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SENSORIAMENTO REMOTO E ANÁLISE DE CONTEÚDO NO ESTUDO DA 

OCUPAÇÃO HUMANA, DADOS DE PRECIPITAÇÃO E MORFODINÂMICA 

COSTEIRA NA PRAIA DE PONTA NEGRA, NATAL/RN 

 

 

RESUMO 

 

O homem sempre buscou instalar sua infraestrutura de ocupação, defesa e 

sobrevivência próxima das Zonas Costeiras. A Praia de Ponta Negra, localizada ao 

Sul da cidade de Natal/RN, ilustra bem o processo praticado pelo homem de ocupação 

das terras por meio da exploração de recursos naturais, muitas vezes causando 

alterações na paisagem mediante o desmatamento, a prática de cortes e aterros para 

urbanização, especulação do preço da terra e da instalação de numerosas atividades 

econômicas ao longo da praia. A dinâmica da ocupação de Ponta Negra causou 

condições favoráveis ao crescente processo erosivo que gerou danos físicos ao 

calçadão desta praia. Esta pesquisa tem como objetivo construir uma análise integrada 

da zona costeira da praia de Ponta Negra em Natal/RN. Nesse sentido, o presente 

estudo é composto por dois artigos distintos, em que o primeiro se dedica a identificar 

as modificações morfológicas da praia de Ponta Negra, no período de 1969 a 2016. 

Os valores de volume sedimentar do perfil morfológico utilizados foram coletados in 

loco no período de 12 meses (2012/2013). Na identificação das feições pretéritas 

foram consideradas fotografias aéreas obtidas pelo Serviço Aéreo Cruzeiro do Sul, em 

1969 e imagens recentes do Google Earth Pro. No processamento das imagens 

empregou-se técnicas de processamento digital de imagens e Sistemas de 

Informações Geográfica (SIG). O segundo artigo busca traçar um perfil sobre a 

ocupação humana e eventos costeiros na praia de Ponta Negra, tomando como base 

as notícias veiculadas no acervo jornalístico da Tribuna do Norte, no período de 1950 

a 2016. Considera-se que o acervo de um jornal pode ser uma fonte informacional que 

retrata, ainda que parcialmente, um panorama dos importantes eventos ocorridos ao 

longo do tempo. Isto numa região de uma cidade onde informações são, muitas vezes, 

inexistentes. Na construção do perfil utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, 

classificando em cinco grandes categorias a análise costeira integrada: ocupação 

humana, eventos meteorológicos, usos, políticas públicas e pressões 

socioeconômicas. Também realizou-se a análise de correspondência com intuito de 

associar os anos considerados no estudo das categorias de classificação. 

Adicionalmente, as notícias classificadas como “eventos meteorológicos” noticiados 

pelo Jornal foram relacionados qualitativamente ao acumulado de precipitação 

conforme os registros da Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, 

localizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O resultado do 

monitoramento da erosão no perfil praial e a precipitação mensal acumulada traz uma 

correlação negativa. Quanto aos principais resultados do primeiro artigo, ressalta-se 

que o processo de avaliação das feições costeiras resultou que em 1969 a mancha 

urbana representava 16,4% da área de e mais de 60% em 2016. Esse dado corrobora 

com a hipótese de que a destruição das feições de proteção do ambiente potencializou 

o processo erosivo. As demais classes apresentaram diminuição de área, ao contrário 

da mancha urbana. Na classe vegetação ocorre diminuição de 37,2% para 13,6% de 

cobertura vegetal e esse quadro seria responsável pela não fixação de sedimentos 

inconsolidados. Os resultados do segundo artigo demonstraram que durante todo o 
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período analisado, houve um aumento no número de notícias veiculados pelo Jornal. 

Esse acréscimo de notícias sobre a Praia de Ponta Negra é, inicialmente, notado a 

partir dos anos 70, momento a partir do qual a praia em tela passa a despontar no 

noticiário da mídia impressa. Percebe-se também diferenças nos temas das 

publicações ao se compara o primeiro momento do estudo (Anos 50 e 60) e o final do 

estudo (Anos 2000). no primeiro momento o foco da mídia era primordialmente quanto 

ao “uso e forma de ocupação”. Nos anos mais recentes (Anos 2000) o foco passou a 

evidenciar os “eventos meteorológicos”. Essa mudança de foco deve, possivelmente, 

ter relação com o crescimento das discussões em torno da mudanças climáticas no 

mundo, que, com o passar dos anos, tem influenciado fortemente o conteúdo 

jornalístico. Finalmente, ainda verificou-se eventos erosivos que vieram a destruir 

partes extensas do calçadão da praia de Ponta Negra. 

 

PALAVRAS-CHAVES: 

Ciências climáticas; análise espaço-temporal;análise de correspondência; Erosão 

costeira; Tribuna do Norte. 

 

 

REMOTE SENSING AND CONTENT ANALYSIS APPLIED TO THE STUDY OF 

HUMAN OCCUPATION,PRECIPITATION DATA AND MORPHODYNAMICS ON THE 

BEACH OF PONTA NEGRA, NATAL/RN 

 

ABSTRACT 

Man has always sought to install his infrastructure of occupation, defense and survival 

near the Coastal Zones. Ponta Negra Beach, located in the south of the city of Natal, 

Rio Grande do Norte, illustrates well the process practiced by the man of land 

occupation, through the exploitation of natural resources, often causing changes in the 

landscape with deforestation, the practice of cuts and landfills for urbanization, 

speculation of the price of land and the installation of numerous economic activities 

along the beach. The dynamics of the occupation of Ponta Negra caused favorable 

conditions to the growing erosive process that generated physical damages to the 

boardwalk of this beach. This research aims to build an integrated analysis of the 

coastal zone of the beach of Ponta Negra, Natal. In this sense, the present study is 

composed of two distinct articles, in which the first one is dedicated to identify the 

morphological changes of the beach of Ponta Negra from 1969 to 2016. The values of 

sedimentary volume of the morphological profile used were collected locally in the 

period of 12 months (2012/2013). In the identification of the previous features were 

considered aerial photographs by the Cruzeiro do Sul Air Service in 1969. In addition, 

the most recent features were exported from the software Google Earth PRO. We used 
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the technique of remote sensing, digital image processing in Geographic Information 

System (GIS). The second article seeks to draw a profile on human occupation and 

coastal events on the beach of Ponta Negra, based on the reports published in the 

journalistic collection of the Tribuna do Norte from 1950 to 2016. It is considered that 

the collection from the journal can be an informational source that portray, albeit 

partially, an overview of the important events that have occurred over time in a region 

of a city where information is often non-existent. Furthermore, to construct this profile, 

the content analysis technique was used to classify five categories of integrated coastal 

analysis: human occupation, meteorological events, uses, public policies and 

socioeconomic pressures. The correspondence analysis was also performed in order 

to associate the categories considered in the study. Additionally, the news classified as 

"meteorological events" reported by the Journal were qualitatively related to the rainfall 

accumulation observed according to the Meteorological Station records of the National 

Meteorological Institute located at the Federal University of Rio Grande do Norte. The 

result of erosion monitoring in the beach profile and the accumulated monthly rainfall 

has a negative correlation. As for the main results of the first article, it is pointed out 

that the process of evaluation of the coastal features showedthat in 1969 the urban 

spot represented 16.4% of the total space cut and in 2016 more than 60%. This asserts 

the hypothesis that the destruction of environmental protection features has potentiated 

the erosive process. The other classes showed a decrease of area as opposed to the 

urban spot. In the vegetation class, there is a decrease from 37.2% to 13.6% and this 

composition is responsible for the fixation of the unconsolidated sediments. The results 

of the second article showed that throughout the analyzed period, there was an 

increase in the number of news stories published by the Journal. This increase in news 

about Ponta Negra Beach is initially noticed from the 70s, when the beach is always 

included in the media considered in the study. Differences in the subject of publications 

are also seen when comparing the first moment of the study (Years 50 and 60) and the 

end of the study (Years 2000). The initial focus of the media was primarily on "use and 

form of occupation". In contrast, the focus of the news in the most recent years (Years 

2000) have come to highlight the so-called "meteorological events". This change in the 

focus of the news is possibly related to the increasing importance of discussion on 

climate change in the world and that over the years has strongly influenced journalistic 

content.Finally, in addition, there have been erosive events that have destroyed vast 

parts of the boardwalk from the beach of Ponta Negra. 
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"Abrindo em arco, da mais perfeita e harmoniosa curvatura a 

enseada de Ponta Negra apresenta-se ao primeiro olhar, 

como a mais bela e acolhedora das praias natalenses." Dom 

Nivaldo Monte.  

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da evolução das civilizações, a barreira marinha para o homem 

primitivo passa a ser transponível a partir do momento em que ele começa a fabricar 

suas primeiras embarcações que irão unir povos separados após descobrirem novas 

porções de terra e continentes. 

Skinner e Turekian (1977), apresentam o percurso das sociedades primitivas a 

esses novos continentes e sua posterior aproximação, primeiramente para o 

transporte, e em seguida para alimentação, recreação e uso medicinal. 

Skinner e Turekian (op. cit), ainda revelam que o encontro entre o homem e o 

mar gerou uma dicotomia entre problemas e oportunidades. Observam a instalação 

de portos e as oportunidades financeiras fervilharem, e como consequência mais 

imediata dessas oportunidades, apontam o rápido crescimento populacional nas áreas 

costeiras como fonte de problemas na ocupação de áreas vulneráveis, com 

soterramento de baías rasas e secagem de pântanos.  

Os mares são ainda fonte de cura para problemas respiratórios e tantos outros 

males como as doenças reumáticas e circulatórias (DOUMENGE, 1967). Foram os 

avanços nas pesquisas medicinais de tratamento e medicina preventiva que 

fomentaram as prescrições de contato com o ambiente costeiro e a instalação de 

centros de saúde próximo ao mar, desenvolvendo desde o início do século XX uma 

dinâmica social atrelada à dinâmica marinha. 

Modernamente, sabe-se que a necessidade de planejamento ambiental é 

inerente àqueles que desejam atingir bons resultados na ocupação do meio físico. 

Como nos apresenta MATUS (1996), p. 14:  

“Se planejar é sinônimo de conduzir 

conscientemente, não existirá então alternativa 

ao planejamento. Ou planejamos ou somos 

escravos da circunstância. Negar o 

planejamento é negar a possibilidade de 

escolher o futuro, é aceitá-lo seja ele qual for.”  
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Em se tratando de um ambiente de intensas modificações e de grande 

relevância para a sociedade, tem-se que necessariamente pensar as zonas costeiras 

dentro da perspectiva do planejamento, embora também se saiba da grande 

dificuldade de unir todos os atores atuantes no litoral para planejar um espaço com 

tantas variáveis agindo sobre ele. 

Por definição, e segundo a Lei nº 6.950, de 20 de agosto de 1996, a Zona 

Costeira é: 

O espaço geográfico de interação do ar, do mar e da 

terra, incluindo seus recursos naturais renováveis e não 

renováveis e as inter-relações do meio físico com as 

atividades socioeconômicas, abrangendo uma faixa de 

06 (seis) milhas marítimas, incluindo estuários, ilhas 

costeiras e parrachos, contadas sobre uma 

perpendicular a partir da linha da costa representada nas 

cartas do Ministério da Marinha, até que novas 

dimensões sejam definidas. 

 Ainda nas Zonas Costeiras encontram-se em destaque as praias. As praias, 

segundo Muehe (2005), são: 

Depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, 

acumulados por ação de ondas que, por apresentar 

mobilidade, se ajustam às condições de ondas e maré. 

Representam, por essa razão, um importante elemento 

de proteção do litoral, ao mesmo tempo em que são 

amplamente usadas para o lazer. 

 

Neves e Muehe (2008), destacam os avanços nos estudos para identificar as 

áreas mais vulneráveis em linhas de costas para posterior monitoramento, e 

vislumbram a necessidade de uma nova “mentalidade marítima”, em que comunidade 

cientifica, gestores e população vão vivenciar um gerenciamento integrado da zona 

costeira. 
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Existe ainda a necessidade adaptativa da população local, frente as mudanças 

no sistema costeiro. Como apresenta Carlos Nobre em Parcerias Estratégicas de 

2008: “Adaptar é a alternativa para o risco que não se pode mais eliminar”. 

Esteves (2014), apresenta o modelo de gestão costeira atual desenvolvido na 

Europa e destaca a perspectiva de permitir ao sistema ambiental de se desenvolver 

de forma natural, favorecendo o seu desenvolvimento e sua dinâmica para que a 

sociedade possa usufruir dos bens advindos dos ecossistemas. 

Na pauta da discussão acadêmica das Ciências Climáticas, o meio ambiente é 

o recorte territorial no qual se dão as manifestações dos fenômenos e processos 

naturais. No momento atual, destaca-se o crescente interesse pelas zonas costeiras 

devido às evidências de mudanças climáticas que afetam e têm sido relacionadas à 

efeitos erosivos nesses sistemas, os quais ainda concentram energias diversas 

atuantes, tornando-os de elevada vulnerabilidade ambiental (NEVES e MUEHE, 

2008).   

Nesse sentido, a temática da erosão costeira pode ocupar o centro do discurso, 

pois inserido nesse meio encontramos as populações humanas e toda a 

biodiversidade. 

A erosão é um processo natural, resultado do balanço sedimentar negativo, que 

ocorre na linha de costa, atingindo praias, falésias e promontórios. A temática da 

erosão tem em si própria um grande atrativo, principalmente a partir do momento em 

que o litoral passa a ter um caráter de lazer e ganha ainda mais relevância e interesse 

da sociedade quando atinge as atividades em sua maioria econômicas. 

Segundo Diniz (1998; 1999; 2002), Vital (2003), estudar a erosão costeira é um 

imperativo científico, tendo em vista a longa extensão territorial do litoral brasileiro e 

as inúmeras ocorrências de registros erosivos que vêem ao longo dos últimos anos, 

provocando a destruição de equipamentos urbanos e de proteção costeira, 

contabilizando ainda prejuízos elevados para as populações (FIGURA 1). 

Bird (1985), contribuiu para o debate quando apresentou que mais de 70% das 

costas arenosas de todo o mundo estão em estado erosivo, e que os outros 30% estão 

divididos em progradação e estabilidade. Isso desperta a urgência de estudos e 

atenção para essa área.  

 



14 
 

 

 

FIGURA 1: Destruição do calçadão em Ponta Negra, Natal-RN 

Fonte: Tribuna do Norte, 16/07/2012. 

 

Como afirma D’AGOSTINI (1999): 

"O processo erosivo sempre pode inspirar 

justificativa e apresentar atrativos acadêmicos 

à investigação de sua dinâmica. No entanto, o 

problema científico erosão certamente não 

receberia a ampla atenção que desperta, seja 

ao agricultor, ao técnico ou ao governante, se 

dissociado das implicações de sua ocorrência, 

especialmente das econômicas muito mais do 

que as ambientais". 

Ao analisar-se o ambiente costeiro urbano, destaca-se dentre tantas outras 

variáveis associadas à erosão, a variável da precipitação. A precipitação é sugerida 

em diversas pesquisas (LIMA, 1991; TOLEDO, 2000) como agente de grande 

significância nas variações de perfil praial, tanto pela energia própria de sua ação 

quanto pela canalização do escoamento para a faixa de praia.  

Segundo Vasconcelos (2005), é a Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC) 

que possibilita uma gestão equilibrada. Ainda segundo este autor, a GIZC consiste do 

estudo sistemático da zona costeira com um conjunto de medidas que tem como pilar 

de sustentação o conhecimento científico e a tomada de decisão da base para o topo. 

O grande objetivo da GIZC é fornecer aos gestores públicos a compreensão do 

funcionamento complexo dos ecossistemas costeiros, onde coabitam o meio natural 
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e as atividades humanas. Também há a necessidade do envolvimento das 

comunidades locais para se alcançar o sucesso nos projetos costeiros. 

No cenário da falta sistemática de planejamento das ocupações em áreas 

costeiras brasileiras pode-se destacar, dentre tantas outras áreas, a Praia de Ponta 

Negra em Natal/RN.  

Em busca de suprir eventuais lacunas no conhecimento sobre a erosão costeira 

da Praia de Ponta Negra, e de fornecer subsídios aos gestores para o seu melhor 

planejamento, foi que surgiu a motivação para o desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa, partindo da formulação de algumas questões que, entende-se, ainda não 

foram respondidas, tais como: 

 

Quais feições geomorfológicas foram modificadas com o processo de 

urbanização da praia de Ponta Negra? 

Existe relação com períodos de erosão/deposição e períodos de maior/ menor 

precipitação para a praia em estudo? 

Como construir um perfil da ocupação humana e outras variáveis relativos a 

Zona costeira já que são escassos os registros oficiais em órgãos ambientais?  

