negra, Ponto 03, próximo do Hotel Plaza. 
Meses de junho de 2012 a maio de 2013. 
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Inicialmente vale ressaltar que dos três pontos analisados apenas no Ponto 03 foi 

O estudo dos dados 

compreender o potencial 

litorânea associada as ações 

mpre nas luas cheias, no período da maré 

os parâmetros hidrodinâmicos como: altura de onda (); 

dia 04 de julho de 2012, com 

2,38 m, esse mesmo comportamento de alturas maiores que um metro se apresentou ao longo 

influenciado pela intensidade dos ventos neste período do 

de do Norte. A partir de novembro observou-se uma redução da 

pela diminuição da frequência da intensidade dos 

até maio, evidenciando certa 

(0,53 m) sendo registrada no 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onto 03, próximo do Hotel Plaza. 
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Segundo Cunha e Guerra (2011), na avaliação da altura de onda

conta a caracterização de altura significativa, definida como sendo a média das alturas de um 

terço das ondas mais altas. No caso da área em estudo, a maior altura de onda foi de 2,38 m 

com altura  significativa de 1,78 m, ou seja,

ondas de 2,38 m, numa condição de altura significativa de 1,78 m

A partir do mês de novembro as alturas das ondas apresentaram

reduções, características estas, diferentes dos meses anteriores. 

de estabilidade das condições meteorológ

Nordeste entre dezembro e março, ou seja, na estação de verão. 

evidenciam que para esse período há

da velocidade dos ventos diminui

bastante eficaz no comportamento da altura das ondas verificadas durante a pesquisa.

Nesta relação nota-

de SE, nas quais durante o período de 

média) têm as maiores oscilações de picos, influenciando na formação de ondas mais altas, 

consequentemente com mais energia, 

de velocidade permanecendo 

quando também influenciam a formação de ondas menores e portanto, com menos energia.  

Embora oficialmente haja no Brasi

inverno e do verão, isso não pode ser tomado como regra uma vez que em anos atípicos, 

mudanças meteorológicas regionais ou globais podem eventualmente antecipar ou retardar 

início ou o final dessas estaç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Relação entre altura de onda e energia produzida pela velocidade do vento.
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Segundo Cunha e Guerra (2011), na avaliação da altura de onda

conta a caracterização de altura significativa, definida como sendo a média das alturas de um 

terço das ondas mais altas. No caso da área em estudo, a maior altura de onda foi de 2,38 m 

significativa de 1,78 m, ou seja, para a área em estudo (Ponto 03) observou

ondas de 2,38 m, numa condição de altura significativa de 1,78 m. 

A partir do mês de novembro as alturas das ondas apresentaram

estas, diferentes dos meses anteriores. Isso se dá devido à

de estabilidade das condições meteorológicas atuantes na zona costeira 

Nordeste entre dezembro e março, ou seja, na estação de verão. Estudos do 

evidenciam que para esse período há uma tendência à estabilidade climática, na qual a média 

de dos ventos diminui. Nesse caso, observou-se que o vento foi um agente 

bastante eficaz no comportamento da altura das ondas verificadas durante a pesquisa.

-se uma sazonalidade atmosférica das massas de ar predominantes 

de SE, nas quais durante o período de inverno, as velocidades do vento (linhas de máxima e 

as maiores oscilações de picos, influenciando na formação de ondas mais altas, 

quentemente com mais energia, enquanto que no período de verão

de velocidade permanecendo na maior parte do tempo dentro de uma faixa mais estável 

quando também influenciam a formação de ondas menores e portanto, com menos energia.  

Embora oficialmente haja no Brasil, períodos pré-definidos para

inverno e do verão, isso não pode ser tomado como regra uma vez que em anos atípicos, 

cas regionais ou globais podem eventualmente antecipar ou retardar 

dessas estações, especialmente na Região Nordeste do país (Figura 

Relação entre altura de onda e energia produzida pela velocidade do vento.
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) deve-se levar em 

conta a caracterização de altura significativa, definida como sendo a média das alturas de um 

terço das ondas mais altas. No caso da área em estudo, a maior altura de onda foi de 2,38 m 

ara a área em estudo (Ponto 03) observou-se 

A partir do mês de novembro as alturas das ondas apresentaram-se com visíveis 

Isso se dá devido à tendência 

icas atuantes na zona costeira leste da região 

Estudos do INPE (2013) 

stabilidade climática, na qual a média 

se que o vento foi um agente 

bastante eficaz no comportamento da altura das ondas verificadas durante a pesquisa. 

ca das massas de ar predominantes 

, as velocidades do vento (linhas de máxima e 

as maiores oscilações de picos, influenciando na formação de ondas mais altas, 

verão os ventos diminuem 

dentro de uma faixa mais estável 

quando também influenciam a formação de ondas menores e portanto, com menos energia.   

para início e término do 

inverno e do verão, isso não pode ser tomado como regra uma vez que em anos atípicos, 

cas regionais ou globais podem eventualmente antecipar ou retardar o 

egião Nordeste do país (Figura 3.9) 
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3.3.2- Período de Onda (T

 

A metodologia utilizada nesse monitoramento seguiu os procedimentos propostos por 

Muehe (2011), mencionados anteriormente no capítulo II, 

gráfico de período de onda (T), (Figura 3.10

registrado no mês de junho e, o 

Figura 3.10: Gráfico do período de
Meses de junho de 2012 a maio de 2013.
 

Após uma correlação entre os gráficos de altura e período de onda, ficou evidente que 

para os meses de estabilidade climática (novembro a maio) quando ocorre uma redução da 

velocidade dos ventos, há para o referido ponto, uma relação inversa de proporcionalidade,

indicando que quanto menor a altura de onda, mais lenta foi passagem entre uma onda e outra, 

ou seja, maior foi o período entre elas. 

No entanto, fenômeno inverso ao acima descrito ocorre entre os meses de julho e 

outubro quando as variações climáticas se 

direção e no aumento da velocidade dos ventos. Consequentemente tais fatores influenciam o 

comportamento da massa líquida no ambiente marinho adjacente, proporcionando maiores 

alturas e período mais curtos en

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN  (Chacon, A., F.

Monitoramento da Dinâmica Costeira da Praia de Ponta Negra 

6,12
7,01

5,98 6,03

8,77

7,11 7,41 7,11
7,92

Período de onda (T)

T) 

A metodologia utilizada nesse monitoramento seguiu os procedimentos propostos por 

Muehe (2011), mencionados anteriormente no capítulo II, do qual resultou na confecção do 

eríodo de onda (T), (Figura 3.10). O período com menor valor foi de 5,27 

registrado no mês de junho e, o de maior valor foi com 8,77 s, ocorrido no mês de novembro.

eríodo de ondas na Praia de Ponta Negra, Ponto 03, próximo do Hotel Plaza. 
Meses de junho de 2012 a maio de 2013. 

correlação entre os gráficos de altura e período de onda, ficou evidente que 

para os meses de estabilidade climática (novembro a maio) quando ocorre uma redução da 

velocidade dos ventos, há para o referido ponto, uma relação inversa de proporcionalidade,

ndicando que quanto menor a altura de onda, mais lenta foi passagem entre uma onda e outra, 

ou seja, maior foi o período entre elas.  

No entanto, fenômeno inverso ao acima descrito ocorre entre os meses de julho e 

outubro quando as variações climáticas se tornam mais frequentes, incidindo mais forte na 

direção e no aumento da velocidade dos ventos. Consequentemente tais fatores influenciam o 

comportamento da massa líquida no ambiente marinho adjacente, proporcionando maiores 

alturas e período mais curtos entre uma onda e outra. 
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7,92

6,09 6,31

A metodologia utilizada nesse monitoramento seguiu os procedimentos propostos por 

do qual resultou na confecção do 

). O período com menor valor foi de 5,27 s 

ocorrido no mês de novembro.  

 
 
 

onto 03, próximo do Hotel Plaza. 

correlação entre os gráficos de altura e período de onda, ficou evidente que 

para os meses de estabilidade climática (novembro a maio) quando ocorre uma redução da 

velocidade dos ventos, há para o referido ponto, uma relação inversa de proporcionalidade, 

ndicando que quanto menor a altura de onda, mais lenta foi passagem entre uma onda e outra, 

No entanto, fenômeno inverso ao acima descrito ocorre entre os meses de julho e 

tornam mais frequentes, incidindo mais forte na 

direção e no aumento da velocidade dos ventos. Consequentemente tais fatores influenciam o 

comportamento da massa líquida no ambiente marinho adjacente, proporcionando maiores 
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3.3.3- Deriva Litorânea 

 

Para a medição da capacidade de velocidade da corrente de deriva litorânea 

da metodologia aplicada por Silveira (2002); Tabosa (2002); 

gerou resultados expressos em

julho obteve a maior velocidade

sedimentar. O mês de abril 

uma tendência de transporte sedimentar menos expressivo

 

Figura 3.11: Gráfico de Velocidade
junho de 2012 a maio de 2013. Ponto 03, próximo ao Hotel P

 

Para estimar o volume de material transportado pela corrente

utilizou-se a equação estabelecida por Komar
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medição da capacidade de velocidade da corrente de deriva litorânea 

da metodologia aplicada por Silveira (2002); Tabosa (2002); Lima (2004)

ssos em um gráfico (Figura 3.11). Ficou evidenciado que 

velocidade da corrente com 0,58 m/s, indicando assim, maior transporte 

de abril teve a menor velocidade da corrente (0,15 

transporte sedimentar menos expressivo.  

Velocidade da corrente de deriva litorânea da praia de Ponta Negra. Meses de 
junho de 2012 a maio de 2013. Ponto 03, próximo ao Hotel Plaza. 

o volume de material transportado pela corrente longitudinal

a equação estabelecida por Komar (1983) in CUNHA e GUERRA (2011):

Q= 3,4     

é a energia da onda expressa pela relação: 

   

a densidade da água do mar (1022,34 Km/m, segundo

é o ângulo de incidência da onda, e  é a velocidade do grupo de 

0,21 0,23

0,37 0,39
0,32

0,22 0,26
0,18

Velocidade da Corrente 
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medição da capacidade de velocidade da corrente de deriva litorânea utilizou-se 

Lima (2004) e Nunes (2005) e 

). Ficou evidenciado que o mês de 

com 0,58 m/s, indicando assim, maior transporte 

 m/s), indicando, pois, 

 

raia de Ponta Negra. Meses de 

longitudinal no Ponto 03, 

GUERRA (2011): 

/m, segundo INPH 1981, apud 

é a velocidade do grupo de 

0,26

0,15 0,17
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ondas. Porém, em águas rasas o valor de (n) se reduz a 1, passando a ser expressa pela 

fórmula: 

 

� �  ���2�
� 

Dessa maneira entende-se que para o cálculo do volume do material transportado, 

temos que calcular primeiramente, a energia da onda (�) e a celeridade (�). 

