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RESUMO 

 

A linha de costa é sem dúvida uma das feições mais dinâmicas do planeta. Sua 
posição no espaço muda constantemente em várias escalas temporais. A 
posição da linha de costa é afetada por um número muito grande de fatores 
alguns de origem natural e intrinsecamente relacionados à dinâmica costeira 
(balanço de sedimentos, variações do nível relativo do mar, dispersão de 
sedimentos, etc), e outros relacionados a intervenções humanas na zona 
costeira. Portanto, com a pesquisa realizada, observaram-se alguns indícios de 
processos erosivos ao longo da praia de Ponta Negra.O local de estudo é um 
dos grandes propulsores da economia da cidade, tanto na economia formal, 
quanto na informal, e se mostra a praia urbana mais procurada dos turistas e 
da população local. O potencial cênico da paisagem atraiu o investimento de 
empreendimentos turísticos e públicos, que não consideraram a dinâmica 
costeira presente, e junto a falta de infraestrutura de serviços básicos (muitos 
esgotos clandestinos conectados as galerias de água pluvial), ocasionaram 
consequências e impactos negativos ao ambiente.Pensando na carência de 
estudos envolvendo esta temática e a importância da praia para a cidade, esta 
dissertação teve por objetivo central caracterizar e compreender a 
morfodinâmica da praia de Ponta Negra, ou seja, perceber como ocorrem as 
transformações morfológicas da praia de acordo com a sazonalidade climática 
e marinha durante o período de maio de 2013 a abril de 2014 em três pontos 
de monitoramento. Para isso, foram utilizados procedimentos técnicos 
envolvendo etapas de campo: caracterização ambiental(caracterização dos 
dois compartimentos de relevo praial presentes – antepraia e 
estirâncio),levantamento topográfico e sedimentar nos três pontos, dados 
hidrodinâmicos (Ponto 02)- altura de onda, período de onda, velocidade da 
corrente de deriva litorânea e etapas de laboratório (granulometria, teor de 
carbonato de Cálcio e teor de matéria orgânica). Também foi calculado o 
parâmetro de Dean e o volume de sedimento transportado pela corrente 
litorânea no Ponto 02. Nos pontos de monitoramento, o Ponto 01 apresentou 
menos erosividade e maior predomínio deposicional de sedimentos arenosos, 
sendo o balanço sedimentar negativo apenas no ponto 03, e foi constatado que 
a infraestrutura urbana (calçadão) está ocupando a pós-praia fazendo com que 
com a força mecânica das ondas e com a presença de galerias pluviais com 
conexões clandestinas de esgotos provoquem a erosão e destruição do 
calçadão na orla da praia. O ponto 02 foi classificada com estado dissipativo 
para todos os meses. Dessa maneira acredita-se que o referido estudo servirá 
como suporte para novas pesquisas em áreas costeiras, uma vez que, os 
dados poderão ser usados para pesquisas comparativas e também para 
interessados em um maior entendimento desta área que tem grande 
importância social, política e ambiental. 
 
Palavras-chave: Praia; erosão, morfodinâmica, Ponta Negra 

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The coastline is undoubtedly one of the most dynamic features of the planet. Its 
position in space is constantly changing in various time scales. The shoreline 
position is affected by a very large number of factors, some of natural origin and 
intrinsically related to coastal dynamics (balance of sediments, the relative sea 
level variations, dispersion of sediments, etc), and other related human 
interventions in the coastal zone. So to the survey, there were some signs of 
erosion along the Ponta Negra beach. The study site is a major driver of the 
city's economy, both in the formal economy, and in informal, and it shows the 
most popular urban beach of tourists and the local population. The scenic 
landscape of potential attracted the investment of travel and public enterprises, 
which did not consider the coastal dynamics present, and with the lack of basic 
services infrastructure (many illegal sewage connected the rainwater galleries) 
have caused negative impacts and consequences to the environment . Thinking 
about the lack of studies involving this issue and the importance of the beach to 
the city, this work had the main objective to characterize and understand the 
morphodynamics of Ponta Negra beach, or see how the morphological 
transformations occur from the beach according to seasonality climate and 
Navy during the period from May 2013 to April 2014 in three monitoring points. 
For this, we used technical procedures involving field steps: environmental 
characterization (characterization of the two major compartments praial gifts - 
shoreface and estirâncio), surveying and consolidate the three points, 
hydrodynamic data (section 02) - wave height, period wave, speed of longshore 
current and laboratory steps (fineness of calcium carbonate content and organic 
matter content). We also calculated the Dean parameter and the volume of 
sediment carried by the coastal current in point 02. In the monitoring points, the 
Point 01 showed less erosivity and greater depositional predominance of sandy 
sediments, with the negative sediment budget just at the point 03, and it was 
found that the urban infrastructure (promenade) is taking up the post-beach 
making with the mechanical force of the waves and the presence of storm 
sewers with underground sewerage connections cause erosion and destruction 
of the boardwalk on the beachfront. Section 02 was classified as dissipative 
state for each month. Thus it is believed that the study will serve as support for 
further research in coastal areas, since the data can be used for comparative 
studies and also interested in further understanding of this area is of great 
social, political and environmental. 
 
Keywords: Beach; Erosion, Morphodynamics, Ponta Negra 
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1. INTRODUÇÃO 

Grande parte da costa brasileira vem sofrendo processos de erosão 

acelerada tanto em setores urbanizados como naqueles ainda não ocupados 

(MUEHE, 2006). Mudanças climáticas podem desencadear ou agravar este 

fenômeno, ao provocar mudanças no nível do mar, na distribuição das chuvas 

e na frequência direcional e intensidade dos ventos, fatores estes afetam a 

hidrodinâmica e o balanço e a dispersão dos sedimentos ao longo da costa.  

A percepção de que o litoral é um ambiente sujeito a mudanças se 

estabelece à medida que aumenta a ocupação da orla costeira de modo que 

efeitos erosivos que antes da ocupação eram ignorados por não causarem 

prejuízos passam a ser vistos como fator de risco, implicando em questões 

econômicas e sociais (MUEHE,2006). 

A área estudada apresenta-se como um dos principais cartões postais 

da cidade de Natal/RN, sendo uma das praias urbanas mais frequentadas por 

turistas e população local, e conhecida em âmbito internacional. 

O potencial cênico da paisagem atraiu o investimento de grandes 

empreendimentos turísticos e públicos, que não consideraram a dinâmica 

costeira reinante, e com a falta de infraestrutura de serviços básicos (muitos 

esgotos clandestinos conectados as galerias de água pluvial), ocasionaram 

consequências e impactos negativos ao ambiente, um exemplo é o 

desmoronamento do calçadão. 

Os estudos foram realizados entre o período de Maio de 2013 a Abril de 

2014, apresentando os principais aspectos da dinâmica costeira, entre eles: 

ventos, correntes, ondas, marés, fazendo a integração destes dados com a 

intervenção antrópica. 

Esta dissertação visa um melhor entendimento da morfodinâmica da 

praia de Ponta Negra/RN, com o propósito de subsidiar novas pesquisas e 

medidas de proteção ambiental. 

No Capítulo 1 foram apresentadas as justificativas para o 

desenvolvimento desta pesquisa e os objetivos gerais e específicos. No 

Capítulo 2 consta a caracterização da área, com um breve histórico, 

localização e aspectos físicos. 
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No Capítulo 3 o referencial teórico aborda a Teoria Geral dos Sistemas, 

as terminologias utilizadas da Geomorfologia Costeira e a Regulação da Zona 

costeira e aspectos jurídicos. 

No Capítulo 4 apresenta como foram utilizados os procedimentos 

metodológicos, tais como: caracterização ambiental, etapas de campo e etapas 

de laboratório.  

No Capítulo 5 mostra o estudo morfodinâmico dos pontos monitorados. 

No Capítulo 6 as considerações finais evidenciam a contribuição deste trabalho 

para o entendimento da dinâmica praial do objeto de estudo. 

No Capítulo 7 foram listadas as referências bibliográficas citadas neste 

trabalho. E em anexo ao texto principal são apresentadas exemplos das 

planilhas de caracterização ambiental, de dados hidrodinâmicos, de 

classificação granulométrica, resultados do parâmetro de Dean utilizados e do 

cálculo do transporte de sedimentos pela corrente litorânea. 

 

1.1. Justificativa 

A justificativa deste trabalho se deve a grande importância da praia de 

Ponta Negra para a cidade de Natal, em primeiro lugar como pólo de lazer para 

a população, e em segundo lugar tem grande importância para a economia 

local dada a grande atividade turística que se desenvolve nessa praia, que 

conjuga sua beleza cênica com a presença de uma infraestrutura de hotéis, 

bares e restaurantes. 

Na paisagem de Ponta Negra está ocorrendo de forma mais acentuada 

a partir de 2012, o processo de erosão costeira que vem atingindo a 

infraestrutura da praia, vinculando a ela uma imagem negativa, desta forma nos 

propomos a estudar a dinâmica natural deste ambiente, os impactos 

ambientais e as ações socioeconômicos presentes nesteespaço litorâneo. 

O estudo dos fatores naturais aparece como uma ferramenta importante 

para o entendimento das modificações impostas ao meio ambiente. O conjunto 

desses fatores é responsável pela alteração (construtiva e destrutiva) de uma 

região. Desta forma, a preservação de praias e a proteção de propriedades 

costeiras requerem uma compreensão dos processos costeiros: o movimento 
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das ondas, a geração de correntes costeiras, o movimento de sedimentos de 

praia e a variação resultante na morfologia praial (KOMAR, 1998). 

Portanto, neste estudo procuramos entender como se configura o 

ambiente costeiro, quais os impactos que ele vem sofrendo com o uso 

inadequado dos seus espaços e os problemas originados por estes. Esse tipo 

de estudo é imprescindível ao entendimento do comportamento ambiental do 

sistema mar-terra, como também na compreensão do comportamento das 

variáveis ambientais, podendo os dados obtidos fornecer base para novas 

pesquisas no meio acadêmico. 

 

1.2. Objetivos 

Este trabalho teve como enfoque geral a identificação dos processos 

modeladores da morfologia praial e dinâmica costeira que atuam na praia de 

Ponta Negra. 

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; 

 Estabelecer a quantidade de sedimento transportado pela corrente de 

deriva litorânea para o Ponto 02; 

 Definir o estado morfodinâmico da praia, a partir do parâmetro de Dean. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O bairro de Ponta Negra situa-se administrativamente na Região Sul do 

Município de Natal (Figura 1). Localiza-se entre o bairro de Capim Macio e 

Parque das Dunas ao norte, a base da Aeronáutica, conhecida como Barreira 

do Inferno, no Município de Parnamirim, ao sul, o Oceano Atlântico a leste e a 

oeste, o bairro de Neópolis (PMN. SEMURB, 2009). 

O bairro Ponta Negra é parte integrante da Zona de Adensamento 

Básico, para a qual o Plano Diretor de Natal (Leis Complementares nº. 07/94 e 

nº. 22/99) determinaram a densidade máxima de 225 hab/ha e o coeficiente de 

aproveitamento de 1,8. Ainda incidem sobre este bairro (segundo a Lei nº 

3.607/87, que dispõe sobre uso e prescrições urbanísticas da Zona Especial 

Turística 1 - ZET 1, mantida através do artigo 62 do PDN/94) duas áreas 

consideradas frágeis do ponto de vista ambiental, denominadas ZPA–5 e ZPA–

6. A primeira ZPA refere-se à área de associação de dunas e de lagoas e a 

segunda refere-se ao Morro do Careca e dunas associadas. Em 2000, foi 

aprovada a Lei Complementar n°027 que criou a Zona Adensável de Ponta 

Negra, estabelecendo novos parâmetros de densidade e aproveitamento, em 

função de melhorias implantadas na infraestrutura do bairro (PMN.SEMURB, 

2009) 

Existem também no bairro mais duas áreas que prescrevem algumas 

limitações urbanísticas e ambientais. A primeira é uma Área Especial de 

Interesse Social, chamada AEIS – Vila de Ponta Negra. A segunda é uma 

pequena faixa denominada de Área non aedificandi, tendo como objetivo a 

preservação cênica-paisagística da praia de Ponta Negra. 
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Figura 1. Bairro de Ponta Negra 

Fontes: CAERN,2004; IDEMA, 2006; PRODETUR,2006. 
Digitalizadora: JannySuenia Dias de Lima,2014. 

 



22 

 

2.1. Breve Histórico da Área 

A praia de Ponta Negra, que forneceu seu nome ao bairro situa-se a 14 

quilômetros ao sul do centro urbano de Natal e é formada por uma pequena 

baia de 3 quilômetros de extensão. No seu extremo sul há uma duna de 120 

metros margeada por vegetação, o Morro do Careca. 

A mais antiga referência à praia de Ponta Negra foi feita com uma 

descrição na cartografia da Capitania do Rio Grande do Norte, durante a 

ocupação holandesa entre 1633 e 1654 (PMN. SEMURB, 2008). 

Mesmo não havendo registros escritos, conta-se que havia um Fortim 

em Ponta Negra, que foi construído em 1809, para impedir ataques inimigos, 

Câmara Cascudo registra a intenção da regência em destruir este fortim em 

1931. (CARDOSO, 1999). 

Do final do século XIX e até meados da década de 60 do século 

passado, Ponta Negra era apenas uma praia distante de difícil acesso, 

constituída por pescadores que inicialmente construíam suas casas de palha 

de coqueiro a beira mar, e anos à frente, se estabeleceram acima das dunas, 

onde se originou o núcleo da Vila de Ponta Negra (CARDOSO,1999).  

Essa população sobrevivia da pesca, do cultivo do roçado, faziam 

carvão. As mulheres além de donas de casa faziam renda de bilro, e os 

moradores deste escondido lugarejo tinha que ir a pé para Natal (CARVALHO, 

2001). 

Lentamente a população vai chegando a Ponta Negra e se 

estabelecendo, até 1931 as moradias estavam concentradas ao redor da igreja 

católica da vila ou na praia (PAIVA, 2002). 

Foi após a Segunda Guerra Mundial que a praia de Ponta Negra ganhou 

os frequentadores natalenses, que timidamente começaram a estabelecer suas 

casas de veraneio (Figura2), entusiasmados pelos soldados americanos que 

costumavam ir ao local (PAIVA, 2002). 
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Figura 2. Ponta Negra na década de 1960. 

Fonte: CDROM de Natal 400 anos. 

 

O desenvolvimento da Vila, núcleo do povoamento da área, teve início 

na década de 40. Nesse período, o Governador José Varela construiu o 

primeiro chafariz, localizado atrás da igreja e reconstruído, em 1931, pelo Bispo 

Dom Marcolino Dantas. Na administração do Governador Aluízio Alves, foi 

construído outro chafariz, esse na rua do Corrupio, e no programa de 

popularização da energia elétrica de Lavoisier Maia (1979 a março de 1983) foi 

implantado a energia elétrica. O calçamento das ruas veio na gestão do 

prefeito Jose Agripino Maia, quando em agosto de 1981, inaugurou na vila de 

Ponta Negra as obras de calçamento da rua Manoel Coringa, que dá acesso à 

vila (hoje com o nome de rua Vereador Manoel Sátiro); a construção da praça 

do Cruzeiro e da praça Jacinto Torres; o abastecimento d’água; e finalmente o 

asfalto veio com o Prefeito Garibaldi Alves Filho na primeira reurbanização da 

praia de Ponta Negra em 1988 (SOUZA, 2001). 

Hoje na vila de Ponta Negra as antigas casas de pescadores cederam 

lugar a construções de casas para turistas e moradores da classe média local 

(PAIVA, 2002). Foi na década de 1970 com o início das construções dos 

grandes conjuntos habitacionais da cidade de Natal, que surgem os conjuntos 
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da Cidade da Esperança, Potilândia, Neópolis, Candelária, Alagamar e Ponta 

Negra (PMN. SEMURB, 2008).  

No conjunto Ponta Negra (Figura 3) foram construídas 1.837 casas e 

entregue no ano de 1978, financiadas pelo BANORTE S/A. Ao mesmo tempo o 

INOCOOP construía o conjunto Alagamar com 158 casas. Em 1984 surgia o 

conjunto Serrambi, e em 1989 o conjunto Natal Sul.  

 

 
Figura 3. Conjunto Habitacional Ponta Negra na década de 1970. 

Fonte: CDROW de Natal 400 anos. 

Em 2000, foi executado o projeto Orla de Ponta Negra. Desse projeto fez 

parte a construção de um calçadão na orla marítima, com três quilômetros de 

extensão e a substituição das antigas barracas de praia por quiosques de fibra 

de vidro (PMN. SEMURB, 2008). 

Após a urbanização de Ponta Negra, visando o desenvolvimento do 

turismo de Natal, se observou a reestruturação social e econômica dessa 

fração urbana da cidade. O bairro está em processo de refuncionalização, mas 

não de reestruturação espacial, ou seja, as casas de veraneio foram 

reformadas para abrigar novos usos mais condizentes com a atividade 

econômica do turismo, como bares, restaurantes, caixas eletrônicos de banco, 

lojas de artesanato, etc. (NEVEROVSKY, 2005). O conjunto de Ponta Negra 

também passou por significativas mudanças em virtude do avanço do turismo, 

e em suas ruas se encontram serviços voltados a esta atividade. Nas ruas 



25 

 

internas há novos usos, além do residencial, muito deles são pousadas, 

mercadinhos, farmácias, escolas, restaurantes etc. Muitas moradias já foram 

totalmente descaracterizadas e são destinadas a atividades puramente 

empresariais (CLEMENTINO, 2004). 

As políticas em âmbito federal, estadual e municipal de incentivo ao 

turismo, que se manifestam inicialmente na construção da Via Costeira e do 

seu parque hoteleiro, e continuam posteriormente com a construção da Rota do 

Sol, constituem um processo que não se estagnou. Pelo contrário, ele tem 

dado provas de vitalidade, como demonstra a inauguração da Ponte Newton 

Navarro, dentre várias outras intervenções no espaço litorâneo da cidade 

(SILVA, 2009) 

Segundo Silva (2009) como várias outras, a AEIS da Vila de Ponta 

Negra, instituída desde o Plano Diretor de 1994 e confirmada no PDN/2007, 

ainda não foi regulamentada. Isso tem permitido um processo de grandes 

transformações na Vila, atraindo, cada vez mais, pessoas de maior poder 

aquisitivo de Natal, de outras cidades do Brasil, e também do exterior. A 

pressão imobiliária no bairro e, em especial na Vila, é grande. Exemplo disso é 

o recente (2006) caso da tentativa de construção das torres de apartamentos 

próximo a Orla, o que acarretaria graves consequências em termos ambientais, 

paisagísticos e de infraestrutura. O movimento social local SOS Ponta Negra 

se mobilizou e conseguiu pressionar o poder público para que revertesse o 

processo de autorização dessas construções, que foram embargadas. 

Ponta Negra foi oficializada como bairro quando da definição dos seus 

limites pela Lei Nº 4.328, de 05 de abril de 1993, publicada no Diário Oficial, em 

07 de setembro de 1994. 