 

A cidade de Natal está localizada na costa leste do Nordeste Brasileiro (NEB) 

e é a capital do Estado do Rio Grande do Norte. O litoral da cidade de Natal é banhado 

pelo Oceano Atlântico, sendo a Praia de Ponta Negra a mais importante no contexto 

turístico. Ela apresenta uma identidade visual e cultural para moradores e visitantes. 

Com 4 km de extensão, concentra densidade de serviços ambientais afetados pela 

erosão e também apresenta elevada densidade populacional. 

É importante destacar que parte do recorte espacial da pesquisa é definido por 

lei como ZPA-6. Este fato tem elevado significado pelas características do meio 

natural, quase totalmente preservado. A ZPA-6 tem 363 hectares e corresponde a 

quase 2,15% do total da superfície do município (FIGURA2).  
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FIGURA 2: Mapa ZPA - 06 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 Para atender as demandas das questões formuladas anteriormente, elegeu-se, 

então, os seguintes objetivos de pesquisa: 

 

GERAL 

Construir uma análise Integrada da Zona Costeira da Praia de Ponta Negra, 

Natal/RN a partir de dados e informações de sensores remotos, de 

precipitação, da ocupação humana, de perfis praiais e da morfodinâmica 

costeira, buscando entender suas inter-relações e as modificações ambientais 

ocorridas, na perspectiva de reunir subsídios para gestão e planejamento 

territorial. 

 

  ESPECIFÍCOS 

 

 

Identificar as modificações morfológicas e avaliar a relação do volume de 

sedimento erodido com a variável precipitação da Praia de Ponta Negra no 

período de 1969 a 2016. 

 

Traçar um perfil sobre a ocupação humana e eventos meteorológicos na Praia 

de Ponta Negra. 

 

 Os dois objetivos específicos serão estudados, estruturados e apresentados 

no formato de artigos científicos, conforme os Capítulos 3 e 4 desta Dissertação. 

 

1.2  PROJETOS E RELATÓRIOS ANTERIORES 

 

Em 2007,a equipe do LABOMAR realizou um Relatório Técnico de Análises 

Ambiental do Litoral de Ponta Negra/RN com caracterização sedimentar e 

hidroquímica. 
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Em 2008, foram coletados dados de circulação hidrodinâmica, incluindo 

modelagem digital do terreno, coordenado pelo Prof. Paulo Cesar Rosman e a Profa. 

Ada Scudelari. 

Em 2009, o relatório de graduação publicado por MOURA (2009) revela um 

período de erosão para os meses de agosto a novembro de 2008, enquanto de 

dezembro de 2008 até junho de 2009 ocorreu deposição. 

Em 2012 foram realizados estudos e um Laudo Pericial referente à erosão na 

Praia de Ponta Negra (AMARO, et al.,2012). 

O Laudo Pericial apresentou: perfis praias, sedimentologia, altura de onda, 

instalação de ADCP, levantamentos topográficos de precisão para avaliar o recuo e 

avanço da linha de costa e também o balanço sedimentar volumétrico mensal através 

de Modelos Digitais de Elevação. Ainda foram medidos parâmetros hidrodinâmicos.  

O laboratório GEOPRO/UFRN ainda realizou no mesmo ano o monitoramento 

da variação das linhas de costa extraídas a partir de imagens de sensores orbitais. 

Ainda no mesmo ano, SILVA (2012) trabalhou com dados de hidrodinâmica, 

sedimentologia e perfil praial. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em 04 capítulos, dois deles formatados como 

artigos, que juntos integram o desenvolvimento e resultados da pesquisa. A 

estruturação geral é apresentada a seguir: 

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 

 

Capítulo 2 - SENSORIAMENTO REMOTO, FEIÇÕES COSTEIRAS, 

VARIABILIDADE CLIMÁTICA (PRECIPITAÇÃO) E O PROBLEMA 

DA EROSÃOEM PONTANEGRA, NATAL/RN. 

 

Capítulo 3 - ANALISE DE CONTEÚDO APLICADA AO ESTUDO ZONA 

COSTEIRANO BRASIL: O CASO DA PRAIA DE PONTA NEGRA, 

NATAL/RN  

Capítulo 4 - CONCLUSÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta a síntese dos principais resultados e as conclusões da 

pesquisa. 
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1.4 FEIÇÕES COSTEIRAS: PROTEÇÃO E EQUILÍBRIO DO SISTEMA 

 

A zona costeira também é formada por dunas, que constituem bancos de areia 

resultantes de transportes eólicos que migram em direção ao continente. A duna se 

forma em condições de vento e disponibilidade de sedimento, sendo as duas 

condicionantes para ocorrer o transporte eólico dos sedimentos MUEHE, (2005). 

As dunas podem ser móveis ou fixas. As dunas móveis são depósitos eólicos, 

desprovidos de cobertura vegetal e susceptíveis ao transporte eólico. Já as dunas 

fixas fazem referência as que apresentam vegetação, sendo protegidas da dissipação 

por transporte eólico SUGUIO, (2003). Ressaltando que as dunas também são fontes 

de aporte sedimentar para a praia. 

A praia apresenta uma dinâmica dotada de processos costeiros, e esses são 

da ação de agentes que, provocando erosão, transporte e deposição de sedimentos, 

levam a constantes modificações na configuração do litoral (MUEHE, 2005). Alguns 

elementos compõem esses processos são: ventos, ondas e marés.  

As ondas e os ventos caminham juntos dentro do sistema praia (ou de praia). 

As ondas são geradas no oceano aberto pelos ventos e dependem fundamentalmente 

de sua velocidade, duração e da extensão da pista na superfície do oceano (SOUZA 

et. al., 2005). Os ventos além de agirem diretamente na formação das ondas, são 

também fundamentais na dinâmica sedimentar das praias, possibilitando a troca de 

sedimento entre as praias e as dunas. 

A deriva litorânea é o principal agente de movimentação sedimentar ao longo 

da costa. É a corrente que transporta os sedimentos do rio às praias, e de uma praia 

para outra. No caso de Ponta Negra, Natal/RN a deriva litorânea tem seu sentido 

predominantemente Sul-Norte. 

As marés sofrem ação gravitacional pelo sol e principalmente pela Lua, que se 

encontra mais próxima da terra. Na costa brasileira, em 24h, a maré varia em 4 marés 

(2 baixa-mar e 2 preamar), normalmente de diferentes amplitudes. Também a uma 

variação mensal, que é determinante no monitoramento praial. 
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 SOUZA et. al. (2005) afirmam que: 

Durante o mês, as variações entre o alinhamento do 

Sol e da Lua geram as marés astronômicas de 

sizígia (lua nova e cheia) e de quadratura (quartos 

de Lua). As marés de sizígia são cerca de 20% mais 

altas (maré alta) e mais baixas (maré baixa) do que 

as marés de quadratura. 

 

  Quanto a amplitude no Nordeste brasileiro predominam as mesomarés, com 

amplitude variando entre 2m e 4m. Outros fatores tornam as marés sazonais, como a 

velocidade e direção do vento e a variação na pressão atmosférica. 

       Na variação sazonal das marés ocorre o processo de deposição ou retirada de 

sedimentos. Assim, com o monitoramento de um perfil praial por um clico completo de 

12/14 meses é possível inferir se está ocorrendo erosão ou deposição. A relação entre 

as perdas e os ganhos de sedimentos em uma praia, chama-se balanço sedimentar 

(SOUZA et. al. 2005). 

       O perfil transversal varia ao longo das estações do ano e segundo o 

comportamento dos agentes que atuam na zona costeira. Muehe (2005) aborda que: 

o perfil transversal de uma praia varia com o ganho ou perda de areia, de acordo com 

a energia das ondas, ou seja, de acordo com as alternâncias entre tempo bom 

(engordamento) e tempestade (erosão). 

 Para o estudo das modificações da paisagem por meio da análise com a 

ferramenta do sensoriamento remoto é necessário compreender as feições costeiras 

e sua função. Algumas definições são necessárias. Conforme MUEHE (2005), as 

praias, são: 

Depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, 

acumulados por ação de ondas que, por apresentar 

mobilidade, se ajustam às condições de ondas e maré. 

Representam, por essa razão, um importante elemento de 

proteção do litoral, ao mesmo tempo em que são 

amplamente usadas para o lazer. 
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Segundo Lima, (2003), para descrever as feições da zona costeira várias 

terminologias podem ser utilizadas, com base na ação das ondas (zona de 

arrebentação, surfe e espraiamento), conforme a FIGURA3. 

 

 

FIGURA3: Feições da zona costeira 

Fonte: Moura, 2009 (Modificado de Souza et. al. 2005) 

 

De acordo com Hoefel (1998) Apud Nunes, (2011), as ondas podem quebrar de 

quatro maneiras, que dependem da declividade da praia, da altura e do comprimento 

de onda. Assim, o modo como se comportam interfere na feição costeira. A mesma 

autora descreve os quatros tipos de ondas da seguinte forma:  

 

 Progressiva ou deslizante (spillingbreaker). Ocorre em praias de baixa 

declividade, nas quais a onda gradualmente empina-se para então “deslizar” 

pelo perfil, dissipando sua energia através de uma larga faixa.  

 

 Mergulhante (plungingbreaker). Ocorre em praias de declividade moderada a 

alta. A onda empina-se abruptamente ao aproximar-se da costa e quebra 

violentamente formando um tubo, dissipando sua energia sobre uma pequena 

porção do perfil, através de um vórtice de alta turbulência.  
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 Ascendente (surgingbreaker). Ocorre em praias de declividade tão alta que a 

onda não chega a quebrar propriamente, ascendendo sobre a face praial e 

interagindo com o refluxo das ondas anteriores.  

 

 Frontal (collapsing). É o tipo de mais difícil identificação. Ocorre também em 

praias de pendente abrupta e é considerado um tipo intermediário entre o 

mergulhante e o ascendente (p. 25-26).  

 

Ocupar as dunas que migram e as que estão na margem irá favorecer o déficit 

de sedimentos ao longo da zona costeira, potencializando a erosão.  

 

 
 

FIGURA4: Complementaridade no sistema praia-duna 

Fonte: http://web.letras.up.pt/asaraujo/seminario/Aula7.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.letras.up.pt/asaraujo/seminario/Aula7.htm
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2. SENSORIAMENTO REMOTO, FEIÇÕES COSTEIRAS, VARIABILIDADE 

CLIMÁTICA (PRECIPITAÇÃO) E O PROBLEMA DA EROSÃO NA PRAIA DE 

PONTA NEGRA, NATAL/RN 

 

RESUMO 

As feições da zona costeira são amortecedores da energia das ondas. A destruição do 

sistema de dunas frontais, e de dunas mais desenvolvidas, na parte interna do 

continente, devido ao processo de urbanização, leva a um desequilibro ambiental, 

sendo particularmente importantes as dunas eólicas para o equilíbrio desse sistema. 

Na dinâmica natural, fazem parte do sistema praial os períodos deposicionais e 

erosivos. Se em equilíbrio, o balanço é positivo, quando não, caracteriza-se um 

momento de erosão. Este trabalho busca identificar as mudanças nas feições 

geomorfológicas na Zona Costeira da Praia de Ponta Negra, Natal/RN, decorrentes do 

processo de urbanização e quais eram as suas funções no ambiente. Foram utilizadas 

fotos aéreas e imagens de satélites com recorte temporal entre1969 e 2016. Foi feita 

a classificação, a avaliação de áreas e a validação do processo. Na identificação das 

feições foi observada a urbanização rápida e quase total da área e essa realidade 

afetou a relação de períodos de erosão e deposição em períodos de maior e menor 

precipitação, considerando ainda que foi identificado que o escoamento pluvial é 

canalizado para a faixa de praia. Em 1969, a ocupação urbana representava 16,4% da 

cobertura do terreno, sendo que a maior presença era de cobertura vegetal, ocupando 

37,2% da área de estudos. Em 2016, a ocupação urbana passou a representar mais 

de 60% da área de cobertura do terreno, enquanto as áreas de dunas já estavam 

restringidas a 20,1% da total, confirmando-se ainda em campo a hipótese da 

destruição das feições de proteção e equilíbrio costeiro para dar lugar a uma nova 

infraestrutura de lazer e suporte voltada para o turismo. Ainda foram empregados 

perfis de praias, levantados em onze coletas, em períodos distintos, obtidos em três 

pontos da área. Também foi observada a correlação existente entre a precipitação, a 

variação do perfil de praia e os registros de marés, apresentando correlação negativa. 

 

PALAVRAS-CHAVES: 

Análise espaço-temporal; Erosão costeira; Praia de Ponta Negra; sensoriamento 

remoto. 
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ABSTRACT 

The features of the coastal zone are waves’ energy shock absorbers. The destruction 

of the frontal dunes system and of more developed dunes in the inner part of the 

continent, due to the process of urbanization, leads to an environmental imbalance. 

Being particularly important the wind dunes for the balance of this system. In the natural 

dynamics, the depositional and erosive periods are part of the beach system. If in 

equilibrium, the balance is positive and when a moment of erosion is not characterized. 

This work aims to identify the changes in geomorphological features in the Coastal 

Zone of Ponta Negra Beach, Natal / RN resulting from the urbanization process and 

what were their functions in the environment. Aerial photos and satellite images were 

used with temporal clipping between 1969 and 2016. Classification, area evaluation 

and process validation were done. In the identification of features, the rapid and almost 

total urbanization of the area was observed, and this reality affected the relation of 

periods of erosion / deposition and periods of major / minor precipitation, considering 

also that it was identified that the rainfall is channeled to the beach strip. In 1969 the 

urban occupation represented 16.4% of the six classes, being the greater presence of 

the class vegetation that had 37.2%. In 2016, urban occupation represents more than 

60% of the area observed and the dune features were restricted to 20.1%, validating 

the hypothesis of destruction of coastal protection and balance features to give way to 

leisure infrastructure and tourism support. For this analysis were also used the beach 

profiles performed in eleven collections at different periods and at three points within 

the spatial clipping. The correlation between precipitation, beach profile variation and 

tidal records was also observed, resulting in a negative correlation. 

 

KEY-WORDS 

Spatio-temporal analysis; Coastal erosion; Ponta Negra Beach; remote sensing. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

A destruição do sistema de dunas frontais e de dunas mais desenvolvidas na 

parte interna do continente, devido ao processo de urbanização, leva ao desequilibro 

ambiental. Os sedimentos que já dificilmente voltariam ao sistema de deposição nas 

praias passam a se tornarem fixos, acentuando o balanço sedimentar negativo no 

sistema (NEVES E MUEHE,2008).  

Suguio (2010), ainda destaca a importância das feições da zona costeira como 

sendo amortecedores da energia das ondas, sendo importante as dunas eólicas para 

o equilíbrio desse sistema, que apresenta momentos de erosão e outros de deposição, 

dinâmica essa chamada de balanço sedimentar.   

Conforme apresentado por Muehe (2013), as praias são caracterizadas pela 

resiliência a eventos extremos, ajustando-se ao transporte transversal e longitudinal 

de sedimentos induzidos pelas ondas. Essa adaptação da praia é condicionada pela 

disponibilidade de sedimentos, isso implica na necessidade de conservar as fontes de 

alimentação sedimentar das praias (dunas, rios e plataforma).  

No litoral ocorreram a instalação dos maiores centros urbanos, inúmeras 

atividades econômicas concentradas nessa faixa, e uma veloz dinâmica natural 

instaurada nesse ambiente. Tudo isso, não convive de forma equilibrada quando os 

cenários de destruição e erosão predominam frente à paisagem cênica vendida aos 

turistas e moradores. 

Os processos erosivos costeiros, muitas das vezes, podem ocasionar 

problemas quando há a ocupação irregular do litoral. Nesse sentido, é importante 

destacar que “cerca de dois terços da população mundial vivem na zona costeira” 

(SOUZA et al., 2005, p. 130), o que possibilita caracterizá-la como um lugar de 

pressão demográfica e de grande fragilidade ambiental. 

Por esses motivos, e de acordo com a mesma autora, muitos países como 

Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Japão investem milhões de dólares em 

estudos, manutenção e recuperação de suas praias. Segundo Villwock et al. (2005), 

no Brasil, os estudos acerca destas áreas têm sido realizados de maneira pontual ao 

longo de seus, aproximadamente, 9.200 km de faixa litorânea. 

A praia de Ponta Negra, Natal/RN, é cenário de um grande espetáculo. São 

muitas as relações presentes, sejam, de turistas, trabalhadores e moradores da 

cidade. São moradores que reúnem a família e usam para o lazer, para a prática de 
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esportes. São turistas que atraídos pela “beleza natural” e pelos 365 dias de sol 

usufruem desse espaço, desde o banho, a caminhada, a massagem e os serviços de 

bares e restaurantes. Os trabalhadores informais fornecem uma diversidade de 

serviços e são favorecidos pela presença dos turistas. A venda de artesanato faz-se 

presente ao longo do calçadão, e os quiosques dedicam-se à preparação da culinária 

potiguar. 