 

Assim, de acordo com as médias dos dados obtidos, temos os seguintes valores: 

 

Altura significativa de onda �
 = 1,18 m 

 

Ângulo de incidência da onda αb = 7,07°  

  

Para a Energia de onda E = 1742,57 joule/ m² 

 

E para o cálculo da celeridade temos: C = 4,81 m/s 

 

Ficando, portanto um volume de material transportado (Q) correspondente a: 

 

Q = 3.476 m³/dia ou 104.280 m³/m 

 

Para a área em estudo, a estimativa do volume de sedimento transportado foi de 

104.280 m³/m, que corresponde ao valor médio dos dados coletados nas 13 observações 

realizadas em campo. No entanto, vale frisar que a utilização dessa equação não objetiva 

calcular o volume de sedimento transportado em função de projetos de engenharia portuárias 

ou similares, mas sim, para comparações relativas às oscilações laterais de transporte de 

material carreados pela deriva litorânea na área do ponto estudado (CUNHA e GUERRA, 

2011). 

Interessante destacar nessa compreensão da hidrodinâmica é a ação dos ventos, visto 

ser este, um agente externo atuante na dinâmica praial. É notório o predomínio dos ventos de 

Sudeste (Figura 3.12), cuja distribuição da frequência está compreendida entre 3,6 e 5,7 m/s, o 

que corresponde a 45,5% dos ventos predominantes configurados como ventos Alísios de 

Sudeste. A posição geográfica do Rio Grande do Norte, próximo à linha do Equador 
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proporciona o recebimento desses ventos, os quais se tornam mais intensos entre agosto e 

outubro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Direção dos ventos no período de junho de 2012 a maio de 2013. Distribuição e classe da 
frequência de velocidade dos ventos no mesmo período. 
Fonte: Estação Meteorológica da UFRN- 2012/2013. 
 

3.4- Topografia Praial dos Pontos 01; 02 e 03 

 

  A dinâmica costeira, que condiciona as feições do arcabouço geomorfológico da linha 

de costa, é a principal responsável pelo desenvolvimento das praias arenosas e pelos 

processos de erosão, que ocorrem na faixa litorânea Potiguar. Em toda região costeira o perfil 

topográfico da praia varia com o ganho e a perda de sedimentos, ocasionado pela energia das 

ondas que alterna entre fases de engordamento e de tempestade (CUNHA, 2004). As 

diferenças de nível entre os pontos foram medidas através de leituras em visadas horizontais 

com um nível topográfico e uma régua, posteriormente os dados foram processados no 

software Excel, calculadas as cotas dos pontos visados (Figura 3.13), e confeccionados os 

gráficos, tendo o mês de junho (linha tracejada) como base para as correlações com os meses 

posteriores. 

Velocidade 
do vento 
(m/s) 

Classe de Ventos e % de Distribuição da Velocidade 
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Figura 3.13: Ortofoto de localização com identificação dos pontos monitorados nas fotos. 

Fonte: Ortofotos IDEMA 2005. Fotos: Rafael Victor – 2012 
 

3.4.1- Ponto 01 

 

 Os meses de junho, julho, agosto, agosto II e setembro, apresentaram uma 

homogeneidade topográfica no perfil (Figura 3.14), com retirada mais representativa de 

sedimentos a partir dos 40 m de distância para o mês de agosto II. Vale atentar para a 

particularidade do mês de junho, no qual o perfil se estendeu até os 90 m, indicando uma 

retração da lâmina d’água. 
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PONTO 01 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Gráfico do Perfil Ponto 01: meses de junho; julho; agosto; agosto II e setembro. 

 

 Comparando outubro e novembro com junho, percebeu-se pouca alteração no perfil 

praial (Figura 3.15) com leve rebaixamento entre as distâncias de 15 a 20 m. Outra 

comparação cabível é a largura do perfil que para os referidos meses foi reduzida em mais de 

20 m, evidenciando um avanço da lâmina d’água. Ao comparar-se dezembro a junho, 

percebeu-se uma intensa movimentação sedimentar, evidenciada por uma elevação maior que 

1 m na topografia, o que não foi confirmado no mês seguinte janeiro, pois este mês se 

configurou com redução do seu perfil, assemelhando-se aos meses anteriores, (novembro e 

outubro), demonstrando oscilações intensas de acreção e rebaixamento sedimentar. 
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PONTO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.15: Gráfico do Perfil Ponto 01: meses de junho; outubro; novembro; dezembro e janeiro. 

 

Comparou-se fevereiro ao mês de junho, e observou-se no intervalo entre 5 e 15 m de 

distância um cenário deposicional, que voltou a apresentar essa mesma característica aos 40 m 

de distância. Por fim, foram analisados os meses de março, abril e maio sendo estes os 

últimos meses de coleta de dados com relação ao mês de junho. O que chama atenção nos 

meses de março e abril é o rebaixamento do perfil na Antepraia a partir dos 45 m. 

Comportamento diferenciado para esse mesmo trecho teve o mês de maio, que apresentou um 

acréscimo sedimentar.  Ainda no mês de abril, percebeu-se que nos 15 m de distância o perfil 

apresentou uma depressão tipo calha, retornando essa mesma feição após os 45 m, já na 

Antepraia. Outra particularidade interessante é o mês de maio, que teve o perfil que mais se 

aproximou em comprimento do mês base junho (Figura 3.16).   
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PONTO 01 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 3.16: Gráfico do Perfil Ponto 01: meses de junho; fevereiro; março; abril e maio. 

 

3.4.2- Ponto 02 

 

 Comparando os meses de julho; agosto; agosto II e setembro a junho percebeu-se um 

rebaixamento em praticamente todo o perfil praial, chegando até mais de 50 cm de altura. 

Característica também relevante é a homogeneidade das distancias dos perfis, todos com 

tamanhos superiores a 80 m, demonstrando uma zona de Estirâncio proeminente (Figura 

3.17).  
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PONTO 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 3.17: Gráfico do Perfil Ponto 02: meses de junho; julho; agosto, agosto II e setembro. 
 
 
 O mês de outubro se apresentou na sua predominância com rebaixamento do perfil em 

relação a junho, principalmente a partir dos 35 m de distância e essa característica se confirma 

ao longo dos meses seguintes novembro e dezembro. Já o mês de janeiro apresentou logo nos 

primeiros metros uma acreção sedimentar de mais de 50 cm, voltando a se assemelhar com o 

mês base (junho) logo em seguida. Já a partir dos 30 m de distância o mês de janeiro 

apresentou um rebaixamento topográfico de aproximadamente 1 m. Essas características são 

típicas do período de alta energia de onda proveniente de chuvas e ventos mais fortes que 

ocorrem esporadicamente nessa época do ano. Vale destacar a redução do perfil de dezembro, 

evidenciando o avanço da lâmina d’água (Figura 3.18).  
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PONTO 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Figura 3.18: Gráfico de Perfil Ponto 02: meses de junho; outubro; novembro; dezembro e janeiro. 

 

Todos os meses seguintes quando comparados a junho se mantiveram uniformes com 

modelados muito parecidos, exceto o mês de maio que na distancia dos 10 m iniciais, o 

Estirâncio se configurou deposicional. No entanto, os referidos meses apresentaram a partir 

do Estirâncio inferior, variações com rebaixamentos, tendo fevereiro como o mês que obteve 

maior redução na altura da massa sedimentar de aproximadamente 50 cm (Figura 3.19). 
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    Figura 3.19: Gráfico do Perfil Ponto 02: meses de junho, fevereiro; março, abril e maio. 

 

Interessante destacar exclusivamente no Ponto 02 a correlação existente entre a largura 

do Estirâncio, seu baixo ângulo de inclinação e a inexistência do Pós-praia. Pois, neste caso, 

esse conjunto de fatores (Figura 3.20), indicou uma zona de Estirâncio praticamente sem 

inclinação, o que implica na formação de processos erosivos na interface continente/ambiente 

praial, uma vez que, ondas e marés, nesse caso, por não perderem força nem velocidade 

avançam em direção ao continente e não encontrando maiores obstáculos, atingem tanto obras 

antropogênicas (calçadão) quanto as formações do relevo. Tal fato fica evidente para o 

referido Estirâncio nos meses de junho, julho, agosto, dezembro, fevereiro, março e maio que 

se configuraram com larguras acima de 60 m e com baixos ângulos de inclinação. 
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Figura 3.20: Gráfico da relação largura

 

3.4.3- Ponto 03  

 

Analisando os dado

os meses de julho, agosto, agosto II apresentaram perfis semelhantes até a 

A partir daí o perfil de julho foi 

topográfico de 1 m aproximadamente a partir dos 45 m de distância

os 25 m de distância apresentou uma redução de quase 2 m na altura da massa sedimentar

voltando a acrescer a partir dos 35 m de distancia, formando calhas e bancos respectiva

Todas esses correlações são com relação ao mês base (junho)

Vale ressaltar que nesse ponto, os perfis analisados não se comportaram, em termos de 

comprimento com relação ao mês base (junho), evidenciando um avanço da lâmina d’água.
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Gráfico da relação largura (m), inclinação (°) do Estirâncio no Ponto 02.

os dados do Perfil 03 (Figura 3.21), percebeu-se que com relação à j

meses de julho, agosto, agosto II apresentaram perfis semelhantes até a 

erfil de julho foi de acreção e o de agosto II se configurou 

de 1 m aproximadamente a partir dos 45 m de distância. Já o mês de 

os 25 m de distância apresentou uma redução de quase 2 m na altura da massa sedimentar

voltando a acrescer a partir dos 35 m de distancia, formando calhas e bancos respectiva

Todas esses correlações são com relação ao mês base (junho).   