 

2.2. Aspectos Físicos da Área 

O município de Natal está inserido no litoral oriental do Estado do Rio 

Grande do Norte e possui 170,30 km² (PMN/SEMURB, 2009) encontra-se na 

zona costeira do Brasil, que por sua vez, abriga em toda sua extensão uma 

enorme variedade de ecossistemas de importante relevância ambiental. O 

bairro de Ponta Negra está inserido neste município com área de 707,16 
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ha,que além da beleza cênica-paisagística,possui grande perspectiva 

socioambiental e cultural. 

 

2.2.1. Geologia 

O município de Natal situa-se basicamente sobre terrenos sedimentares 

pertencentes ao Grupo Barreiras de Idade Terciária, onde predominam arenitos 

finos a médios, ou conglomeráticos, com intercalações de siltitos e argilitos, 

dominantemente associados a sistemas fluviais. Circundando a cidade 

encontram-se cordões de Paleodunas (Dunas Fixas) de origem eólica, que são 

areias bem selecionadas, amareladas, inconsolidadas ou parcialmente 

consolidadas(RN/IDEMA, 2007), este cordão dunar apresenta forte relação 

urbanística e ambiental com as áreas ocupadas do bairro de Ponta Negra que 

margeiam os seus limites físicos a exemplo da Vila de Ponta Negra, incluindo a 

fração delimitada como Área Especial de Interesse Social (AEIS), conforme 

estabelece o atual Plano Diretor de Natal (PMN. SEMURB, 2008).  

Depósitos de Planícies e Canais de Marés: pelitos arenosos, carbonosos 

ou carbonáticos são encontrados nas margens do Rio Potengi (estuário). A 

faixa litorânea é composta por depósitos de praias, areias finas a grossas, com 

níveis de cascalho, associadas às praias atuais e dunas móveis; arenitos e 

conglomerados com cimento carbonático, definindo cordões de beach rocks 

(RN/IDEMA, 2007). 

A origem dos beach rocks é ainda um tema de debate; porém, é 

perfeitamente aceito o fato dos mesmos serem considerados paleolinhas de 

praias, ou seja, testemunhos de um nível do mar diferente do atual. Isso é 

confirmado pelas posições atuais de algumas linhas submersas e outras 

completamente emersas. Compreendem formações rochosas formadas pela 

aglutinação de areia marinha e conchas de moluscos com carbonato de cálcio 

ou óxido de ferro. É o habitat de uma ampla variedade de espécies associadas 

à zona de impacto das ondas e pequenos reservatórios de água formados 

durante a maré baixa (UFRN, 2011). 
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2.2.2. Geomorfologia 

O município encontra-se na unidade geomorfológica denominada 

Tabuleiros, que se caracteriza nesta área por uma cobertura arenosa de 

aproximadamente 2m, com predomínio das cores vermelha e castanha. As 

bordas dos tabuleiros são geralmente recobertas por dunas de cor creme. Em 

raros trechos essas bordas expõem materiais pertencentes ao Grupo Barreiras, 

formando falésias de até 12 m de altura (RN/IDEMA, 2007). 

Em certos locais as dunas transversais, que são dunas de orientação 

transversal ao vento efetivo e com crista linear retilínea, apresentam altura 

superior a 90 metros, alcançando 20 km de largura nos arredores da cidade 

(RN/IDEMA, 2007). Na área de Estudo há presença de dunas móveis e fixas 

(Figura 4) quesoma-se a sua relação espacial com o entorno edificado e 

natural que não se restringe a sua posição geográfica estratégica, mas também 

pelas características do relevo, que formam um contínuo e geram um forte 

apelo visual dentro da cidade, e este, é ao mesmo tempo marcante e subjetivo, 

quando o maciço da Zona de Proteção Ambiental 6 passa a ser compreendido 

como parte da extensão dunar do Monumento Natural do Morro do careca 

(Unidade de Conservação), que se estende até o Município de Parnamirim e se 

enlaça com outra Unidade de Conservação (Unidade de Conservação 

Ambiental – UCA, Parnamirim) daquele município e até mesmo, com a Área de 

Proteção Ambiental Estadual – APA Bonfim–Guaraíra (que engloba seis 

municípios do litoral oriental do Rio Grande do Norte). 

Em Natal, essas relações ganham força a partir do enlace com outras 

grandes extensões naturais (ainda totalmente verdes), como é o caso da ZPA 2 

(Parque Estadual Dunas e Natal) e da ZPA 5 (Lagoinha), fortalecendo sua 

importância Cênico-paisagística e afirmando na paisagem a existência de um 

grande corredor ecológico da cidade e da RMN que pode e precisa ser 

protegido (UFRN, 2011). 
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Figura 4. Geomorfologia da Praia de Ponta Negra- Natal/RN 

Fontes: CAERN,2004; IDEMA, 2006; PRODETUR,2006. 
Digitalizadora: JannySuênia Dias de Lima,2014. 
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2.2.3. Pedologia 

Os solos da cidade de Natal estão caracterizadas nas seguintes 

unidades originárias de dois períodos distintos: Terciário e Quartenário. O 

primeiro, trata-se da Formação Barreiras que está relacionado com as planícies 

sedimentares costeiras (tabuleiros), e formam os Latossolos (solo de tabuleiro), 

areias Quartzosas Distróficas (solo de arisco), e Podzólicos (solo de tabuleiro), 

além das cortinas cristalinas que estão sobre embasamento cristalino granito e 

gnaiss, que dá origem a Podzóicos, Litossolos e Bruno-não-cálcicos (solos de 

cascalho e pedras) (NUNES, 2000). 

O Quartenário refere-se às formações mais recentes, que dão origem às 

dunas, formadas pelas Areias Quartzosas Distróficas Marinhas, areia de dunas, 

–Neossolos (EMBRAPA, 1999), Neossolos Quartzoarênico (solo com baixa 

frequência de argila e ocorrentes nas áreas de tabuleiro costeiro),Latossolo 

Distrófico (apresenta tonalidades de cor amarelada e avermelhada, relevo 

plano e pouca fertilidade), Neossolos Flúvicos(são formados por deposições 

fluviais com boa presença de argila) e os Solos Indiscriminados de Mangues de 

Textura Indiscriminada (solo de sedimentos arenosos ocorrente na Baixada 

Litorânea) (BRASIL, 1971; VILAÇA, 1985; VILAÇA et al.,1986; 

HIDROSERVICE, 1999). 

 

2.2.4. Clima 

O clima da região litorânea é classificado como As’ de acordo com o 

sistema de Köppen. Tem-se nesse o tropical chuvoso com verão seco, com 

precipitações pluviométrica em torno de 1.500 mm anuais, e as temperaturas 

máxima e mínima estão compreendidas entre 30º C e 24º C. O período 

chuvoso compreende os meses de março a julho, sendo que as máximas estão 

entre março, abril e maio, com chuvas torrenciais e esparsas. As menores 

precipitações são registradas nos meses de setembro a dezembro, que são 

denominados de meses estivais (NUNES, 2000). 

As massas de ar mais importantes são: massa Equatorial continental 

(mEc) e a massa equatorial atlântica (mEa). No verão tem-se o predomínio da 

primeira, sendo que, no mesmo período do ano, a mEa não tem condições 

atmosféricas para penetrar além do litoral. Já no inverno, a mEa passa a ter 
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mais força, atingindo o interior do Estado, expandindo-se para o continente 

(NUNES,2000). 

Os ventos predominantes são alísios com direção SE – NW, responsável 

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

predominam os meses estivais (NUNES, 2000). A umidade relativa média 

anual é de 76% e a insolação totaliza, em média, 2.700 horas 

anuais(PMN/SEMURB, 2009). 

 

2.2.5. Oceanografia 

As ondas incidentes representam a principal entrada de energia para o 

sistema praial e para a variabilidade do mesmo, a qual é diretamente 

dependente da variabilidade do próprio clima de ondas (WRIGHT; SHORT, 

1983). As praias morfologicamente mais variáveis são as expostas ao clima de 

ondas oceânico aberto; ou seja, semelhante ao da zona costeira estudada. No 

entanto, esta se apresenta inserida em um contexto sinótico, no qual é rara a 

incidência de tormentas de grandes magnitudes estando essencialmente sob a 

ação de ondasgeradas pelo cinturão de ventos alísios (ARAÚJO, 2006).  

As variações de maré foram classificadas por Davies (1964 apud 

HOEFEL,1998), que estabeleceu os seguintes parâmetros: micro (<2 m), meso 

(2 – 4 m) e macro (> 4 m). Estudos realizados pela Hidroconsult (1979), através 

de uma rede com quatro postos maregráficos instalados no estuário do Rio 

Potengi, no período 1977 a 1978 (referido ao zero hidrográfico do antigo 

Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN), mostraram que 

o nível máximo variou de 2,85 a 2,95 m; com nível médio de 1,4 m e com um 

nível mínimo entre –0,05 e –0,25 m, identificando a maré local como do tipo 

mesomaré de regime semidiurno, com periodicidade em torno de 12:42 horas.  

Assim, para Short (1982), em ambientes praiais de meso/macro-marés a 

hidrodinâmica e a mobilidade da praia são alteradas com a variação da maré e 

a variação da dominância relativa de diferentes processos de transporte 

desedimentos como: ondas incidentes, ondas marginais e correntes de maré 

sobre o perfil praial, resultando em diferenciações morfodinâmicas entre suas 

porções superiores e inferiores. 

 



31 

 

2.2.6. Vegetação 

De acordo com Cunha(2004), a vegetação do litoral de Natal possui três 

estratos, que apresentam as espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas. Tal 

vegetação pode ser denominada de formação secundária, já que a original 

composta por matas foi destruída com a ocupação humana, que visava à 

extração de madeiras e atividades agrícolas. Dessa forma, a cobertura vegetal 

original foi sendo substituída por consecutivas culturas. A vegetação atual é 

composta por plantas cultivadas com uma pequena regeneração da vegetação 

natural e, pode ser subdivididas em nativa e antrópica. 

Medeiros (2001) apud Alves(2009), afirma que a vegetação encontradas 

nas dunas e praias corresponde a formações rasteiras desenvolvidas sobre 

sedimentos areno-quartzosos marinhos. Essas formações são as seguintes 

espécies arbóreas: Ipomeapescaprae (salsa de praia), Panicumracemosun 

(capim-de-praia), Sporobolusvirginicus (capim barba-de-bode) e 

Iresineportucaloides (Pirrixiu). Nas dunas antigas é possível encontrar 

cobertura vegetal de porte baixo, como o Hymenaeasp. (Jatobá), Cecropiasp. 

(Imbaúba), Caesalpinasp. (Pau-d’arco), entre outros. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Geomorfologia costeira 

Segundo Dias (2014), nas últimas décadas tem sido produzida, em 

língua portuguesa, quantidade considerável de documentação em que se 

explicitam os principais termos com relevância para as zonas costeiras e suas 

correspondências em inglês e noutras línguas, embora normalmente tenham 

âmbito disciplinar. As designações utilizadas para titular esses trabalhos são 

várias (Léxico, Glossário, Dicionário, Vocabulário, etc.), mas em todos se 

encontra a preocupação de introduzir alguma homogeneidade na terminologia 

científica.  

Neste capítulo introduziremos terminologias que caracterizam a praia e 

suas feições dando fundamentação teórica para melhor análise, identificação e 

compreensão dos componentes do ambiente costeiro, da área de estudo e das 

interferências antrópicas que nela estão sendo realizadas. 

Para iniciar a discussão sobre o ambiente costeiro, sendo a costa que é 

definida por Cristofoletti (1980, p.99) “como conjunto de formas componentes 
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da paisagem que estabelece a área de contato, na qual se faz sentir a 

influência marinha”. Essa é a área que possui instabilidade decorrente de 

alterações por efeitos naturais e antrópicos que se traduzem em modificações 

na paisagem costeira, na disponibilidade sedimentos, clima de onda, altura 

relativa do nível do mar, e consequentemente, alteração na vida social. 

É na costa que os processos de urbanização são mais intensos nas 

cidades litorâneas, onde são dados vários usos para as zonas costeiras. 

Segundo Vasconcelos (2005), a Zona Costeira “é o lugar de encontro de três 

sistemas ambientais diferentes, hidrosfera, litosfera e atmosfera. Essa 

influência intersistêmica gera um ambiente de dinâmica complexa”. Essa zona 

concentra grande quantidade de atividades indispensáveis a vida do homem 

moderno, tem complexa dinâmica ambiental, tornando-se motivo de diversas 

discussões mundiais, na tentativa de entender a influência intersistêmica entre 

a sociedade e a natureza e as consequências dessa relação.  

A zona costeira constitui a paisagem de transição entre a terra e o mar, 

formada por um mosaico de ecossistemas costeiros, que suporta excessiva 

exploração e uso do solo desordenado, tornando-se um setor prioritário da 

gestão urbana. 

O uso e ocupação da zona costeira é alvo de vários estudos que tentam 

discorrer uma análise teórica e metodologia sobre os usos, ocupação e gestão, 

investigando as interferências dos processos humanos e costeiros na dinâmica 

praial. 

Guerra e Cunha (1998, p.257), entendem como processo costeiro, “a 

ação dos agentes que, provocando erosão, transporte e deposição de 

sedimentos e levam as constantes modificações na configuração da zona 

costeira”.  

Os estudos dos processos costeiros são importantes para o 

ordenamento do uso e ocupação das praias e para a formação do ambiente 

praial, no qual este funciona como uma espécie de anteparo natural onde as 

ondas terminam por dissipar a sua energia, e tem como característica principal 

a contínua variação de sua forma”. 

Seguindo as terminologias costeiras, falaremos de praia, que para 

Muehe (1998, p.291) são: 
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Depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, 

acumulados por ação de ondas que, por apresentar 

mobilidade, se ajustam às condições de onda e maré. 

Representando por essa razão, um importante elemento 

de proteção do litoral, ao mesmo tempo, que são 

amplamente usado para o lazer. 

Hoefel (1998) nos esclarece que geograficamente não existe limites para 

o estabelecimento de praias, podendo ser arenosas ou não, e que as 

condições necessárias para a formação é 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. 

Rossato et al. (2003) afirma que praias são depósitos comumente 

lineares formados por sedimentos depositados pela ação de agentes de 

transporte marinho ao longo do litoral.  

As praias são constituídas, em sua maioria, de areias, mas isso não 

significa que não existem praias formadas de seixos, cascalhos e outros 

sedimentos finos além de areias. A largura da praia depende das marés, as 

quais realizam o seu constante movimento e o retrabalhamento, funcionando 

como zona tampão protegendo a costa da ação direta da energia dos oceanos 

Para Lima (2004) a formação das praias “depende da composição dos 

sedimentos, altura das ondas, altura da maré e da compartimentação da área 

costeira, em que a praia está ligada”, e que sua formação se dá porque o 

movimento da maré transporta mais sedimentos da zona sub-aquosa para a 

parte externa à praia, do que da parte externa para a zona sub-aquosa” 

A praia comumente é definida como a faixa que se entende da baixa, 

(menor maré) até onde se percebe o início de uma mudança fisiográfica, seja 

ela a ocorrência de falésia, dunas frontais ou tem início uma vegetação 

permanente. 

Para Suguio (2003) o ambiente de praia extrapola em muito a praia 

propriamente dita, estendendo-se até pontos permanentemente sub-aquosos, 

onde as ondas, mesmo as mais fortes, já quase não mobilizam os sedimentos. 



34 

 

Sendo as praias ambientes tão variáveis espaço-temporalmente, 

qualquer tentativa de delimitar seus sub-ambientes, isso devemos levar em 

consideração os processos hidrodinâmicos e morfodinâmicos que promovem 

tais mudanças.  

Existem várias terminologias para definir as formas e zonas existentes 

na praia, que vão ser definidas pela morfologia, e configuradas pelo ciclo da 

dinâmica praial relacionado com a variação sazonal no regime de marés, onda, 

movimentação dos sedimentos e clima, dando as praias diferentes feições. 

Um ambiente praial costeiro típico pode ser dividido nos seguintes 

ambientes: Dunas, Pós-praia (backshore), Estirancio (foreshore), e antepraia 

(shoreface) (Figura 5). 

 
Figura 5. Terminologia das zonas praiais 

Fonte: Muehe (1998). 

 

A definição de duna dada por Suguio (1998, p.251) “é uma coluna de 

areia acumulada por ação eólica, podendo apresentar-se mais ou menos 

coberta por vegetação.” Nas dunas costeiras, a formação dessas estará 

relacionada principalmente ao aporte de sedimentos marinhos. 

As dunas estão dispostas sobre os sedimentos da Formação Barreiras, 

ou sobre sedimentos fluviais recentes, paralelas a linha de costa. Para que haja 

a formação de uma duna deve existir a disponibilidade de sedimentos, a 

competência do vento em transportar os sedimentos, vegetação que inicia a 

estabilização, topografia, clima, ondas e amplitude de maré. 

Soares (2003, p.19) complementa a caracterização das dunasdo litoral 

norte-rio-grandense, quando afirma que: 

A duna é uma feição geomorfologicamente resultante da 
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acumulação de sedimentos arenosos, transportados pelo 

vento. É constituída por sedimentos bem selecionados, 

geralmente de granulométrica fina e média e cores 

brancas, amarelas e avermelhadas. 

As dunas costeiras são acumulações arenosas originadas pela ação do 

vento, as quais desempenham uma função importante ao proteger a costa da 

ação das ondas, além de abrigar espécies nativas, ainda exercem papel 

importante, sendo responsáveis pela recarga do aquífero (ARAÚJO, 2007). 

Outra terminologia importante, mas não utilizada diretamente na 

pesquisa, pois a área de estudo não possui este compartimento no perfil, é a 

da pós-praia, que é aquela porção da praia que se estende do máximo 

espraiamento, ou seja, acima da zona atingida pela preamar, alcançada 

apenas por marés de tempestades ou ressacas, até as dunas frontais ou 

qualquer mudança brusca fisiológica, tendo pouca ou nenhuma vegetação.  

A zona de praia ou estirâncio corresponde à porção entre o limite 

superior da maior maré e o inferior da menor maré e que segundo Martins 

(1997, p.27) “é a parte do ambiente praial que sofre, normalmente, a ação das 

marés e os efeitos de espraiamento das ondas após a arrebentação”. 

Lima (2004, p.93) complementando afirma que o estirâncio pode variar 

em sua morfologia “de forma considerável, conforme o poder da onda, da 

amplitude da maré e o tamanho dos grãos”. 

A antepraia compreende a porção do perfil praial que vai desde o ponto 

de interação dos movimentos das ondas com o fundo até a zona de 

arrebentação. É nessa zona que ocorre a maior interação entre as ondas e os 

sedimentos, que posteriormente, serão empurrados para a zona de estirâncio e 

logo em seguida, para a formação de uma duna. 

Hoefel (1998, p.27) ainda subdivide essa zona em outras três, “zona de 

arrebentação, surfe, e espraiamento”, sendo visualizadas de dentro para fora 

da zona de antepraia. 