Toda essa dinâmica econômica foi “afetada” por um processo erosivo que 

destruiu o calçadão e gerou um cenário de destruição, na praia que é o cartão postal 

da capital potiguar. Repetindo a história, em 2012, verificou-se uma acentuada 

atividade erosiva na praia, com a queda do calçadão, a destruição dos acessos e de 

estruturas de serviços. Um cenário de destruição instalado e repercutido na mídia 

impressa e televisiva. As atividades econômicas instaladas na área foram afetadas e 

estão tendo dificuldades de equilibrar a relação com o meio, impondo a necessidade 

de adaptação dos usos dos recursos naturais frente às mudanças climáticas.  

Para atender ao objetivo da pesquisa, o referencial teórico empregado 

fundamenta-se na análise integrada do ambiente baseada na Teoria Geral do Sistema 

(TGS), criada pelo biólogo austríaco Ludwing Von Bertalanffy em 1901, em que o 

espaço é observado como um conjunto estruturado de objetos e atributos e no qual 

as inter-relações de estrutura e função criam uma inteireza.  

Assim, os estudos da geografia foram influenciados. Segundo Chistofoletti 

(apud VITTE, 2007), os geossistemas constituíram o objeto de trabalho da Geografia 

Física e representam uma organização espacial, resultando da interação dos 

elementos físicos da natureza. 

Também foi relevante o estudo do tema para se tentar entender o uso das 

ferramentas de sensoriamento remoto como recurso instrumental para análise da 

dinâmica costeira local, escassa de estudos contínuos e de longa escala temporal. 

Com sensoriamento remoto foi ainda possível a análise multitemporal para buscar 

identificar as mudanças nas feições geomorfológicas na Zona Costeira da Praia de 

Ponta Negra, Natal/RN, e ainda tentar responder à questão: Quais as feições 

geomorfológicas foram modificadas com o processo de urbanização? 

Para Moraes (2002), o sensoriamento remoto é definido como:  

Um conjunto de atividades que permite a obtenção 

de informações dos objetos que compõem a 

superfície terrestre sem a necessidade de contato 
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direto com os mesmos. Estas atividades envolvem 

a detecção, aquisição e análise (interpretação e 

extração de informações) da energia 

eletromagnética emitida ou refletida pelos objetos 

terrestres e registradas por sensores remotos. A 

energia eletromagnética utilizada na obtenção dos 

dados por sensoriamento remoto é também 

denominada de radiação eletromagnética. 

 

Múltiplos usos ao longo do tempo foram abarcados por essa ferramenta, sendo 

os estudos ambientais o foco de maior relevância e difusão no mundo inteiro. 

Atualmente são produzidos sensores cada vez mais vocacionados aos estudos de 

monitoramento e avaliação ambiental. No caso do Nordeste brasileiro as imagens de 

satélite vêm sendo utilizadas de forma constante para as análises ambientais (SILVA, 

2006;ALVES, AMARO&VITAL, 2003).  

Segundo Moreira (2011), o Sensoriamento Remoto está intimamente ligado à 

medida da radiação eletromagnética refletida ou emitida dos alvos da superfície 

terrestre, sendo essa radiação passível de ser registrada e interpretada. 

O uso do sensoriamento remoto é justificado pela necessidade da 

instrumentalização para alcançar melhores resultados e ampliá-los. Assim, Gherardi 

e Carvalho (2005), ainda destacam a necessidade do profissional envolvido na gestão 

costeira de buscar instrumentos e técnicas que permitam identificar, quantificar e 

espacializar os processos físicos e ecológicos relevantes. 

Outra vantagem da ferramenta é a possibilidade de uma gestão integrada, 

dentro de um estudo sistêmico da área. Gherardi e Carvalho (2005), apresentam uma 

forma de abarcar as variabilidades espaciais e temporais na Zona Costeira, utilizando 

a gestão integrada e adaptativa dessas zonas, associando ainda dados coletados por 

sensores remotos às informações coletadas em atividades de campo. Uma vantagem 

destacável da ferramenta é a capacidade de revisitar a área de estudo em um vasto 

intervalo de tempo com frequência conhecida. 

Para realizar a análise, fez-se necessário o emprego de um SIG (Sistema de 

Informação Geográfico). Nele é possível incluir diferentes tipos de dados como 

imagens de satélites, modelos numéricos e dados coletados em campo. Ainda é capaz 

de integrar diversas informações espaciais provenientes de fontes variadas. 
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BIAS et al. (2012), apresentam a resolução espacial como característica 

favorável ao estudo do uso da terra, afirmando que essa análise possibilita, de um 

lado, a espacialização das diversas ocupações numa visão intra-urbana, e de outro, a 

quantificação dos elementos funcionais existentes e os seus reflexos no equilíbrio 

ambiental da paisagem urbana.  

Ainda é possível analisar os avanços e reduções do uso e ocupação do solo e 

inúmeros estudos utilizam essa ferramenta para entender as dinâmicas oceânicas 

(SOUZA, 2008).  

 

2.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Cidade do Natal está localizada no litoral oriental do estado do Rio Grande 

do Norte com uma área de 170,30 Km². O bairro de Ponta Negra está localizado na 

Região Administrativa Sul, que inicialmente era uma vila de pescadores, cercada de 

áreas verde e de difícil acesso ao núcleo central da cidade, no local que hoje 

conhecemos como Cidade Alta, Alecrim e Ribeira. Especificamente, o recorte 

territorial compreende a Praia que leva o mesmo nome que o bairro, Praia de Ponta 

Negra (FIGURA 1). 

 

 
FIGURA 1: Mapa de localização da área de estudo. 
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A área em estudo está inserida na bacia litorânea sedimentar costeira 

Pernambuco – Paraíba – Rio Grande do Norte, de idade cretácea, constituída por uma 

sequência tércio-quaternária (Formação Barreiras) e sedimentos quaternários 

recentes (dunas fixas ou móveis, aluviões, terraços fluviais e mangues). A formação 

Barreiras repousa sobre o embasamento cristalino e apresenta sedimentos pouco ou 

não consolidados. Apresenta-se na forma de superfície de tabuleiros e no contato com 

o mar dar-se por meio das falésias (FRAZÃO, 2003). 

Os sedimentos do quaternário recente, que compõem as dunas na região são 

provenientes da Formação Barreiras e sedimentos transportados da Plataforma 

Continental. São compostos de quartzo, minerais pesados, mica, fragmentos de 

rochas e carapaças de organismos, com granulometria bastante variada (FRAZÃO, 

2003). 

O clima predominante no município de Natal é o clima tropical litorâneo úmido, 

com índices pluviométricos em torno de 1200 mm anuais e temperaturas médias de 

26 graus Celsius. O período de maior ocorrência de chuvas é de fevereiro a setembro 

(IDEMA, 2008). 

A predominância de cobertura vegetal no litoral oriental do Estado do Rio 

Grande do Norte é da vegetação de Mata Atlântica. Na região ela se apresenta na 

forma de manguezal, restingas e florestas.  

Sem remontar a períodos anteriores que relatam a presença indígena na 

região, Ponta Negra era uma vila pacata e de vida tradicional (FIGURA 2), com uma 

realidade de uso bem diferente, que foi modificada com o passar dos anos, por fatores 

internos e externos, que modificaram a percepção do lugar, assumindo novas 

configurações. A expansão urbana de Natal tem seu núcleo central na cidade alta 

(FIGURA 3) e, posteriormente, avança para os locais onde hoje estão os bairros mais 

distantes do centro. 
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FIGURA 2: Praia de Ponta Negra, 1957. 

FONTE: Biblioteca IBGE JablonskyTibor 

 

 

 

FIGURA 3: Cidade de Natal, 1599. FONTE: SEMURB 

 

Na composição da carta da Mancha Urbana de Natal (FIGURA 4) elaborada por 

NUNES e OLIVEIRA (2005), foram utilizadas a Carta da DSG/SUDENE, Folha SB.25-

V-C-V – Natal, escala 1:100.000, baseada em cobertura aérea de 1969. Para 1988 

montou-se um mosaico de três fotografias aéreas verticais pancromáticas da FAB 

(Força Aérea Brasileira), escala1:60.000. Na construção da carta de mancha urbana 

de 1994 tomou-se como base uma imagem de satélite SPOT XS (multiespectral). Para 

elaboração da carta de 2002 foi utilizada a base da CAERN (Cia. de Águas e Esgotos 

do RN), em formato vetorial, georreferenciada e com alto nível de detalhe (com 

edificações) construída em escala de 1:2.000. 

A expansão da mancha urbana da cidade de Natal de 1599 (FIGURA 3) até 

1969 é restrita ao núcleo central da cidade. 
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A década de 70, conforme NUNES e OLIVEIRA (2005), impôs grande alteração 

na urbanização da cidade, com a construção dos conjuntos habitacionais horizontais, 

dentro do modelo urbano-industrial, que traz consigo a população que busca as vagas 

de emprego. Da década de 70 ao final da década de 80, a cidade passou pelo “boom” 

imobiliário, visto que, neste momento, os empreendimentos imobiliários horizontalizam 

e expandem suas fronteiras no município em áreas até então intactas e sem 

interferência de influências antrópicas. Essa dinâmica impõe a elevada supressão do 

ambiente natural, pois áreas intactas são modificadas pela presença humana. 

 A década de 80 é marcada por muitas modificações na área ocupada, devido 

ao crescimento da cidade. A construção dos conjuntos Ponta Negra e Alagamar foram 

sinais concretos da intervenção antrópica na paisagem e na modificação do acesso a 

essa região antes tão inóspita da cidade. Ações de políticas públicas vieram a 

robustecer esse processo frenético de mudanças, com foi o caso do PRODETUR-NE 

I, Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste na década de 1990, com 

pavimentação de ruas e investimentos estrangeiros dentre outras ações. 

Já na década de 90, os locais mais distantes começam a ser ocupados, e em 

2002 a mancha urbana avança limitando-se agora com as áreas de proteção 

ambiental, que aparecem na FIGURA 4 como mancha não urbanizada. 

O mapa da FIGURA 4 sintetiza em cores a expansão da mancha urbana de 

Natal no período de 1969 até 2002. 
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FIGURA 4: Carta de Expansão Urbana de Natal (1969-2002) 

Fonte: Nunes e Oliveira, 2005. 

 

2.5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O meio ambiente é diverso e dinâmico e são muitos os processos que nele 

interferem, um local singular são as Zonas Costeiras por unir três realidades em um 

ponto de transição - Oceano-Atmosfera-Continente. Por isso, a pesquisa necessitou 

fundamentar-se em uma visão holística do ambiente, tomando por base a Teoria Geral 

dos Sistemas.     

Um sistema pode ser entendido tanto pelas suas relações internas, quanto 

pelas relações externas com outros sistemas. A realidade pode ser concebida como 

uma cadeia de subsistemas integrantes de um sistema maior. A área de estudo é 
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entendida através de um conjunto de sistemas, subsistemas e elementos atuando de 

maneira interligada, em constante troca de matéria e energia em busca do equilíbrio.  

 Nessa perspectiva teórica, os estudos nessa temática exigem um conceito chave, e o 

conceito adequado é o de paisagem, que corresponde a uma categoria de análise 

geográfica. Segundo Bertrand (1972) define a paisagem, como sendo: 

Uma determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 

reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem 

da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução. [...] É preciso frisar bem que não 

se trata somente da paisagem ‘natural’, mas da 

paisagem total integrando todas as implicações da 

paisagem antrópica. (BERTRAND, 1972, p. 141). 

 

O uso do conceito de paisagem é justificado, pois o tema problema de toda a 

dissertação é a erosão costeira e é na paisagem que identificamos as variações de 

momentos erosivos e ou deposicionais, influenciados por fenômenos naturais como os 

sistemas meteorológicos atuantes. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa baseada na perspectiva da 

Análise Sistêmica Integrada com três momentos principais: a fase inicial que 

compreende o levantamento bibliográfico; a segunda fase que corresponde à 

verificação no campo das feições e dos usos que se faz desse espaço; e por último, 

a fase em que as correlações e interpretações são realizadas, implicando diretamente 

no uso do SIG para atingir os objetivos do estudo. A seguir é feita a descrição 

detalhada de cada uma das fases: 

1. Primeira fase: A fim de atingir o objetivo de identificar as mudanças nas feições 

geomorfológicas da área de estudo, foram selecionadas as imagens: 
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QUADRO 1: Escolha das imagens 

 

A escolha da imagem de Google Earth PRO se deve ao fato da mesma possuir 

uma resolução espacial alta, possibilitando a delimitação das classes com maior 

riqueza de detalhes. Ambas as imagens foram georreferenciadas e o software utilizado 

foi o QGIS 2.8.9 Wien, empregando o Sistema de Coordenadas UTM, Zona 25S, 

DATUM SIRGAS 2000, com 8 pontos de controle para cada uma cena. A imagem de 

2016 foi georreferenciada com base na ortofoto do PRODETUR (2006), reprojetada 

para o DATUM SIRGAS 2000, as fases dos logradouros do IBGE (2016) e os limites 

da área de estudo. O georreferenciamento de 1969 foi feito a partir dos mesmos 

logradouros, do mosaico de imagens da SEMURB (2012/2013) e dos limites da área 

de estudo. Posteriormente foi feito o recorte da imagem e feito novo 

georreferenciamento para que a imagem estivesse adequada aos limites da área de 

estudo. 

Após o georreferenciamento, procedeu-se a vetorização das feições 

geomorfológicas e de cobertura do solo da zona costeira da PPN para as duas 

imagens. A escala de mapeamento foi fixada em 1:10.000, por possibilitar a 

visualização da classe praia (estreita) e os mapas finais foram produzidos na escala 

de 1:18.000. Realizou-se a interpretação visual das classes com auxílio de fotografias 

históricas, vetorizando cada polígono e utilizando a opção de ajuste no SIG para não 

ocorrer erros topológicos, como sobreposição e lacunas entre as classes. 

Por fim, após o mapeamento, obteve-se a área de cada polígono no SIG e 

foram calculadas as áreas de cada feição/cobertura, bem como seus valores em 

porcentagem, empregando planilha no Excel 2013. 

 

Imagem 1969

• Sacs_ serviço aéreo Cruzeiro do Sul

• 1:70.000

• 03-02-1966 FA- Fotografia aérea

• 300 DPI - Resolução que foi digitalizada pela 
SUDENE

Imagem 2016

• Março de 2016 essa última exportada do software 
Google Earth PRO
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2. Segunda fase: Para validação do produto cartográfico foram realizadas a 

escolha das amostras do mapa através de pesquisa de campo e elaboração da 

matriz de confusão com seus índices. 

 

Foram identificadas as classes praia, formação rochosa, duna móvel, duna 

vegetada, vegetação e ocupação urbana, descritas abaixo: 

 

1. Praia: faixa que apresenta sedimentos inconsolidados de areias quartzosas;  

2. Formação rochosa: afloramento rochosos, em sua maioria arenitos ferruginosos;  

3. Duna móvel: Formação dunar sem vegetação os sedimentos são constantemente 

movimentos pela ação eólica;  

4. Duna vegetada: Duna que apresenta cobertura vegetal e na maior parte os 

sedimentos são fixados por essa presença; 

5. Vegetação: Locais onde não é possível identificar a feição claramente duna e ou 

são áreas com vegetação implantada por ação antrópica;  

6. Ocupação urbana: área de presença da infraestrutura urbana (ruas, casa, hotéis, 

pousadas).  

   

A vetorização/digitalização das classes foi realizada a partir de interpretação 

visual e fotografias históricas, utilizando a opção de ajuste para não ocorrer erros 

topológicos. 

Utilizou-se para a imagem de 1969 as seguintes respostas espectrais em termos 

de níveis de cinza: 

 

- A praia foi estimada considerando a parte mais branca sem nenhum tipo de mancha 

e as áreas de menor declividade; 

- As dunas móveis seriam as partes brancas mais internas sem geometria bem 

definida; 

- As ocupações seriam as áreas com desenhos geométricos bem definidos e de 

tamanho menor. 

 

A fotografia de 1969 possui 6 metros de resolução, aproximadamente, e a 

imagem de 2016 possui 1 metro de resolução espacial. 
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  Referente aos procedimentos para validação do mapeamento realizado no 

estudo foram realizados procedimentos conforme fluxograma abaixo. 

 

 

  Para validação os pontos estão distribuídos espacialmente em toda a área de 

estudo e quantificados na TABELA 1.  

 

TABELA 1: Pontos para validação 

Classe Quantidade de 

pontos 

Praia 3 

Formação rochosa 2 

Duna móvel 2 

Duna vegetada 3 

Vegetação 9 

Ocupação urbana 6 

TOTAL 25 

   

  Os dados de precipitação foram coletados do BDMEP-INMET, da Estação 

Meteorológica mais próxima da área de estudo. Foram levados em consideração o 

valor de precipitação acumulada mensal para calcular a correlação com períodos de 

erosão e deposição. 