Vale ressaltar que nesse ponto, os perfis analisados não se comportaram, em termos de 

comprimento com relação ao mês base (junho), evidenciando um avanço da lâmina d’água.
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stirâncio no Ponto 02. 

e que com relação à junho, 
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e o de agosto II se configurou com rebaixamento 
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voltando a acrescer a partir dos 35 m de distancia, formando calhas e bancos respectivamente. 

Vale ressaltar que nesse ponto, os perfis analisados não se comportaram, em termos de 

comprimento com relação ao mês base (junho), evidenciando um avanço da lâmina d’água. 

65 65

90

4
8 6

Largura e Inclinação do Estirâncio

)



Dissertação de Mestrado – PPGe/UFRN  (Chacon, A., F., 2013)               |83 

 

Monitoramento da Dinâmica Costeira da Praia de Ponta Negra – Natal/RN 

 

 

PONTO 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3.21: Gráfico do Perfil Ponto 03: meses de junho; julho; agosto; agosto II; setembro. 

 

 Comparando-se junho aos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, todos 

eles se apresentaram com acréscimo sedimentar a partir dos 25 m de distância, em maior ou 

menor extensão (Figura 3.22). O perfil de maior deposição foi o de dezembro chegando a um 

acréscimo superior a 2 m de altura. Já o perfil de deposição intermediária foi o do mês de 

novembro com um acréscimo pouco maior que 1 m de altura, e, por fim os meses de outubro 

e janeiro também se configuraram como deposicionais, porém com menor expressividade. 
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Todos esses perfis também como os descritos anteriormente, apresentaram-se com distâncias 

reduzidas com relação a junho, evidenciando um avanço da lâmina d’agua. 
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     Figura 3.22: Gráfico do Perfil Ponto 03: meses de junho; outubro; novembro; dezembro e janeiro. 

 

 Os meses de fevereiro, março, abril e maio foram de rebaixamento se comparados a 

junho, com destaque para o mês de maio apresentando uma retirada de aproximadamente 1 m 

no intervalo de 10 a 20 m de distância. A partir dos 25 m de distância, os perfis se 

configuraram deposicionais com certa homogeneidade (Figura 3.23).  
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     Figura 3.23: Gráfico de Perfil do Ponto 03: meses de junho; fevereiro; março; abril e maio. 

 

3.5- Ciclo Anual Comparativo dos Perfis 

 

A evolução anual dos perfis do Ponto 01 se configurou como sendo de acreção 

sedimentar para o primeiro semestre (junho a dezembro), principalmente no compartimento 

praial do Estirâncio, ao passo que nos meses subsequentes houve uma retirada gradual de 

massa sedimentar, demonstrando que no contexto geral analisado houve uma tendência da 

topografia nesse ponto retornar ao perfil inicial da praia obtido em junho.   

Analisando o Ponto 02, observou-se que para o primeiro semestre o cenário foi de 

rebaixamento do perfil, a partir dos 15 m de distância. Comportamento esse não verificado 
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para o semestre seguinte, uma vez que houve uma acreção em praticamente todo o arco praial 

do referido ponto, demonstrando que ao longo do período anual estudado, a topografia 

também teve uma tendência de retornar ao mesmo estado encontrado em junho de 2012. 

Verificando a topografia do Ponto 03, os seis primeiros meses demonstraram um 

intenso acúmulo sedimentar em torno de 2 m, que paulatinamente foi sendo retirado no 

decorrer dos meses seguintes, confirmando num primeiro momento, um retorno à topografia 

verificada no primeiro mês coletado. Porém, no estudo do ciclo comparativo anual, o perfil 

desse ponto se configurou no geral como sendo de pequeno acréscimo sedimentar.  

Dessa forma o ciclo evolutivo da face praial foi condizente com as variações sazonais 

de perfis de praia de inverno e verão, ou seja, mesmo em um ambiente de balanço sedimentar 

negativo, o perfil tende a se assemelhar na mesma estação climática, embora o volume 

sedimentar seja menor (Figura 3.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: Gráfico do ciclo comparativo erosivo/deposicional de todos os pontos monitorados (P01; 
P02 e P03) no período de junho de 2012 a maio de 2013. 
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3.6- Estado Morfodinâmico da Praia (Parâmetro de Dean) 

 

Tentativas de prever a resposta morfológica de uma praia às condições oceanográficas 

tornou-se objeto de estudo desde as primeiras constatações das modificações cíclicas do 

ambiente praial (MUEHE, 1998).  

Entre os diversos modelos e índices do estado morfológico, o mais aceito 

mundialmente é o proposto pela Escola Australiana de Geomorfologia que estabelece o 

Parâmetro de Dean, a partir da fórmula (Ω = �
/  � �T), como a investigação mais tangível 

para a compreensão do comportamento da praia. Mesmo sendo criado para a análise em micro 

marés, os estudos em áreas de amplitudes de marés mais acentuadas, utilizam a mesma 

fórmula por não haver referências estabelecidas para esses casos.  Nesse modelo, que inclui a 

morfologia da zona de arrebentação e surfe, foram identificados, além de dois estados 

morfodinâmicos extremos, conhecidos como dissipativo e refletivo, também foram 

encontrados estados de formas intermediárias (MUEHE, 1998). Conforme os modelos de 

Wright e Short (1984, apud GUERRA e CUNHA, 2009) pode-se estabelecer uma 

classificação entre os estados morfodinâmicos da praia (Tabela 3.1): 

 

Estado Ω Desvio Padrão 

Refletivo (REF) erosivo ≤ 1,5 — 

Terraço de Baixa Mar (TBM) 2,4 0,19 

Bancos Transversais (BT) 3,15 0,64 

Banco e Praia de Cúspides (BCP) 3,5 0,76 

Banco e Calha Longitudinal (BCL) 4,7 0,93 

Dissipativo (DIS) deposicional > 5,0 — 

Tabela 3.1: Classificação dos estados morfodinâmicos da praia, segundo Parâmetro de Dean. 
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Após a compreensão desses parâmetros, percebeu-se que para o Ponto 03 da praia de 

Ponta Negra, os resultados obtidos (Tabela 3.2) foram os seguintes: 

Tabela 3.2: Classificação do Parâmetro de Dean, segundo Wright e Short (1984) para o Ponto 03 – 
Praia de Ponta Negra, no período de junho/2012 a maio/2013. 
 
 
 

O estado dissipativo da praia é caracterizado por zonas de arrebentação largas, com 

correntes de retorno praticamente inexistentes, suas ondas possuem forte energia, o gradiente 

topográfico apresenta baixa declividade e as frações granulométricas são caracterizadas como 

finas (CALLIARI, et al, 2003). No caso da área de estudo, o Ponto 03 da praia de Ponta 

Negra, esse estado dissipativo foi percebido para os meses de junho, julho, agosto, agosto II, 

setembro, outubro e dezembro (Figura 3.25). 

 

 

 

 

PONTO 03 Parâmetro de Dean (Ω) Classificação de Dean 

05/jun/12 8,7 DIS 

04/jul/12 14,9 DIS 

02/ago/12 7,9 DIS 

31/ago/12 7,6 DIS 

30/set/12 12,8 DIS 

29/out/12 12,3 DIS 

29/nov/12 1,4 REF 

28/dez/12 5,7 DIS 

25/jan/13 3,8 INT (BPC) 

28/fev/13 3,2 INT (BPC) 

28/mar/13 2,5 INT (TBM) 

25/abr/13 1,2 REF 

25/mai/13 4,4 INT (BCL) 
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Figura 3.25: Correlações do parâmetro de Dean com os dados obtidos nos meses de junho (mês base), 
julho, agosto, agosto II, setembro, outubro e dezembro. 

 

Já o estado morfodinâmico intermediário apresenta bancos e cúspides, a declividade é 

considerada moderada, as ondas do tipo mergulhante são as predominantes e sua 

granulometria se apresenta com predominância de areia média (CALLIARI, et al, 2003). Para 

a área de estudo os meses que apresentaram esse comportamento foram janeiro, fevereiro, 

março e maio (Figura 3.26).  

 

 

Figura 3.26: Correlações do parâmetro de Dean com os dados obtidos nos meses de junho (mês base), 
janeiro, fevereiro, março e maio. 
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O estado refletivo se configura com grande declividade praial e com tamanhos de 

grãos também maiores. A zona de surfe é reduzida e as ondas impactam diretamente na face 

da praia. Para esse estado praial há uma maior sensibilidade a poluição devido a sua baixa 

capacidade de dispersão de contaminantes (CALLIARI et al, 2003). Para o Ponto 03 esse 

comportamento foi percebido apenas nos meses de novembro e abril (Figura 3.27).  

 

 

Figura 3.27: Correlações do parâmetro de Dean com os dados obtidos nos meses de junho (mês base), 

novembro e abril. 

 

3.7- Classificação Sedimentológica 

 

O entendimento dos processos deposicionais de sedimentos no ambiente costeiro está 

intrinsecamente condicionado as características granulométricas das partículas obtidas nas 

análises laboratoriais e aquelas observadas em campo. Assim, após cada análise, os atributos 

texturais obtidos dos sedimentos refletem padrões de comportamento espacial dos agentes 

morfodinâmicos (ventos, marés, regime de ondas, correntes de marés, tempestades), sendo 

suas variações sazonais de energia, produtoras de parâmetros estatísticos indicadores da 

dinâmica existente no ambiente.  

Determinadas propriedades físicas dos sedimentos como o tamanho e a forma são 

fundamentais para estudar a dinâmica sedimentar. A granulometria também contribui para o 
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estudo dessa dinâmica, pois determina a dimensão das partículas que constituem as amostras. 

Para Suguio (1973) a granulometria significa atribuir medida de tamanho aos grãos, sejam de 

origem natural ou artificial, e nesse contexto, torna-se uma ferramenta de grande valia, pois 

permite estabelecer deduções e parâmetros sobre diversas variáveis dos componentes 

sedimentares no tocante a origem, transporte, agente mobilizadores e ambientes 

deposicionais. 