A zona de arrebentação “é aquela onde ocorre o processo de dissipação 

de energia de ondas. É o ponto onde há a quebra das ondas”. Em algumas 

praias da zona de arrebentação pode ser confundida com a zona de surfe, por 

seu assoalho apresentar bastantes bancos e cavas submersas. 
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Esta zona é caracterizada pela pouca profundidade do assoalho, onde 

podem ser identificados quatro tipos de arrebentação de onda, que segundo 

Hoefel (1998, p.25 -26): 

 Deslizantes, que ocorre em praia de baixa declividade, nas quais a onda 

gradualmente empina-se para então “deslizar” pelo perfil, dissipando sua 

energia através de uma larga faixa; 

 Mergulhantes, que ocorre em praias de declividade moderada a alta. A 

onda empina-se abruptamente ao aproxima-se da costa e quebra-se 

violentamente formando um tubo, dissipando sua energia através de um 

vórtice de alta turbulência; 

 Ascendente, que ocorre em praias de declividade tão alta que a onda 

chega a quebrar propriamente, ascendendo sobre a face da praial e 

interagindo com o refluxo das ondas anteriores; 

 Frontal, é o tipo mais difícil de identificação, sendo um tipo intermediário 

entre mergulhante e o ascendente. 

A zona de surfe seguindo os princípios de Hoefel (1998) “é a zona 

intermediária entre a zona de arrebentação e a zona de espraiamento, onde 

dominam os processos de transporte de sedimentos por processos de deriva 

litorânea”, Hoefel (1998, p.27). 

A zona de espraiamento é aquela região da praia delimitada entre a 

máxima e a mínima excursão das ondas sobre a face da praia 

Observamos o sistema praial e as suas faces apresentam grande 

fragilidade, no que diz respeito à erosão costeira e a ocupação desordenada do 

litoral.  

Marques apud Lima(1993, p.16), afirma que as praias: 

Possuem uma grande fragilidade intrínseca, constituindo 

ambientes de transição que são afetados por processos 

continentais e marinhos e por isso, desenvolvem aspectos 

sedimentares distintos, conforme a predominância de um 

ou de outro. Nessas zonas estão caracterizados os 

ambientes naturais de maior energia e de maiores taxas 

de sedimentação ou erosão de margem continental. É 
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também onde se agrega a influência do homem, o maior 

agente transformador dos espaços naturais. 

Os diversos usos do litoral podem acarretar muitos problemas nas áreas 

costeiras, sendo a erosão o principal deles, pois é a erosão, que afeta 

praticamente todos os países com litoral, podendo em alguns casos alcançar 

estágios bastante elevados, provocando repercussões econômicas, tais como 

a perda de infraestruturas públicas ou propriedades privadas. “A erosão 

costeira é um fenômeno frequente e quanto mais o litoral é ocupado, mais se 

acentua o problema, que cresce em magnitude e importância, devido ao 

aumento do valor econômico das zonas costeiras e da forma que assume o 

desenvolvimento” (CUNHA, 2004) 

A erosão costeira só se torna um problema para o homem quando este 

constrói algum tipo de referencial fixo que se imponha ao recuo da linha de 

costa, desse modo, o problema de erosão costeira é de certa forma, causado 

pelo homem, pois se ninguém morasse próximo à linha de costa a erosão não 

causaria impactos sociais. 

Segundo Chaves (2000), a linha de costa é uma das feições mais 

dinâmicas do Planeta. A posição desta é afetada por uma quantidade muito 

grande de fatores, a linha de costa pode avançar mar adentro, recuar em 

direção ao continente ou permanecer em equilíbrio. 

Para preservar esse litoral e evitar danos à população, é necessário que 

se realize um estudo sobre essa região, tentando conhecer sua dinâmica para 

poder ordenar o seu uso e ocupação, para que problemas ambientais não 

venham a ocorrer. 

As transformações causadas pelo homem são principalmente fruto da 

urbanização desordenada. Segundo Guerra e Cunha (1998, p.253), “apenas há 

cerca de 40 anos, impulsionada com a polarização do automóvel”. Essa 

expansão urbana e a busca de novas moradias têm causado intensa ocupação 

do litoral nos municípios costeiros, ocasionando a ocupação em lugares 

impróprios e ocupáveis pela maré ou que sofrem com sua influência, afetando 

a vida da população que se utiliza da zona costeira como habitação e para fins 

econômicos. 
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A caracterização do perfil da praia é importante para a determinação do 

tipo de uso e ocupação, ou no caso especifico até mesmo servir como base 

para a melhor escolha para obras de contenção costeira mais apropriada para 

ser diligenciada no lugar de análise. A caracterização de todas as feições e 

conceitos dos componentes que englobam a praia e a sua morfodinâmica é de 

grande importância para dar base à pesquisa realizada, dando suporte durante 

todo o decorrer da mesma, pois foram eles os alicerces do desenvolvimento 

desta pesquisa. 

 

3.2. O estudo da paisagem com osurgimento dos sistemas edos 

geossistemas 

Em meados do século XX, Bertalanffy constrói um método para análise da 

natureza integrada, sendo esta a Teoria Geral dos Sistemas. Nesta teoria, o biólogo 

categoriza conceitos, princípios e critérios de classificação e organização das 

relações dos elementos e fenômenos da natureza, incluindo ou não os da sociedade. 

Diversas áreas da ciência utilizaram esta teoria que influenciou e continua 

influenciando trabalhos no mundo todo. Bertalanffy, com sua influência ecológica, deu 

bastante ênfase aos ambientes dos sistemas, discutindo e fundamentando a estrutura 

e o funcionamento dos sistemas abertos e fechados. Enquanto o sistema fechado tem 

fim em si próprio, dependendo muito das relações internas, o aberto se articula com 

outros sistemas e sua influência vai até onde seus elementos e consequências 

alcancem. As trocas e fluxos de matéria e energia são constantes e, segundo a 

famosa teoria desenvolvida por Hack, estão em equilíbrio dinâmico (GREGORY, 

1992). 

O surgimento de uma Teoria Geral dos Sistemas tem seus primeiros passos 

nas discussões de biologia teorética. Segundo Odum (1986), independente do 

ambiente estudado, os biólogos do começo do século passado, começavam a 

considerar a idéia de que a natureza funcionava como um sistema. 

Diferente da visão mecanicista incorporada pela cibernética, a Teoria Geral dos 

Sistemas congrega estruturas orgânicas em sistemas abertos, onde escalas de 

organizações se superpõem, atenuando a idéia de limites físicos ou de sistemas 

naturais fechados. Ao trabalhar com ambientes, Bertalanffy organiza um conjunto 

conceitual, com critérios, fluxogramas, fatores e esquemas de interações, sintetizando 
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metodologicamente morfologia e processos nos ambientes ecológicos. Com o 

conceito de ecossistemas, já bastante trabalhado por Tansley (ODUM, 1986), 

Bertalanffy teoriza uma trama de relações orgânicas e inorgânicas, para a 

interpretação aproximada da realidade analisada. Desta forma, intercomunicando 

informações, o pesquisador facilita, por exemplo, a inclusão no objeto de estudo, de 

fenômenos naturais e fatores sociais, tomados sob a mesma importância, 

participando do mesmo sistema, em uma nova forma de avaliar os espaços. Por 

estarem contrárias as idéias da época na Alemanha, em um primeiro instante, as 

propostas de Bertalanffy não foram muito bem aceitas em um ambiente de pós-

guerra, onde a teoria e técnica cibernética exaltavam as máquinas através da 

economia, como o próprio autor declarou depois: 

A finalidade da teoria geral dos sistemas foi recebida com 

incredulidade, sendo julgada sendo fantástica ou presunçosa, 

além do mais – objetiva-se – a teoria era trivial, porque os 

supostos isomorfismos eram simples exemplos de truísmo, 

segundo a qual, a matemática pode aplicar-se a todas as 

espécies de coisas e, portanto, não maior peso do que a 

“descoberta” de que 2 + 2 = 4 são igualmente verdadeiras para 

as macas, dólares e galáxias. Dizia-se também que era uma 

teoria falsa e desnorteadora porque as analogias superficiais – 

como na famosa similitude entre a sociedade e um 

“organismo”, escamoteiam as diferenças reais, e assim chegam 

a conclusões erradas e mesmo moralmente inaceitáveis. Ou 

ainda uma vez, dizia-se que a teoria alegava “irredutibilidade” 

dos níveis superiores aos inferiores, o que era evidente em 

vários campos, tais como na redução da química aos princípios 

físicos ou dos fenômenos da vida a biologia molecular 

(BERTALANFFY, 1975, pág. 31 – 32). 

 

Foi nos Estados Unidos da América, que Bertalanffy conseguiu abertura 

para suas pesquisas e teorias, onde uma geração de ecólogos, por anos 

influenciou e ainda continua influenciando a produção científica em ecologia no 

mundo. Entre eles se destacam os irmão Odum, filhos de Howard W. Odum, 

presidente da American Sociological Associations, em 1930. Howard T Odum e 

Eugene Odum trabalharam com modelos ecológicos com influência ou não da 
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sociedade. Eugene Odum (1986), mais especificamente, escreveu o livro 

intitulado Ecologia, no qual descreve e exemplifica ecossistemas, trabalhando 

com energia, ciclos biogeoquímicos, fatores limitantes e o ambiente físico, 

propondo uma ecologia dos sistemas interpretada pelos modelos matemáticos 

que servem até hoje para cursos básicos de ecologia. 

Bertalanffy definiu sistema como “complexo de elementos em interação” 

ou um “conjunto de componentes em estado de interação” (VASCONCELOS, 

2002, pág. 197), usando os termos totalidade e organização como sinônimos. 

Os fluxos entre as partes desempenham um fator fundamental para o 

funcionamento do sistema, que se mantém em equilíbrio caso não haja 

nenhuma anormalidade. Nas palavras de Vasconcelos: 

A existência de interação ou de relações entre os componentes 
é então um aspecto central que identifica a existência do 
sistema como entidade, distinguindo-o de um simples 
aglomerado de partes independentes uma das outras. Quanto 
menores forem os índices de interação tanto mais o sistema se 
parecerá a um conjunto de elementos independentes 
(VASCONCELOS, 2002, pág.199). 
 

A estrutura e a composição dos elementos são fundamentais para o 

funcionamento em equilíbrio. Christofoletti (1980), que se tornou um estudioso 

e divulgador do pensamento sistêmico, lembra que no estudo da composição 

do Sistema, há fatores importantes como: matéria, energia e estrutura. A 

matéria “corresponde ao material que vai ser mobilizado pelo sistema, 

enquanto que a energia são as forças que fazem o sistema funcionar” 

(CHRISTOFOLETTI, 1980, pág. 02). Já a estrutura, se constitui pela forma e as 

relações desta com outras estruturas, tendo o elemento como unidade básica. 

Ainda, ressalta “o problema da escala é importante quando se quer caracterizar 

os elementos do sistema”. Os sistemas podem ser classificados conforme 

vários critérios, mas segundo Christofoletti (1999), para análise ambiental, o 

critério funcional e o da composição integrativa são os mais importantes. 

Foster, Report e Trucco levando em consideração o critério funcional, 

distinguem os seguintes tipos de sistemas: 

a) sistemas isolados são aqueles que dadas às condições 

iniciais, não sofrem nenhuma perda nem recebem energia 

ou matéria do ambiente que os circundam. Dessa 
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maneira, conhecendo-se a quantidade inicial de energia 

livre e as características da matéria, pode-se calcular 

exatamente o evoluir do sistema e qual o tempo que 

decorrerá até o seu final. Richard J. Chorley (1962) já 

assinalou que a concepção Davisiana do ciclo de erosão 

ilustra perfeitamente essa perspectiva, pois se inicia com 

soerguimento brusco antes que os processos tenham 

tempo de modificar a paisagem. O ciclo começa com o 

máximo de energia livre devido ao soerguimento e, com o 

decorrer do conjunto até que alcance o estágio final, 

quando a energia livre é diminuta, isso devido a quase 

uniformidade da área que foi aplainada em função do 

nível de base, constituindo a denominada paneplanície. A 

perspectiva em sistemas isolados favorece a abordagem 

dos fenômenos através do tratamento evolutivo e 

histórico, pois se pode predizer o começo e a sucessão 

das etapas até o seu final. 

b) Os sistemas não isolados mantêm reações com os 

demais sistemas do universo no qual funcionam, podendo 

ser subdivididos em: fechados, quando há permuta de 

energia (recebimento e perda), mas não de matéria. O 

planeta terra pode ser considerado como sistema não 

isolado fechado, pois recebe energia solar e também 

perde por meio da radiação para as camadas extra-

atmosféricas, mas não recebe nem perde matéria de 

outros planetas ou astros, a não ser em produção 

insignificante, quase nula. Os processos relacionados 

com as passagens para os estados sólido, líquido e 

gasoso, além de representar troca de energia, representa 

uma transferência muito grande desta energia entre as 

regiões quentes para as temperadas. Entretanto, o 

volume de água existente no globo permanece constante. 

Os abertos são aqueles nos quais ocorrem constantes 
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trocas de energia e matéria, tanto recebendo quanto 

perdendo. Os sistemas abertos são os mais comuns, 

podendo ser exemplificados por uma bacia hidrográfica, 

uma vertente, o homem, uma cidade industrial e muitos 

outros (CHRISTOFOLETTI, 1999, op. cit. pag. xx.). 

A interferência da escola russa de Geografia também foi fundamental 

para a construção de formas e ferramentas de interpretação da natureza. 

Mesmo sem auxílio das discussões da Biologia Teorética e a Teoria Geral dos 

Sistemas, mas já pensando sistematicamente, Dukuchaev influenciou em muito 

a Geografia física e a visão integrada da paisagem com seus estudos de solos 

na Rússia, incluindo os estudos das influências dos seres vivos e de matéria 

orgânica na composição dos solos. Dukachev deu início à ideia de que as 

variações geográficas nos tipos de solos poderiam ser explicadas pelo clima e 

por fatores topográficos e não somente pela Geologia (KRASILINIKOV, 1958). 

Dokuchaev passa a considerar o solo como um corpo natural, tendo sua 

própria gênese e história de desenvolvimento, um corpo complexo e com 

multiprocessos (KRASILINIKOV, 1958). 

Na década de 1960 e 1970, já decorrente dos estudos da escola russa, 

foi desenvolvido o conceito de Geossistema – que teve como seu maior 

expoente Sochatva – como ferramenta de estudos das paisagens. Foram 

incorporando toda bagagem geoecológica dos estudos da Paisagem 

(Landshaft), da escola russa à Teoria Geral dos Sistemas, que Sochatva 

desenvolveu o conceito de Geossistema, como método e forma de 

interpretação dos sistemas naturais. Destaca que através do enfoque físico-

geográfico integrado, é possível analisar as múltiplas interações e 

transformações, como o transporte gravitacional, a circulação biogênica das 

substâncias, entre outras, e todas suas consequências geográficas. 

Trabalhando com o Geossistema, Sotchava foi o mais forte sintetizador 

de uma proposta contendo como premissa principal, trabalhar no mesmo 

ensaio as conexões entre os vários componentes geográficos da natureza, 

como características fisiográficas, declividade, solos, clima e os processos 

morfodinâmicos que caracterizam a paisagem. Para ele: 
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 [...] em condições normais, deve-se estudar não 

somente os componentes do sistema, mas as conexões 

entre eles; não se deve distinguir a morfologia da 

paisagem, mas de preferência, projetar-se para o estudo 

de sua dinâmica, estrutura, funcionamento, conexões, etc. 

(SOTCHAVA, 1977, pag.04). 

Desta maneira, o Geossistema surge como um recorte no espaço, com 

forma e dinâmica particular, sempre conectado a outro sistema, um dentro do 

outro, seja hierarquicamente maior ou menor, classificado assim, como um 

sistema aberto. O ambiente o qual o Geossistema está inserido é objeto 

fundamental na proposta. O ambiente é formado por uma estrutura espacial 

territorial, composta de elementos e os fluxos resultantes, que atuam sob forma 

de processos de interação e troca de matéria e energia, que se expressam 

materialmente em forma dinâmica da paisagem. 

Na dimensão espacial, Sotchava (1977) dividiu os Geossistemas em 

escala local ou topológica e escalas regionais e globais, dentro de uma 

hierarquia de funcionamento com categorias de ordem decrescente, 

correspondente à paisagem ou ambientes naturais, tendo como componentes 

os Geócoros (Geossistemas de estrutura heterogênea), Geômeros 

(Geossistemas com estrutura homogênea) e Geótopos (Geossistemas 

associados a unidades morfológicas ou setores fisionômicos homogêneos). 

Além das componentes naturais, o conhecimento das ações da 

sociedade no sistema é fundamental para o entendimento da paisagem, e foi 

na escola francesa que os estudos ambientais passaram a integrar cada vez 

mais a influência antrópica em suas análises, tendo como figuras centrais os 

professores Bertrand e Tricard. 

Segundo Bertrand (1971), a paisagem não se forma somente pelo 

conjunto de componentes geográficos naturais, mas sim da paisagem total 

incluindo as implicações da exploração humana. Bertrand difunde a ideia ação 

antrópica, potencial ecológico e exploração biológica como elementos 

referenciais nas estruturas do Geossistema, tendo nas suas interações 

processos significativos para sua forma (Figura 6). 



44 

 

 
Figura 6. Estrutura do Geossistema. 

Fonte: Bertrand (1971). 

 

BERTRAND afirma que: 

O Geossistema corresponde a dados ecologicamente 

estáveis. Ele resulta da combinação de fatores 

geomorfológicos (natureza das rochas e valor do declive), 

climáticos (precipitações e temperatura) e hidrológicos 

(lençóis freáticos), portanto, é o potencial ecológico do 

ecossistema (BERTRAND, 1971, pag.15) 

O pesquisador Francês Bertrandfez sua proposta de hierarquia na 

classificaçãoda paisagem, dividindo em unidades superiores, tendo zona, 

domínio e região, e unidades inferiores, compostas por Geossistemas, 

Geofáces e Geótopo, sem uma definição fixa de cada unidade. O autor 

classifica o Geossistema como uma categoria de sistemas territoriais regido por 

leis naturais, modificados ou não pelas ações antrópicas. 

Nesse sentido, Bertrand conceituou a paisagem como “[...] o resultado 

da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 

antrópicos que reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da 

paisagem um conjunto único indissociável, em perpétua evolução” 

(BERTRAND, 1971, p. 2). Assim, o estudo da paisagem é capaz de englobar 

todas as conexões que envolvem o meio ambiente, principalmente quando se 

utiliza o Geossistema como seu método de análise. Segundo Bertrand: 

Considerando-se a paisagem como uma entidade global, 

admite-se implicitamente que os elementos que a 
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constituem e participam de uma dinâmica comum que não 

corresponde obrigatoriamente a evolução de cada um 

dentre eles tomados separadamente. Somos levados 

então a procurar os mecanismos gerais da paisagem, em 

particular no nível dos Geossistemas (BERTRAND apud 

LAUTERT, 2010). 

Os Geossistemas são agrupados de diversas formas e tamanhos. 