 

1

•Coleta de pontos de validação a partir de pesquisa de campo (24 pontos) e imagem do 
PRODETUR (1 ponto);

•Inserção dos pontos no QGIS e organização segundo as classes de mapeamento;

2

•Transformação do mapa de feições de 2016 e dos pontos de validação, de vetor para 
raster;

•Utilização do plugin “Accuracy Assessment” para cruzamento dos dados de referência 
(pontos) com os dados do mapeamento, gerando um arquivo em formato (.csv);

3
•Importação da tabela cruzada (.csv) no Excel, ajustes dos valores e cálculo dos índices 

de acurácia
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TABELA 2: Estação Meteorológica da UFRN 

BDMEP - INMET 

Estação: NATAL - RN (OMM: 82598) 

Latitude (graus): -5.91 

Longitude (graus): -35.2 

Altitude (metros): 48.60 

Estação Operante 

Início de operação: 01/01/1911 

 

Dando continuidade à aquisição de dados teve-se a coleta do Perfil Praial que 

é adquirido em campo e ultrapassa todos os compartimentos da faixa de praia. Sendo 

a Praia entendida em uma divisão morfológica em 3 zonas, antepraia, estirâncio e 

pós-praia: 

 

➔ A antepraia começa na interação do movimento das ondas com o fundo e 

finaliza na zona de arrebentação, zona sempre submersa.  

➔ O estirâncio está entre o limite superior da maré alta e o inferior da maré baixa.  

➔ O pós-praia é a zona acima do limite da maré alta, indo até as dunas frontais, 

alguma mudança morfológica ou intervenção antrópica. Essa zona só é 

inundada em marés muito altas ou de tempestade. 

 

Quanto ao perfil topográfico, o seu monitoramento é realizado na maré baixa e 

com uso do nível topográfico (FIGURA 5), mira, piquetes e trena. Teve como referência 

o marco de cada um dos pontos 1, 2 e 3 estabelecidos, e com cota real conhecida. 

Depois são distribuídos os piquetes a cada 5 metros. Na caderneta de campo são 

anotados ré e vante, ao final são tabulados os dados e produzidos os gráficos, partindo 

da cota real dos marcos de monitoramento. (Perfil 1 - Morro do Careca; Perfil 2 - Hotel 

Ingá; Perfil 3 - Hotel Plaza).  
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FIGURA 5: Uso do nível para coleta do perfil praial 

Fonte: Silva, 2012. 

 

2.5.1 Coeficiente de correlação de Pearson 

O método usualmente para medir a correlação entre duas variáveis é o 

Coeficiente de Correlação Linear de Pearson. Este foi o primeiro método de 

correlação, estudado por Francis Galton e seu aluno Karl Pearson, em 1857 

(SCHULTZ e SCHULTZ, 1992). 

As duas variáveis a serem analisadas são: balanço sedimentar e a precipitação, 

sendo calculado o coeficiente de correlação de Pearson. Esse coeficiente varia entre 

os valores -1 e 1. Sendo o valor 0 o que representa que não há relação linear, 1 indica 

relação linear positiva e -1 relação linear inversa, quando uma variável aumenta a outra 

diminui. Quanto mais próximo de 1 ou de -1 indica que é mais forte a associação entre 

as duas variáveis. O coeficiente é representado pela letra r e abaixo a fórmula (Karl 

Pearson, 1857- 1936). 

 

r  - mede o grau de relacionamento linear entre valores emparelhados x e y em uma 

amostra. Mede a intensidade e a direção da relação linear entre duas variáveis 

quantitativas. 



39 
 

 

 
2.5.2 Teste de Mann Kendall 
 

Para verificar se há existência de tendência na série temporal, foi aplicado o 

teste de Mann Kendall, usando as hipóteses abaixo: 

𝐻0 = 𝐴𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 𝑠ã𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑎𝑠 

𝐻1 = 𝐴𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝐻0 = 𝑁ã𝑜 ℎá 𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐻1 = 𝐻á 𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

Sendo assim, sob 𝐻0 a estatística do teste é dada por: 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)

𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1

 

Sendo que: 

 

 

É possível mostrar que S é normalmente distribuída, ou seja,  com 

 

 

Onde n é o número de observações e, considerando o caso em que a série 

pode ter grupos com observações iguais, P é o número de grupos com observações 

iguais e tj é o número de observações iguais no grupo j. 

No caso em que o número de observações é superior a 30, a estatística do teste 

é calculada por 
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Mesmo para um número de observações inferiores a 30, podemos utilizar a 

estatística Z para realizarmos o teste. 

Em um teste bilateral, rejeitamos a hipótese nula H0 para um certo nível de 

significância α, se dado o valor do quantil 𝑍𝛼/2 de uma distribuição normal padrão 

temos |𝑍| ≤ 𝑍𝛼/2  (SIEGEL,1975; MORETTIN, 2006). 

 

2.5.3 Teste de Kruskal Wallis 

 

Supondo uma amostra de uma população, subdividida em k conjuntos de 

amostras de tamanho 𝑛𝑗  cada,  que varia 

dependendo da série que estamos trabalhando. Por exemplo, se a série for anual e 

temos observações mensais, isto é, nj = 12 e k representaria o número de anos. 

Substituímos as observações Yij por seus respectivos postos dentre todas as N 

observações, somamos todos os postos em cada subgrupo j, ou seja 

 

 

Assim, a estatística para o teste é dada por 

 

 

Sendo que t é o número de observações repetidas no grupo j e g é o número 

de grupos com observações repetidas. 

Sob H0, para nj suficientemente grande, ou k  4, a distribuição de H pode ser 

aproximada por uma variável  com k-1 graus de liberdade. Portanto, rejeitamos a 
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hipótese nula de não existência de sazonalidade determinística 

se , tal que  é o nível de significância do teste (SIEGEL,1975; 

MORETTIN, 2006). 

 

2.5.4 Coeficiente Kappa 

 

O método usado para estimar a exatidão do mapeamento foi a construção da 

matriz de confusão, ou matriz de erro. A matriz contém informações de classificação 

(mapa) e da referência (dados de campo). Ainda é definido o valor do Coeficiente 

Kappa, que tem o objetivo de avaliar a concordância entre a verdade terrestre e o 

mapa temático obtido da interpretação da imagem do satélite. 

Segundo Congalton, (2001), a matriz de confusão permite o uso de técnicas de 

estatística analítica como as técnicas discretas multivariadas e tem sido utilizada na 

realização de testes estatísticos sobre a classificação da acurácia de dados digitais e 

de sensoriamento remoto. Técnicas discretas multivariadas são apropriadas, porque 

os dados de sensoriamento remoto são discretos ao invés de contínuos. Os dados 

também não são distribuídos de forma binomial ou polinomial ao invés de distribuídos 

de forma normal. Uma técnica discreta multivariada de uso em avaliação de acurácia 

é a estimativa KAPPA, uma medida de concordância da acurácia (BISHOP et al. 1975 

apud CONGALTON, 1991). 

 

2.6 RESULTADOS E DISCUSSÕES    

 

2.6.1 Avaliação das feições costeiras da Praia de Ponta Negra 

 

No caso da Praia de Ponta Negra, as feições pretéritas (1969) identificadas 

foram classificadas e apresentadas na FIGURA 6, que retrata o quanto de preservação 

do ambiental natural existia. As feições predominantes são áreas vegetadas e dunas 

vegetadas separadas em função da variação de resposta espectral da imagem 

monocromática de níveis de cinza e dados de campo. 

No mapa da FIGURA 7, a ocupação urbana se dá em 16,3% de toda área de 

estudo e a faixa de praia é visualizada em 4,3%, estando no limite do continente e do 

mar. Faz-se importante destacar que em uma pequena porção do espaço há uma 
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presença de formação rochosa com área de 0,4% do total. Esta formação, 

sabidamente, serve de anteparo para diminuir a energia das ondas que atingem as 

feições costeiras mais vulneráveis. Por outro lado, o mapa não apresenta a 

identificação da Formação Barreiras pelo motivo de que, no recorte espacial 

considerado, essa formação encontra-se abaixo das dunas. Entretanto em uma visita 

in locoé possível identificar a formação em pequenos trechos quando ocorre erosão 

da duna e sedimentos da Formação Barreiras aparecem expostos.  

Cumpre destacar que no período dos anos 60 não há registros em jornais da 

época de eventos erosivos que viessem a comprometer a dinâmica antrópica, ou 

contrariamente, ações antrópicas em larga escala que viessem a perturbar a dinâmica 

natural. 

O mapa de feições costeiras de 2016 apresentado na FIGURA 8, revela que o 

processo de urbanização é praticamente consolidado e que as maiores áreas naturais 

que são preservadas pertencem à Zona de Proteção Permanente. Uma feição não 

mapeada foi a obra de proteção costeira realizada na praia nos últimos anos. Em meio 

à ocupação urbana resistem pequenas concentrações vegetais que em campo foram 

identificadas como gramíneas, coqueiros, castanholas, cactos e vegetações variadas, 

crescendo aleatoriamente no terreno. 
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FIGURA 7: Mapa de feições costeiras para 1969 na Praia de Ponta Negra/Natal, RN.
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FIGURA 8: Mapa de Feições para 2016
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No comparativo das classes nas duas imagens, temos que a vegetação reduziu 

de 37,2% em 1969 para 13,6%, em 2016. Vale salientar que a vegetação cumpre um 

papel de destaque, sendo responsável pela fixação de sedimentos inconsolidados e 

favorecimento ainfiltração das águas pluviais, que abastecem o lençol freático.  

Todas as demais feições analisadas na TABELA 3 apresentaram uma 

diminuição dos percentuais de área. Como exemplo, ressalta-se o percentual de duna 

móvel que em 1969 correspondia a 10,6% do total da área, enquanto que em 2016 

esse percentual se reduz para 4,1%. A exceção fica por conta da classe relacionada à 

ocupação urbana, em que se observa um aumento da área entre os dois períodos. 

(TABELA 3). 

 

TABELA 3 - Comparativo de classes em 1969 e 2016 

CLASSES 
1969 2016 

Area (m²) % Area (m²) % 

Praia 81828,00 4,3 54282,10 2,8 

Formação rochosa 7319,68 0,4 5047,43 0,3 

Duna móvel 202674,28 10,6 78794,45 4,1 

Duna vegetada 597572,81 31,2 306730,90 16,0 

Vegetação 712310,04 37,2 260567,85 13,6 

Ocupação urbana 313479,03 16,4 1209761,10 63,2 

TOTAL 1915183,83 100 1915183,83 100 

 

 Para validação do mapeamento realizou-se visitas in loco em todas as classes 

e coletas de pontos para estabelecer a avaliação do estudo e ainda para que fosse 

conhecida ainda melhor a área de estudo. 

 Na FIGURA 9 apresenta-se o mapa de pontos da validação de classes.
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FIGURA 9: Mapa de pontos de validação
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   No processo de validação da classificação realizada no SIG ainda fez-se 

necessário realizar novas visitas ao campo, com intuito de coletar pontos e registro 

das diversas classes. Assim, em cada ponto coletado com GPS também foram 

registrados nesse trabalho fotografias e a descrição do que foi encontrado na área. A 

FIGURA10 retrata imagens da ocupação urbana, vegetação, duna móvel, praia, duna 

vegetada, formação rochosa. 

 

FIGURA10: Alguns pontos visitados para validação 
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As TABELAS 4 e 5 apresentam a acurácia do mapeamento. O cálculo do 

coeficiente Kappa resultou no valor de 0,79. Este valor pode ser considerado "Muito 

bom" segundo Lindis e Koch (1977) apud Meneses e Almeida (2012). Essa avaliação 

permite concluir pela boa acurácia entre o que foi observado no processamento de 

imagem e o que se obteve na visita de campo. Um outro indicador que foi construído 

é a precisão global, que para o mapeamento obteve valor de 0,84. 

 

TABELA 4: Validação do mapa 2016 

VALIDAÇÃO PARA O MAPA DE 2016 

 Pontos de referência  

CLASSES Praia 
Formação 
rochosa 

Duna 
móve

l 
Duna 

vegetada Vegetação 
Ocupação 

urbana 
Total 

classificação 
Praia 3 0 0 0 0 0 3 
Formação 
rochosa 0 1 0 0 0 0 1 
Duna móvel 0 0 2 0 0 0 2 
Duna 
vegetada 0 1 0 3 0 0 4 
Vegetação 0 0 0 0 7 1 8 
Ocupação 
urbana 0 0 0 0 2 5 7 
Total pontos 3 2 2 3 9 6 25 
                

ACURÁCIA               

CLASSES Praia 
Formação 
rochosa 

Duna 
móve

l 
Duna 

vegetada Vegetação 
Ocupação 

urbana  
Praia 100 0 0 0 0 0  
Formação 
rochosa 0 50 0 0 0 0  
Duna móvel 0 0 100 0 0 0  
Duna 
vegetada 0 50 0 100 0 0  
Vegetação 0 0 0 0 78 17  
Ocupação 
urbana 0 0 0 0 22 83  
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TABELA 5: ERROS DA VALIDAÇÃO 2016 

ERROS DE INCLUSÃO    

Praia 0 3 0,0 
Formação rochosa 0 1 0,0 
Duna móvel 0 2 0,0 
Duna vegetada 1 4 25,0 
Vegetação 1 8 12,5 
Ocupação urbana 2 7 28,6 

    

ERROS DE OMISSÃO    

Praia 0 3 0,0 
Formação rochosa 1 2 50,0 
Duna móvel 0 2 0,0 
Duna vegetada 0 3 0,0 
Vegetação 2 9 22,2 
Ocupação urbana 1 6 16,7 

    

ACURÁCIA DO PRODUTOR   

Praia 3 3 100,0 
Formação rochosa 1 2 50,0 
Duna móvel 2 2 100,0 
Duna vegetada 3 3 100,0 
Vegetação 7 9 77,8 
Ocupação urbana 5 6 83,3 

    

ACURÁCIA DO USUÁRIO   

Praia 3 3 100,0 
Formação rochosa 1 1 100,0 
Duna móvel 2 2 100,0 
Duna vegetada 3 4 75,0 
Vegetação 7 8 87,5 
Ocupação urbana 5 7 71,4 

 

2.6.3 Variação anual no perfil praial e o volume pluviométrico 

 

A quase total urbanização da área e a identificação em campo da pavimentação 

de todas as ruas e acessos à praia, somada à canalização das águas pluviais para a 

faixa de praia torna destacável a avaliação da relação da erosão com a variável 

precipitação, que em um ambiente não urbano a energia do escoamento pluvial seria 

melhor distribuída. Assim pretende-se analisar se existe interação entre as variáveis: 

períodos de erosão/ deposição e períodos de maior/ menor precipitação 

Nesse sentido o foco é avaliar a variação de perfil praial e o valor anual da 

precipitação. Esse dado tem relevância para a pesquisa devido ao processo de 

urbanização que impermeabilizou o solo das dunas na área e ainda canalizou o 

escoamento pluvial para a praia.  
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A praia em estudo tem uma densa ocupação urbana e toda drenagem de águas 

pluviais foi canalizada para a praia por meio de canaletas de concreto, sendo visível a 

formação de ravinas. Houve a necessidade de conhecer o processo erosivo local e o 

comportamento pluviométrico para favorecer uma tomada de decisão eficiente e 

integrada na área.  

Ao analisar a precipitação para o período de 1961 a 2013, verificou-se picos de 

precipitação, com precipitação diária em alguns dias acima de 200mm. Ao decompor 

a série histórica de precipitação (FIGURA 11), notou-se que não é possível identificar 

tendência, por se tratar de um período muito grande de dados o que foi comprovado 

com o teste de Mann Kendell (Valor p=0.265). Já com relação à sazonalidade, o que 

se nota graficamente é que existe um padrão mensal e que foi comprovado 

estatisticamente através do teste de Kruskal Wallis, com valor -p inferior a 0,01 

(TABELA 6). 

 

 

FIGURA 11: Decomposição da série temporal de precipitação diária da cidade 

de Natal, para o período de 1961 a 2013 

 

TABELA 6 – Testes estatísticos para verificar tendência e sazonalidade com 

relação a precipitação total durante os anos de 1950 a 2016 

Teste Estatística do teste Valor-p 

Mann Kendall 0,0295 0,265 

Kruskal-Wallis 389,7 < 0,01* 

*Estatisticamente significativo a 5% 

 

0
2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

o
b

s
e

rv
e

d

1
0
0

1
5
0

2
0
0

tr
e

n
d

-1
0
0

0
5
0

1
0
0

s
e

a
s
o

n
a

l

-2
0
0

0
2
0
0

4
0
0

1960 1970 1980 1990 2000 2010

ra
n

d
o

m

Time

Decomposition of additive time series



51 
 

 

 Ao identificar a sazonalidade para a precipitação na cidade de Natal buscou-se 

verificar qual o comportamento dessa variável durante os meses do ano, conforme 

pode ser visto na FIGURA 12. Durante os meses de verão, dezembro a fevereiro, 

existe baixa precipitação para todos os anos em estudo, no mês de janeiro, três anos 

tiveram volume de precipitação superior ao esperado, foram eles os anos de 1974, 

2004 e 2011.  