Neste trabalho, a distribuição estatística das classes granulométricas dos sedimentos 

foi efetuada através do programa SAG – Sistema de Análises Granulométricas, desenvolvido 

pela UFF- Universidade Federal Fluminense (apud, DIAS e FERRAZ, 2004), que distribui a 

granulometria dos sedimentos arenosos segundo a classificação Textural de Folk, fornecendo 

também parâmetros com dados estatísticos de Média, Mediana, Grau de Selecionamento, dos 

grãos, Assimetria, Curtose e Curtose nominal além de gráficos de Barras (% de Frequência) e 

de Curva de Frequência Cumulativa. 

No entanto, embora o SAG forneça dados relevantes no contexto da granulometria dos 

sedimentos, neste trabalho utilizou-se como critério de escolha, apenas os dados de 

Classificação por Frequência Simples (% do tipo de areia predominante), e o Grau de 

Classificação Textural de Folk, (Selecionamento) uma vez que esses parâmetros permitiram 

uma avaliação das diferentes granulometrias quanto ao seu comportamento deposicional nos 

três ambientes praiais.  

Entre junho de 2012 e maio de 2013, obteve-se nos Pontos 01, 02 e 03, um total de 

102 amostras coletadas, de acordo com a compartimentação (Antepraia, Estirâncio e Pós-

praia), existente no momento da coleta, nos referidos pontos de estudo da praia de Ponta 

Negra.  

 

3.7.1- Significado do Parâmetro Grau de Selecionamento (Folk) 

 

  As oscilações diárias das marés, energia de ondas, intensidade e direção dos ventos, 

correntes marinhas, são fenômenos que associados às condições do momento climático e a 

topografia praial adjacente promovem gradientes de alta e baixa energia favorecendo, 

consequentemente, a acreção e/ou erosão de sedimentos na orla em determinados períodos, o 

que certamente contribuem para as variações no tamanho e seleção dos grãos envolvidos nos 

diferentes compartimentos da praia. 
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Segundo Davis Jr. e Fitzgerald (2004), os sedimentos de granulometria mais fina 

(lamas) ao serem revolvidos pela energia das ondas, tendem a se acumular em ambientes de 

baixa energia de onda, enquanto que os sedimentos arenosos, por serem mais pesados tendem 

a ser transportados e acumulados em compartimentos praiais nos quais a energia das ondas é 

frequentemente mais alta.  

No entanto, quando ocorrem os eventos de tempestade, as intensas agitações das ondas 

comumente evidenciam alterações na seleção deposicional dos grãos, ou seja, sedimentos com 

tamanhos similares se alternam de compartimento praial segundo o gradiente de energia 

exercido pela intensidade dos temporais sobre as ondas em dado momento. 

Selecionamento ou grau de seleção das partículas conforme Folk e Ward (1957, apud 

CHAVES, 2005) correspondem a uma medida de dispersão das amostras relativo ao desvio 

padrão (σ) destas, na distribuição de tamanho no total amostrado. Assim, sedimentos com 

grãos bem selecionados tendem a uma pequena dispersão de suas granulometrias. No 

ambiente praial a intensidade da agitação sofrida pelos sedimentos, implica na separação 

diferencial por tamanho das partículas, refletindo consequentemente, as características de 

mobilidade e deposição decorrentes da energia de ondas, força, velocidade e direção das 

correntes marinhas atuantes. 

Para atribuir valores à medida (Phi = Φ) de seleção granulométrica dos sedimentos 

Folk e Ward (1957, apud CHAVES, 2005), elaboraram, para efeito de cálculos, a seguinte 

expressão associada a uma escala de valores de Phi dada por: 

 

 I = SELECIONAMENTOح

 I = Φ 84 – Φ 16/4 + Φ 95 – Φ 5/6,6ح

< 0,35 - Muito bem selecionado 

3,35 a 0,50 Bem selecionado 

0,50 a 1,00 Moderadamente selecionado 

1,00 a 2,00 Mal selecionados 

2,00 a 4,00 Muito mal selecionado 

> 4,00 Extremamente mal selecionado 
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3.7.2- Granulometria Ponto 01 

 

No Ponto 01 o tipo de sedimento predominante na Antepraia foi areia muito fina 

(84,21%), muito bem selecionada (junho, julho, agosto, agosto II setembro e outubro), 

variando para areia com cascalho esparso moderadamente selecionada (jan.), a areia com 

cascalho esparso muito bem selecionada (fev.). Esse alto percentual de areia muito fina é 

influenciado provavelmente pela presença do promontório ao largo do ponto estudado, o qual 

atua como mitigador da força das correntes marinhas vindas do sul, dissipando 

consequentemente a energia de onda no local.  

Importante destacar os meses de janeiro e fevereiro de 2013, que ao contrário dos 

outros meses apresentaram cascalho nesse compartimento específico (Antepraia). Essa 

particularidade pode ser atribuída há um maior alcance das marés sobre restos de alvenaria de 

um antigo muro de arrimo construído para a contenção do avanço do mar e proteção da 

encosta dunar (Figura 3.28). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.28: Muro de proteção erguido para mitigar os efeitos erosivos das marés sobre a encosta  
dunar, próximo ao Ponto 01 estudado. Foto: Rafael Victor – 2012 
 
 

Outra possibilidade para essa presença de cascalho seria o próprio movimento natural 

de vai-e-vem das marés, provocando a retirada de sedimentos superficiais mais finos, 
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deixando em evidência camadas, antes sobrepostas, apresentando atualmente, materiais 

arenosos mais grossos. 

Para o Estirâncio do mesmo ponto, o tipo de sedimento predominante foi areia fina 

(85,04%), bem selecionada, demonstrando como no compartimento anterior, pouca 

movimentação sedimentar devido à baixa dinâmica de ondas. Apenas no mês de abril e de 

novembro verificou-se uma mudança com relação ao tipo de grão, sendo estes classificados 

como areia média, bem selecionada e areia grossa com cascalho esparso respectivamente, 

demonstrando para esses meses uma intensificação da dinâmica de transporte sedimentar.  

Já o Pós-praia do referido ponto nos meses de março e abril (Figura 3.29) se 

configurou como inexistente evidenciando um maior alcance das marés de sizígia. O tipo 

predominante de sedimento foi a areia média (91,4%), porém, analisando a seleção dos grãos 

observou-se certo equilíbrio, pois seis das coletas realizadas (junho, agosto, agosto II, 

dezembro, janeiro, fevereiro) tiveram partículas moderadamente selecionadas, enquanto nos 

outros meses (julho, setembro, outubro, novembro, fevereiro e maio) a seleção obtida dos 

grãos foi de areia bem selecionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.29: Proximidades do Ponto 01 cujo contorno em vermelho identifica a interface 
estirâncio/duna na qual se observa a inexistência do compartimento Pós-Praia devido ao avanço da 
maré para os meses de março e abril /2013. Foto: Moacir Paulo de Sousa – 2013.  
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Ainda com referencia ao Ponto 01, nota-se então, que no compartimento do Pós-praia 

não há um alto grau de seleção das partículas, possivelmente por ser a interface mais 

aproximada das interferências antropogênicas e por estar exposto com mais facilidade ao 

transporte gravitacional de massas pelo deslizamento de sedimentos oriundo da encosta dunar 

não vegetada (Morro do Careca).  

A classificação dos sedimentos analisados encontrados nos 03 compartimentos praiais 

do Ponto 01 e seus respectivos percentuais está evidenciada na Tabela 3.3 a seguir.  
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Tabela 3.3: Classificação de Areias predominantes conforme o compartimento praial do Ponto 01 (próximo ao Morro do Careca), na Praia de Ponta Negra – 
Natal RN/2012/2013. 

PONTO – 01 
ANTEPRAIA ESTIRANCIO PÓS-PRAIA 

Frequência 
Simples 

% 
Frequência 

Simples 
Classificação de Folk 

Frequência 
Simples 

% 
Frequência 

Simples 

Classificação 
de Folk 

Frequência 
Simples 

% 
Frequência 

Simples 

Classificação 
de Folk 

Areia 
Grossa 

5,19 % 
Areia com cascalho esparso 
moderadamente selecionada 
(nov.) 

Areia 
Grossa 

6,99% 

Areia com cascalho 
esparso 

moderadamente. 
selecionada (nov.) 

Areia 
Grossa 

8,60% 
Areia grossa bem 
selecionada (set.) 

   
Areia 
Media 

7,94% 
Areia bem selecionada 

(abr.) 
Areia 
Media 

91,40% 

Areia 
moderadamente 
selecionada (jun. 
ago. ago II. dez. 
jan. e fev.) a Areia 
bem selecionada 
(jul. set. out. nov. e 
mai.) 

Areia 
Fina 

10,60 % 
Areia moderadamente selecionada 
(dez. e mar.) 

 
Areia 
Fina 

85,04% 

Areia bem selecionada 
(jun. ago II. out. dez. 
jan. fev.) a 
moderadamente 
selecionada (jul. ago. 
set. mar. mai.). 

 

Areia 
Muito Fina 

84,21% 

Muito bem selecionada (jun. jul. 
ago. ago II. set. out.) a Areia com 
cascalho esparso moderadamente 

selecionada (jan.) a Areia com 
cascalho esparso muito bem 

selecionada (fev.). 
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Esse fato, também parece ser a razão do predomínio quase total da areia média. Notou-

se ainda que os meses, nos quais a seleção dos grãos configurou-se como moderadamente 

selecionada foram aqueles de maior fluxo de pessoas próximo ao ponto de coleta de 

sedimentos, pois são meses de uma intensa atividade turística. 

 

3.7.3- Granulometria Ponto 02 

 

 Neste ponto é importante destacar a inexistência do compartimento praial Pós-praia, 

influenciando consequentemente no maior avanço das ondas durante as marés de sizígia, que 

ao ultrapassarem os “limites” atualmente impostos pelas ações antropogênicas relativos às 

mudanças temporais da interface praia-continente, provocaram o solapamento basal do 

Calçadão e, posteriormente, seu desabamento (Figura 3.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.30: A) Imagem do espraiamento marinho alcançando o Calçadão no Ponto 02; B) Destruição 
de aterro pré-existente; C) Solapamento basal com desabamento da estrutura edificada.  
Fotos: Rafael Victor – ago/2012. 
 