Dependendo dos elementos e das variáveis envolvidas, pode-se ter 

Geossistemas homogêneos ou heterogêneos, ricos ou pobres em 

biodiversidade (PENTEADO, 1980). Os Geossistemas podem ser avaliados por 

meio de suas variáveis e parâmetros que indicam forma, número, arranjo 

espacial, intensidades, fluxos e energia. Em um Geossistema, definem-se 

como variáveis: forma da encosta, perfil do rio, índice pluviométrico, forma da 

encosta e quantidade de sedimentos carregados (PENTEADO, 1980, p.155).  A 

mesma autora comenta sobre “energia” como sendo “a força que conduz o 

sistema ao funcionamento gerando capacidade de realizar trabalho” e “matéria” 

como “todo material que circula através do sistema”. Já num sistema florestal a 

“matéria é toda biomassa reciclante (matéria orgânica decomposta e minerais 

do solo” (PENTEADO, 1980, p.156). 

Para Troppmaier, especialista em Biogeografia, da Universidade do 

Estado de São Paulo (UNESP), na cidade de Rio Claro, o Geossistema é: 

“... parte da geosfera em uma perspectiva vertical engloba 

as camadas superficiais do solo ou pedosfera, a 

superfície da litosfera com elementos formadores da 

paisagem, a hidrosfera e a baixa atmosfera, mas abrange 

também a biosfera, como exploradora do espaço” 

(TROPPMAIER, 1989, p.45). 

Através dos Geossistemas, pode-se fazer uma avaliação quantitativa e 

qualitativa da paisagem. Quanto maior for o monitoramento quantitativo, 

maiores e mais precisas serão as informações.  Segundo Penteado (1980, 

p.156) “Geossistemas são formações naturais que experimentam o impacto 

dos ambientes: social, econômico e técnico”. 
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A experiência francesa para concepção sistêmica da paisagem, além de 

Bertrand, se estendeu para outro geógrafo francês Jean Tricart, que recuperou 

o conceito de ecossistema para interpretação e caracterização, do que chamou 

de Unidades Ecodinâmicas. 

O conceito de Unidades Ecodinâmicas é integrado no 

conceito de Ecossistema. Baseia-se no instrumento lógico 

de sistema, enfoca as relações mútuas entre os diversos 

componentes da dinâmica e os fluxos de energia/matéria 

no meio ambiente (TRICART, 1977, pag.32). 

Nesta proposta, Tricart inclui com muita força a influência do meio biótico 

no sistema natural, principalmente relativos à cobertura vegetal e do clima, 

destacando também as intervenções e consequentes transformações 

humanas. Ainda segundo este autor, essas intervenções podem repercutir 

sobre: 

- a energia da radiação que alcança o solo e, por sua vez, 

as temperaturas do solo, com efeitos sobre a respectiva 

flora e fauna, a mineralização do húmus, a nitrificação, 

etc., a fertilidade deste solo; 

- a queda de detritos vegetais na superfície do solo e, em 

consequência, a nutrição dos organismos redutores, a 

estrutura do solo e sua resistência à erosão pluvial e, por 

conseguinte, o regime hídrico e a reciclagem dos 

elementos minerais pelas plantas; 

- a interceptação das precipitações, ou seu tempo de 

concentração, e energia de impacto das gotas, que 

determinam a possibilidade de erosão pluvial. Novamente 

chegamos assim ao regime hídrico. 

- a proteção do solo contra as ações eólicas, capazes de 

intensa degradação das terras. 

Tricart descreve algumas das características do fluxo de energia na 

baixa atmosfera, na parte aérea da vegetação e ao nível do solo e classificou 

as unidades geodinâmicas em três categorias principais: 
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i. Meios estáveis: A característica essencial desse meio é a evolução lenta 

e constante, resultante da permanência do tempo de combinação entre 

os fatores. O sistema morfológico não comporta transformações 

violentas que traduzem manifestações catastróficas. Os meios estáveis 

se encontram em regiões com cobertura suficientemente fechada, com 

dissecação moderada, e com a ausência de manifestações vulcânicas. 

Ainda, segundo Tricart: 

A permanência, a partir do estabelecimento das 

condições de estabilidade, reveste-se de grande 

importância. É ela que determina o tempo a partir do qual 

a pedogênese pode exercer, portanto, a idade dos solos, 

que por sua vez vai influenciar o grau de evolução dos 

solos, e seus caracteres, tanto morfológicos quanto 

analíticos. 

ii. Meios Intergrades: estão em transição entre os estáveis e os fortemente 

estáveis, e são caracterizados pela interferência permanente da 

morfogênese-pedogênese. 

iii. Meios Fortemente Instáveis: a morfodinâmica é predominante onde a 

geodinâmica interna de movimentos endogenéticos, em particular o 

vulcanismo, podem ser predominantes. Nestes ambientes, a ação 

humana pode ser determinante para dar início as transformações 

morfológicas, a partir de processos erosivos, por exemplo. 

Uma unidade ecodinâmica se caracteriza por certa dinâmica da 

paisagem e tem repercussões diferentes em função das atividades humanas. 

O pensamento sistêmico ganhou mais força no Brasil ao ser incluído nas 

análises de Milton Santos, Geógrafo brasileiro muito reconhecido dentro e fora 

do país. Em 1996, Milton Santos lança o livro intitulado “A Natureza do 

Espaço”, quando define o espaço geográfico como sendo um conjunto 

indissociável de sistema de objetos e sistema de ações. 

Portanto, para atender as necessidades da pesquisa e da análise da 

paisagem, usamos como base o método hipotético-dedutivo sobre a ótica 

sistêmica, buscando entender a interação entre as atividades humanas, uso, 

ocupação, processos costeiros e seus elementos. 
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Rodriguez et al (2004) e Tricart (1977) consideram sistemas como sendo 

o conjunto de elementos que se relacionam entre si e que formam uma 

determinada unidade e integridade que se processam mediante fluxos de 

matéria e energia. E foicom esta visão que os elementos morfodinâmicos, 

topográficos e antrópicos foram analisados durante esta pesquisa, sendo os 

principais elementos o homem, os aspectos climáticos, o oceano e os 

sedimentos.  

Ainda nessa perspectiva fundamentada na Teoria Geral dos Sistemas 

(TGS), entendemos o sistema praial, como um conjunto de fatores e agentes 

que agem interconectados para a formação das feições de uma praia. E nesta 

análise tentamos compreender como se configura este ambiente costeiro, 

quais os impactos que vêm ocorrendo com o uso inadequado dos seus 

espaços e os problemas originados por estes. 

 

3.3. Aspectos jurídicos e regulação da zona costeira 

Em todo o mundo, há pelo menos três décadas, vêm ganhando 

expressão inúmeros esforços que objetivam a ordenação e regulamentação 

das zonas costeiras visando à preservação, manutenção e recuperação de 

ambientes costeiros, dada sua importância de caráter ambiental, social e 

econômico. Para o presente trabalho adota-se como marco inicial das 

discussões internacionais acerca dos ambientes costeiros, a Convenção de 

Estocolmo de 1972, organizada pela Organização das Nações Unidas – ONU 

que, dentre suas muitas recomendações e proposições, preocupou-se com a 

preservação das zonas costeiras.  

Ainda no âmbito da ONU, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente - PNUMA, em conferência realizada em 1981 em Montevidéu, 

apontou a necessidade de conservação das zonas costeiras e dos litorais como 

um dos dez principais temas a serem inseridos na discussão da agenda 

internacional do meio ambiente 2, e, em seguida, na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado do Brasil, a Rio-92, 

o tema dos oceanos e das zonas costeiras ganhou ainda mais importância, 

havendo posteriormente, registro específico do tema no capítulo 17 da Agenda 
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21, documento que traz em seu bojo o elenco de inúmeras ações e 

planificações que visam atingir o desenvolvimento sustentável (DIB, 2014) 

Vários países que participam do concerto das nações passaram a tratar 

do tema em suas esferas internas de atuação através da criação de normas, 

programas e planos de ordenamento e zoneamento territoriais de suas 

respectivas zonas costeiras. O princípio das ações referentes ao 

gerenciamento da costa brasileira deu-se em 1982, quando a Comissão 

Interministerial dos Recursos do Mar (CIRM) criou a Submissão de 

Gerenciamento Costeiro dentro de sua secretária. Esta submissão organizou 

no Rio de Janeiro, em 1983, o Seminário Internacional sobre Gerenciamento 

Costeiro, que propiciou o surgimento das primeiras idéias para a organização 

de um programa nacional. Em 1984 foi realizado o II Simpósio Brasileiro sobre 

Recursos do Mar, também no Rio de Janeiro, que reuniu diversas instituições 

dedicadas ao tema. 

Foi escolhido como modelo inicial para estruturar um plano a ser 

aplicado na costa o programa de zoneamento da zona costeira proposto pela 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 1985 realizou-se em Fortaleza o 

II Encontro Brasileiro de Gerenciamento Costeiro. Em 1987 a CIRM 

estabeleceu o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Surgi então à necessidade de uma política especifica para o litoral, que 

promovesse o desenvolvimento de atividades econômicas e turísticas e, ao 

mesmo tempo, a proteção de valores ambientais, culturais, patrimoniais e 

históricos. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro foi instituído no Brasil 

pela Lei 7.661 de 16 de Maio de 1988, que foi promulgada antes mesmo da 

sua atual Constituição, mas corretamente recepcionada por ela. Esse plano é 

integrante da Política Nacional para Recursos do Mar (PNRM) e da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), fixada pela Lei 6.938 de 02 de setembro 

de 1981. A lei 7.661 de 16.05.1988 dedica cinco de seus treze artigos 

especialmente aos Planos de Gerenciamento Costeiro. 

Também em 1988 a supervisão e a coordenação federal do programa 

foram transferidas para os órgãos ambientais da União – o Ministério do Meio 

Ambiente e o IBAMA. O Plano tem, então, como finalidade reconhecer os 
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problemas que ocorrem atualmente no litoral, para que venham a diminuir ou a 

ser solucionados no futuro. 

O objetivo do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro encontra-se 

estabelecido no art. 2° da referida lei: “...o PNGC visará especificamente a 

orientar a utilização racional dos recursos na zona Costeira, de forma a 

contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do 

seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural”. Assim, concluindo que este 

Plano não se limita apenas ao meio ambiente natural, e que o homem é um 

integrante importante neste contexto. 

Portanto, está caracterizada a necessidade de o PNGC instituir uma 

proteção socioambiental da Zona Costeira, SILVA(1997), determina os 

objetivos do PNGC: 

O Plano de Gerenciamento Costeiro tem por objetivo 

geral orientar a utilização racional dos recursos na Zona 

Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da 

vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio 

natural, histórico, étnico e cultural, sempre tendo em vista 

os princípios e objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente traçados nos arts. 2° e 4° da Lei 6.938/81. Visa, 

especialmente lançar as bases para o estabelecimento de 

políticas, planos e programas estaduais e municipais de 

Gerenciamento Costeiro, e, de modo preponderante, 

objetiva planejar e gerenciar, de forma integrada, 

descentralizada e participativa, as atividades 

socioeconômicas na Zona Costeira, de forma a garantir a 

utilização, controle, conservação, proteção,preservação e 

recuperação dos recursos naturais e ecossistemas 

costeiros (Resolução 1/90. Item4). 

 

O art. 4° da Lei estabelece a competência para elaboração e atualização 

do PNGC e a atribui a um Grupo Interministerial de coordenação dirigido pela 

Secretaria da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar (SECIRM). O 

plano atualizado é submetido à Comissão Interministerial dos Recursos do Mar 
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(CIRM), que o aprovará com audiência do CONAMA. Mesmo que esse último 

órgão não o aprove, é obrigatória sua manifestação. Aliás, Paulo Affonso Leme 

Machado (2003), adverte quanto a importância desta determinação: 

[...] quando a CIRM – Comissão Interministerial para 

Recursos do Mar for decidir, deverá apreciar as 

considerações exteriorizadas pelo CONAMA. Dessa 

forma, abre-se o debate, inclusive, no nível das 

associações ambientais, ainda que estas não tenham 

poder de decisão na CIRM, o que seria desejável.  

Aprovado o plano, ele já entra em vigor, sem necessidade de decreto 

presidencial. O grupo de Coordenação encontra-se atualmente estruturado 

pelo Decreto Federal 1.540, de 28.06.1995. 

O conteúdo do PNGC está previsto no art. 3° da Lei 7.661, de 

16.05.1988, que dispõe acerca dos bens que devem ter prioridade de 

conservação e proteção. Certamente, como o próprio artigo diz, esse rol não é 

taxativo, mas flexível, uma vez que admite que sejam considerados outros 

bens que não sejam aqueles ali enumerados, o que vai depender das 

condições da cidade litorânea no caso concreto. O plano deve prever o 

zoneamento de usos e atividades da zona Costeira, bem como fixar normas e 

diretrizes a serem seguidas pelos Estados e Municípios.  

O art. 5° da Lei é disposição que deve ser analisada, conforme dispõe 

no caput: 

Art. 5º. O PNGC será elaborado e executado observando 

normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente, 

estabelecidos pelo CONAMA, que contemplem, entre 

outros, os seguintes aspectos: urbanização; ocupação e 

uso do solo, do subsolo e das águas; parcelamento e 

remembramento do solo; sistema viário e de transporte; 

sistema de produção, transmissão e distribuição de 

energia; habitação e saneamento básico; turismo, 

recreação e lazer; patrimônio natural, histórico, étnico, 

cultural e paisagístico. 
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Este artigo do modo como foi escrito leva a crer que enumerou os 

aspectos que seriam disciplinados pelo CONAMA e que orientariam a 

elaboração e execução do PNGC. Conforme esclarece estudo do Ministério do 

Meio Ambiente: 

[...] em princípio, com a redação que lhe foi dada, esse 

dispositivo legal acabou implicando na ampliação do 

próprio campo de atuação do CONAMA na Zona Costeira, 

pois menciona matérias não inseridas em sua esfera de 

competência e habitualmente não disciplinadas pelo 

mesmo, [...]. Em alguns casos o efetivo estabelecimento 

das normas nela previstas dependerá da ação de outros 

ministérios ou decreto do Presidente da República, por 

escapar à esfera de atuação do CONAMA e envolve 

providências de outras áreas de governo. 

Afonso da Silva cita os cinco instrumentos do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro: zoneamento ecológico-econômico, monitoramento 

costeiro, sistema de informações do gerenciamento costeiro, plano de gestão e 

sistema nacional de gerenciamento costeiro. 

O primeiro Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro foi aprovado pelo 

CIRM por resolução nº 01, de 21.11.1990. Sete anos depois, pela Resolução 

CIRM nº 05, de 13.12.1997, foi aprovada o segundo plano, chamado PNGC II. 

Tal plano deve ser sempre atualizado por um Grupo de Coordenação criado 

pelo Decreto 96.660, de 06.09.1988 (posteriormente substituído pelo Decreto 

1.540, de 27.06.1995), dirigido pela Secretaria da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (SECIRM), que deverá aprová-lo com audiência do 

CONAMA (art. 4º, caput, da Lei 7661, de 18.05.1988). 

O primeiro plano deixou muito a desejar, pois não estabelecia normas e 

diretrizes para a utilização do solo, do subsolo e das águas, nem limites para o 

aproveitamento de imóveis. Apenas instituiu princípios que deveriam nortear o 

gerenciamento costeiro e a ação dos Estados e Municípios, uniformizando a 

metodologia a ser aplicada por esses entes. Criou o Sistema de Informações 

de Gerenciamento Costeiro (SIGERCO) para vigorar em nível nacional, o qual, 

segundo Marcos Covre e Robson José Calixto, “tem por função organizar a 
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sistematizar dados e informações referentes à elaboração, implantação e 

monitoramento das atividades relativas ao gerenciamento costeiro”. 

O segundo plano também estabeleceu princípios que devem nortear o 

gerenciamento costeiro e mais as normas e diretrizes para a sua execução 

pelos Estados e Municípios. Mas, como o anterior, também não previu medidas 

concretas a serem observadas na Zona Costeira, deixando tal assunto para ser 

normatizado pelos entes políticos, o que até hoje não ocorreu. Esse foi um 

grande defeito no Plano, que deixou sérias questões por ser equacionadas. 

Um mérito desse segundo plano foi a delimitação da Zona Costeira, com 

o que ficou devidamente assentado o que vem a ser uma zona, bem como a 

faixa marítima e a faixa terrestre. Assim, não mais existe a necessidade de os 

estados estabelecerem tais limites, já que o plano tem eficácia em todo o 

território nacional. Segundo Robert Moraes, 

[...] modificação introduzida na definição mesma de “zona 

costeira’’, que recebeu no PNGC II conceituação menos 

acadêmica e mais voltada para a prática do planejamento. 

O entendimento que presidiu esta construção teórica foi o 

de que inexiste uma definição genérica, absoluta e 

consensual de zona costeira, e que, portanto, sua 

delimitação varia conforme as características dos espaços 

em que exercite e/ou em consonância com os critérios 

(sempre parciais) estabelecidos em tal exercício. Sendo 

assim, as finalidades da ação pretendida emergem como 

um balizador objetivo para orientar esta definição. E, no 

caso, trata-se claramente de uma finalidade de 

planejamento e gestão, o que realça a importância de 

considerar os próprios limites político-administrativos 

como critério. 

No que diz respeito aos objetivos, o PNGC II estabelece principalmente 

normais gerais, lançando as bases para criação de políticas, planos e 

programas estaduais ou municipais. Assim, mesmo mantendo a gestão 

também a cargo dos Estados e Municípios, o novo plano tem o objetivo de 

tornar mais efetivo o papel da União. 
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3.4. Planos Estaduais e Municipais de Gerenciamento Costeiro 

O art. 5º, §1º, da Lei 7.661, de 16.05.1988, preceitua que os Estados e 

Municípios também poderão instituir Planos Estaduais e Municipais de 

Gerenciamento Costeiro, desde que observadas às normas e diretrizes do 

Plano Nacional da lei e designados os órgãos competentes para executá-los. 

Esses planos serão instituídos também através de lei, certamente observando 

as diretrizes do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e as normas 

estabelecidas na Lei 7.661, de 16.05.1988. Aqui fica evidente a existência de 

competência concorrente dos entes da Federação para legislar acerca de meio 

ambiente, conforme determina o art. 24, VI, da nossa Constituição.  

Essa participação estadual e municipal é de grande importância. Na 

maioria dos casos, os Estados e Municípios tem maior conhecimento da sua 

costa e seus problemas ambientais de forma mais abrangente do que a União. 

Sabendo suas peculiaridades e do que precisa para seu desenvolvimento. À 

União cabe a elaboração de normas gerais, com aplicabilidade em todo o País. 

Portanto, para um determinado Estado ou Município revela-se mais apropriado 

a elaboração de um plano especifico para aquele local, desde que respeitada a 

norma federal. O ideal seria a existência de planos de gerenciamento costeiro 

em todos os municípios e estados brasileiros, adaptando a lei às características 

naturais e aos aspectos socioeconômicos peculiares, como diz Afonso da Silva: 

“[...] o envolvimento de estados e municípios da orla marítima nas malgas do 

planejamento da Zona Costeira, por certo, ajudará sua eficácia e 

aplicabilidade”. 

Entretanto, não compete aos estados e municípios apenas a elaboração 

dos respectivos Planos de Gerenciamento, mas também a execução das 

atividades relativas ao Plano Nacional de Gerenciamento costeiro. 