 Nos meses de maio a agosto verificou-se os mais elevados volumes de 

precipitação, aparecendo os anos 1984, 1986, 1998, 2002, 2005 e 2008 como aqueles 

que tiveram precipitação superior ao esperado, sendo assim os anos outliers. 

 

 

FIGURA 12: Boxplot mensal com precipitação anual da cidade de Natal, para o 

período de 1961 a 2013 

 

Devido à limitação da disponibilidade dos dados do perfil praial no sentido de 

proceder á correlação com a variável precipitação, fez-se necessário aplicar o método 

para um período limitado de 12 meses de coleta, sendo 11 meses analisados, devido 

o primeiro ser referência para o segundo.  

Comparando-se os dados de precipitação na série temporal mais longa (1961 a 

2013) disponível no INEMET, a quadra chuvosa é verificada entre os meses de abril a 

julho. Tal resultado é similar quando se considera o recorte de 2012/2013. Sendo que, 

o volume de precipitação nesse último período apresenta valores superiores.  

 Durante os meses de dezembro a fevereiro nos dois períodos analisados 

(FIGURA 13), o volume de precipitação é baixo, chegando a quase zero em alguns 

meses. 
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FIGURA 13: Volume de precipitação acumulada mensal 2012 - 2013. 

Considerando os resultados relativos ao volume sedimentar perdido ou 

depositado no Perfil 1, apresentados na FIGURA 14, observou-se que os primeiros 

meses analisados (julho e agosto) apresentam balanço sedimentar negativo, por 

exemplo o mês de Agosto.1 (Ago1/12) revela um valor de -24,625 m³, significando que 

houve erosão neste mês. Nos meses de outubro a dezembro configurou-se um estágio 

de deposição, uma vez que os valores observados mostram-se positivos, 

evidenciando que ocorreu um acumulo de sedimento. Ainda faz-se importante 

destacar que os meses de janeiro/2013 e março/2013 o volume de sedimento erodido 

no perfil 1 chega a valores de -65,32 m³.  

 

FIGURA 14: Variação de sedimento erodido ou depositado em m³, 2012-2013. 
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Considerando ainda o mês de Agosto.1 (Ago1/12), verificou-se que o perfil de 

variação sedimentar mostrou aumento na taxa erosiva à medida que cresceram os 

valores no eixo das distâncias, significando que cresceu a erosão no sentido do 

antepraia (FIGURA 15).  

 

 

 

FIGURA 15: Gráfico de variação de sedimento, Agosto.1/2012 

 Para analisar a relação entre a variação sedimentar mensal e a precipitação, 

este estudo elencou meses de maior variação e ainda pretendeu comparar os valores 

do perfil praial com a precipitação acumulada. Desse modo a TABELA 7 mostra a 

distribuição absoluta e percentual da precipitação acumulada ocorrida no ano de 

2012/2013. 

 

TABELA 7- Porcentagem e valores absolutos da Precipitação acumulada 

mês/ano. 
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Distância (m)

Data Precipitação Porcentagem % 

jul/12 302,1 25,9 

ago1/12 234,9 20,1 

Set/12 63,4 5,4 

out/12 18,4 1,6 

nov/12 0,7 0,1 

dez/12 1,4 0,1 

jan/13 20,2 1,7 

fev/13 59,8 5,1 

mar/13 35,1 3,0 

abr/13 175,6 15,1 

mai/13 254,9 21,9 
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 Os resultados observados na FIGURA 16 permitem identificar uma relação em 

que quando se tem elevados níveis de precipitação o valor do balanço sedimentar é 

negativo. Nesse sentido, nos três primeiros meses do ano observa-se valores 

negativos de erosão e no mesmo período elevados níveis de precipitação. Ao contrário 

do que foi obtido nos meses 4, 5 e 6 (outubro a dezembro/2012), quando os níveis de 

precipitação se mostram reduzidos.  

 

 

FIGURA 16: Precipitação e volume de erosão (Ponto 1) 

 

 Os resultados no perfil 2 (FIGURA 17) apresentam a predominância de valores 

negativos, no qual essa área sofreu perda de sedimento. Entretanto também observou-

se que o mês de maior deposição foi o mês de janeiro de 2013, no qual a praia recebeu 

sedimento do sistema praial.  

 

FIGURA 17: Variação de sedimento anual 2012/2013 
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 Na análise da variação do perfil mensal o mês de julho apresentou a maior 

taxa erosiva conforme mostrado na FIGURA18.  

 

FIGURA18: Variação de sedimento, Julho/2012 

 

Os resultados observados na FIGURA19 permitem identificar uma relação em 

que quando se tem baixos níveis de precipitação o valor do balanço sedimentar é 

positivo ou próximo a zero, revelando um estágio deposicional, que revela-se uniforme 

por todo o período, exceto no mês de julho/2012 no qual se observa os maiores níveis 

de precipitação do período.  

 

 

 

FIGURA19 - Precipitação e volume de erosão (Ponto 2) 

 

Dos três perfis considerados no estudo, o perfil 3 é aquele que não apresenta 

nenhum padrão quando se considera os meses do estudo. Observou-se uma 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

0 - 5 05-1010-1515-2020-2525-3030-3535-4040-4545-5050-5555-6060-6565-7070-75







Distância (m)

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ponto2 precipitação



56 
 

 

alternância nos períodos de deposição e erosão a cada mês. A soma das diferenças 

mensais é de 79,03m³, predominando assim um período deposicional (FIGURAS 20 e 

21). O mês de outubro revela-se como aquele com maior taxa de deposição. 

 

 

FIGURA20: Variação de sedimento anual, 2012/2013 

 

 

FIGURA 21: Variação de sedimento, outubro 2012. 

 

A FIGURA 22 mostra os resultados observados no ponto 3 localizado nas 

proximidades do Hotel Coral Plaza, ponto do monitoramento mais distante do Morro 

do Careca. Tal gráfico permite identificar nítidas diferenças quanto ao comportamento 

da precipitação e da erosão dos pontos anteriormente analisado. No ponto 3 o primeiro 

mês considerado (julho/2012) houve uma taxa de deposição positiva e um elevado 

nível de precipitação, diferente do ocorrido nos pontos 1 e 2. Elevados níveis de 

deposição foram obtidos nos meses 4 e 5 (Outubro e novembro) nos quais observou-
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se os baixos níveis de precipitação. Diante das diferenças encontradas recomenda-se 

analises mais aprofundadas em relação a esse ponto na praia para melhor 

compreensão da dinâmica praial.  

 

 

 

FIGURA 22 - Gráfico de relação Precipitação e volume de erosão (Ponto 3) 

 

A TABELA 8 apresenta a variação de volume de sedimento e precipitação 

acumulada para os 3 pontos considerado no estudo.  

 

TABELA8: Comparativo de volume de sedimento e precipitação  

Data 
 Ponto1 Precipitação  Data Ponto2 Precipitação  Data Ponto3 Precipitação  

04.06.12 -11,165 1,8 05.06.12 -26,54 1,8 05.06.12 57,785 1,8 

03.07.12 -24,625 6,4 04.07.12 -0,075 6,4 04.07.12 -81,885 6,4 

01.08.12 -25,2 5,8 02.08.12 -2,775 5,8 02.08.12 -36,85 5,8 

30.08.12 10,025 0 31.08.12 -10,3 0 31.08.12 143,01 0 

30.09.12 20,395 0 01.10.12 -7,585 0 01.10.12 79,07 0 

28.11.12 50,83 0 29.11.12 -6,86 0 29.11.12 3,81 0 

27.12.12 -44,135 0 28.12.12 19,43 0 28.12.12 -90,9 0 

24.01.13 64 0 25.01.13 -14,16 0 25.01.13 43,52 0 

24.02.13 -65,325 0 25.02.13 7,7 0 25.02.13 -4,9 0 

28.03.13 6,29 0,1 29.03.13 5,98 0,1 29.03.13 -31,98 0,1 

23.04.13 25,98 0 24.04.13 6,09 0 24.04.13 -1,65 0 

 

 Para calcular o coeficiente de correlação foram levados em consideração os 

valores de precipitação acumulada do dia anterior ao monitoramento, devido à 

variabilidade morfodinâmica que existe nesse ambiente. Os valores de r revelados na 

TABELA 9 se mostram baixos e negativos. Esse resultado significa que quando 

aumenta a precipitação aumenta os valores negativos da taxa de variação dos 
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sedimentos que revelam uma maior erosão. O ponto 2 é aquele que revela um menor 

valor de r (-0,09) e é também detentor de uma estabilidade quando comparado o 

balanço sedimentar à precipitação.  

 

TABELA 9 –Coeficiente de correlação da precipitação e balanço sedimentar do 

perfil 

Coeficiente de correlação: 

Ponto1 r= -0,35 

Ponto2 r= -0,09 

Ponto3 r= -0,43 

 

 2.7 CONCLUSÕES  

   Na avaliação das feições costeiras por meio da técnica de sensoriamento 

remoto a ocupação urbana avança sobre as feições costeiras que tem função de 

proteção do ambiente. Para o recorte espacial e temporal estudados, a destruição das 

feições costeira foi um agravante para o processo de erosão local. A fixação dos 

sedimentos por meio da pavimentação foi o agravante para o balanço sedimentar 

negativo. Na comparação das classes a feição faixa de praia aparece reduzida, isso 

deve-se ao balanço sedimentar negativo que diminui as áreas dos compartimentos da 

praia. 

   Ao longo do tempo houve redução de área das classes de vegetação que 

reduziu de 37,2%, em 1969 para 13,6%, em 2016. Note-se que a vegetação cumpre 

um papel de destaque, sendo responsável pela fixação de sedimentos inconsolidados 

e favorece a infiltração das águas pluviais, que abastecem o lençol freático. Duna 

móvel que em 1969 correspondia a 10,6% do total da área passa em 2016 para 4,1%, 

denotando uma substancial e considerável mudança no ambiente da praia. 

   Contrariamente, ao longo do tempo, houve expansão das áreas da classe 

relacionada com a ocupação urbana. Observa-se um aumento da área entre os dois 

períodos considerados de 16,4% para 63,2%. A expansão e dominância da Zona 

Urbana descaracterizou o ambiente costeiro de Natal, RN.  

A avaliação realizada por meio do sensoriamento remoto é eficaz para o estudo 

e para estudos em Zona Costeira. O coeficiente Kappa ficou em 0,79, classificado 

como “muito bom”. 

A variável precipitação tem uma avaliação limitada no tempo pela inexistência 

de dados referente ao balanço sedimentar.  
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Para o período analisado a precipitação é também responsável pela erosão 

costeira, necessitando avaliar o redirecionamento do escoamento direcionado para a 

praia. Maré e precipitação tem comportamento semelhante quanto à atuação na 

modelagem da feição costeira para o período analisado. Há correlação negativa entre 

os valores do perfil e os dados de precipitação local.  

As destruições das feições protetivas alimentaram os processos de longos 

períodos erosivos que a praia enfrenta. 
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3. ANALISE DE CONTEÚDO APLICADA AO ESTUDO ZONA COSTEIRA NO 

BRASIL: O CASO DA PRAIA DE PONTA NEGRA, NATAL, RN 

 

RESUMO 

É na Zona Costeira que se manifestam com maior intensidade as mudanças climáticas. 

Segundo os últimos relatórios do IPCC, os eventos terão maior intensidade e com 

elevados impactos nesses ambientes, posto apresentarem elevada vulnerabilidade e 

densidade demográfica. Dessa forma, é imperioso conhecer a dinâmica local em 

relação às chuvas, os ventos e as alterações na morfologia da praia. Sabe-se que é 

necessário conhecer a dinâmica costeira de cada lugar, e que há lacunas e mesmo 

carência de estudos de longa escala temporal, notadamente para o litoral brasileiro e, 

em particular, para região nordeste. A carência de registros históricos sobre momentos 

erosivos e ou deposicionais, e das modificações nas feições costeiras motivaram o 

presente estudo como forma de buscar e gerar novos dados, informações e 

conhecimentos sobre a Praia de Ponta Negra. Perfilando esse raciocínio, este artigo 

pretende traçar um perfil sobre a ocupação humana e os eventos costeiros na praia de 

Ponta Negra, tomando como base as notícias veiculadas no acervo jornalístico da 

Tribuna do Norte no período de 1950 a 2016. Considera-se que o acervo de um jornal 

pode ser uma fonte informacional que retrata, ainda que parcialmente, um panorama 

dos importantes eventos ocorridos ao longo do tempo numa dada região de uma 

cidade, onde informações são, muitas vezes, inexistentes. Na construção desse perfil 

utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, classificando em cinco grandes categorias 

a análise costeira integrada: ocupação humana, eventos meteorológicos, políticas 

públicas, usos e pressões socioeconômicas. Também realizou-se a análise de 

correspondência com intuito de associar os anos considerados no estudo às categorias 

de classificação. Adicionalmente, as notícias classificadas como “eventos 

meteorológicos” foram relacionadas qualitativamente ao acumulado de precipitação 

observado segundo os registros da Estação Meteorológica do Instituto Nacional de 

Meteorologia, localizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os 

resultados demonstram que durante todo o período analisado houve um aumento no 

número de notícias veiculadas pelo Jornal. Esse acréscimo de notícias sobre a Praia 

de Ponta Negra é, inicialmente, notado a partir dos anos 70, momento a partir do qual 

a praia passa a figurar sempre na mídia considerada no estudo. Percebe-se também 

diferenças do tema das publicações quando se compara o primeiro momento do 
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estudo (Anos 50 e 60) e o final do estudo (Anos 2000). O  foco inicial da midia se referia 

primordialmente ao “uso e forma de ocupação”. Em contrapartida, o foco das noticias 

nos anos mais recentes (Anos 2000) passaram a evidenciar os intitulados “eventos 

meteorológicos”. Essa mudança no foco da notícia possivelmente tem relação com a 

ampliação da importância da discussão sobre as mudanças climáticas no mundo e que 

com o passar dos anos tem influenciado fortemente o conteúdo jornalístico. 

Adicionalmente, verificou-se eventos erosivos que vieram a destruir partes extensas 

do calçadão da praia de Ponta Negra.        

 

PALAVRAS-CHAVES: 

Erosão costeira; Análise de conteúdo; Análise de correspondência; Tribuna do Norte. 

 

ABSTRACT  

Climate changes are manifested with greater intensity in the spatial clipping of the 

coastal zone. According to the latest IPCC reports, the events will be more intense and 

have high consequences in these environments, since they are highly vulnerable and 

reinforce this index because they present high density and demographic interaction. In 

this way, it is imperative to know the local dynamics in relation to rainfall, winds and 

changes in the beach morphology. It is known that it is necessary to know the coastal 

dynamics of each place, but there are gaps and even lack of long-term studies, 

especially for the Brazilian coast and, in particular, for the northeast region. The lack 

of historical records on erosive and depositional moments and changes in coastal 

features motivated the present study as a way to search for and generate new data, 

information and knowledge about Ponta Negra Beach. Thus, this article intends to draw 

a profile on human occupation and coastal events on the beach of Ponta Negra, based 

on the reports published in the journalistic collection of the Tribuna do Norte from 1950 

to 2016. The collection of a journal can be an informational source that portrays, albeit 

partially, an overview of the important events that have occurred over time in a region 

of a city where information is often non-existent. In the construction of this profile, the 

content analysis technique was used to classify five categories of integrated coastal 

analysis: human occupation, meteorological events, uses, public policies and 

socioeconomic pressures. Correspondence analysis was also performed in order to 

associate the categories considered in the study. In addition, the news classified as 

"meteorological events" reported by the Journal were qualitatively related to the rainfall 
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accumulation observed according to the Meteorological Station records of the National 

Meteorological Institute located at the Federal University of Rio Grande do Norte. The 

results showed that during the whole analyzed period, there was an increase in the 

number of news stories published by the Journal. This increase in news about Ponta 

Negra Beach is initially noticed from the 70s, when the beach is always included in the 

media considered in the study. Differences in the subject of publications are also seen 

when comparing the first moment of the study (Years 50 and 60) and the end of the 

study (Years 2000). The initial focus of the media was primarily on "use and form of 

occupation". In contrast the focus of the news in the most recent years (Years 2000) 

have come to highlight the so-called "meteorological events". This change in the focus 

of the news is possibly related to the increasing importance of discursion on climate 

change in the world and that over the years has strongly influenced journalistic content 

and additionally there have been erosive events that have destroyed vast parts of the 

boardwalk From the beach of Ponta Negra. 