Os dados obtidos da classificação granulométrica para o compartimento praial 

Antepraia do Ponto 02, indicaram que o tipo de areia com mais representatividade foi a Areia 

média com 76,04%. Isso se dá possivelmente pela facilidade de movimentação sedimentar, 

A 

B 
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caracterizada por uma extensa largura do arco praial, de inclinação média pouco maior que 2° 

(Figura 3.31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31: Estirâncio do Ponto 02 com largura relativamente extensa (73,5 m ago./12), e de baixa 
inclinação que facilita o avanço progressivo de ondas quando das marés de sizígia, permitindo o 
carreamento de sedimentos de granulometrias diversas. 
Fotos: Rafael Victor – 2012 
 

Verificou-se que a facilidade de espraiamento citada anteriormente (Cap. III), foi a 

princípio, responsável pela retirada de sedimentos de um Pós-praia pré-existente, modificando 

assim a predominância sedimentar para esse compartimento. Ainda pode-se inferir que o 

próprio movimento de carreamento do material arenoso feito pelas correntes longitudinais ao 

longo do arco praial possibilitou trazer de áreas adjacentes, sedimentos de vários tamanhos, 

incluindo àqueles oriundos das obras de engenharia, modificando assim, a granulometria das 

areias ali postas inicialmente. 

Com relação à seleção dos grãos, a predominância de material moderadamente 

selecionado corroborou com as discussões sugeridas acima, visto que sem obstáculos naturais 

proeminentes (Pós-praias e Bermas), a intensidade da movimentação das ondas, oriundas das 

altas marés, provoca vigoroso revolvimento das camadas e depósitos de sedimentos pré-

existentes mais profundos, tornando bastante heterogêneas a população de partículas 

sedimentares ali postas.  
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 Já no Estirâncio, a areia que predominou foi à do tipo fina com 70,75%, e sua seleção 

variou entre bem selecionada a moderadamente selecionada, apresentando em alguns meses 

areia com cascalho esparso moderadamente selecionada, provavelmente em virtude dos 

destroços decorrentes do desabamento do calçadão. 

Um detalhe importante é a presença constante de material grosso (areia com cascalho 

esparso) em ambos os compartimentos (Antepraia e Estirâncio) do Ponto 02 estudado. Uma 

análise superficial das características (formato, angulosidades, textura, constituição) das 

partículas dos sedimentos visualizadas a olho nu, tanto no arco praial do referido ponto como 

nos fragmentos encontrados após peneiramento das amostras em laboratório, permitiram 

deduções que indicam o  desabamento das obras antropogênicas do calçadão como fonte da 

grande maioria desses sedimentos, os quais foram carreados e depositados pela força das 

correntes marinhas para áreas adjacentes ao Ponto em destaque. 

 

Todos os dados de correlação de selecionamento dos grãos do Ponto 02 podem ser 

observados na Tabela 3.4 a seguir. 
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Tabela 3.4: Classificação de Areias predominantes conforme o compartimento praial do Ponto 02 (próximo ao Hotel Ingá), na Praia de Ponta Negra – Natal 
RN 2012/2013. 

PONTO – 02 

ANTEPRAIA ESTIRANCIO 

Frequência  
Simples 

% Frequência 
Simples Classificação de Folk 

Frequência  
Simples 

% Frequência 
Simples Classificação de Folk 

Areia  
Grossa 

11,69 % 
Areia com cascalho esparso 
bem selecionada (nov.) 

Areia  
Grossa 

6,91% 
 

Areia 
Media 

76,04% 

Areia moderadamente 
selecionada (jul. ago. ago II. 
set. fev. mar. abr.). Areia com 
cascalho esparso, 
moderadamente selecionada 
(jun. dez. e jan.) 

Areia 
Media 

21,34% 
Areia bem selecionada (ago. e out.) e Areia com 
cascalho esparso moderadamente selecionada (set) 

Areia 
Fina 

12,27% 

Areia com cascalho esparso, 
moderadamente selecionada 
(set.) a Areia moderadamente 
selecionada (mai.). 

Areia 
Fina 

70,75% 

Areia variando entre bem selecionada e 
moderadamente selecionada. Os meses de junho e 
julho apresentaram Areia com cascalho esparso, 
moderadamente selecionada. 
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3.7.4- Granulometria Ponto 03 

 

 O tipo de areia que predominou no compartimento praial Antepraia foi de areia fina 

com 55,47%, porém, a areia média merece destaque, pois se configurou com 44, 53% do total 

das amostras desse compartimento. Provavelmente essa quase equiparação entre os dois tipos 

de areia se dá ou por deposição dos sedimentos de áreas adjacentes, conforme já mencionado 

no Ponto 02, ou pelo processo natural que o movimento de preamar e baixa-mar realiza, nesse 

caso, o de retirada de sedimentos dos outros compartimentos praiais em direção à Antepraia. 

A seleção de areia variou de bem selecionada a moderadamente selecionada, ambas 

acompanhadas de cascalho esparso, evidenciando um possível revolvimento das camadas de 

areia sobrepostas.  

Já no Estirâncio do Ponto 03 (Figura 3.32), a areia que predominou foi a do tipo média 

(75,84%) com material bem selecionado nos meses de agosto, outubro, janeiro e maio, 

seguidos de material moderadamente selecionado. Interessante analisar os meses de julho e 

maio que apresentaram um material muito bem selecionado, indicando uma menor agitação 

na movimentação das partículas. Em agosto II, setembro e novembro a areia apresentou-se 

com cascalho esparso, bem selecionada.  

Os Percentuais menores para esse compartimento ficaram com areia grossa bem 

selecionada contendo cascalho esparso (nov.) a areia grossa moderadamente selecionada 

(15,43%) (Abr.) e areia fina bem selecionada (dez.) com apenas 8,73%.  

O Pós-praia do Ponto 03, teve predominantemente areia média com 93,19%. 

Importante correlacionar, com relação à seleção do grão é a paridade que existiu entre a areia 

bem selecionada nos meses de setembro, outubro, dezembro e janeiro e o cascalho esparso 

para junho, agosto II, fevereiro, março e abril, demostrando assim meses de calmaria com 

pouca agitação dos grãos e meses de dinâmica sedimentar intensa. O restante do percentual 

(6,81%) ficou com a areia fina. 

Por fim vale ressaltar que além da dinâmica natural de transporte e deposição 

sedimentar para os Pontos 02 e 03, o revolvimento de camadas arenosas feitas por escavação 

mecânica decorrente das obras de contenção tanto no Pós-praia quanto no Estirâncio 

contribuiu para a variação granulométrica, modificando as características sedimentológicas 

condizentes a cada compartimento praial. 
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       Figura 3.32: Parte do Estirâncio do Ponto 03, mostrando a diversidade de sedimentos no  
       local,  com intenso processo de revolvimento do fundo arenoso pela energia das ondas. 
       Foto: Rafael Victor – ago/2012 
 
 
 
 
 
Todos os dados de correlação de selecionamento dos grãos do Ponto 03 podem ser observados 
na Tabela 3.5 a seguir. 
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Tabela 3.5: Classificação de Areias predominantes conforme o compartimento praial do Ponto 03 (próximo ao Hotel Plaza) na Praia de Ponta Negra – Natal 
RN 2012/2013.  

PONTO – 03  

ANTEPRAIA ESTIRANCIO PÓS-PRAIA 

Frequência 
Simples 

% 
Frequência 

Simples 

Classificação de 
Folk 

Frequência 
Simples 

% 
Frequência 

Simples 

Classificação 
de Folk 

Frequência 
Simples 

% 
Frequência 

Simples 

Classificação 
de Folk 

Areia 
Media 

44,53% 

Areia de 
moderadamente 
selecionada (jun. 
out. e jan.), a 
bem selecionada 
(set. e fev.). 
Areia com 
cascalho esparso 
moderadamente 
selecionada (ago 
II). 

 
Areia 
Media 

75,84% 

Areia bem selecionada (ago. set. 
jan. e mai.) a moderadamente 
selecionada (jun. fev.). Areia 
muito bem selecionada (jul. 
mai.), e Areia com cascalho 
esparso moderadamente 
selecionada (ago II e set.). 

Areia 
Media 

93,19% 

Paridade entre Areia bem selecionada 
(set. out. dez. e jan.) e Areia com 
cascalho esparso bem selecionada 
(jun. ago II, fev. mar. e abr.). Areia 
com cascalho esparso moderadamente 
selecionada (mai.). Areia muito bem 
selecionada (ago.). 

Areia 
Fina 

55,47% 

Areia bem 
selecionada (ago. 
dez.) a 
moderadamente 
selecionada (jul., 
nov. e mai.), e 
Areia com 
cascalho esparso 
moderadamente 
selecionada (mar. 
e abr.). 
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CAPÍTULO IV – RISCOS, VULNERABILIDADES E RECUPERAÇÃ O DE PRAIA 

4.1- Ambiente Costeiro, Riscos e Vulnerabilidades 

 

Anualmente, nos mais diversos lugares, milhares de pessoas são vítimas de desastres 

naturais resultando em mortes, inúmeros feridos bem como grandes perdas econômicas e 

financeiras as localidades atingidas. Tais fatos apontam frequentemente para um crescimento e 

intensividade dos desastres naturais, bem como para um aumento da consciência e do 

envolvimento da comunidade internacional em torno do problema. Braga et al (2006), explica 

que 75% da população mundial habita em áreas que foram afetadas pelo menos uma vez por 

ciclones, enchentes, secas ou terremotos entre os anos de 1980 e 2000. 

Por ser intensamente dinâmico o ambiente costeiro requer estudos constantes sobre as 

possibilidades de riscos e vulnerabilidades dos sistemas ali pertinentes. A praia como um dos 

sistemas de alta performance, portanto, interativa entre seus componentes e a sociedade, está, 

por sua proximidade com as populações litorâneas, intrinsecamente vulnerável, pois Almeida 

(2011), esclarece que a vulnerabilidade pode ser concebida sob dois prismas: um externo 

(ambiental) e outro interno (humano), cobrindo uma extensa gama de possíveis danos e 

consequências, o que pode tornar o ambiente praial propenso a oferecer riscos a sociedade 

(Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1: Obras de engenharia na praia de Ponta Negra destruídas pela ação das marés de 
sizígia. Foto: Rafael Vitor - 2012. 
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Riscos estes, oriundos de fenômenos naturais e/ou antropogênicos, sobretudo aqueles 

advindos como respostas às práticas humanas inadequadas no âmbito do arco praial adjacente 

(Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Ações antropogênicas ambientalmente inadequadas no arco praial.  
Fonte: Rafael Vitor, 2012. 
 