Deve-se levar em conta a observação de Machado, acerca de não-

elaboração de plano de gerenciamento costeiro: 

A ausência de um plano, ou a não terminação de um plano em 

elaboração ou a omissão de exigências em um plano não conferem aos 

particulares ou ao poder público plena liberdade de ocupação e de uso da zona 

costeira. As normas ambientais federais, estaduais e municipais já existentes 

deverão ser sempre pesquisadas e colocadas em prática no momento da 
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concessão da autorização para instalar, operar ou construir, como também, no 

momento de aplicar sanções.  

O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Rio Grande do Norte 

define Gerenciamento Costeiro como: 

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. 

O macrozoneamento é requisito essencial e preliminar a um plano 

estadual de gerenciamento costeiro, pois orienta a ocupação da zona costeira. 

Novamente observa Afonso da Silva: 

“[...] considerando-se a velocidade com que as alterações 

ambientais têm ocorrido na zona costeiras, podemos 

também indicar a necessidade de agilizar a proposição do 

zoneamento, selecionando previamente áreas 

problemáticas, aspectos fundamentais a detalhar e 

elaborando zoneamentos preliminares”. 

No Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Rio Grande do Norte, 

art. 10, esclarece os objetivos do Zoneamento Ecológico-Econômico, que 

objetiva identificar as Unidades Territoriais que, por suas características físicas, 

biológicas e socioeconômicas, sua dinâmica e contrastes internos, devam ser 

objeto de disciplina especial com vistas ao desenvolvimento de ações capazes 

de conduzir ao aproveitamento, manutenção ou recuperação de sua qualidade 

ambiental e potencial produtivo. O Zoneamento definirá normas e diretrizes 

ambientais e socioeconômicas a serem alcançadas através de programas de 

gestão ambiental. 
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No Plano Estadual do Gerenciamento Costeiro do Rio Grande do Norte, 

o art. 4° coloca os objetivos do Plano, mencionando a importância deste ser 

sustentável: 

Art. 4º. O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem 

por objetivo preponderante planejar e gerenciar, de forma 

integrada, descentralizada e participativa, a utilização dos 

recursos naturais da Zona Costeira, através de 

instrumentos próprios, visando a melhoria da qualidade de 

vida das populações locais e proteção dos ecossistemas 

costeiros em condições que assegurem a qualidade 

ambiental, a partir de um desenvolvimento sustentável. 

Para fins do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, a Zona 

Costeira, em sua faixa terrestre, é composta por 29 (vinte e nove) municípios, 

subdivididos em 02 (dois) Setores Costeiros: litoral leste ou oriental e litoral 

norte ou setentrional. O município de Natal está classificado como litoral leste, 

do qual a praia de Ponta Negra também se insere.   

Ponta Negra é uma área de grande interesse turístico e imobiliário, pois, 

nos últimos anos, tem aquecido a construção civil e a venda de imóveis, 

principalmente para turistas europeus, que têm optado por imóveis 

localizadosno bairro de Ponta Negra e adjacências. O novo Plano Diretor do 

município de Natal (lei complementar nº 082/2007), enumerou e qualificou, em 

seu próprio corpo de texto, as Zonas de Proteção Ambiental existentes, coisa 

que o Plano Diretor de 1994 fez de forma bastante inespecífica (geral) nos 

mapas anexos ao texto da lei (SILVA,2012). Assim sendo, o novo Plano Diretor 

enumerou 10 (dez) Zonas de Proteção Ambiental, sendo que destas apenas 5 

(cinco) estão regulamentadas. Ponta Negra possui a ZPA 5 – ecossistema de 

dunas fixas e lagoas do bairro de Ponta Negra (região de Lagoinha), já 

regulamentada pela Lei Municipal nº 5.665/2004; e a ZPA 6 - Morro do Careca 

e dunas fixas contíguas ainda em processo de regulamentação. Segundo Silva 

(2012), a referida lei inovou também ao dispor que se aplicam aos terrenos 

situados na Zona de Proteção Ambiental o mecanismo de transferência de 

potencial construtivo (art. 19, § 2º) e ao determinar que não serão permitidas 
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construções em áreas situadas nas Zonas de Proteção Ambiental enquanto 

não houver a devida regulamentação (art. 19, § 3º). 

Portanto, é possível ver que a preocupação com zonas costeiras é algo 

relativamente recente e precisa de acompanhamento e regulações. Que esta 

pesquisa possa auxiliar análises futuras da área quanto ao entendimento do 

comportamento morfodinâmico do mesmo e que possa servir de padrão 

comparativo para futuras pesquisas de metodologia similar. 
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4. METODOLOGIA 

Para a realização dos procedimentos práticos da pesquisa, foram 

adotadas as seguintes etapas de planejamento, campo e de laboratório e a 

análise dos dados, que constitui na elaboração do trabalho final (Figura 7). 

 
Figura 7. Esquema dos procedimentos metodológicos. 

Elaboração: Cristiane Sara. 

 

4.1. Etapa de Planejamento 

Na etapa de planejamento foram realizados os estudos iniciais, onde 

coletamos informações sobre a área de estudo e levantamento de artigos 

publicados em periódicos eletrônicos como também busca de estudos que 

tenha levado em consideração o ambiente praial como objeto de suas 

pesquisas.  

Houve visita ao campo para definição dos três pontos de monitoramento 

e a definição do ponto de coleta dos dados hidrodinâmicos. Foram escolhidos 

dois pontos na área que possui calçadão e um ponto na área sem a presença 

do calçadão. A hidrodinâmica foi realizada no ponto 02, por ser a áreaque 

apresenta maior erosão na face de praia. 
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4.2. Etapa de Campo 

A etapa de campo foi realizada na praia de Ponta Negra, Natal/RN, 

durante 12 meses consecutivos, de Maio de 2013 a Abril de 2014, sempre nas 

marés de sigízia de lua cheia devido sua maior influência e amplitude, tendo 

em vista ser a melhor visualização da dinâmica da praia para estudarmos os 

aspectos sedimentológicos, hidrodinâmicos, topográficos e ambientais da 

referida praia. 

Foram realizados perfis de praia, análise ambiental, coleta de 

sedimentos e levantamento de dados hidrodinâmicos, sempre nas marés de 

sizígia, no qual as três primeiras etapas foram realizadas na maré baixa e a 

última na maré alta. 

A etapa de campo foi realizada seguindo a fase de lua cheia e levando-

se em conta a tábua de maré, adquirida na Divisão Hidrográfica e Navegação 

da Marinha do Brasil (MARINHA DO BRASIL,2013) para a determinação do 

horário a efetuar cada atividade.  

A metodologia de aquisição de dados de campo seguiu as mesmas 

usadas por Souza (1999), Chaves (2000), Lima (2004), entre outros. 

Com isso, foram definidos três (03) perfis na praia (Figura 8), sendo os 

mesmos definidos como: 

 P1 (localizado em frente ao Hotel Esmeralda); 

 P2 (localizado no final do calçadão de Ponta Negra, ao norte do morro do 

careca;  

 P3 (localizado em frente ao Hotel Ocean Palace). 
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Figura 8. Carta-imagem localizando os pontos de monitoramento costeiro. 

Digitalizador: Janny Suenia ,2013. Fonte: Prodetur, 2013. 
 

A proximidade dos pontos P1 e P2 se deram por serem os locais que 

mais ocorreu erosão na face de praia. O P3 foi escolhido por situar em uma 

área sem a presença do calçadão para se ter um comparativo com os outros 

dois pontos que possui o mesmo. A extensão dos perfis na carta-imagem foi 

acentuada para melhor visualização. 

 

4.3. Nivelamento Topográfico 

O nivelamento topográfico (Figura 9)foi realizado sempre nas horas de 

baixa-mar, partindo de marcos fixos em cada ponto, no compartimento de 

relevo do estirâncio superior em direção ao mar. Os pontos trabalhados não 

possuem pós-praia. Nessa atividade se fez uso do tripé, nível, mira de 4 

metros, piquetes (equidistantes 10 m até a lâmina d’água e um último 

adentrando na água 25 m), trena de 30 m e caderneta de topografia. Para as 

anotações topográficas, a mira foi sequencialmente deslocando-se de um 

piquete ao outro até o último no compartimento de antepraia, sendo os dados 

anotados na caderneta topográfica. 
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Figura 9. Execução do nivelamento Topográfico. 

Fonte: Pesquisa de Campo (maio, 2013). 

 

Para os perfis de praia, utilizamos o nivelamento topográfico, com o 

intuito de determinar as alturas de pontos em relação a uma referência de 

nível, onde utilizamos a cota/altura de 5000mm, tendo como finalidade a 

confecção de linhas de perfis, mês a mês e quando interpoladas, verificamos a 

alteração dos perfis. 

Para obtermos os perfis topográficos, coletamos dados de alturas por 

visadas horizontais, utilizando miras verticais em cada piquete pré-

determinado. Na maré baixa também era coletado dados da inclinação do 

estirâncio nos três pontos monitorados, para isso foi-se utilizado uma bússola 

(Figura 10). 

 
Figura 10. Bússola para obtenção da inclinação do estirâncio. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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4.4. Coleta de Sedimentos 

A coleta de sedimentos (Figura 11) foram associadas aos perfis de praia, 

sendo coletadas amostras dos primeiros cinco centímetros de profundidade 

(sedimentos mais superficiais e recentemente depositados) nos 

compartimentos de estirâncio e antepraia, sendo oda antepraia coletado no 

mesmo local da última coleta de dados topográficos. O compartimento de pós-

praia é inexistente nos pontos escolhidos, pois o calçadão foi construído por 

cima deste compartimento. O acondicionamento das amostras e as etiquetas 

identificavam o dia (dd/mês/ano), ponto de coleta (P1, P2 e P3) e o local 

(estirâncio e antepraia). 

 

 
Figura 11. Coleta de sedimentos no estirâncio. 

Fonte: Pesquisa de Campo (Abril, 2014). 

 

4.5. Caracterização Ambiental 

Na caracterização ambiental, foram observados os aspectos gerais da 

fisionomia da praia e seus componentes. Neste, analisamos a existência de 

processos erosivos e/ou deposicionais, interferência antrópica, existência e tipo 

de vegetação, textura dos sedimentos, presença de minerais pesados e 

material poluente. Esta caracterização se refere a dados quantitativos e 

qualitativos, além da observação e percepção das mudanças fisiográficas da 

paisagem. 
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4.5.1. Dados Hidrodinâmicos 

A hidrodinâmica da praia de Ponta Negra foi analisada por meio de 

diversos parâmetros e realizada apenas no ponto 2, por ser o ponto no qual a 

erosão se mostra mais expressiva. Todas as coletas de dados para 

hidrodinâmica foram realizadas na preamar tendo sido coletados: Altura de 

onda, velocidade superficial da deriva litorânea, período de onda, direção do 

vento, tipo de arrebentação e ângulo de incidência das ondas em relação à 

linha de costa. 

Na tentativa de melhorar a aquisição de dados relativos à altura de onda, 

fundamental para representar a energia da mesma, utilizou-se um instrumento 

(Figura 12) de medição de alturas inacessíveis, a partir do teorema de Tales. 

Onde, conhecendo-se as dimensões do instrumento e a distância até à zona de 

arrebentação; encontramos a altura da onda (Hb). O procedimento é realizado 

10 vezes e dividiu-se o resultado por 10, obtendo uma média da altura de uma 

onda, sendo ela realizada no ponto 2. 

 
Figura 12. Instrumento para aquisição de dados de altura de onda. 

Fonte: Pesquisa de campo (junho, 2013) 

 

Para a aquisição dos dados de período de onda e ângulo de incidência 

utilizou-se a metodologia proposta por Muehe (2011). O período de onda 

consistiu na observação (cronometrada) da passagem de 11 cristas de onda, 
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em um mesmo ponto (ponto fixo), na zona de arrebentação (Figura 13). O 

resultado dividiu-se por 10 obtendo-se uma média dos períodos. 

 
Figura 13. Observação e cronometragem para obtenção dos dados de período de onda. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Para o cálculo da velocidade média da deriva litorânea, responsável pelo 

transporte longitudinal dos sedimentos, fez-se uso da metodologia aplicada por 

Silveira (2002); Tabosa (2002); Lima (2004); e Nunes (2005). Esta metodologia 

consiste na fixação de quatro balizas na areia sendo duas na parte frontal 

(tomando como referência o mar) com espaçamento de 10 metros entre elas e 

na lateral com distância de 2 metros (Figura 14). 

 

 
Figura 14. Balizas usadas para marcar a distância que será percorrida pelo flutuador na água. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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Em seguida, um objeto flutuante é arremessado após a zona de 

arrebentação das ondas. O tempo que o objeto gastar paraatravessar a 

distância entre as balizas é utilizado para calcular a velocidade da corrente 

atravésda fórmula Δv= ΔS/ΔT, onde Δ_ é a distância (10 m) e ΔT o tempo que 

o objeto levou para atravessar as balizas. Dessa forma, será simulado e obtido 

a velocidade dossedimentos na corrente superficial.  

Também foram coletados dados referentes a velocidade e sentido do 

vento. A velocidade foi registrada por meio de uma miniestação meteorológica 

modelo Kestrel 3000 e o sentido do vento foi alcançado por intermédio de 

biruta e bússola. 

 

4.6. Determinação do Estado de Praia 

A classificação de uma praia pela tipologia de estados ou estágios é um 

indicador muito prático para descrever o litoral, para compreender a resposta 

morfodinâmica a eventos extremos, para análise da suscetibilidade a impactos. 

Entre os dois estados extremos, dissipativa e refletiva, mais quatro estados 

intermediários são reconhecidos (Short, 1979; Wright et AL., 1979, Wright et 

al., 1982; Wright & Short, 1984; Wright ET AL., 1985; Wright & short, 1983, 

entre outros).   

No estado dissipativo a zona de surfe é larga, apresenta baixo gradiente 

topográfico e elevado estoque de areia na porção subaquosa da praia. 

Condições dissipativas são favorecidas pela ocorrência de ondas altas e de 

elevada esbeltez (tempestade) ou pela presença de areias de granulometria 

fina. Geralmente, em tais condições, a zona de surfe é "saturada", ou seja, as 

ondas arrebentam longe da face da praia, decaindo progressivamente em 

altura à medida que dissipam sua energia através da arrebentação. A energia é 

transformada em "setup" ou subida do nível médio do mar e fluxos de corrente 

de retorno, os quais podem ocorrer devido a variações espaciais na altura da 

arrebentação. A energia também é transferida para outras formas de 

movimento, os quais possuem período maior (infragravidade). Wright et al. 

(1982) demonstraram que ondas estacionadas de longo período (T> 100 s) são 

a forma de energia predominante em zonas de arrebentação dissipativa. Em 
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função da baixa declividade da face da praia, o espraiamento da onda na face 

da praia (runup) é reduzido.  

O estado refletivo, ao contrário, é caracterizado por elevados gradientes 

de praia e fundo marinho adjacente, o que reduz sensivelmente a largura da 

zona de surfe. Tende a prevalecer em praias fortemente compartimentadas, em 

zonas protegidas entre promontórios, na presença de areias grossas ou após 

longos períodos de acresção. A reserva de areia se encontra, principalmente, 

na porção subaérea da praia, com pouca areia depositada na porção 

submarina. Tal fato faz com que mesmo condições de energia reduzida 

induzam erosão subaérea. Arrebentação predominante neste estágio é do tipo 

ascendente (surging) e mergulhante (plunging). Em condições refletivas, a 

energia pode ser aprisionada por refração mantendo, assim, uma onda de 

borda (edge wave) sub-armônica (duas vezes o período da onda incidente) 

responsável pela formação de cúspides praiais na zona do estirâncio. Ao 

contrário das praias dissipativas, o espraiamento na face da praia é máximo e o 

"set up" é reduzido. 

Os quatro estágios intermediários apresentam propriedades de ambos 

extremos, dissipativo e refletivo. São geralmente caracterizados por uma 

progressiva redução da largura da calha longitudinal (longshore trough), em 

decorrência da migração do banco submarino da zona de arrebentação em 

direção à praia o que por sua vez, é uma resposta às variações nas 

características hidrodinâmicas.  

Os estágios intermediários de "banco e calha longitudinal" (longshore 

bar and trough) e banco e praia rítmicos ou de cúspides (rhytmic bar and 

beach), podem se desenvolver a partir de um perfil dissipativo numa sequência 

acrescional. As ondas dissipam energia no banco, se reformam na cava mais 

profunda e, ao atingir a face da praia. O espraiamento na face da praia é 

relativamente alto e a formação de cúspides praiais é comum. No estágio de 

banco e praia rítmico, feições rítmicas ondulantes em forma de cúspides 

submarinas são frequentes. Neste tipo de ambiente, correntes de retorno (rip 

currents) podem ocorrer nas depressões dos bancos. Nos bancos 

desenvolvem-se condições dissipativas, enquanto que nas pequenas baías, 

predominam condições refletivas. 
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O estado caracterizado por mega cúspides ou bancos dispostos 

transversalmente à praia e fortes correntes de retorno (transverse-bar and rip) 

se desenvolve, preferencialmente, em sequências acrescionais quando as 

extremidades dos bancos, em forma de cúspide, se soldam à face da praia. 

Neste estágio, as áreas rasas dos bancos com grande dissipação, baixo 

espraiamento da onda na face da praia e elevado "set up" se alternam com 

áreas mais inclinadas (baías) as quais apresentam elevado espraiamento da 

onda e baixo "setup". É o estágio que apresenta a máxima segregação lateral 

de fluxo. Como resultado da interação morfodinâmica, gradientes laterais de 

pressão se desenvolvem dos bancos soldadas à praia para as baías mais 

profundas. Tais gradientes condicionam fortes correntes de retorno, as quais 

são proporcionais à energia das ondas.  

O terraço de baixa-mar (low tide terrace) é o tipo de praia intermediária 

com o menor nível de energia. Condições ideais para seu desenvolvimento 

incluem as partes extremas mais protegidas de longas praias, em baías 

moderadamente abrigadas ou em regiões mais expostas, onde a areia é fina. É 

caracterizada por uma face de praia relativamente íngreme, a qual é 

conectada, no nível de baixa-mar, a um terraço plano ou banco, daí o nome 

terraço de baixa-mar. O terraço prolonga-se de alguns metros a dezenas de 

metros em direção ao mar continuando ligado à praia ao longo da costa. Pode 

ser plano e sem feições, apresentar uma crista central ou sulcos representados 

por canais rasos (mini-rips) a intervalos de algumas dezenas de metros. 

Segundo Short (1993), durante a preamar ondas de altura inferiores a 1 m 

ultrapassam o terraço sem romper e a praia se comporta como refletiva. 

Durante a baixamar, especialmente a de sizígia, o terraço é totalmente 

exposto, podendo apresentar um relevo de bancos e calhas dispostos 

paralelamente à praia (ridge and runnel). 

A relação entre o estado de uma praia e as características das ondas e 

dos sedimentos foi estabelecida por Wright & Short (1984) utilizando o 

parâmetro adimensional ômega (Ω) de Dean (1973): 
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Ω = Hb/ (Ws*T) 

onde:  

Hb = altura significativa da onda na arrebentação;  

Ws = velocidade média de decantação dos sedimentos da face da praia e; 

 T = período médio das ondas. 