 

KEY-WORDS: 

Coastal erosion; Content analysis; Correspondence analysis; Tribuna do Norte. 
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3.1INTRODUÇÃO 

 

Foi por meio do mar que vieram as grandes relações internacionais, as grandes 

rotas e a instalação de inúmeros portos para atender essa demanda. Como apresenta 

Doumenge (1967), o mar tornou-se o “elo” indispensável a todos os grandes centros 

econômicos. Como consequência desses usos, a instalação e o desenvolvimento dos 

centros urbanos não foi diferente, deu-se atrelado à essa porção geográfica do 

espaço, e o litoral deixa de ser um ambiente inóspito para ser um dos lugares mais 

disputados. 

Existe uma dependência financeira no Brasil relacionada aos recursos naturais. 

Segundo o Relatório Parcerias Estratégicas do Ministério da Ciência e Tecnologia de 

2008, 50% do PIB fica atrelado aos recursos naturais renováveis. Isso leva à 

conclusão de que o Brasil depende desses recursos e qualquer alteração torna o país 

potencialmente vulnerável às mudanças climáticas, acentuando, consequentemente, 

a vulnerabilidade social dos mais pobres.  

As zonas costeiras se apresentam, muitas vezes, como áreas de concentração 

populacional e, por vezes, apresentam regiões com baixas elevações, e esse quadro 

intensifica a necessidade de preparo e adaptação frente a situações extremas. 

A praia de Ponta Negra é o recorte espacial para o estudo (Figura 01). A mesma 

fica situada no litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, com extensão de 

aproximadamente 4 km, sendo 2 km acompanhados por um calçadão. É a praia 

urbana mais conhecida da Capital potiguar e representa parte do identitário 

paisagístico da cidade e dos pacotes turísticos. 
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Figura 01: Localização da área de estudo. 

Segundo Frazão (2003), a praia de Ponta Negra fica inserida na Bacia 

sedimentar costeira Pernambuco - Paraíba - Rio Grande do Norte, que é constituída 

por uma sequência tércio-quaternária (Formação Barreiras) e sedimentos 

quaternários recentes (Dunas móveis e fixas, aluviões, terraços fluviais e mangues). 

A Figura 02 mostra uma fotografia de 1986 onde tem destaque o “Morro do Careca”, 

ponto turístico da cidade.  

 

 
Figura 02: Praia de Ponta Negra, 1986 

Fonte: Acervo Tribuna do Norte 14/12/1986 - Caderno de Domingo, Biblioteca 

Central da UFRN. 

 

 
 :  
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A praia de Ponta Negra, por muitos anos, não apresentou erosão costeira, mas 

nos anos de 2011 e 2012 um processo erosivo emergiu. Esse momento de ação 

intensa de erosão resultou na destruição do calçadão, afetando os serviços de bares, 

espaço de lazer e passeio, além do sistema de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, que foi rompido em vários pontos do calçadão. 

Assim esse precedente mostrou a necessidade de estudos que levem a 

compreender as variações da morfologia e a relação com as mudanças climáticas. 

Essa necessidade na região é ainda apontada nos estudos de Ambrizzi et al. (2007), 

que classifica o Nordeste e a Amazônia como sendo “hot spots” de mudanças 

climáticas e que são as regiões de maior vulnerabilidade, devido à situação 

socioeconômica de pobreza e a biodiversidade. 

A melhor resposta no ambiente costeiro frente às mudanças climáticas é a 

implementação do Gerenciamento Costeiro integrado, que segundo Vasconcelos 

(2005) é um estudo sistemático da zona costeira, com um conjunto de medidas que 

têm como pilar de sustentação o conhecimento científico e a tomada de decisão da 

base para o topo. Esse modo de gerir a zona costeira vai fornecer conhecimento 

atualizado, por se tratar de um ambiente extremamente dinâmico, e uma tomada de 

decisão pensada, além da avaliação dessas decisões tomadas e na manutenção 

dessas ações. Movimentos políticos isolados em momentos pontuais não favorecem 

a gestão adequada da área.  

Urge a necessidade de planejamento para gerir melhor, pois os impactos 

previstos são conhecidos, como a erosão e os períodos de grande deposição 

apresentados por Neves e Muehe (2008) com danos às obras de proteção costeira, e 

esses dois fatores já justificam a necessidade de estudos no tema.  

  Os estudos da Zona Costeira carecem de registros de dados de longos anos, 

e eles não existem, ou são escassos ou ainda carecem da falta de organização e 

publicação dos dados. As grandes cidades do mundo inteiro, em sua maioria, estão 

atreladas a uma região estuarina, o que já nos aponta a dinamicidade que existe ali.  

Neves e Muehe (2008), discutem e reforçam a assertiva da deficiente aquisição 

de dados de monitoramento costeiro a longo prazo para se chegar, cientificamente, 

às causas da erosão cada vez mais intensa em nosso litoral. Outra lacuna existente 

se trata do estudo da erosão associado a dados meteorológicos, que atuam sobre o 

oceano e a zona costeira e agregam demasiada energia para provocar a evolução da 

morfologia da costa. 
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Ao buscar estudar a Zona Costeira de Natal, o caso não é diferente da realidade 

apresentada, pois nos deparamos com a inexistência de dados de monitoramento e 

até mesmo de registros das modificações ocorridas no litoral ao longo dos anos. Os 

estudos acadêmicos que realizam monitoramento da dinâmica costeira datam dos 

últimos dez anos e, mais intensamente, dos últimos três anos (MOURA, 2009; SILVA, 

2012; AMARO, 2012). 

O objetivo é traçar um perfil da visibilidade na mídia impressa da ocupação 

humana e eventos costeiros na praia de Ponta Negra e, em meio à realidade 

observada uma pergunta nos salta os olhos: Se existe uma outra forma de adquirir 

dados relativos a Zona costeira já que são escassos os registros oficiais em órgãos 

ambientais? 

Encontramos em Bardin, (1977) a possibilidade de metodologias para a 

investigação e construção de um banco de registros. A análise de conteúdo se adequa 

no contexto presente por se tratar de um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações de massa e ainda busca objetividade e fecundidade subjetiva. Os 

registros de jornal revelam o cotidiano das populações e os eventos relacionados ao 

ambiente, sendo possível por meio da análise do jornal avaliar o perfil do 

comportamento da população ou até de processos da natureza.  

Eric Hobsbawn (1995) destaca a importância dos registros do jornal para 

conhecer as mudanças sociais, usado de duas fontes: a imprensa diária ou periódica 

e os relatórios econômicos. 

  Com os resultados foi possível verificar o perfil da ocupação da praia de Ponta 

Negra ao longo do período de 1950 a 2016, identificando as pressões 

socioeconômicas que o litoral natalense passou, a valorização da terra e ainda as 

mudanças no tipo de uso, quando do momento que deixam de ser casas de veraneio 

e passam a usar o local para residências e, posteriormente, para ocupação turística 

com pousadas e hotéis. Ainda é preciso destacar a identificação das consequências 

do processo erosivo e os momentos em que esses eventos aconteceram. Com as 

fotografias da Figura 03 é possível ilustrar o processo de ocupação da Zona Costeira 

e as feições que antes não estavam tomadas pela infraestrutura urbana.  
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Figura 03: Fotografias da Praia de Ponta Negra, Natal/RN 

Fonte: Portal Natal como te amo. 

 

Os estudos de gestão costeira e as ações que vieram a ordenar, regularizar, 

monitorar esse ecossistema, foram evoluindo mediante os avanços do amparo legal, 

que abrange a publicação das leis e a regulamentação. O marco para o fortalecimento 

de área é a publicação da primeira versão do Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro em 1990, a segunda versão em 1997 e, em 2004, o PNGC II que definiu 
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critérios para gestão da área. A Figura 04 apresenta a evolução das publicações legais 

que são suporte a gestão da área e servem de referência a estudos desenvolvidos na 

área. 

 

 

Figura 04: Implementação de leis que regem o Gerenciamento Costeiro 

Fonte: SMC Brasil, 2014 

 

 

3.1.1 EVENTOS EROSIVOS E A RELAÇÃO COM OS SISTEMAS 

METEOROLÓGICOS ATUANTES NO NEB-BRASIL, NATAL/RN 

  

A posição geográfica, o relevo, o tipo de solo ou superfície, os sistemas de 

pressão são fatores que determinam o clima. Segundo Kayano e Andreoli (2009), esta 

Região está sob a influência dos Anticiclones Subtropicais do Atlântico Sul (ASAS) e 

do Atlântico Norte (ASAN), e do cavado equatorial. Sendo a variação de intensidade e 

posicionamento do cavado o determinante para o clima da região. Ainda é importante 

destacar a ação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para determinar o 

regime de chuvas, posicionada na região de convergência dos alísios de nordeste e 

 



73 
 

 

sudeste, apresentando movimentos ascendentes, baixas pressões, nebulosidade e 

chuvas abundantes. 

 O mesmo autor ainda define o comportamento da precipitação no NEB, como 

sendo uma região que apresenta má distribuição temporal no período de um ano e 

grande variabilidade espaço-temporal, ficando dependente do sistema que está 

atuando. 

A distribuição de chuvas sobre a região Nordeste do Brasil (NEB) são 

caracterizadas por uma grande variabilidade espacial e temporal e está diretamente 

relacionada com as mudanças nos padrões de circulação atmosférica de grande 

escala e com a interação oceano-atmosfera no Pacífico e no Atlântico.  

No leste do NEB, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é um sistema de 

grande escala que tem forte influência na estação chuvosa e que em média se 

concentra entre os meses de abril a julho. Na escala sinótica, observa-se a atuação 

de Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) e Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

(VCAN), que por vezes, provocam eventos extremos de chuva, com alagamentos e 

deslizamentos de encostas (LOPES, M. N. G &NECHET, D. A, 2006. NEVES, D. J. D.; 

ALCÂNTARA, C. R; SOUZA, E. P. 2016). 

Na mesoescala, perturbações ondulatórias no campo de ventos Alísios, 

complexos convectivos e brisas marítima e terrestre são observadas nesta região. 

Enquanto que circulações orográficas e pequenas células convectivas fazem parte dos 

fenômenos da microescala, que também modulam o regime de chuvas neste setor.  

 As variações de precipitação no período de cada ano ainda podem ser 

influenciadas por anomalias de outros elementos meteorológicos ainda não citados, 

como, por exemplo, o El Niño-Oscilação Sul (ENOS), que remete a um aquecimento, 

e a La Niña, a um esfriamento anômalo das águas superficiais no Pacífico Equatorial 

Central e Leste (KOUSKY et al., 1984; ROPELEWSKI e HALPERT, 1987; UVO et al., 

1998). Conforme Cavalcanti (2012), os eventos em escala inferior a 30 dias estão 

associados a trem de onda sinóticos originários do Norte e do Hemisfério Sul. Essas 

linhas de instabilidade associadas à brisa do mar produzem grandes quantidades de 

precipitação (Kousky, 1980; Cohen et al., 1995). As ondas de leste também são citadas 

como fator para fortes chuvas.  

Segundo Suguio, (2010), o homem constitui a razão da existência do risco, os 

fenômenos naturais acontecem normalmente e são frequentemente previsíveis. 

Quando há ocupação humana esse contexto muda, na busca pela sobrevivência o 
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homem ocupa e modifica o meio natural assim, insere o fator antrópico no sistema 

ambiental. 

Marengo et al.(2007) e Ambrizzi et al.(2007) apresentam os avanços no 

conhecimento de cenários climáticos regionais de alta resolução espacial e esses 

avanços são significativos para os estudos de impactos nas zonas costeiras. Faz 

ainda necessário crescer no conhecimento local dos impactos frente os sistemas 

meteorológicos atuantes e no caso do estudo das zonas costeiras validar as 

interferências dos sistemas atmosféricos na dinâmica das áreas litorais, como: 

períodos de deposição e erosão, formação de dunas frontais, variações 

granulométricas.  

Pela variabilidade própria da região litorânea, aí se concentram os elevados 

indicies de vulnerabilidade e riscos a desastres naturais. É uma preocupação da 

Organização das Nações Unidas - ONU que sejam diminuídos os desastres naturais. 

Em 1990 foi declarada a década de diminuição desses desastres e as zonas costeiras 

são de grande interesse, como apresenta Suguio (2010), pela rápida expansão 

urbana.  

É importante conhecer a dinâmica climática atuante na área de estudo. Assim, 

pela localização geográfica sabemos que Natal-RN tem uma certa estabilidade 

climática, apresentando temperatura estáveis ao longo do ano, com baixa amplitude 

térmica anual. Localizada na zona intertropical isso confere temperaturas constantes 

entres os períodos de verão e inverno. O litoral tem influência quase que o ano todo 

da massa tropical atlântica (mTa), massa quente e úmida.  

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima de Natal é do tipo As, 

definido como clima tropical chuvoso quente com o verão seco (VIANELLO & ALVES, 

1991). Considerando os fenômenos climáticos e meteorológicos, o Estado do Rio 

Grande do Norte, possui 5 zonas climáticas principais (Figura 05). Natal, encontra-se 

na zona de clima sub-úmido.  

 Conhecer as condições de tempo e clima da região permite uma melhor 

compreensão da variabilidade de períodos de deposição e erosão costeira. 
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Figura 05: Zonas Climáticas do RN 

Fonte e elaboração: IDEMA, RN. 

  

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A fonte dos dados utilizadas neste trabalho foram os registros de notícias 

veiculadas no Jornal Tribuna do Norte, que é considerado um dos mais importantes 

jornais do Estado, devido aos mais de 60 anos de circulação e a distribuição espacial 

que acontece em todo RN. Fundado pelo jornalista Aluízio Alves em 24 de março de 

1950, teve tiragem diária de segunda-feira a sexta-feira de 10 mil exemplares 

publicados, aos sábados de 12 mil exemplares e aos domingos de 16 mil exemplares, 

com circulação em todo o estado. Atualmente a Tribuna do Norte tem tiragem média 

de 13.000, sendo 4.000 aos domingos e 9.000 nos dias úteis.  

As notícias veiculadas pelo jornal e utilizadas nesse trabalho no período de 

1950 a 2016 foram acessadas de duas formas: a primeira do período, compreendido 

de 1950 a 1987 foi no acervo digitalizado na Biblioteca Central Zila Mamede, 

localizada no Campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), e a segunda, do período de 2005 a 2016 foi no portal digital do jornal, 

www.tribunadonorte.com.br, que teve 10.540.946 de pageviews (janeiro a setembro 

http://www.tribunadonorte.com.br/
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de 2015). Nos dois momentos, a busca foi realizada tomando em consideração a 

palavras chaves: Ponta Negra. 

Segundo Viana, (2005), embora muitas notícias se refiram a um único evento, 

as informações presentes no jornal oferecem ao leitor uma imagem da cidade que é 

atingida por processos geomorfológicos e climáticos e produzem danos e impactos 

diversos à sua população (NUNES, 2010). 

A definição do recorte temporal é pela disponibilidade de exemplares já 

digitalizados no acervo da biblioteca, ficando assim definido: de 1950 a 1980, 1986 e 

1987 e de janeiro 2005 a março de 2016, sendo encontrados 15.484 registros com a 

palavra de busca “Ponta Negra”, no período de 44 anos. 

Os métodos consistiram basicamente na pesquisa quantitativa e qualitativa se 

valendo de duas análises distintas, estatística e a análise de conteúdo. Essa dupla 

perspectiva metodológica é necessária para abarcar o universo do estudo 

desenvolvido e as limitações na obtenção de dados e impossibilidade de análise de 

outra maneira.  

Para identificar os sistemas atuantes no leste do NEB, fez-se uma análise nas 

imagens de satélite meteorológicos, onde foram observados a nebulosidade, o tempo 

de atuação e a evolução dos sistemas, e ainda, através de registros de precipitação e 

de cartas sinóticas, alguns elementos que caracterizam esses fenômenos. 

A área de estudo tem como foco a parte leste do NEB, principalmente sobre a 

cidade de Natal, que está compreendida entre as coordenadas geográficas de 5° 47’ 

40’’ Sul e 35° 12’ 40’’ Oeste. Os casos a serem analisados ocorreram nos dias 15 de 

junho de 2014, 14 de março de 2014, 13 de junho de 2013, 13 de julho de 2012, 6 de 

julho de 2012, 9 de julho de 2011 e 9 de julho de 2008, no horário sinótico escolhido 

das 00 UTC e, alguns casos, das 18 UTC. 

Para elucidar os sistemas convectivos, foi usada a composição de imagens dos 

satélites GOES + METEOSAT, no canal infravermelho termal nos comprimentos de 

onda entre 10.2 e 11.2 µm, para o satélite GOES e, 10.8 µm para o METEOSAT. As 

imagens foram fornecidas pela Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais, 

pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (DSA/CPTEC/INPE). Para 

análise dos campos de circulação em superfície foram captadas cartas sinóticas, 

disponibilizadas no site do INPE/CPTEC, e também no site do Serviço Meteorológico 

Marinho, no mesmo horário sinótico das imagens de satélite.  
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Para observar os registros de chuvas acumulados nos dias referentes às 

análises, foram utilizados dados horários em UTC de precipitação pluvial (mm), 

fornecidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEN), e quando não houve registros pelo CEMADEN, nos referentes anos, 

foram usados dados diários provenientes do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), ambos para a estação meteorológica de Natal-RN. 