Esses ambientes praiais, por apresentarem intensa dinâmica natural decorrente das 

oscilações de marés, derivações de correntes litorâneas e mudanças temporais da linha de costa, 

sofrem grandes restrições quando o alcance desses fenômenos fica limitado por ações 

antropogênicas agressivas. Essa fragilidade é mais acentuada diante de políticas públicas sem 

embasamento científico, que acabam por colocar em risco a população que faz uso desse 

ambiente e ainda transforma a praia em um cenário de intensa vulnerabilidade.  

O risco dessa inter-relação ambiente praial versus ação antropogênica se dá pela 

percepção humana, pois segundo Veyret (2007, p. 24) o risco é a “percepção de um perigo 

possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou por um indivíduo que tenha sido 

exposto a ele”. Sendo assim não há risco, a um determinado evento, se não houver a presença 

humana, seja ela direta ou indireta. Dessa forma, Almeida (2011) classifica os riscos e 

estabelece: 

• Riscos ambientais (riscos naturais e riscos naturais agravados pelo homem); 

• Riscos tecnológicos; 
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• Riscos econômicos, geopolíticos e sociais, perpassando pela questão da valorização de 

um bem, pois somente haverá risco se houver a ciência de uma perda (CASTRO et al, 

2005, p. 27). 

Essa fragilidade do ambiente praial, oriunda do próprio ciclo natural da praia ou 

proveniente das ações antropogênicas pode causar um balanço sedimentar negativo, 

principalmente em praias urbanas, como é o caso de Ponta Negra, gerando assim uma relação 

de proporcionalidade, ou seja, quanto maior for à interferência humana, desprovida de 

preocupação ambiental, maior será o risco de eventos danosos para a natureza e para a 

sociedade. 

De acordo com Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Civil 

(BRASIL, 2007), desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 

homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e 

consequentes prejuízos econômicos e sociais. A intensidade de um desastre depende da 

interação entre a magnitude do evento adverso e a vulnerabilidade do sistema e é quantificada 

em função de danos e prejuízos.  

No caso específico da praia em estudo, o desmoronamento do calçadão se configura 

como um perigo eminente à população, sendo então, o evento propriamente dito, aquele que é o 

causador dos danos (VEYRET, 2007). Esse acontecimento modificou a paisagem da praia, 

desconfigurando a beleza cênica da área com seus destroços, oferecendo riscos a população que 

frequenta a praia e ainda, prejudicando economicamente aqueles que fazem uso do espaço com 

objetivos financeiros (Figura 4.3). 

Para os moradores locais que fazem uso do espaço comum da praia para o livre 

comércio dos seus produtos seja a pesca ou atividades itinerantes das quais absorvem suas 

rendas como fonte de sobrevivência diárias, tais transformações ocasionaram uma redução no 

intercâmbio direto entre morador-turista, demonstrando uma realidade díspare do contexto 

social onde as classes menos favorecidas tendem a ser prejudicadas quando da ocorrência de 

eventos danosos ao meio ambiente, ocasionando, assim, prejuízos econômicos as várias esferas 

da sociedade, deixando evidente a relação indissociável entre ambiente e ações antropogênicas. 
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      Figura 4.3: Desmoronamento do calçadão de Ponta Negra. Foto: Rafael Vitor-2012. 
 

4.2- Erosão: Agente Transformador da Paisagem da Praia 

 

Um dos grandes agentes transformadores da paisagem de praia é a erosão costeira, que 

na sua maioria, apenas é percebida como problema quando ameaça os usos e as atividades 

humanas de forma a causar prejuízos econômicos. Entretanto, mesmo quando ela ocorre em 

locais não habitados pelo homem, deve ser motivo de preocupação, pois terrenos naturais serão 

perdidos, podendo levar ao colapso importantes ecossistemas costeiros que já foram 

comprometidos por áreas urbanizadas (SOUZA, 2009). 
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Várias são as causas da erosão costeira, elas podem ser naturais e antropogênicas 

(Quadro 4.1). 

 

 
CAUSAS NATURAIS DE EROSÃO COSTEIRA 

Morfodinâmica Praial 

Aporte sedimentar atual naturalmente ineficiente 

Dinâmica de circulação costeira 

Inversões na deriva litorânea 

Elevações do nível relativo do mar 

Fisiografia Costeira 

Presença de amplas zonas de transporte ou trânsito de sedimentos 

Evolução quaternária das planícies costeiras 

Armadilhas de sedimentos e migração lateral 

Balanço sedimentar atual negativo 

Fatores tectônicos 

CAUSAS ANTROPOGÊNICAS DA EROSÃO COSTEIRA 

Implantação de estruturas rígidas ou flexíveis, paralelas ou transversais à linha de costa 

Armadilhas de sedimentos 

Retirada de areia de praia 

Conversão de terrenos naturais da planície costeira em áreas urbanas 

Quadro 4.1: Causas naturais e antropogênicas de erosão costeira.  
Fonte: Adaptado de Souza et al 2005. 
 
 

Dentre as principais consequências da erosão costeira destacam-se (Souza 2009): 

 

• Redução na largura da praia e retrogradação ou recuo da linha de costa (se a área 

adjacente da planície costeira não for urbanizada a tendência de longo período será de 

migração transversal do perfil praial rumo ao continente; se for urbanizada, pode não 

haver “espaço” físico para essa migração); 

• Desaparecimento da zona de Pós-praia e, com o passar do tempo, da própria praia; 

• Aumento da erosão na porção a jusante dos sistemas fluviais estuarinos e, 

consequentemente, erosão em planícies de maré e manguezais, com possível alteração 

da circulação estuarina; 

• Perda de propriedades e bens públicos e privados ao longo da linha de costa; 
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• Destruição de estruturas artificiais paralelas e transversais à linha de costa construídas 

pelo homem; 

• Problemas e até colapso de sistemas de esgotamento sanitário (Figura 4.4); 

• Diminuição da balneabilidade das águas costeiras por incremento da poluição e 

contaminação de águas e sedimentos; 

• Perda de recursos pesqueiros; 

• Perda do valor paisagístico da praia e/ou da região costeira; 

• Perda do valor imobiliário de habitações costeiras; 

• Comprometimento do potencial turístico da região costeira; 

• Prejuízos nas atividades socioeconômicas da região, ligadas ao turismo e ao lazer na 

praia; 

• Artificialização da linha de costa devido à construção de obras costeiras (para proteção 

e/ou recuperação ou mitigação); 

• Gastos exorbitantes com a recuperação de praias e reconstrução da orla marítima 

(incluindo propriedades públicas e privadas, equipamentos urbanos diversos e estruturas 

de apoio náutico, de lazer e de saneamento). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4: Descarga de efluentes sanitários contendo minerais pesados (faixa escura) no estirâncio da 
Praia de Ponta Negra.  Foto: Rafael Vitor – 2012.    
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Diante do exposto, a base para uma relação harmoniosa entre as ações antropogênicas e 

o ambiente praial deve estar alicerçada no conhecimento científico, fundamentado nos 

processos morfodinâmicos, os quais possibilitam uma compreensão da relação de 

acreção/erosão da praia e auxiliam na tomada de decisões mais eficientes.  

Seria necessário ainda, estabelecer metas e ações para um planejamento territorial 

adequado, que fossem incorporadas pelas políticas públicas existentes. Neste sentido, deveriam 

ser observados os processos costeiros, os mecanismos naturais e as intervenções antropogênicas 

(Figura 4.5) responsáveis pela erosão nas praias, os possíveis impactos da elevação do NM na 

região, e o controle da ocupação de novas áreas na planície costeira.  

Uma solução para a preservação das praias e a mitigação da erosão costeira e dos efeitos 

sócio-econômicos da elevação do NM, já adotada por muitos países, é a criação de Zonas de 

Proteção12 (setback distance) (ZP) entre a praia e os primeiros equipamentos urbanos (SOUZA 

et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.5: Efeitos dos processos naturais costeiros com avanço do mar após interferência antropogênica 
Fotos: Rafael Victor, jul./ 2012. 
 
 

                                                           
12 Segundo Souza et al., (2008) a Zona de Proteção (ZP) seria uma faixa de terreno da planície costeira, paralela e 

contígua à praia, com determinada largura mínima medida a partir do limite superior da praia (planície costeira ou 

estrutura antropogênica) no sentido do continente. 
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Algumas dessas ações antropogênicas foram extremamente contraditórias, no que tange 

as tentativas mitigadoras iniciais para conter o desmoronamento do Calçadão, como por 

exemplo, a utilização de pá mecânica e retroescavadeiras que retirou material dos 

compartimentos Estirâncio e Pós-praia e ainda acumulou material na base do Calçadão. Notou-

se que essas atitudes foram totalmente desprovidas de conhecimento técnico-científico, visto 

que retirar o material arenoso da praia gera um déficit sedimentar ainda maior, sem contar que 

esse aplainamento realizado pelas máquinas torna o arco da face praial praticamente sem 

inclinação, ou seja, sem obstáculos significativos à força das marés. Essa conjugação de ações 

indevidas potencializou ainda mais os efeitos erosivos na área (Figura 4.6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Execução de obras mitigadoras contraditórias. Observa-se a retirada indevida de sedimentos 
acumulados naturalmente ao longo do tempo, desconfigurando a topografia praial, favorecendo 
consequentemente os efeitos erosivos de ondas e marés. 
Fotos: Rafael Victor – 2012. 