Assim: 

Se Ω ≤  1,5 = praia é reflectiva (erosiva)(REF) 

Se1,5 ≤ Ω ≤  5,0 = praia é intermediária (estável) (INT) 

Se Ω > 5,5 = praia dissipativa (deposicional) (DIS) 

 

O significado físico do parâmetro adimensional demonstrado por Dean 

(1973) é que este indica se um grão de areia, colocado em suspensão pela 

passagem de uma onda, pode, ou não, se sedimentar durante o tempo em que 

o fluxo de água, induzido pela propagação da onda, é em direção à praia. Se 

isto acontecer, o sedimento vai se mover da zona de arrebentação para a 

praia, produzindo um perfil de acresção (swell) mais refletivo. Em situação 

contrária, o grão ficando em suspensão por um período mais longo, tende a se 

deslocar em direção ao mar desenvolvendo, assim, um perfil de erosão (mais 

dissipativo). 

O parâmetro também demonstra a importância da variação temporal da 

altura da arrebentação em função das características das ondas em águas 

profundas e suas transformações (refração, difração, "shoaling" e perda de 

energia por fricção) à medida que se propagam para as águas rasas. Grande 

variabilidade em Hb determina sistemas praiais com grande mobilidade típicos 

de praias intermediárias, os quais podem "migrar" entre os estágios 

dissipativos e refletivos. Os valores médios de ômega (Ω) para os diversos 

estados foram fixadas por Wright et al. (1985): 

 

Estado 

  

Ω 

   
 

Refletivo  

  

≤ 1,5 

Terraço de Baixa Mar (TBM) 

 

2,40 

Bancos Transversais (BT) 

 

3,15 
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Banco e Praia de Cúspides (BCP) 

 

3,50 

Banco e Calha Longitudinal (BCL) 

 

4,70 

Dissipativo 

  

> 5,5 

 

4.7. Cálculo do Transporte Longitudinal de sedimentos 

Correlações estatísticas mostram que a velocidade da corrente 

longitudinal, medida a meia distância entre a arrebentação e a praia, é função 

da altura e obliquidade de incidência das ondas na zona de arrebentação, 

sendo expressa, segundo Longuet-Higgins 1970 apud Cunha e Guerra 2011: 

 

 

 
 

Onde: 

Pé a densidade da água salgada (1022,34) 

g é aceleração da gravidade (9,81) 

Hb  é a altura significativa da onda (m) 

αƅ é o ângulo de incidência da onda     

  

 

  
 

        

Celeridade da Onda:           

            

Volume de Areia Transportado (m³ /dia) 

 

4.8. Etapa de Laboratório 

Estes procedimentos a seguir foram realizados no Laboratório de 

Geografia Física do Departamento deGeografia, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), onde foi realizadas as análises granulométricas e 

a determinação do teor de carbonato (CaCO3), nas amostras coletadas nos 

compartimentos do estirâncio e antepraia nos pontos P1, P2 e P3, durante o 

período da atividade de campo. 

As amostras ao chegarem do campo, foram levadas ao laboratório, e 

colocadas em uma estufa para a secagem, depois quarteadas, pesadas e 

retirada 100 g para análise granulométrica (Figura 15). Foram retiradas 10 g 

para a determinação de carbonato de cálcio, Utilizando o ácido HCl- 10%, para 

𝑪= √(9,81(2𝐻𝑏)) 

𝑬=1/8 (𝑝∗𝑔∗𝐻𝑏^2) 

𝑸=3,4 (𝐸∗𝐶) 𝑠𝑒𝑛∝𝑏∗𝑐𝑜𝑠∝𝑏 
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determinação do teor em cada amostra, que posteriormente, foi lavado 

retirando o ácido e colocado na estufa, pesado e verificado a quantidade de 

carbonato presente na amostra, também foi retirado 10g para determinação da 

quantidade de matéria orgânica. 

 

 
Figura 15. Processo de quarteamento e pesagem das amostras. 

Foto: Joyce Clara. 

 

Posterior a esse processo, fizemos o processo da separação das 

frações de amostras para granulométrica e a determinação de carbonato.  As 

amostras com 100 g seguiram para o peneiramento úmido, usando a peneira 

de 0.063 mm de diâmetro, para a eliminação das frações silte e argila, ficando 

apenas a fração areia para granulométrica.O material retido nas peneiras após 

o peneiramento úmido foram colocados novamente na estufa para secagem, e 

então, colocadas novamente nas peneiras (agitador de peneiras). 

O peneiramento é executado em 10 minutos em uma potência de 

vibração (Reostato) de seis (Figura 16), nas seguintes peneiras: 2.000 mm, 

1.400 mm, 1.000 mm, 0.710 mm, 0.500 mm, 0.350 mm, 0.250 mm, 0.177 mm, 

0.125 mm, 0.088 mm, 0.063 mm, de diâmetro. Em seguida, o material retido 

em cada peneira foi retirado e pesado para o conhecimento da porcentagem de 

cada tipo de sedimento que compõe a amostra e anotados na planilha de 

análise sedimentológica. 
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Figura 16. A - Reostato para separação de granulometria e B - amostra retida na peneira. 

Fonte: Cristiane Sara 

 

Após esta etapa de laboratório, os dados contidos nas planilhas 

sedimentológicas, foram inseridos no Sistema de Análise Granulométrica 

(SAG), elaborando histogramas e lançando uma nova planilha, com a 

classificação dos sedimentos. 

Na determinação do teor de carbonato de cálcio, cada amostra de 10 g, 

foi levada para o Laboratório do museu Câmara Cascudo, onde é adicionado 

ácido HCl (a 10%), Essas amostras ficaram por um determinado tempo 

reagindo, até que não fosse notado reação química, então, elas são lavadas e 

retiradas do ácido (Figura 17), e colocada na estufa para secagem,  e 

posteriormente, pesagem, determinado pela diferença entre o peso inicial de 10 

g e o final, contido após o ataque, o teor de carbonato de cálcio de cada 

amostras. 

 
Figura 17. A- Amostras sendo adicionado o ácido HCl e B- amostras sendo lavadas. 

Fonte: Cristiane Sara 
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Na determinação da matéria orgânica, cada amostra de 10g foi colocada 

na mufla (Figura 18) a uma temperatura de 100º Celsius no período de 24h,e 

posteriormente, pesagem, determinado pela diferença entre o peso inicial de 10 

g e o final, contido após a queima da matéria orgânica, resultando no teor de 

cada amostra. 

 
Figura 18. Amostras na Mufla para queima da matéria orgânica. 

Fonte: Cristiane Sara. 

 

Os dados obtidos na granulometria, os do teor de carbonato e teor de 

matéria orgânica de cada amostra formam padrões de análise granulométrica, 

nos fornecendo classificações texturais e parâmetros estatísticos para análise 

da praia em estudo. 

E por fim, foram feitas as análises adicionados ao banco de dados do 

programa de análise granulométrica, o SAG, que nos fornece padrões de 

classificações, histogramas e outros dados que nos ajudam a classificar os 

sedimentos da área estudada. O programa SAG foi desenvolvido pela 

Universidade Federal Fluminense, que com os modelos matemáticos de dos 

dados, interpretações e correlações existentes entre os mesmos. 

 

4.9. Estudo Morfodinâmico (Análise dos dados) 

Morfodinâmica praial é um método de estudo o qual integra observações 

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

zona de arrebentação. Segundo Wright & Short (1984) apud Calliari, et al 

(2003), a hidrodinâmica que existe ao longo da praia é o resultado da interação 

de ondas incidentes, refletidas ou parcialmente refletidas da face da praia, 
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modos ressonantes de oscilações (ondas de borda - edge waves), 

estacionárias ou progressivas), fluxos permanentes e aperiódicos, que resultam 

da arrebentação e dos fluxos gerados por ondas e marés. Estes movimentos 

da água exercem atrito sobre os sedimentos móveis da praia, causando 

gradientes espaciais e temporais em seu transporte. São estes gradientes que 

ocasionam mudanças em morfologia, as quais, por sua vez induzem 

modificações no padrão hidrodinâmico atuantes (CALLIARI, et al, 2003).  

À medida que a hidrodinâmica produz determinadas morfologias, as 

mesmas induzem mudanças no padrão hidrodinâmico atuantes, ou seja, 

morfologia e hidrodinâmica evoluem conjuntamente. Portanto tentamos através 

dos dados coletados entender como a área se comportou e como cada 

parâmetro interagiu com os demais para se ter as diferentes morfologias 

encontradas a cada mês de monitoramento. 
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5. ANÁLISE MORFODINÂMICA DA PRAIA DE PONTA NEGRA 

Neste capítulo tratamos sobre o levantamento dos dados de 

caracterização ambiental, dos perfis topográficos, da hidrodinâmica e da 

sedimentologia da área objeto de estudo. 

Na caracterização ambiental, foi observado na praia de ponta negra a 

vegetação, sedimentação, tipo e grau da ação antrópica, presença de material 

poluente, tipo de onda, entre outros que visualmente são observados nos três 

pontos que foram analisados. 

Para análise dos dados dos perfis topográficos transversais à praia 

foram utilizados gráficos de perfis e de volume dos sedimentos que nos 

proporcionou a análise do balanço sedimentar (erosão e deposição).  

Para o estudo da hidrodinâmica usamos para a análise os gráficos 

comparativos de altura média de onda, período médio de onda, velocidade da 

corrente e cálculo do transporte longitudinal de sedimento, assim 

compreendendo como estes alteram a morfologia da praia. No Ponto 02 no 

qual foram obtidos os dados hidrodinâmicos também foi possível fazer o 

parâmetro de Dean para classificar a praia quanto ao seu estado 

morfodinâmico.  

A análise sedimentológica definiu a granulometria dos sedimentos por 

intermédio dos parâmetros estatísticos Folk (SUGUIO,1973) e pela média, 

seguindo os valores fornecidos pelo programa de análise granulométrica 

(SAG). 

Para estas análises foram escolhidos três pontos de coletas de dados e 

dois ambientes geomorfológicos (Figura 19) como mencionamos em capítulos 

anteriores. 
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Figura 19. Os dois ambientes geomorfológicos e área urbanizada. 

Fonte: Modificado de: www.copa2014.gov.br/site/ 

 

5.1. Caracterização Ambiental 

A caracterização de uma praia, não pode ser feita de maneira parcelada, 

como se os elementos que nela estejam apresentados, não sejam produto de 

uma dinâmica de praias anteriores e/ou também seja elementos formadores de 

feições em praias seguintes (LIMA, 2011). Portanto, esta análise procura fazer 

a conexão da geomorfologia, geologia, ventos, correntes, e da ação 

antropogênica que vem sendo um fator importante para a modificação do 

ambiente praial. 

Seguindo pela vertente da análise da paisagem e compreendendo a 

complexidade e unidade da praia, faremos uma caracterização da praia, 

contemplando os seus aspectos paisagísticos e alguns fenômenos que não 

ocorrem com tanta visibilidade nos locais escolhidos para coleta de dados, mas 

sim em áreas adjacentes mais suscetíveis aos processos costeiros. 

A área do Ponto 01, com coordenadas SAD69, UTM25S: x= 258843 y= 

9350728 (Figura 20-A), localiza-se em frente ao Hotel Esmeralda, com 

estruturas de guarda-sóis no estirâncio (Figura 20-B). O local no qual 

consideraríamos o pós-praia foi construído um muro de troncos de coqueiro 

para evitar a erosão, possuindo na parte interna do muro uma lona para 

impedir a perda de sedimento (Figura 20-C). A vegetação presente são 
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gramíneas e coqueiros. Foi possível observar recifes praias no estirâncio no 

mês de Julho (Figura 20-D). 

 
Figura 20. Área do Ponto 01: A – Vista geral da área; B- Presença das barracas de praia; C- 

Muro de tronco de coqueiros e D- Recifes praias visualizados no mês de Julho. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Na antepraia apresentou-se ao longo da pesquisa ondas do tipo 

mergulhantes, segundo a classificação de Galvin 1968 apud Hoefel 1998. Foi 

visualizado nos dias de monitoramento material poluente como plásticos, vidro 

e lixo orgânico. 

Na área entre ponto 01 e ponto 02 foi possível no mês de julho observar 

recifes praias que nos outros meses não conseguíamos visualizar, indicando 

que é um mês de grande retirada de material (Figura 21- A e B). 
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Figura 21. A e B -Recifes praias visualizados no mês de Julho de 2013 entre os pontos 1 e 2. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

  

No percurso entre os pontos 01 e 02 também observamos erosão na 

estrutura urbana da praia (Figura 22-A) e rochas e restos de material de 

construção colocados na praia como forma de tentar minimizar a ação das 

ondas e diminuir a erosão, sendo este material já sendo removido em direção 

da antepraia. (Figura 22-B). 

 

 

Figura 22. A e B - Rochas e restos de material de construção colocados na praia. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

A área do Ponto 02,com coordenadas SAD69, UTM25S: x= 258778 y= 

9350910 (Figura 23),localizado no final do calçadão da praia de Ponta Negra, 

localizado ao norte do morro do careca. Este espaço também possui a 

presença de guarda-sóis para atender a demanda de turistas, como também 

uma grande escadaria de acesso do calçadão para a praia o qual no decorrer 

do monitoramento foi sendo destruída pela erosão (Figura 23-A). Possui a 

presença de recifes de praia, sendo este um grande ponto de referência de 

deposição e retirada de sedimento na área de estirâncio (Figura 23-C). 

Presente também uma galeria de saída de água pluvial que mesmo não sendo 
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período de chuvas foi observado à saída de material que nos leva a acreditar 

que possui esgotos clandestinos associados a essas galerias(Figura 23-B).  

 

 
Figura 23. A- escadaria quebrada pelo processo de erosão; B- Galeria de água pluvial; C- 

Presença de recifes praias e D- Presença de barracas na praia. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
As ondas apresentaram-se do tipo mergulhante e os materiais poluentes 

encontrado são plásticos, vidros, material de construção e lixo orgânico. A 

vegetação encontrada são coqueiros e salsa de praia, também é possível 

encontrar algumas espécies de cactos.  

A escadaria foi quebrada por um grande processo de erosão que foi 

facilitado pela presença clandestina de encanamentos de água servida (Figura 

24), no qual acarretava o transporte de sedimentos, desta maneira “cavando” o 

material abaixo da escada provocando seu desmoronamento. 
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Figura 24. Encanamento para saída de água servida. 

Fonte: Pesquisa de campo, setembro/2013. 

 
 Entre os pontos 02 e 03 foi possível encontrar galerias de água pluviais 

e encanamentos clandestinos provenientes dos hotéis que ocupam a área pós 

calçadão. (Figura 25- A;B;C e D). 

 

 

  
Figura 25. A; B;C e D-  Presença de galerias e encanamentos de água servida e pluvial na área 

entre os Pontos 02 e 03. 
Fonte: Pesquisa de campo, março 2014. 
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Ainda no percurso até o ponto 03 foi possível observar que hotéis como 

o Natal Praia Mar tentou estratégias para diminuir o processo de erosão 

ocasionados pelo avanço da maré colocando sacos de areia e fazendo muros 

(Figura 26- A;B;C e D), sendo estes apenas paliativos que não conseguem 

resolver o problema em definitivo. 

 

 

  
Figura 26. A;B;C e D- Sacos para barricada e muros de concreto para diminuir a erosão 

ocasionada pelo avanço da maré. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
 

O Ponto 03, com coordenadas SAD69, UTM25S: x= 258609 y= 9351712 

(Figura 27-C), localiza-se em frente ao Ocean Palace Hotel, uma área utilizada 

em sua maioria por hospedes do mesmo, pois está em área pós calçadão. No 

ponto existe uma mureta (construída pelo Hotel para conter a força das ondas) 

que foi utilizado como um bom referencial para observação de deposição e 

retirada de sedimentos (Figura 27-A e D). Em alguns meses como em maio foi 

possível visualizar formação de bermas na zona de estirâncio (Figura 27-B). 
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Figura 27. A- Mureta de referencial para deposição e erosão de sedimentos; B- Bermas 

formados no mês de maio de 2013; C- Visão geral do Ponto 03 e D – Mureta imperceptível em 
março de 2014 coberta por sedimentos. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

As ondas observadas foram do tipo mergulhantes (Figura 28-A) e o 

material poluente encontrado durante os monitoramentos eram plástico, vidro e 

lixo orgânico. A vegetação presente são coqueiros, salsa de praia e gramíneas. 

Também foram observados recifes praias expostos no mês de Julho de 2013 

(Figura 28-B). 

  
Figura 28. A- Formação de onda mergulhante e B- Recifes praias expostos no mês de julho 

2013. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

B A 
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A hidrodinâmica foi realizada apenas no ponto 02, pois a mesma 

apresenta maior erosão na face de praia. O estudo dos dados hidrodinâmicos 

foi importante, pois possibilitou compreender o potencial de transporte 

sedimentar oriundo da corrente superficial de deriva litorânea associadas as 

ações eólicas dominantes. Foram descritos os dados de altura de onda (H), 

período de onda (T) e velocidade da corrente litorânea. 

 

5.2. Alturas de onda (H) 

A maior média de altura de onda foi registrada no mês de maio de 2013, 

com 2,2 m, médias de alturas a partir de 1,4 m foram registradas nos meses de 

maio, junho, julho, agosto e setembro da pesquisa, coincidindo também com 

períodos de precipitações mais altas e velocidades acima de 2,5 m/s, com 

exceção do mês de junho que obteve velocidade do vento média de 1,5 m/s 

(Gráfico 1). A partir de Outubro houve uma diminuição das alturas de ondas, 

sendo a menor média registrada no mês de fevereiro com 1,0 m. 

 
Gráfico 1. Altura média das ondas dos meses de maio de 2013 a abril 2014. 

Fonte: Dados de campo. 

 

Segundo Cunha e Guerra (2011), a altura de onda é o parâmetro que 

representa a energia da onda, sendo fundamental na quantificação dos 

processos costeiros. Sugerindo também que busquemos caracterizar a altura 

significativa (Hb). Portanto, foi utilizado para uma análise a comparação de 

altura máxima da onda e altura significativa da onda (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Alturas máximas e alturas significativas (Hb) 

Fonte: Dados de campo. 

 

Pode-se verificar que mensalmente para cada altura máxima de onda 

registrada teremos uma condição diferente de onda significativa (Hb). Então na 

área de estudo do Ponto 02 observou-se ondas de 2,70 m, numa condição de 

altura significativa de 2,45 m. 

As alturas de ondas a partir de outubro se mostrou com visíveis 

reduções, isso se deve a diminuição dos ventos nesse período assim tendendo 

a estabilidade das condições meteorológicas atuantes na zona costeira leste da 

região Nordeste na estação de verão. Estudos do INPE (2013) evidenciam que 

para esse período há uma tendência à estabilidade climática, havendo 

diminuição dos ventos. Portanto, mostrando a importância da correlação 

velocidade do vento e altura de onda(Gráfico 3). 