 

3.2.1 Análise de conteúdo 

 

Dada a inexistência de outras fontes de dados para estudo da Zona Costeira 

em uma escala local, fez-se a opção pelo uso dos registros jornalísticos. Com eles foi 

possível construir um perfil geral da área de estudo e identificar informações 

relevantes para Gestão Integrada. A praia de Ponta Negra tem sua significância pela 

consolidação da atividade turística e econômica que se desenvolve no local, sem 

deixar de destacar a identidade visual que existe atrelada a essa parte da Cidade.  

Na leitura de cada noticia e posterior periodização são identificadas, como, por 

exemplo, os diferentes usos da praia, e essa representa uma informação necessária 

para o projeto arquitetônico ou ainda para identificação do processo de ocupação 

urbana e instalação dos serviços que deram suporte a essa ocupação.  

É próprio dos que usam a Análise de Conteúdo a atração pelo escondido, o 

latente, o não-aparente e o potencial de inédito. O primeiro passo é a Pré-análise, que 

tem por meta discernir qual fonte de pesquisa de comunicação atender aos objetivos 

relacionados. A segunda etapa, a exploração do material engloba a leitura objetiva e 

subjetiva, a categorização dos registros encontrados e, por último, a terceira etapa, o 

tratamento dos resultados, conforme apresentado na Figura 06. 

Na fase da Pré-análise são observadas três missões: “A escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, à formulação das hipóteses, aos objetivos 

e à elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” (BARDIN, 

2011, p.125). 
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Figura 06: Esquema da análise de conteúdo 

Fonte: Bardin, 1977 

 

A escolha do documento recaiu nos cadernos de notícias da Tribuna do Norte. 

A hipótese é que através da análise do conteúdo será construído um banco de 

registros e com ele, será possível ter um conhecimento da área de estudo. O uso 

dessa técnica possibilita a replicação e torna válida o estudo dos registros que são 

carregados de subjetividade.  

Para os objetivos da pesquisa, tornou-se útil as informações que poderiam estar 

arquivadas no acervo do jornal e que viessem de modo objetivo revelar o perfil das 

notificações, de servir no processo de entender fenômenos do presente, e ainda 

favorecer a tomada de decisão da área em estudo que carece de registros pretéritos.  

A busca não se restringiu a nenhum tipo de registro no primeiro momento, e a 

pesquisa foi orientada pela ocorrência do termo “Ponta Negra”. Em seguida, foi feita 

a leitura e a identificação de cada registro para qualificar o que tem significado para o 

estudo, agrupando para a Analise sistêmica do Ambiente Costeiro, e daí poder 
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considerar as categorias e agrupar os registros, fortalecendo o que BARDIN (2011) 

chama de segunda fase, quando diz que nesse momento os dados são tratados.    

Esse conjunto de procedimentos é validado na área da comunicação, 

semiótica, linguística e nas ciências sociais. É valido nesse momento usar nas 

ciências da natureza para extrair do subjetivo aquilo que é mensurável e real. 

Mensurável na medida que é possível realizar a contagem de frequência dos registros 

e aplicar a estatística descritiva para entender a distribuição dos registros dentro de 

cada categoria.   

A terceira e a quarta fase estão atreladas à interpretação, ao entendimento do 

contexto e à posterior correlação. Ao final são apresentadas as tabelas, os gráficos e 

as interpretações do conteúdo encontrado.  

Levando-se em consideração a metodologia da Gestão Costeira Integrada, 

utilizou-se as variáveis da análise holística do ambiente para eleger os registros que 

tem relação com o ambiente. Baseado na obra de Souza (2009), foram selecionadas 

cinco grandes categorias de notícias, conforme a Figura07. 

 

Figura 07: Categorias para análise da Zona Costeira 

Fonte: Baseado em Modelo Souza, 2009.  

 

Todos os espaços de uso das sociedades necessitam de um planejamento, de 

uma gestão. Para a zona costeira, não é diferente e é nesse ambiente que se encontra 

a grande dificuldade de unir todos os atores atuantes no litoral e planejar o espaço 
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com tantas variáveis agindo sobre ele. Como já apresentado a metodologia da Gestão 

Integrada da Zona Costeira (GIZC) possibilita uma gestão equilibrada. Como 

apresentado por Vasconcelos (2005) é um estudo sistemático da zona costeira, um 

conjunto de medidas que tem como pilar de sustentação o conhecimento científico e 

a tomada de decisão da base para o topo.   

A UNESCO apresentou dois guias para o processo de Gestão Costeira 

Integrada (GIZC): o Manuel d’Aide à la Géstion de la Zone Cotière (UNESCO, 1997) 

e o manual denominado Instrumentos y Personas para una Gestión Integrada de 

Zonas Costeras. (UNESCO, 2001). Esses dois documentos estão sendo utilizado 

como norteadores dos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa e Gestão Integrada 

da Zona Costeira. 

Após a pesquisa que visava localizar registros com a palavra “Ponta Negra”, 

passamos para a segunda fase que foi classificar as notificações nas categorias para 

a análise, resultando, após tratamento, em: 78 notificações - pressões 

socioeconômicas; 25 Eventos meteorológicos e marinhos; 68 Diferentes usos e 

formas de ocupação; 92 Políticas Públicas e 42 Serviços ambientais e impactos. Em 

seguida, foram analisadas a frequência de ocorrência em cada categoria. 

A categoria de Pressões Socioeconômicas abrange a instalação de estruturas 

sociais e/ou ligadas as atividades econômicas, como por exemplo a instalação de 

residências, hotéis e bares. Os serviços ambientais e impactos agrupam os serviços 

fornecidos pelo sistema ambiental da Zona Costeira e ainda os impactos que atingem 

essa área por diversos fatores. Na pesquisa são identificados quais impactos e qual o 

agente que os provocou. Já na categoria dos eventos meteorológicos, estão as 

chuvas, ondas e ventos. Nas políticas públicas foram listadas as ações de intervenção 

dos gestores na implementação de alguma ação na praia, por exemplo, iluminação 

pública e calçadão. Nos diferentes usos e formas de ocupação, são identificados os 

tipos de usos do passado e como hoje são usados os espaços do litoral e ainda como 

o homem foi se apropriando do território e foi transformando o espaço geográfico 

conforme suas necessidades. 
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3.2.2Análise de correspondência 

Análise de correspondência é uma técnica de análise exploratória de dados 

adequada para analisar tabelas de duas ou múltiplas entradas, levando em conta 

algumas medidas de correspondência entre linhas e colunas. Ela, basicamente, 

converte uma matriz de dados não negativos em um tipo particular de representação 

gráfica em que as linhas e colunas da matriz são simultaneamente representadas em 

dimensão reduzida, isto é, por pontos no gráfico. Este método permite estudar as 

relações e semelhanças existentes entre: 

a) as categorias de linhas e entre as categorias de colunas de uma Tabela de 

contingência, 

b) o conjunto de categorias de linhas e o conjunto categorias de colunas. 

 

A Análise de correspondência mostra como as variáveis dispostas em linhas e 

colunas estão relacionadas e não somente se a relação existe. Embora seja 

considerada uma técnica descritiva e exploratória, ela simplifica dados complexos e 

produz análises exaustivas de informações que suportam conclusões a respeito das 

mesmas. 

Esta técnica possui diversos aspectos que a distingue de outras técnicas de 

análise de dados. A sua natureza multivariada permite revelar relações que não seriam 

detectadas em comparações aos pares das variáveis. É altamente flexível quanto à 

pressuposições sobre os dados e o único requisito é o de uma matriz retangular com 

entradas não negativas. Observe-se que é possível transformar qualquer característica 

quantitativa em qualitativa, realizando-se uma partição de seu domínio de variação em 

classes. A análise de correspondência é mais efetiva se a matriz de dados é bastante 

grande, de modo que a inspeção visual ou análise estatística simples não consegue 

revelar sua estrutura. 

A análise de correspondência pode ser considerada como um caso especial da 

análise de componentes principais, porém dirigida a dados categóricos organizados 

em tabelas de contingência e não a dados contínuos. O problema é análogo a 

encontrar o maior componente principal de um conjunto de I observações e J variáveis, 

com modificações devido à ponderação das observações e à métrica ponderada. 

(MINGOTI, 2005; LATTIN, 2011; BARIONI, 1995) 

Ao realizar as várias analises, os anos foram agrupados para verificar as 

ocorrências da seguinte forma: 1950 a 1959 (Anos 50), 1960 a 1969 (Anos 60), 1970 

a 1979 (Anos 70), 1980, 1986 e 1987 (Anos 80) e o último período foi nomeado 
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diferente dos demais, 2005-2016, intitulado Anos 2000. Os anos 90 não aparecem 

devido à ausência do banco de registros disponíveis para pesquisa. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

    

A pesquisa das notícias sobre a Praia de Ponta Negra no acervo do Jornal 

Tribuna do Norte durante todo o período considerado no estudo (Figura 01), resulta no 

número absoluto de 15.484 achados. 

Tabela 1: Valores absolutos e porcentagem de registros por períodos. 

Ano Registros Porcentagem (%)   

Anos 50 242 1,6 

Anos 60 1270 8,2 

Anos 70 4903 31,7 

Anos 80 4641 30,0 

Anos 2000 4428 28,6 

TOTAL  15484 100 

   

Esse universo de registros foi submetido a uma classificação nas cinco 

categorias previamente selecionadas no estudo e foi realizada a leitura e a 

identificação do conteúdo de cada notícia para qualificar a analise descritiva e de 

correspondência. Nesse sentido o universo de análise foi reduzido para 259 notícias 

veiculadas no jornal sobre as temáticas que efetivamente tem relação direta com o 

tema do trabalho. 

Observa-se que as notícias encontradas no jornal apresentam uma frequência 

de ocorrência diferente ao longo do período analisado (Tabela 2). O tema diferentes 

usos e formas de ocupação apresentou um maior destaque nos anos de 50 e 60 e 

apesar da redução da porcentagem nos anos seguintes manteve-se presente na 

pauta. A categoria eventos meteorológicos e marinhos não apresentava ocorrência 

significativa nos primeiros anos do estudo, entretanto no período mais recente (Anos 

2000) essa pauta tem se tornado fortemente posta nas notícias do jornal. A categoria 

Políticas Públicas e Serviços ambientais e impactos deve distribuição semelhante ao 

longo dos anos. São categorias presentes em todos os anos analisados. Já as 

Pressões socioeconômicas têm frequência de ocorrência maior nos anos 60, 70 e 80 

Analisando as subcategorias dentro das cinco grandes categorias, a Tabela 4 

apresenta a distribuição absoluta e percentual das reportagens na categoria Pressões 
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socioeconômicas (Venda de terreno, valorização do terreno, venda de casa, conflitos 

pela terra, aluguel de casa, construções). 

 

 

 

Tabela 2 - Frequência das categorias de analise costeira integrada segundo o 

período de ocorrência 

Categorias 
Anos 

50 
Anos 

60 
Anos 

70 
Anos 

80 
Anos 
2000 

Total 

Diferentes Usos e Formas de 
Ocupação 

12 
(36,4%) 

12 
(37,5%) 

19 
(19,6%) 

6 
(21,4%) 

15 
(21,7%) 

64 
(24,7%) 

Eventos Meteorológicos e 
marinhos 

0 
(0%) 

1  
(3,1%) 

4 
 (4,1%) 

0 
(0%) 

18 
(26,1%) 

23 
(8,9%) 

Políticas Públicas 
6 

(18,2%) 
10 

(31,3%) 
36 

(37,1%) 
10 

(35,7%) 
25 

(36,5%) 
87 

(33,6%) 

Pressões Socioeconômicas 
9 

(27,3%) 
6 

(18,8%) 
26 

(26,8%) 
4 

(14,3%) 
0 

(0%) 
45 

(17,4%) 

Serviços Ambientais e 
Impactos 

6 
(18,2%) 

3  
(9,4%) 

12 
(12,4%) 

8 
(28,6%) 

11 
(15,9%) 

40 
(15,4%) 

Total 
33 

(100%) 
32 

(100%) 
97 

(100%) 
28 

(100%) 
69  

(100%) 
259 

(100%) 

 

    

Tabela 3 –Distribuição absoluta e percentual de reportagens do Jornal Tribuna 

do Norte relativas aos tipos de pressões sócio econômicas em Ponta Negra, 

anos (1950 a 2016) 

Pressões Sócio 
Econômicas 

Frequência 
Porcentagem 

(%) 

Venda de terreno 22 50,0 

Valorização do terreno 2 4,5 

Venda de casa 6 13,6 

Conflitos pela terra 1 2,3 

Aluguel de casa 4 9,1 

Construções 9 20,5 

Total 44 100 

 

As pressões socioeconômicas revelam movimentos da sociedade ou da gestão 

pública em modificar a paisagem e ganha destaque nesses registros a venda de 

terreno, a especulação da terra e o processo de ocupação em lotes menores que 

representam mais de 50% de todos os registros encontrados. 
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 Seguidas da venda de terreno, as notícias das novas construções representam 

20,5%. Foram notícias de substituição de áreas dos nativos por um ambiente 

predominantemente de lazer e todo dedicado ao turismo. 

Em 1950 foi instalado o primeiro serviço de saúde em Ponta Negra para atender 

os pescadores e suas famílias que ali residiam. Os registros revelam que nesse 

período a localidade era considerada distante do centro da cidade, uma região que 

nem todos conseguiam chegar. Os anúncios ainda dessa década revelam a venda de 

terrenos para casas de veraneio com facilidades para o pagamento. 

Também é registrado um conflito dos pescadores com os gestores em relação 

ao direito da posse das terras. Nos anos 60 é recorrente a venda de terrenos (Figura 

08). Aparecem os anúncios de aluguel de casas e a construção do balneário do SESC. 

Em 31/07/1965 foi notificado no Jornal “O adensamento na orla começa a tomar 

maiores proporções, os casebres foram totalmente substituídos por casas de veraneio 

e lazer”.  

 

Figura 08: venda de terreno em PN   

Fonte: Acervo Tribuna do Norte, 1960/61.  

   

A década de 70 marca o período da construção e inauguração de boates na 

Praia. Ainda a valorização das casas de temporada, a construção de hotel na orla e 

registro da construção de outros hotéis nas proximidades e de chalés para aluguel. 

Em 1975 há o registro que casas de veraneio passam a ser usadas como casas 

de moradia (Figura 09).  

 

Figura 09: Registro do jornal, casas para morar em PN 

Fonte: Acervo Tribuna do Norte, 1975.  
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  A Organização das Nações Unidas - ONU, na Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio (2005), define serviços ambientais como sendo os benefícios que as pessoas 

recebem da natureza, sendo de forma direta ou indireta, através dos ecossistemas, a 

fim de dar condições de sobrevivência na Terra. Os impactos apresentados englobam 

os que afetam o ecossistema costeiro e ainda a dinâmica socioeconômica presente 

na área de estudo.  

A Tabela 4 identifica a distribuição absoluta de reportagens e os tipos de 

serviços e impactos. 

Tabela 4 - Distribuição absoluta e percentual de reportagens do Jornal Tribuna 

do Norte relativas aos tipos de serviços ambientais e impactos em Ponta Negra, 

anos (1950 a 2016) 

Serviços Ambientais e 
Impactos 

Frequência 
Porcentagem 

(%) 

Serviço - flora e fauna 1 3,3 

Destruição 11 36,7 

Segregações 6 20 

Impactos ambientais 12 40 

Total 39 100 

 

Ao analisar as notificações desse grupo, existem impactos que tem ocorrência 

há mais de 30 anos, com as intervenções no ambiente costeiro, como a destruição de 

parte da flora do Morro do Careca.  

Nos anos 50 ocorreram registros da caracterização do ambiente, com a 

presença de dunas, vegetação e as belezas naturais. Em 1954, se destaca o impacto 

pelo uso de carro na área frequentada por banhistas. Já em 1955 uma notificação 

enaltece as características físicas do sistema praial, como a areia solta e as dunas, e 

ainda na década de 50 há denúncia de atividade latifundiária. As grandes marcas da 

década de 60 são as trocas dos “casebres” por casas de alvenaria e a destruição de 

dunas em Ponta Negra.  

Já nos anos 70 os impactos começam a sobressair. A notícia registra a praia 

como sendo a campeã de sujeira (Figura 10) e, logo em seguida, aparece a notícia de 

que os veranistas deixam de frequentar a praia e escolhem novos ambientes de lazer.  
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Figura 10: Registro do jornal, sujeira naPPN 

Fonte: Acervo Tribuna do Norte, 15/01/1972.  