4.3- Recuperação de Praia 

 

Após eventos erosivos, a palavra recuperação (Figura 4.7) soa como uma possibilidade 

de retorno ao equilíbrio do ambiente praial, visto que os perfis e hábitats podem ser 

recuperados de maneiras diversas e em várias escalas, como por exemplo, modificar o uso do 

solo de modo a fornecer espaço para a natureza evoluir, reduzir a poluição proveniente de 

águas pluviais e da atmosfera e restabelecer o equilíbrio sedimentar. Esse último configura-se 

como sendo o método mais compatível ambientalmente, utilizado para de fixar áreas adjacentes 

do arco praial que sofrem ou sofreram processos de erosão, dependendo do ritmo de influxo de 

sedimentos e do grau em que tais sedimentos se assemelham aos materiais originais 

(NORDSTROM, 2010).  
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Figura 4.7: Obras iniciais de enrocamento ainda não concluídas ate o presente, que serão utilizadas para 
a recuperação do espaço de uso e ocupação humana na orla de Ponta Negra-Natal-RN.  
Foto: Moacir Paulo de Sousa - 2013 
 

 

A manutenção dos índices naturais de transporte de sedimentos pode ser onerosa, 

devido ao custo de manutenção de sistemas de transferência permanentes e da dificuldade de 

encontrar materiais de transferência adequados. O engordamento de praias é um assunto 

controverso em virtude do seu custo, tempo de eficiência e prejuízos a biota, mas esses projetos 

continuam a aumentar em número e objetivo, exigindo uma atenção cada vez maior para o seu 

potencial de uso (NORDSTROM, 2010).  
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Esse engordamento tem impactos positivos e negativos (quadro 4.2). 

 

IMPACTOS POSITIVOS 
Cria praia e duna onde não existe 

Restabelece condições para retorno de transporte eólico natural 
Protege o hábitat de dunas estáveis da erosão das ondas 

Fornece hábitat para espécies raras ou em extinção 
Fornece mais espaço para que gradientes ambientais plenos se formem e evoluam 

Protege as instalações antrópicas 
Revigora as economias locais 

Compensa os efeitos da elevação do nível do mar 

IMPACTOS NEGATIVOS 
Aumenta a turbidez e a sedimentação 

Modifica as características morfológicas e dos sedimentos superficiais das áreas de ocupação 
Altera as características granulométricas, a morfologia e o estado dinâmico das praias 

Aumenta os níveis de salinidade em sedimentos em virtude da colocação de aterros hidráulicos 
Remove áreas de alimentação e desova 

Soterra hábitats 
Altera a abundância, biomassa, riqueza, tamanho médio e composição das espécies 

Quadro 4.2: Impactos positivos e negativos de projetos para engordamento de praias 
Fonte: Adaptado de Nordstron (2010). 
 
 
 Outra solução para minimizar os processos erosivos é a diminuição da energia das 

ondas que incidem na linha de costa, sem, contudo bloquear literalmente a corrente de deriva 

litorânea, através de um sistema de quebra-ondas submerso. Vasconcelos (2005) sugere que 

esse quebra-ondas seja um recife artificial, constituído de um sistema de atrator marinho que 

utiliza sucata de pneus.  

O sistema de quebra-mares não impediria totalmente a chegada das ondas ao litoral, 

visto que parte de sua energia seria dissipada pelo recife artificial, e a parte restante seria 

propagada em direção à linha de costa. Outra vantagem do atrator é que ele possui baixo custo, 

quando comparado às outras técnicas de recuperação de praia, sem contar que auxiliaria a 

saúde pública com a utilização de pneus, impedindo a proliferação de mosquitos. E, por ser 

uma obra submersa, não causaria nenhum impacto cênico negativo ao litoral 

(VASCONCELOS, 2005). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos realizados no período de junho/2012 a maio/2013, em 03 pontos (01, 02 e 

03), distintos da praia de Ponta Negra, Natal/RN, estiveram direcionados ao monitoramento da 

dinâmica costeira daquele ambiente no tocante a obtenção de uma série de dados físicos 

(topografia, morfodinâmica do estado praial, granulometria, volume dos sedimentos 

transportados e hidrodinâmica do Ponto 03) correlacionados entre si e, que associados a 

literaturas similares pré-existentes, permitiram ao seu final tecer as seguintes considerações: 

Na correlação morfodinâmica dos perfis topográficos associados ao contexto 

sedimentológicos das amostras analisadas em laboratório, os resultados indicaram que para o 

Ponto 01 prevaleceu à dinâmica natural da praia, apresentando meses de erosividade pouco 

expressiva e maior predomínio deposicional de sedimentos arenosos, que variaram 

sequencialmente de muito finos a finos e médios, muito bem selecionados, bem selecionados e 

moderadamente selecionados, distribuídos respectivamente, conforme os compartimentos de 

Antepraia, Estirâncio e Pós-praia, evidenciando ao longo do ciclo anual um reestabelecimento 

do perfil praial.  

Os dados estão em consonância com as características do local, uma vez que o Ponto 01 

está abrigado pela presença próxima do promontório adjacente que ameniza os efeitos erosivos 

das ondas impulsionadas pelos ventos e correntes litorâneas vindas do quadrante S - SE, bem 

como o déficit sedimentar é sempre suprido e renovado pela ação gravitacional das massas 

arenosas que descem constantemente da duna (Morro do Careca). 

Já o Ponto 02, a correlação perfis topográficos –  a sedimentologia amostral configurou-

se com um déficit sedimentar, evidenciado por um Estirâncio relativamente plano (baixa 

inclinação), bastante largo e, principalmente pela inexistência de Pós-praia e Bermas, anteparos 

naturais, dissipadores da força erosiva das ondas nas marés altas. O efeito destrutivo das ondas 

tornou-se evidente pelas modificações na paisagem, tendo como fato concreto o 

desmoronamento do calçadão.  

Para as análises sedimentológicas a presença dominante foi (76,04%) de areia média 

moderadamente selecionada no compartimento de Antepraia e 12,27% de areia fina e 11,69% 

de areia grossa com cascalho esparso bem selecionada. Na zona de Estirâncio, predominou 

areia fina com 70,75%, variando de bem selecionada a moderadamente selecionada e 21,34
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de areia média bem selecionada e, 6,91% de areia grossa, fatores estes que no cômputo geral 

dos dados analisados, apontam para um quadro intenso de revolvimento do fundo arenoso.  

De acordo com os dados apresentados nos perfis, o Ponto 03, se configurou durante o 

ciclo anual da pesquisa com um quadro deposicional, chegando há meses com acúmulo de 

sedimentos variando entre 1 e 2 metros de altura, evidenciado pelas análises granulométricas 

que mostraram predominância de areia fina bem selecionada a moderadamente selecionada, 

para a Antepraia e  areia média  bem selecionada para o Estirâncio e Pós-praia,  tais 

características são tidas como condições comuns de deposição e selecionamento dos grãos, 

presentes  respectivamente dos três compartimentos praiais ali postos. O quadro deposicional 

resultante dos perfis topográficos vem corroborar com o estado morfodinâmico da praia no 

Ponto 03, obtido através do parâmetro de Dean como um estado predominantemente 

dissipativo.  

Embora o estado dissipativo seja uma prerrogativa típica de ambientes praiais de 

acreção sedimentar, há de se fazer aqui uma ressalva, uma vez que o ponto em destaque 

apresentou também uma leve tendência à redução de sedimentos no final do ciclo anual 

(mai./2013), tendo-se como um dos fatores para tal fato, a atuação da corrente de deriva 

litorânea cujos cálculos acusaram um transporte sedimentar médio na ordem de 104.280 m³/m 

para as 13 observações feitas em campo.  

As mudanças ocorridas no ambiente praial de Ponta Negra, não podem ser atribuídas 

apenas a ações distintas de agentes apenas morfodinâmicos ou apenas antropogênicos. Na 

verdade, essas transformações são decorrentes das ações conjuntas desses agentes os quais 

remodelam e reestabelecem a dinâmica interacional continente/mar já existente.  

Portanto, os resultados aqui expostos representam o principio básico para um 

monitoramento da dinâmica costeira do ambiente praial de Ponta Negra, constituindo-se como 

um estudo sistemático para o entendimento das causas, processos e efeitos erosivos que 

ocorrem na linha de costa, sejam estes decorrentes de fatores naturais e/ou destes associados às 

ações antropogênicas desenvolvidas no entorno daquele arco praial. 

No entanto, a complexidade dos fatores que interagem na hidrodinâmica e morfologia 

de um ambiente praial como o de Ponta Negra, considerada como recorte turístico de âmbito 

internacional, requer maiores detalhes no que se refere ao comportamento terra-mar-sociedade, 

consequentemente, maior período de estudos, no qual seja possível a coleta de dados mais
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apurados em escala de detalhe e o uso de equipamentos de alta precisão para levantamentos 

geofísicos ao largo do fundo marinho adjacente a área pesquisada.  

Assim, esse conjunto de informações no qual este trabalho de dissertação se insere 

como auxiliar primário, certamente fornecerá maiores subsídios para a tomada de decisões de 

gestores, autoridades públicas e sociedade, no que compete a ações voltadas para 

monitoramento dos eventos gerados pela dinâmica praial versus sociedade, a fim de mitigar 

riscos futuros e danos socioambientais extremos àquele ambiente praial. 
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ANEXO 1 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE PRAIAL

Projeto: Monitoramento da Dinâmica 
Costeira da Praia de Ponta Negra/Natal/RN
Data: Hora de Início:
Coordenadas UTM 

 
Hora da maré baixa: 
Hora da maré alta: 

PÓS-PRAIA 
Erosão: (  )Sim (   )Não  Deposição
Interferência antrópica: Construção: (   )Pequena  (   )Média  (   )Grande  (   ) Outras
Vegetação: (   )Gramíneas (   )Salsa de praia  (   )Coqueiros (   )Mangueiras  (   )outras.
Sedimento: (   )Fino  (   )Médio 
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;  
Interferência antrópica: (   )Espigão   (   )Enrocamento  (   )Muro de arrimo (   )Gabião
Sedimento: (   )Fino  (   )Médio  (   )Grosso.   
Estrutura sedimentar: (   )Marcas de onda  (   )Marcas de corrente  (   )Caneleta 
(   )Estratificação  (   )Marcas de escorregamento (   )Marcas de espraiamento 
(   )Linha de Deixa  (   )Cúspides; 
(   )Petróleo e derivados  (   )Outros OBS: _______________________________________
________________________________________________________________________

ANTEPRAIA  
Sedimento: (  )Fino  (   )Médio (  )Grosso  
Influência Antrópica : (  )Sim  (  )Não
Tipos de Onda: (  )Mergulhante   (  )Deslizante   (  )Frontal    (  )Ascendente
OBS.:  