 

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

Altura de onda significativa (Hb)

Hb

Altura máxima (m)



84 

 

 
Gráfico 3. Relação altura de onda x velocidade do vento no período de maio de 2013 a abril de 

2014. 
Fonte: Dados de campo. 

 

Em março foi registrado os maiores ventos, mas as alturas de ondas não 

foram tão expressivas, esse mês foi atípico, pois também apesar de não ser 

inverno ele possuiu uma boa representação na precipitação, sendo registrado 

262,1 mm. 

 

5.3. Período de Onda (T) 

A metodologia usada para aquisição desses dados segue os 

procedimentos proposto por Muehe (2011). O Gráfico de período de onda (T) 

(Gráfico 4) está representando o tempo em minutos da passagem de 10 cristas 

de onda, portanto o maior valor foi de 1:26 (min) no mês de julho, enquanto que 

o menor foi 1:00 (min) no mês de novembro.  

Quando o período é maiorrepresenta que demorou mais tempo entre a 

passagem de uma crista e outra. Então se correlacionarmos com as alturas de 

ondas e ventos observou-se que os meses de inverno tiveram um período 

maior e também ondas e ventos mais representativos, segundo Komar (1998) o 

fluxo de energia em ondas uniformes é proporcional ao período das ondas e ao 

quadrado de suas alturas. Por isso, ocorre maior transferência de energia do 

vento para ondas com a duplicação da altura de longos períodos. 
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Gráfico 4. Período de onda no período de maio de 2013 a abril de 2014. 

Fonte: Dados de campo. 

 

5.4. Deriva Litorânea 

Os dados da medição da capacidade de velocidade da corrente foram 

expressas em gráfico (Gráfico 5), no qual ficou evidenciado que os meses de 

agosto e setembro obtiveram as maiores velocidades de corrente com 0,19 m/s 

e 0,24 m/s respectivamente, indicando assim, maior transporte sedimentar. Os 

meses de novembro e abril tiveram menores velocidades da corrente com 0,07 

m/s e 0,10 m/s, indicando uma tendência menos expressiva de transporte 

sedimentar. 

 
Gráfico 5. Velocidade da corrente litorânea. 

Fonte: Dados de campo. 
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 Para estimar o volume de material transportado pela corrente 

longitudinal no Ponto 2, foi utilizado à equação estabelecida por Komar (1983) 

inCunha e Guerra (2011): 

 

Energia de Onda: 

Onde: 

𝑝é a densidade da água salgada ( 1022,34 Kg/m³) 

𝑔éa aceleração da gravidade ( 9,81 m/s²) 

∗ 𝐻𝑏 é a altura significativa da onda (m) 

α ƅé o ângulo de incidência da onda 

 

Celeridade da Onda: 

 

Volume de Areia Transportado (m³ /dia ou hora) 

 

 

Com os resultados das equações foi confeccionado um gráfico para 

melhor visualização da relação do transporte de sedimento com a altura de 

onda e do ângulo de incidência das ondas (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6. Correlação do volume de material transportado. 

Fonte: Dados de campo. 

 

O mês de maior transporte sedimentar foi agosto com 2.415,93 m³/h. O 

mês menos expressivo foi em abril com 43,17 m³/h. Observamos no gráfico 

𝑪 =   g(2𝐻𝑏)m/s 

    𝑸 = 3,4 (𝐸 ∗ 𝐶 𝑠𝑒𝑛 ∝ 𝑏 ∗ 𝑐𝑜𝑠 ∝ 𝑏 

Є =
1

8
 (𝑝 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝑏2) 
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que os meses de maiores ondas tiveram maior transporte de sedimentos. 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). 

Foi feito uma relação com o perfil de praia dos meses que foram de 

maior e menor transporte sedimentar, podemos ver que o mês de agosto 

estava retirando sedimento para o antepraia e foi um mês de ondas altas assim 

facilitando o movimento do sedimento na área submersa, enquanto que o mês 

de abril havia um grande deposito de sedimento no estirâncio, ou seja mês de 

deposição e também de ondas menores (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7. Perfil topográfico dos meses de agosto de 2013 e abril de 2014. 

Fonte: Dados de campo. 

 

5.5. Perfil Topográficos dos pontos 01,02 e 03. 

As praias constituem sistemas dinâmicos, onde elementos básicos como 

ventos, água e areia interagem, resultando em processos hidrodinâmicos e 

deposicionais complexos (BROWN e MCLACHLAN, 1990), e compreendem 

uma porção subaérea (supra e médio litoral) e outra subaquática que inclui a 

zona de arrebentação e se estende até a base orbital das ondas (WRIGHT E 

SHORT, 1983). 

A dinâmica costeira, que condiciona a construção geomorfológica da 

linha da costa, é a principal responsável pelo desenvolvimento das praias 
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arenosas e pelos processos de erosão e deposição que as mantêm em 

constante alteração (AMARAL, A.C.Z e MORGADO, E.H, 1998). A morfologia 

dos perfis praiais em uma determinada região é função do nível energético das 

ondas, uma vez que essa energia é liberada nas zonas costeiras. 

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, e 

confeccionados os gráficos, tendo o mês de maio como base para as 

correlações com os meses posteriores. 

 

5.5.1. Ponto 01 

No perfil P1, em frente ao Hotel Esmeralda, considerando como 

referência o mês de maio/2013, vemos que junho e julho foram meses de 

deposição, sendo essa localizada principalmente no estirâncio superior, no qual 

os trocos de madeiras do quiosque da praia serviu como referencial durante os 

meses de monitoramento. No mês de agosto houve retirada de sedimento e 

formação de berma na parte do estirâncio superior, que possui contato com a 

estrutura urbana das barracas presentes na faixa de praia,e depois novamente 

ocorre uma deposição no mês de setembro, mas representativa no estirâncio 

médio em direção a antepraia (Figura 29). 

  
Figura 29. Imagens mostrando deposição em um comparativo nos meses de junho e julho. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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No mês de outubro, ocorre uma mudança significativa no perfil com o 

aparecimento de bancos e cavas expressivos. Já em Novembro, dezembro e 

janeiro, meses representativos de erosão, destaca-se o mês de dezembro, no 

qual foi fácil visualizar a retirada de sedimento pela exposição dos trocos, 

sendo 50 cm a média da altura erodida (Figura 30), também houve formação 

de bancos e cavas na morfologia do estirâncio. 

 
Figura 30. A exposição dos troncos mostra a grande retirada de sedimentos no estirâncio 

superior no mês de dezembro 2013. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
No mês fevereiro ocorreu uma grande deposição de sedimentos. No 

mês de março ocorreu o oposto, sendo observada uma erosão mais intensa. E 

em abril, volta a ocorrer outra grande deposição de sedimentos no estirâncio 

superior. Este movimento sedimentar foi colocado em gráfico para 

observarmos o processo de deposição e erosão. (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Comportamento do perfil praial do ponto 01 dos meses de maio de 2013 à abril de 

2014. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Quanto à declividade do estirâncio foi confeccionado um gráfico (Gráfico 

9)e foi comparado comparado com os perfis de praia do ponto 01. 

 
Gráfico 9. Inclinação do estirâncio dos meses de maio de 2013 a abril de 2014 no ponto 01. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

  

As maiores inclinações foram registradas nos meses de maio/2013, 

junho/2013 e abril/2014, e podemos observar no gráfico também o local que foi 

obtida a inclinação do estirâncio (Gráfico 10):  
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Gráfico 10. Perfil de praia dos meses de maior inclinação no estirâncio e local que foi obtido os 

dados de inclinação do estirâncio. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
As menores inclinações do estirâncio foram registradas nos meses de 

outubro/2013, novembro/2013 e dezembro/2013, sendo o dado coletado por 

volta do estirâncio médio, e melhor observado no gráfico 11 a seguir: 

 
Gráfico 11. Perfil de praia dos meses de menor inclinação no estirâncioe local que foi obtido os 

dados de inclinação do estirâncio . 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Em se tratando do volume de sedimentos transportados mensalmente 

no perfil da praia, podemos verificar no P1 que os maiores volumes de 

sedimentos retirados da praia ocorreram nos meses de agosto/2013, 

novembro/2013, dezembro/2013 e janeiro/2014, e o mês de março/2014 foi o 

mais significativo. Os demais meses mostraram deposição de sedimentos(taxa 

positiva) ao longo dos perfis, sendo os meses de junho e outubro de 2013 e 

fevereiro de 2014, os mais significativos. Para melhor análise foi confeccionado 
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um gráfico mostrando quanto em m³ foi acrescido ou retirado do perfil, este 

processo foi feito para todos os meses tendo como base o mês anterior 

(Gráfico 12), portanto o balanço sedimentar se mostrou positivo com valor final 

de 61,375m³. 

 
Gráfico 12. Volume de sedimento transportado no perfil do ponto 01. 

Fonte: Dados de campo. 

 

5.5.2. Ponto 02 

No perfil P2, localizado no final do calçadão, considerando o início deste 

próximo ao morro do careca, foi possível observar que não há erosão 

significativa durante o período monitorado, com exceção do mês de janeiro, 

mas esse se deve a grande deposição no mês anterior. Vemos que há uma 

movimentação de sedimentos ao longo dos meses, como observado no mês de 

outubro de 2013, e este apresenta uma formação de uma cava expressiva no 

início do estirâncio médio, mas os sedimentos retirados são depositados ao 

longo do perfil, em direção da antepraia. As cavas e bancos são encontrados 

principalmente no estirâncio superior e estirâncio médio, no mês de julho de 

2013 no qual a cava se mostrou onde estava o recife praial deixando-o mais 

descoberto de todos os meses monitorado (Gráfico 13), lembrando que este foi 

o mês que apareceram recifes praias antes não vistos nos outros perfis, sendo 

sempre paralelo à costa,mostrando que pode haver uma linha de recifes que 

hoje está coberto por sedimentos. 



93 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Perfil de Junho mostrando a cava onde estava localizado o recife praial. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Em setembro, no qual a cava ocorre entre o estirâncio superior e médio 

podendo ser visualizado melhor no perfil (Gráfico 14).  

 
Gráfico 14. Cava e bancos formados no perfil de setembro 2013. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Em novembro de 2013 ocorreu formação de uma barra arenosa no 

estirâncio médio, de maneira bem expressiva no perfil (Gráfico 15). 
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Gráfico 15. Batente formado no estirâncio médio no mês de novembro de 2013. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

No gráfico seguinte pode-se observar todos os perfis realizados durante 
os meses de monitoramento (Gráfico 16). 
 
 
 

 
Gráfico 16. Comportamento do perfil praial do ponto 02 dos meses de maio de 2013 à abril de 

2014. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Quanto à declividade do estirâncio também foi confeccionado um gráfico 

(Gráfico 17) que foi comparado com os perfis de praia do ponto 02. 
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Gráfico 17. Inclinação do estirâncio dos meses de maio de 2013 a abril de 2014 no ponto 02. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 
As maiores inclinações foram registradas nos meses de junho/2013, 

julho/2013 e agosto/2013, podemos observar no gráficos perfis e o local que foi 

obtido os dados de inclinação do estirâncio (Gráfico 18): 

 

 
Gráfico 18. Perfil de praia dos meses de maior inclinação no estirâncio e o local que foi obtido 

os dados de inclinação do estirâncio. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
As menores inclinações do estirâncio foram registradas nos meses de 

outubro/2013, novembro/2013 e dezembro/2013, sendo o dado coletado por 

volta do estirâncio médio, e melhor observado no gráfico (Gráfico 19) a seguir: 
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Gráfico 19. Perfil de praia dos meses de menor inclinação no estirâncio. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Quanto ao volume de sedimentos transportados no perfil 2, foi 

observado que nos meses de julho/2013, janeiro e fevereiro de 2014, estes 

apresentaram erosão de sedimentos, enquanto nos outros meses são de 

deposição, sendo o balanço positivo (deposição) com valor de 56,95 m³ 

(Gráfico 20). 

 
Gráfico 20. Volume de sedimento transportado no perfil do ponto 02. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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5.5.3. Ponto 03 

No perfil P3 este se apresentou com bancos e cavas em sua morfologia, 

sendo mais significativos nos meses de julho e novembro de 2013. Porém, os 

meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014 foram os meses de maior 

deposição. E no mês de fevereiro, foi registrado a maior erosão. A erosão no 

estirâncio superior foi de fácil visualização, pois os sedimentos encontravam 

uma barreira física, que era o muro do Hotel Ocean Palace, sendo visível a 

alternância do sedimento na altura da mureta do mesmo (Gráfico 21). 

 

 
Gráfico 21. Mês de deposição e erosão tendo como base o perfil e a mureta do hotel. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

O gráfico com todos os perfis foi confeccionado para ver o movimento 

dos sedimentos nos meses monitorados (Gráfico 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 
Gráfico 22. Comportamento do perfil praial do ponto 03 dos meses de maio de 2013 à abril de 

2014. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Quanto à declividade do estirâncio também foi confeccionado um gráfico 

(Gráfico 23) e foi comparado com os perfis de praia do ponto 03. 

 

 
Gráfico 23. Inclinação do estirâncio dos meses de maio de 2013 a abril de 2014 no ponto 03. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

As maiores inclinações (Gráfico 24) foram registradas nos meses de 

junho/2013, julho/2013 e agosto/2013 no perfil 03, esses meses também foram 

de maiores inclinações no perfil 02. 
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Gráfico 24. Perfil de praia dos meses de maior inclinação no estirâncio. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 
As menores inclinações do estirâncio foram registradas nos meses de 

outubro/2013, novembro/2013 e dezembro/2013 no perfil 03 (Gráfico 25), 

sendo o dado coletado por volta do estirâncio médio, e também observado no 

gráfico do perfil 02 os mesmos meses de baixa inclinação. 

 
 

 
Gráfico 25. Perfil de praia dos meses de menor inclinação no estirâncio e local que foi obtido os 

dados de inclinação do estirâncio. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Já o volume de sedimentos transportados neste perfil 03, apresentou-se 

negativo (erosão) nos meses de junho, setembro e novembro de 2013 e 

fevereiro de 2014. Os demais meses mostraram taxa de sedimentação positiva 
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(deposição). No balanço sedimentar o perfil se mostrou negativo no valor de -

13,2 m³ (Gráfico 26). 

 

 
Gráfico 26. Volume de sedimento transportado no perfil do ponto 03. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Os monitoramentos realizados mostraram que nem sempre ocorre um 

ciclo deposicional no período de verão, setembro a fevereiro, e erosivo no 

inverno, março a agosto, este fato pode está ligado a Ponta Negra ser uma 

baía em forma de zeta (DINIZ, 1998; AMARAL, 1999), podendo assim ter 

erosão em uma parte da praia enquanto em outra há deposição. 

 

5.6. Estado Morfodinâmico da Praia (Parâmetro de Dean) 

Entre os diversos modelos e índices do estado morfológico, usamos o 

proposto pela Escola Australiana de Geomorfologia que estabelece o 

Parâmetro de Dean, a partir da fórmula Ω = Hb/ (Ws*T), como a melhor 

investigação para a compreensão do comportamento da praia. Para os 

resultados do parâmetro de Dean usamos a classificação quanto ao estado da 

praia conforme os modelos de Wright e Short (1984, Apud GUERRA e CUNHA, 

2009): 

Se Ω ≤ 1,5 = praia é reflectiva (erosiva)(REF) 
 Se1,5 ≤ Ω ≤ 5,0 = praia é intermediária (estável) (INT) 
 Se Ω > 5,5 = praia dissipativa (deposicional) (DIS) 
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Os resultados (em anexo) para todos os meses do ponto 02 foram 

dissipativa (Tabela 1). 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).  

A praia de estudos se enquadra ao resultado dado pelo parâmetro de 

Dean, pois apresenta as características descritas acima e a granulométrica da 

antepraia na média anual se apresentou 75% de areia fina. 

 

Tabela 1. Classificação do Parâmetro de Dean, segundo Wright e Short (1984) para o Ponto 02 
– Praia de Ponta Negra, no período de maio/2013 a abril/2014. 

ESTAÇÃO PONTO 02 Ω = Hb (m)/(WSm/s-1-1xT)  
Estado da Praia 

(Dean) 

Outono Maio/13 11,35 DISSIPATIVA 

Inverno Junho/13 8,97 DISSIPATIVA 

Inverno Julho/13 7,27 DISSIPATIVA 

Inverno Agosto/13 11,20 DISSIPATIVA 

Primavera Setembro/13 8,07 DISSIPATIVA 

Primavera Outubro/13 5,13 DISSIPATIVA 

Primavera Novembro/13 7,18 DISSIPATIVA 

Verão Dezembro/13 7,28 DISSIPATIVA 

Verão Janeiro/14 6,41 DISSIPATIVA 

Verão Fevereiro/14 5,42 DISSIPATIVA 

Outono Março/14 6,09 DISSIPATIVA 

Outono Abril/14 6,59 DISSIPATIVA 

 

5.7. 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 
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parâmetros estatísticos indicadores da dinâmica existente no ambiente 

(CHACON, 2013).  

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.  

Na pesquisa, a distribuição estatística das classes granulométricas dos 

sedimentos foi realizada 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.  

Neste trabalho utilizou-se 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 dois ambientes praiais.  

Entre maio de 2013 e abril de 2014, obteve-se nos Pontos 01, 02 e 03, 

um total de 72 amostras coletadas, de acordo com a compartimentação 

(Antepraia, Estirâncio), existente no momento da coleta, nos referidos pontos 

de estudo da praia de Ponta Negra.  

5.8. Análise Granulométrica 

O selecionamento ou grau de seleção é uma medida de dispersão da 

amostra, ou seja, o desvio padrão (σ) da distribuição de tamanho. Sedimentos 

bem selecionados implicam em grãos com pequena dispersão dos seus 

valores granulométricos, ou dos valores das medidas de tendência central. 

Com o aumento do transporte ou da agitação do meio as partículas de 

diferentes tamanhos tendem a ser separadas por tamanho. Em uma praia, o 

grau de seleção reflete as características dos sedimentos que são 

transportados para a zona costeira e seu posterior retrabalhamento pela ação 
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de ondas, marés, espraiamento (swash) e ventos. Segundo Folk, os 

sedimentos praiais derivados de uma mesma fonte serão mais bem 

selecionados do que sedimentos fluviais, devido à atuação dos agentes 

costeiros. Adicionalmente, Martins (1965) afirma que os sedimentos de praia, 

em geral, são moderadamente a bem selecionados, enquanto que os 

sedimentos fluviais são pobremente a moderadamente selecionados e os 

sedimentos eólicos são bem a muito bem selecionados. 

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: 

OTNEMANOICELES = I48  حΦ = Iح– Φ16/4 + Φ95 – Φ5/6,6 
< 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 
 

A classificação conforme o valor da média ou da mediana de acordo 

com o tamanho das partículas costuma-se usar a tabela de classificação 

estabelecida por Wentworth (1922) apud Guerra & Cunha (1996): 

Classificação Phi = (Φ) = -log2 (mm) Mm 

Grânulo -2 a –1 4 a 2 

Areia muito grossa -1 a 0 2 a 1 

Areia grossa 0 a 1 1 a 0,5 

Areia média 1 a 2 0,5 a 0,25 

Areia fina 2 a 3 0,25 a 0,125 

Areia muito fina 3 a 4 0,125 a 0,062 

Silte 4 a 8 0,062 a 0,00394 

Argila 8 a 12 0,00394 a 0,0002 

5.8.1. Granulometria dos Pontos 01; 02 e 03 

No Ponto 01 (em frente ao hotel esmeralda) o tipo de sedimento 

predominante na Antepraia foi areia fina com 58%, areia média foi 34% e de 

areia grossa 8% (Gráfico 27). Quanto ao grau de seleção 91,7% se classificou 

como moderadamente selecionada, enquanto que 8,3% foi bem selecionada. 

No estirâncio o sedimento predominante foi areia média com 83% e areia fina 



104 

 

com 17%(Gráfico 28). Quanto ao grau de seleção 75% se classificou como 

bem selecionada, enquanto que 25% foram moderadamente selecionada. 

 
Gráfico 27. Classificação pela média dos sedimentos da antepraia 

 

 
Gráfico 28. Classificação pela média dos sedimentos do estirâncio 

 

No Ponto 02 (na frente da escadaria no final do calçadão) o tipo de 

sedimento predominante na Antepraia foi areia fina com 75% e areia média 

foram 25%. Quanto ao grau de seleção 58,33% foi bem selecionada, enquanto 

que 41,67% se classificaram como moderadamente selecionada (Gráfico 29). 

No estirâncio os sedimentos foram 100% de areia média. Quanto ao grau de 

seleção 58,33% se classificou como bem selecionada, enquanto que 33,33% 

foram muito bem selecionada e 8,33% foram moderadamente selecionada 

(Gráfico 30). 



105 

 

 
Gráfico 29. Classificação pela média dos sedimentos da antepraia 

 

 
Gráfico 30. Classificação pela média dos sedimentos do estirâncio 

 

 

No Ponto 03 (em frente ao Hotel Ocean Palace) o tipo de sedimento na 

Antepraia foi areia fina com 50% e areia média com 50%. Quanto ao grau de 

seleção 83% se classificou como moderadamente selecionada, enquanto que 

17% foi bem selecionada (Gráfico 31). No estirâncio o sedimento foi 100% de 

areia média. Quanto ao grau de seleção 58% se classificou como bem 

selecionada, enquanto que 42% foram muito bem selecionada (Figura 32). 
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Gráfico 31. Classificação pela média dos sedimentos da antepraia 

 

 
Gráfico 32. Classificação pela média dos sedimentos do estirâncio 

 

 

Portanto, foi visto que os meses de inverno no qual foi depositado 

maiores volumes de sedimentos no perfil da praia e tivemos as maiores 

inclinações do estirâncio, obtivemos granulometria classificada como areia fina 

em todos os pontos monitorados e no estirâncio todos foram classificados 

como areia média. No verão que foi registrado as maiores erosões e menores 

inclinações no estirâncio, os sedimentos da antepraia foi classificada como 

areia média em todos os pontos, com exceção do mês de janeiro, no qual se 

apresentou areia fina também nos três pontos e no estirâncio se mostrou areia 

media no verão em todos os pontos, com exceção do mês de setembro no P1, 

que se configurou como areia fina. 

Quanto a quantidade de carbonato nas amostras retiradas dos 12 meses 

de monitoramento, nos três pontos e nos dois ambientes trabalhados 



107 

 

(antepraia e estirâncio), sua representação ficou entre 10% a 15%, sendo o 

maior valor encontrado no ponto 01 no antepraia.O carbonato de cálcio, é 

mineral de grande importância na natureza, no nordeste brasileiro é encontrado 

no litoral, inclusive na areia das praias devido à deposição de restos de 

conchas marinhas, mas nos pontos trabalhados seu valor não se mostrou 

representativo. Quanto a Matéria orgânica o valor encontrado nas 10g de cada 

amostra representou menos de 1g. Valor esse que mostra que a dinâmica da 

praia não possibilita acumular matéria orgânica. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos realizados no período de maio/2013 a abril/2014, em 03 

pontos: 01(em frente ao hotel esmeralda), 02 (em frente a escadaria no final do 

calçadão) e 03 (em frente ao hotel Ocean palace) distintos da praia de Ponta 

Negra, Natal/RN, estiveram direcionados ao monitoramento da dinâmica 

costeira daquele ambiente no qual obteve uma série de dados físicos 

(topografia, morfodinâmica do estado praial, granulometria, volume dos 

sedimentos transportados e hidrodinâmica do Ponto 02) correlacionados entre 

si, permitiram as seguintes considerações:  

Na correlação dos perfis topográficos associados à sedimentologia das 

amostras analisadas em laboratório, os resultados indicaram que quanto a 

morfologia do Ponto 01 foi a menos expressiva se compararmos aos demais 

pontos monitorados, apresentando meses de menos erosividade e maior 

predomínio deposicional de sedimentos arenosos, que variaram de finos a 

médios e a grossos, moderadamente selecionados e bem selecionados, sendo 

os sedimentos grossos encontrados na média de classificação dos sedimentos 

apenas neste ponto e na antepraia e a areia fina encontrado na média de 

classificação dos sedimentos no estirâncio sendo também apenas neste ponto 

entre os monitorados. O balanço sedimentar foi positivo (deposicional) para 

este ponto. 

No Ponto 02, se configurou o perfil de morfologia mais expressiva 

comparada aos outros perfis monitorados. As análises granulométricas mostrou 

predominância de areia fina bem selecionada a moderadamente selecionada 

para a Antepraia e areia média tendo 90% dos sedimentos variando entre bem 

selecionada e muito bem selecionada para o Estirâncio, tais características são 

tidas como condições comuns de deposição e selecionamento dos grãos. O 

balanço sedimentar também se mostrou positivo neste ponto, comum já que o 

estado morfodinâmico da praia calculado utilizando o parâmetro de Dean foi 

predominantemente dissipativo neste ponto, sendo um estado deposicional e 

de sedimentos predominantemente finos, sendo a média anual de 75% de 

areia fina na antepraia.  

As maiores ondas foram registradas nos meses de inverno, também as 

maiores inclinações no estirâncio. Estudos feitos por Silva (2012) e Chacon 
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(2013) na praia de Ponta Negra também mostraram que as maiores alturas de 

ondas e maiores inclinações do estirâncio se apresentaram nos meses de 

inverno.  

O ponto 02 foi o ponto mais atingido pela erosão na sua estrutura 

urbana, mas vimos que o balanço sedimentar foi positivo, e que a erosão teve 

influência direta com as galerias pluviais e ligações clandestinas de esgoto, o 

qual carreia sedimentos para a praia, portanto, as galerias juntamente com a 

força mecânica das ondas fizeram com que a escadaria presente na área 

desmoronasse.  

De acordo com os dados apresentados nos perfis, o Ponto 03 na 

correlação perfis topográficos e sedimentologia, configurou-se com um déficit 

sedimentar, o único com balanço sedimentar negativo (erosão). A mureta 

(construída pelo hotel Ocean Palace) para conter a erosão causada pelas 

ondas foi utilizada como marco para observação dos processos de erosão e 

deposição de sedimentos neste período da pesquisa. 

 No Ponto 03 o tipo de sedimento na Antepraia foi areia fina com 50% e 

areia média com 50%. Quanto ao grau de seleção 83% se classificou como 

moderadamente selecionada, enquanto que 17% foi bem selecionada. No 

estirâncio o sedimento foi 100% de areia média. Quanto ao grau de seleção 

58% se classificou como bem selecionada, enquanto que 42% foram muito 

bem selecionada. No percurso entre o ponto 02 e 03 durante muitos meses de 

monitoramento foi observado sacos de areia colocados pelos hotéis para 

conter a erosão que atingia suas estruturas, que também acabou por fornecer 

sedimentos, não sabendo em que nível pode ter influenciado a granulométrica 

do ponto seguinte que seria o ponto 03, levando em consideração a corrente 

litorânea, já que foi o ponto com menos material fino na antepraia. 

Foi constatada também na análise ambiental, a quantidade de lixo 

despejado pelos banhistas no estirâncio. Esse lixo, muitas vezes por incidência 

da maré alta adentra no antepraia, sendo levado pela corrente litorânea. 

Portanto, para entendermos a dinâmica de um sistema praial, é 

necessário relacionar a dinâmica natural dos ambientes costeiros, com os 

conflitos resultantes das interações entre a dinâmica social, econômica e 

natural que são formadores das localidades costeiras, para que haja uma 
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gestão integrada dos ambientes, com base no planejamento das ações e 

ordenamento das ocupações desses espaços. 

Portanto, os resultados aqui expostos representam o princípio básico 

para um estudo morfodinâmico do ambiente praial de Ponta Negra, mostrando-

se como um estudo que procura uma visão sistêmica 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.  

No entanto, a complexidade dos fatores que interagem na hidrodinâmica 

e morfologia de um ambiente praial, requer maiores detalhes no que se refere 

ao seu comportamento, consequentemente, maior período de estudos, no qual 

seja possível a coleta de dados mais aprofundados em escala de detalhe e 

com uso de equipamentos de alta precisão para levantamentos geofísicos ao 

largo do fundo marinho adjacente a área pesquisada.  

As zonas costeiras hoje representam um dos maiores desafios para a 

gestão ambiental do País, especialmente quando abordadas em conjunto, pois, 

além da grande extensão do litoral e das formações físico-bióticas 

extremamente diversificadas, convergem também para esse espaço os 

principais vetores de pressão e fluxos de toda ordem, compondo um amplo e 

complexo mosaico de tipologias e padrões de ocupação humana, de uso do 

solo e dos recursos naturais e de exploração econômica. Deste modo esta 

dissertação apresenta um banco de dados primários de um ano de observação 

para que possa servir de dados comparativos e complementares para 

pesquisas futuras bem como para tomadas de decisões por gestores. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Ficha de Nivelamento Topográfico 

FICHA DE NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

Obs:___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Fonte: Lima (2006). 

 

 

Projeto: Perfil: 

Data: Hora de Início: Hora deTérmino:  

Az: Coordenadas UTM:  

Hora da maré: Altura da maré: 

Estaca Distância(m) Ré (mm) Vante (mm) AI. Cota Obs 
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Anexo 2- Ficha de Caracterização Ambiental 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE PRAIAL 

Data: ___ Início: ____ hs  Fim: ____ hs  Maré: _____ hs____  Ponto:  __ 

PÓS- PRAIA 

Erosão: (  )Sim (   )Não  Deposição: (   )Sim (   )Não  Largura (m):  ______ 

Interferência antrópica: Construção: (   )Pequena  (   )Média  (   )Grande  (   ) Outras 

Vegetação: (   )Gramíneas (   )Salsa de praia  (   )Coqueiros (   )Mangueiras   

(   )outras. 

Sedimento: (   )Fino  (   )Médio  (   )Grosso.   Minerais pesados: (   )Sim   (   )Não 

Material Poluente: (   )Vidro   (   )Plástico  (   )Metal  (  )Lixo orgânico  (   )outros. 

Corpo d’agua: (   )Rio   (   )Riacho   (   )Lagoa   (   )Lago   (   )Maceió   (   )outros   

Dunas: (   )Sim  (   )Não.  

OBS.: 

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 

ESCARPA DE BERMA 
Altura: ____   Inclinação: ____   Est. Sedimentar: (    ) Sim  (   )Não 

PRAIA (ESTIRÂNCIO) 

Erosão: (  ) Sim  (   ) Não   Largura: ____ m  Inclinação: ____ 

Interferência antrópica: (   ) Espigão (   )Enrocamento  (  ) Muro de arrimo (   )Gabião 

Sedimento: (   )Fino  (   )Médio  (   )Grosso.   Minerais pesados: (   )Sim  (   )Não 

Estrutura sedimentar: (   ) Marcas de onda  (   ) Marcas de corrente  (  )Caneleta  

(  )Estratificação  ( )Marcas de escorregamento (  )Marcas de espraiamento  

( )Linha de Deixa (  )Cúspides Material Poluente: (  )Vidro (   )Restos orgânicos                  

(  )Petróleo e derivados (   ) Outros  

OBS: 

_______________________________________________________________ 

ANTEPRAIA  

Sedimento: (  )Fino (   )Médio (  )Grosso  Recifes: (  )Arenito  (  )Barreiras  (  ) Coral 

Influência Antrópica: (  )Sim  (  )Não   

Tipos de Onda: (  ) Mergulhante   (   ) Deslizante   (   ) Frontal    (   ) Ascendente 

OBS.: 
_______________________________________________________________ 
Fonte: Lima (2006). 
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Anexo 3- Ficha de Dados Hidrodinâmicos 

FICHA DE DADOS HIDRODINÂMICOS 

 

Data: ___  Início: ____ hs  Fim: _____ hs  Maré: ____ hs____ Ponto:  ___ 

 
Observações de onda:  

 

ALTURA H(cm) (fazer 12 observações consecutivas, descartar as duas 

maiores e realizar uma média das outras restantes) 

            

 

PERÍODO T (min) (fazer 12 observações, descartar a maior e a menor e 

realizar uma média das outras restantes) 

            

 

TIPO DE ARREBENTAÇÃO: (    )Mergulhante  (     )Deslizante (     )Ascendente 

Direção do vento ______ 

Declividade média do estirâncio: _____ 

Distância entre as cúspides: _____, ______, _______ m  

VELOCIDADE DA CORRENTE LITORÂNEA (V= S/T) 

T1:______   T2: _______     T3: _________         :_____ 

Direção de propagação de ondas: _______ 

Direção de linha de costa: _________ 

Ângulo de incidência das ondas: __________ 

Obs:___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Fonte: Lima (2006). 

 

 

 

 

 



121 

 

Anexo 4- Ficha de Análise Sedimentológica 

 AMOSTRA /     /   
          

              PÓS PRAIA 
 

ESTIRÂNCIO 
 

ANTE PRAIA 

Data do Peneiramento      /      / 
  

Data do Peneiramento      /      / 
  

Data do Peneiramento      /      /   

PENEIRA 
(mm) PHI PESO (g) Frequência 

 

PENEIRA 
(mm) PHI PESO (g) Frequência 

 

PENEIRA 
(mm) PHI PESO (g) Frequência 

4.000 -2     
 

4000 -2     
 

4000 -2     

  -1,5     
 

  -1,5     
 

  -2     

2.000 -1     
 

2000 -1     
 

2000 -1     

1.400 -0,5     
 

1400 -0,5     
 

1400 -1     

1.000 0     
 

1000 0     
 

1000 0     

0.750 0,5     
 

0.750 0,5     
 

0.750 1     

0.500 1     
 

0.500 1     
 

0.500 1     

0.350 1,5     
 

0.350 1,5     
 

0.350 1,5     

0.250 2     
 

0.250 2     
 

0.250 2     

0.177 2,5     
 

0.177 2,5     
 

0.177 2,5     

0.125 3     
 

0.125 3     
 

0.125 3     

0.088 3,5     
 

0.088 3,5     
 

0.088 3,5     

0.064 4     
 

0.064 4     
 

0.064 4     

<0.062 4,5     
 

<0.062 4,5     
 

<0.062 4,5     

RESULTADO TOTAL     
 

RESULTADO TOTAL     
 

RESULTADO TOTAL     

              Peso antes do peneiramento úmido 
(g) 100 

 

Peso antes do peneiramento úmido 
(g) 100 

 
Peso antes do peneiramento úmido (g) 100 

Peso após o peneiramento seco  
(g)   

 
Peso após o peneiramento seco  (g)   

 
Peso após o peneiramento seco  (g)   

Peso da fração  SILTE+ ARGILA  
(g)   

 
Peso da fração  SILTE+ ARGILA  (g)   

 
Peso da fração  SILTE+ ARGILA  (g)   

              Peso antes do ataque ao ácido (g) 10 
 

Peso antes do ataque ao ácido (g) 10 
 

Peso antes do ataque ao ácido (g) 10 

Peso após do ataque ao ácido (g)   
 

Peso após do ataque ao ácido (g)   
 

Peso após do ataque ao ácido (g)   

Peso do carbonato (g)   
 

Peso do carbonato (g)   
 

Peso do carbonato (g)   

Porcentagem do carbonato   
 

Porcentagem do carbonato   
 

Porcentagem do carbonato   
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𝛺 =
𝐻𝑏

𝜔𝑠. 𝑇
 

 

Anexo 5 - Parâmetro de Dean e o estado da praia Ponta Negra no ponto 2 

 

 

 

Fórmula Utilizada 

 
 
Se Ω ≤1,5 = praia é reflectiva (erosiva)( REF)       
Se1,5 ≤ Ω ≤  5,0 = praia é intermediária (estável) (INT)      
Se Ω > 5,5 = praia dissipativa (deposicional) (DIS)      
  
Parâmetros Propostos por RAUDKIVI, A.J. (1990). Loose Boundary Hydraulics, Third 
edition, Pergamon Press, 627 pg.:   
Para Temperatura da água do mar = 24°C e Grão de Quartzo de Peso Específico = 

2,65 g        

Ws → Velocidade de Decantação do Grão Para 0,20mm> D < 0,50mm a 24° C = 25,8 

cm/s ou 0,026m/s        

Ws → Velocidade de Decantação do Grão Para 0,50mm> D < 1,00mm a 24° C = 79,7 

cm/s ou 0,080m/s      

Dados Estatísticos do Diâmetro do Grão:       

Mz= Média = phi16+phi50+phi84/3        

phi = -log²mm ou phi = log(mm-¹)/log(2)       

mm = 1/2phi          

 

ESTAÇÃO PONTO 02 
Alt. Onda Hb 
Significativa 

(m) 

Periodo 
de Onda 

(T) (s) 

 Mz Φ 
(phi) 
50 

Phi 50 
D 

(mm) 
WS  WS (m.s)-1 

Ω = Hb 
(m)/(WSm/s-

1-1xT)  

Estado da Praia 
(Dean) 

out mai/13 
2,45 8,30 

1,416 0,375 25,80 0,026 
11,35 

DISSIPATIVA 

inv jun/13 
2,10 9,00 

1,280 0,412 25,80 0,026 
8,97 

DISSIPATIVA 

inv jul/13 
1,55 8,20 

1,091 0,469 25,80 0,026 
7,27 

DISSIPATIVA 

inv ago/13 
2,30 7,90 

1,315 0,402 25,80 0,026 
11,20 

DISSIPATIVA 

prim set/13 
1,70 8,10 

1,425 0,372 25,80 0,026 
8,07 

DISSIPATIVA 

prim out/13 
1,20 9,00 

1,823 0,283 25,80 0,026 
5,13 

DISSIPATIVA 

prim nov/13 
1,25 6,70 

1,456 0,365 25,80 0,026 
7,18 

DISSIPATIVA 

ver dez/13 
1,25 6,60 

1,635 0,322 25,80 0,026 
7,28 

DISSIPATIVA 

ver jan/14 
1,35 8,10 

1,809 0,285 25,80 0,026 
6,41 

DISSIPATIVA 

ver fev/14 
1,10 7,80 

1,891 0,270 25,80 0,026 
5,42 

DISSIPATIVA 

out mar/14 
1,25 7,90 

1,856 0,276 25,80 0,026 
6,09 

DISSIPATIVA 

out abr/14 
1,20 7,00 

1,888 0,270 25,80 0,026 
6,59 

DISSIPATIVA 