Fonte: Lima (2004) 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE PRAIAL
 

Projeto: Monitoramento da Dinâmica 
Costeira da Praia de Ponta Negra/Natal/RN 

Coordenação: Aline Freitas Chacon
 

Hora de Início: Hora de Término: 
 

Altura da maré baixa: 
Altura da maré alta: 

Deposição: (   )Sim (   )Não  Largura  (m):  ______
: Construção: (   )Pequena  (   )Média  (   )Grande  (   ) Outras

: (   )Gramíneas (   )Salsa de praia  (   )Coqueiros (   )Mangueiras  (   )outras.
: (   )Fino  (   )Médio  (   )Grosso.   Minerais pesados: (   )Sim   (   )Não

: (   )Vidro   (   )Plástico  (   )Metal  (  )Lixo orgânico  (   )outros.
(   )Rio   (   )Riacho   (   )Lagoa   (   )Lago   (   )Maceió   (   )outros  

OBS.: ______________________________________________
_____________________________________________________________

 
Altura: ______   Inclinação: _______   Est. Sedimentar: (    )Sim     (   )Não

 

Erosão: (   ) Sim:  (  ) Não:   Largura: ____ m;  Inclinação da ZE: ____________
: (   )Espigão   (   )Enrocamento  (   )Muro de arrimo (   )Gabião

: (   )Fino  (   )Médio  (   )Grosso.   Minerais pesados: (   )Sim   (   
(   )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: _______________________________________
________________________________________________________________________

: (  )Fino  (   )Médio (  )Grosso  Recifes: (  )Arenito  (  )Barreiras  (  )Coral
: (  )Sim  (  )Não 

(  )Mergulhante   (  )Deslizante   (  )Frontal    (  )Ascendente
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE PRAIAL  

Coordenação: Aline Freitas Chacon 
Ponto: Perfil: 

 

(m):  ______ 
: Construção: (   )Pequena  (   )Média  (   )Grande  (   ) Outras 

: (   )Gramíneas (   )Salsa de praia  (   )Coqueiros (   )Mangueiras  (   )outras. 
: (   )Sim   (   )Não 

: (   )Vidro   (   )Plástico  (   )Metal  (  )Lixo orgânico  (   )outros. 
(   )Rio   (   )Riacho   (   )Lagoa   (   )Lago   (   )Maceió   (   )outros   

.: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________  

Altura: ______   Inclinação: _______   Est. Sedimentar: (    )Sim     (   )Não 

: ____________ 
: (   )Espigão   (   )Enrocamento  (   )Muro de arrimo (   )Gabião 

: (   )Sim   (   )Não 
(   )Marcas de onda  (   )Marcas de corrente  (   )Caneleta  

(   )Estratificação  (   )Marcas de escorregamento (   )Marcas de espraiamento  
: (   )Vidro   (   )Restos orgânicos   

(   )Petróleo e derivados  (   )Outros OBS: _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(  )Arenito  (  )Barreiras  (  )Coral 

(  )Mergulhante   (  )Deslizante   (  )Frontal    (  )Ascendente 

Laboratório de Geografia Física 
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ANEXO 2 

 
FICHA DE NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO

 
Projeto: Monitoramento da Dinâmica Costeira 
da Praia de Ponta Negra – Natal/RN
Data: Hora de Início:
Az: Coordenadas UTM:
Hora da maré baixa: 
Hora da maré alta: 

Estaca 
Distância 

(m) 
Ré (mm)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fonte: Lima (2004) 
 
OBS:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________
____________________________________________________________________________
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FICHA DE NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO

Projeto: Monitoramento da Dinâmica Costeira 
Natal/RN 

Coordenação: Aline Freitas Chacon

Hora de Início: 
Coordenadas UTM: 

Altura da maré baixa: 
Altura da maré alta:                     

Ré (mm) Vante (mm) AI. Cota 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

OBS:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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FICHA DE NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO  

Coordenação: Aline Freitas Chacon Perfil: 

Hora de Término:  
 

Obs. 

OBS:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

FICHA DE DADOS HIDRODINÂMICOS

Projeto: Monitoramento da Dinâmica 
Costeira da Praia de Ponta Negra 
Natal/RN 
Data: Hora de Início:
Coordenadas UTM  
Hora da maré baixa: 
Hora da maré alta: 

Observações de onda:  
 
ALTURA H (cm) (fazer 12 observações consecutivas, descartar as duas 
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 ( 
 
Direção do vento __________________

Declividade média do estirâncio: ___________

Distância entre as cúspides: ___

VELOCIDADE DA CORRENTE LITORÂNEA (

T1:________   T2: _________     T3: ___________         

Direção de propagação de ondas: __________     Direção de linha de costa: ___________

Ângulo de incidência das ondas: _____________

Fonte: Lima (2004) 
 
Obs:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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FICHA DE DADOS HIDRODINÂMICOS  
 

Projeto: Monitoramento da Dinâmica 
Costeira da Praia de Ponta Negra – 

Coordenação: Aline Freitas Chacon

Hora de Início: Hora de Término:  
 

Altura da maré baixa: 
Altura da maré alta:                     

 

ALTURA H (cm) (fazer 12 observações consecutivas, descartar as duas maiores e realizar uma média 

      

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

      

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) 

T2: _________     T3: ___________         ∆:__________     

Direção de propagação de ondas: __________     Direção de linha de costa: ___________

Ângulo de incidência das ondas: _____________ 

Obs:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Coordenação: Aline Freitas Chacon Ponto: 

maiores e realizar uma média 

   
 

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

   
 

) Ascendente 

Direção de propagação de ondas: __________     Direção de linha de costa: ___________ 

Obs:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Laboratório de Geografia Física 
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ANEXO 4 

PROJETO: Monitoramento da Dinâmica Costeira da
Praia de Ponta Negra

AMOSTRA COMPARTIMENTO PRAIAL

  

PESO (g) PESO ÚMIDO 

  

D(MM) PHI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

CLASSIFICAÇÃO POR FREQUENCIA 
SIMPLES 

Cascalho  

Areia muito grossa  

Areia grossa  

Areia média  

Areia fina  

Areia muito fina  

Silte  

Argila  

   

    

Fonte: Adaptado do SAG/UFF (Dias e Ferraz/2004)
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PROJETO: Monitoramento da Dinâmica Costeira da 
Praia de Ponta Negra– Natal/RN - Dados Estatísticos - SAG 

COMPARTIMENTO PRAIAL  MÊS LATITUDE 

  

ALTURA PROFUNDIDADE % M.O 

   

PESO (g) FREQUENCIA % % FREQUENCIA 
ACUMULADA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

CLASSIFICAÇÃO PELA MÉDIA 
GRÁFICOS (exemplos)

 

CLASSIFICAÇÃO TEXTURAL 
DE FOLK 

 

 

 

 

 
 

 

CLASSIFICAÇÃO LARSONNEUR 
(Dias/96) 

  

CLASSIFICAÇÃO SHEPPARD 

  

Fonte: Adaptado do SAG/UFF (Dias e Ferraz/2004) 
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Coordenação: 
Aline Freitas Chacon 

LONGITUDE % Argila 

  

% CaCO3 % Silte 

  

PERCENTIS 

PHI5  

PHI16  

PHI25  

PHI50  

PHI75  

PHI84  

PHI95  

PARAMETROS ESTATISTICOS 

Mediana  

Média  

Selecionamento  

Assimetria  

Curtose  

Curtose (norm)  

GRÁFICOS (exemplos) 
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ANEXO 5 

RESUMO DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA

PONTOS ANTEPRAIA 

1 

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural Folk

Cascalho 
  

Areia M. 
Grossa   
Areia 
Grossa   
Areia 
Media   
Areia Fina 

  
Areia 
Muito Fina   

2 

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural Folk

Cascalho 
  

Areia M. 
Grossa   
Areia 
Grossa   
Areia 
Media   

Areia Fina 
  

Areia 
Muito Fina   

3 

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural Folk

Cascalho 
  

Areia M. 
Grossa   
Areia 
Grossa   
Areia 
Media   

Areia Fina 
  

Areia 
Muito Fina   

Fonte: Adaptado do SAG/UFF (Dias e Ferraz/2004)
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RESUMO DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA

ESTIRÂNCIO 

Classif. 
Textural Folk  

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural Folk 

Freq.
Simples

Cascalho 
  

Cascalho
Areia M. 
Grossa   

Areia M. 
Grossa

Areia 
Grossa   

Areia 
Grossa

Areia 
Media   

Areia 
Media

Areia Fina 
  

Areia Fina
Areia 
Muito Fina   

Areia 
Muito Fina

Classif. 
Textural Folk  

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural Folk 

Freq.
Simples

Cascalho 
  

Cascalho
Areia M. 
Grossa   

Areia M. 
Grossa

Areia 
Grossa   

Areia 
Grossa

Areia 
Media   

Areia 
Media

Areia Fina 
  

Areia 
Fina

Areia 
Muito Fina   

Areia 
Muito Fina

Classif. 
Textural Folk  

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural Folk 

Freq.
Simples

Cascalho 
  

Cascalho
Areia M. 
Grossa   

Areia M. 
Grossa

Areia 
Grossa   

Areia 
Grossa

Areia 
Media   

Areia 
Media

Areia Fina 
  

Areia 
Fina

Areia 
Muito Fina   

Areia 
Muito Fina

do SAG/UFF (Dias e Ferraz/2004) 
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RESUMO DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA  

PÓS-PRAIA 

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural 
Folk 

Cascalho 
  

Areia M. 
Grossa   
Areia 
Grossa   
Areia 
Media   
Areia Fina 

  Areia 
Muito Fina   

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural 
Folk 

Cascalho 
  

Areia M. 
Grossa   
Areia 
Grossa   
Areia 
Media   
Areia  
Fina   
Areia 
Muito Fina   

Freq. 
Simples 

% Freq. 
Simples 

Classif. 
Textural 
Folk 

Cascalho 
  

Areia M. 
Grossa   
Areia 
Grossa   
Areia 
Media   
Areia  
Fina   
Areia 
Muito Fina   

Laboratório de Geografia Física 
SAG 

 