 

No final da década de 70, em especial no ano de 1978 são noticiados: lixão no 

caminho da praia, irregularidades na coleta de lixo, falta de urbanização e a 

insuficiência no abastecimento de água. Na década de 80 a grande denúncia é o 

desmatamento e ainda a retirada de areia do Morro do Careca.  

Já no século XXI, no ano de 2009 o registro das crateras no calçadão, o que o 

torna frágil e inviabiliza o seu uso pleno. Já em 2012, a notícia não só apresenta a 

fragilidade do calçadão, mas a destruição de longos trechos com a interdição para o 

passeio dos transeuntes, remoção de quiosques, rompimento das tubulações de água 

e esgoto.  

Em 2013 se noticiam as intervenções da gestão pública frente aos transtornos 

causados pela erosão. Uma delas foi a instalação de rampa para retirada das 

jangadas na área de pós praia. Um dado de impacto à dinâmica identitária e ainda 

econômica é que no réveillon de 2013 para 2014 não teve queima de fogos na praia 

e nem atrações para tal momento devido ao cenário de reconstrução que ainda se 

apresentava. No final do ano de 2014 começam a aparecer impactos da obra de 

enrocamento realizado na praia, são pedras soltas, obra incompleta e a falta de 

controle de insetos e roedores (Figura 11). 

 

Figura 11: Registro do jornal, pedras soltas em PN 

Fonte: Acervo Tribuna do Norte, 15/01/1972.  

 

As notícias extraídas do Jornal da categoria Políticas Públicas foram agrupadas 

e essa categoria abrange registros das políticas do governo que atuam no território, 
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nesse caso delimitamos as ações que de forma direta ou indireta tem relação com a 

zona costeira da praia de Ponta Negra (Tabela 5).  

Ao analisar as ações governamentais nos exemplares do jornal, identifica-se o 

processo de eleição da Praia de Ponta Negra para ser um pólo turístico do Estado do 

Rio Grande do Norte. Em todo o período (1950 a 2016) foram notificados: 

investimentos em infraestrutura com destaque para os anos seguintes à década de 

70. Apesar da praia já apresentar o potencial da beleza cênica, e a casadinha Sol-

Mar, foram tomadas de decisões que deram subsídios para o desenvolvimento das 

atividades ligadas ao turismo de massa.  

Tabela 5 - Distribuição absoluta e percentual de reportagens do Jornal Tribuna 

do Norte relativas aos tipos de políticas públicas em Ponta Negra, anos (1950 a 

2016) 

Políticas Públicas Frequência Porcentagem (%) 

Estudos na área 8 9,4 

Assistência aos pescadores 2 2,4 

Investimento na infraestrutura 43 50,6 

Reclamações 9 10,6 

Isenção fiscal 1 1,2 

Melhoria no transporte 4 4,7 

Decreto de calamidade 5 5,9 

Medida emergencial 7 8,2 

Novas leis 6 7,1 

Total 85 100 

 

Nos anos 50 tem-se a implementação de ações que viriam a atender os nativos 

residentes na vila de Ponta Negra, que na sua maioria era formada por homens que 

se dedicavam à atividade pesqueira e contavam com pouco acesso a Natal. Nesse 

período a região não era considerada como integrante da zona urbana da capital 

potiguar. Foi implementado em 1953, e se fala da construção de acessos à praia e 

começa a instalação de luz elétrica. Uma notícia curiosa, datada de setembro de 1955 

é que se reclama da necessidade de uma Gestão do Litoral.   

Na década de 60 ocorre a pavimentação do acesso da BR 101 até a Praia de 

Ponta Negra e também do acesso que vinha de Pirangi (Parnamirim/RN). A criação 

da primeira linha Natal-Ponta Negra e a concessão para a perfuração de poços. Em 

1973 são instalados os primeiros telefones e já se elaborava o Plano Turístico que 

incluía o estudo de viabilidade da Roberto Freire. Em 75 é apresentado o Projeto 
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Residencial de Ponta Negra que contraditoriamente se insere ao lado da vila que é 

lugar de abandono e falta de assistência como apresentado pelo jornal.  

Em 1977, ocorre a primeira padronização das barracas da praia na tentativa de 

ordenar o espaço e no mesmo ano é publicado um estudo que revela a urgente 

necessidade da conservação das dunas, para que não ocorra erosão e soterramento. 

Um registro em 1978 afirma que a praia foi definida como polo turístico e o morro do 

careca passa a ser de domínio do Ministério da Aeronáutica. 

Já na década de 80 foi criado o projeto que regulariza a Zona Especial de 

Turismo e um novo pedido de organização e ordenamento das barracas.  Em 87 as 

ruas recebem calçamento e são organizados os acessos à praia (Figura 12) 

 

Figura 12: Registro do jornal, infraestrutura em PN 

Fonte: Acervo Tribuna do Norte, 01/03/2987.  

 

Nas notícias encontradas no ano de 2008 o jornal destaca os reparos no 

calçadão, que em menos de um ano já apresentava crateras e um Quadro de 

fragilidades. Esse cenário de destruição ganhou proporções maiores em julho de 2012 

quando foi decretado o estado de calamidade (nº 9.744) e foram adotadas medidas 

emergenciais, tais como: o isolamento de trechos, barreiras de areia e a colocação de 

sacos com areia para minimizar o impacto das ondas sobre as áreas já destruídas do 

calçadão.  

O decreto de calamidade foi renovado e ainda permaneciam sete pontos de 

isolamento, e a medida implementada na área foi a construção do enrocamento, 

inclusão de rochas no compartimento Pós-praia para defender o calçadão da energia 

das ondas. Em 2015 é iniciado novo estudo por empresa contratada e a previsão é de 

que em 2018 se tenha a execução de obra definitiva. Antes disso, os últimos registros 
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de janeiro de 2016 apresentam o ordenamento no uso dos espaços na praia pelos 

comerciantes.  

A categoria de diferentes usos e formas de ocupação (Tabela 6) apresenta o 

comportamento da sociedade na apropriação do espaço geográfico. A sociedade se 

apropria do Espaço nele desenvolve suas ações, assim o homem usa o espaço para 

se relacionar, construir, desenvolver. Segundo Corrêa (2011), a produção do espaço 

é consequência da ação de agentes sociais concretos, dotados de interesses, 

estratégias e práticas espaciais, portadores de contradições e ainda geradores de 

conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos. Esses agentes sociais da 

produção do espaço estão inseridos em uma temporalidade, espacialidade e refletem 

necessidades sociais.   

Assim, ao longo do tempo o recorte espacial definido para pesquisa assumiu 

diferentes formas de uso, a cada temporalidade foi atendendo as necessidades dos 

agentes sociais. Os registros de jornal revelam temporalidades distintas (conforme 

Figura 16) e usos que foram se modificando. Inicialmente a praia era usada para 

períodos de veraneio, e sua maior característica era a recreação para residentes em 

Natal, mas, posteriormente, consolidou-se como polo turístico. 

Tabela 6 - Distribuição absoluta e percentual de reportagens do Jornal Tribuna 

do Norte relativas aos tipos de usos e ocupação em Ponta Negra, anos (1950 a 

2016). 

Diferentes Usos e 
Formas de 
Ocupação 

Frequência Porcentagem (%) 

Recreação ou 
Esporte 

27 43,5 

Moradia 1 1,6 

Veraneio 4 6,5 

Turismo 5 8,1 

Religioso 1 1,6 

Pesca 1 1,6 

Eventos 22 35,5 

Comercio 1 1,6 

Total 62 100 

 

 Predomina o uso recreativo e de esporte da praia. Essa informação sugere que 

toda intervenção realizada no ambiente precisa preservar essa atividade. Foi ao longo 

dos anos que esse uso foi sendo implementado e hoje faz parte do cotidiano da 

sociedade reconhecer esse ambiente como tal. Como mostra a Tabela 6 a Recreação 

tem ocorrência de 27 registros (43,5%).   
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Nas décadas de 50 a 70 há registros de uso recreativo (Figura 13), a presença 

do clube luso-brasileiro, piquenique, casas de veraneio, pesca artesanal e esportiva.  

 

 

Figura 13: Registro do jornal, recreação em PN 

Fonte: Acervo Tribuna do Norte, 20/01/1957.  

 

Nos anos 60 encontramos o registro de excursões vindas do interior do Rio 

Grande do Norte para aproveitar a praia na capital, um registro interessante é feito em 

1964, atribuindo a praia o uso medicinal em tratamentos. Na década de 70 as 

reportagens destacam a diferença social no uso das praias da cidade, ficando Ponta 

Negra para a população rica por sua beleza natural, a tranquilidade e o fácil acesso 

ao banho. 

Em 1977 foi gravado um documentário turístico para apresentar a praia fora 

dos limites do RN, e no mesmo ano são implantadas atividades de lazer no Morro do 

Careca, ações estas que despertem o desejo para subida e descida da duna que 

recebeu esse nome devido ao formato de sua cobertura vegetal. Todo esse 

movimento de divulgação da beleza cênica da praia era parte do plano para o 

desenvolvimento do Nordeste, visando aumentar a arrecadação municipal e estadual 

por meio do turismo de massa. Essas notícias estão de acordo com o conteúdo 

apresentado por Furtado (2005), quando analisa as ações implementadas para o 

desenvolvimento da área.  

  Nos jornais da década de 80 os registros se restringem à prática de voleibol, 

futebol e campeonato de Iate. Em 2009 iniciam-se os registros de vários campeonatos 

de surf, a presença do trabalho informal na praia e já em 2016 uma matéria destaca 

o uso do calçadão como palco para diversas apresentações culturais e a população 

local aderindo e marcando presença nesses eventos.   
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  Essa trajetória de usos corrobora de modo direto com o afirmado por Dantas e 

Corrêia (2009), que reconstruindo o percurso dos diversos usos da Zona Costeira no 

Brasil e no mundo, apresenta o território do nada, do medo, do ambiente inóspito. 

Ainda por influência externa, em 1982, apresenta praticas terapêuticas modernas que 

passam a usar a praia como ambiente adequado para tratamento de doenças. Depois 

a valorização da praia dá-se para práticas de lazer/recreação, e a paisagem passa a 

ser vendida pela economia do turismo, que se apropria das praias e cria a identidade 

dos polos de turismo no Brasil.  

Os eventos meteorológicos e marinhos para esse estudo, englobam registros 

do comportamento de chuvas, ventos, ondas e marés.  

O primeiro registro no jornal é datado em 16/05/1965, com risco de 

desabamento de casebres na praia em decorrência da correnteza da chuva. O 

processo de erosão aparece em junho de 1973 com a destruição do acesso provocado 

por “excesso de chuva” e em janeiro de 1974, a precipitação também é agente que 

atrapalha os planos de veranistas durante o fim de semana. Em março do mesmo ano 

devido aos elevados índices pluviométricos os acessos à praia ficam alagados. Para 

essas duas datas não existem registros da Estação meteorológica, pois há uma 

lacuna de tempo sem dados.  

Quantitativamente os meses que tiveram mais notificações foram os meses de 

março e julho, cada um deles com 5 notificações. Houve uma concentração nesses 

dois meses. Seguidos dos meses de janeiro e junho, que tiveram 3 notícias 

registradas, revelando dois períodos de concentração desse tipo de notícia. Esses 

dois meses fazem parte do período de ocorrência de chuvas para a cidade de 

Natal/RN (SANTOS e SILVA, 2016.)  

A precipitação representou 50% dos eventos noticiados pelo jornal, isso reforça 

a atenção dada a essa variável. Seguido da precipitação, as marés altas foram 

noticiadas com destaque, representando 45,5% dos registros dessa categoria (Tabela 

7). 

Em julho de 2008 a fragilidade do calçadão de Ponta Negra é apresentada no 

jornal e em julho de 2011 e já são destacados os registros de cratera no início da 

calçada (sentido norte). Em outubro de 2011 há a notificação de marés muito altas 

que assustam a população. Já em janeiro de 2012 as notícias passam a registrar a 

destruição do calçadão. Em março do mesmo ano foi a escadaria e no dia 08 do 

mesmo mês a maré de 2.6 que provoca adiamento do início das obras de 

recuperação.   
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Tabela 7 - Distribuição absoluta e percentual de reportagens do Jornal Tribuna 

do Norte relativas aos tipos eventos meteorológicos e marinhos em Ponta Negra 

(1950 a 2016) 

Eventos 
Meteorológicos e 

marinhos  
Frequência 

Porcentagem (%) 

Chuvas 11 50,0 

Maré alta 10 45,5 

Total 22 100 

 

  No dia 09/05/2012 mais destruição no calçadão (Figura 14). Entulhos se 

acumulam no compartimento pós-praia e estirâncio, redes de abastecimento de água 

e de saneamento são rompidas e vários quiosques foram removidos da base devido 

o risco de desabamento na tentativa de minimizar os prejuízos.  

 

Figura 14: Registro do jornal, cratera em PN. 

Fonte: Acervo Tribuna do Norte, 09/05/2012.  

 

No dia 06/07/2012 há notícias de mais destruições, e em 13/07/2012 registro 

de chuvas intensas. Esse registro se torna ainda mais relevante pela canalização de 

todo escoamento pluvial das proximidades da praia para a praia sem nenhuma 

dissipação de energia, levando sedimentos depositados a seguirem no sistema da 

deriva, contribuindo negativamente para o balanço sedimentar.   
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Em 13/06/2013 há o registro de três dias consecutivos de chuvas na capital 

potiguar. Já em 14 de março de 2014 chove 136 mm e a reportagem já destaca 

relação das chuvas com a incidência da ZCIT no nordeste brasileiro no período.  

Passado um ano, em 26/03/2015, o Morro do Careca apresenta uma formação 

pouco comum, que foi a destruição da estrutura da cerca e ainda a formação de 

“falésia” na base da duna, evidenciando a grande energia de maré que atuou na 

retirada de sedimentos nesse período. Vale lembrar que essa é a região de menor 

energia, pois é a porção interna da baia que se forma na praia por meio do promontório 

natural que existe. Em julho de 2015 ainda são notificados pontos de erosão nos locais 

que a obra de enrocamento não foi instalada. Abaixo a Figura 15 destaca a formação 

da falésia na praia de Ponta Negra.  

 

Figura 15: Notícia de Jornal - falésia morro do Careca. Fonte: Tribuna do Norte, 

2015 

  

Diante dos registros de precipitação associados ao processo erosivo no 

calçadão, fez-se necessário compreender quais sistemas atmosféricos estão 

associados a essa ocorrência. As datas da análise das imagens de satélite para 

identificação dos sistemas atuantes são dias que o jornal notificou ocorrência de 

precipitação e ou consequências desta. A primeira análise é do dia 14/06/2014.  

Observa-se na Figura 18, que um sistema se encontra bem configurado na 

costa do Rio Grande do Norte com nebulosidade convectiva acentuada. As regiões 

com temperaturas menores aparecem mais brancas, e mais quentes aparecem com 

tonalidades mais escuras. Assim, no geral, quanto mais alta a nuvem, mais frio será 

seu topo e, portanto, mais brilhantes nas imagens. A imagem é referente ao horário 
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das 00 UTC. O fenômeno atuante neste caso é associado a um Distúrbio Ondulatório 

de Leste (DOL), que são perturbações sinóticas relacionadas a cavados que se 

configuram em baixos níveis, onde deslocam-se de leste para oeste sobre os oceanos 

tropicais.  

Figura 18 – Composição de imagens de satélite (GOES + METEOSAT) no canal 

infravermelho termal do dia 15 de junho de 2014. Fonte de dados: 

DSA/CPTEC/INPE, acessada em 02 de abril de 2017. 

 

As características encontradas mostram que as condições de tempo 

relacionadas a estas ondas são: bom tempo associado à subsidência a oeste do 

cavado e mau tempo à leste do cavado. Isso é observado na carta sinótica de 

superfície (Figura 19), onde as condições de mau tempo estão presentes à leste do 

cavado, justamente sobre a região de estudo. Estas análises condizem com os valores 

de chuva observados em Natal (horário em UTC) na Figura 20. Nesta figura observa-

se registros de chuvas durante quase todo o dia, encontrando-se os maiores índices 

em torno das 3:30 UTC e também entre às 00 UTC e às 01 UTC.  
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Figura 19 – Registros de precipitação pluvial horária (mm) do dia 15/06/2014. 

Fonte: CEMADEN. 

Figura 20 – Carta sinótica de superfície do dia 15/06/2014 no horário das 00Z. 

Fonte: CPTEC/INPE 
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O recorte da imagem de satélite da Figura 21, mostra uma intensa atividade 

convectiva cobrindo todo o Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/03/2014. 

Figura 21 – Composição de imagens de satélite (GOES + METEOSAT) no canal 

infravermelho termal do dia 14 de março de 2014. Fonte de dados: 

DSA/CPTEC/INPE, acessada em 02 de abril de 2017. 

 

Este padrão está associado à atuação da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), onde é verificada a presença de dois ramos no Atlântico na carta sinótica de 

superfície das 00 UTC (Figura 22). O ramo principal atua entre a 01°N e 03°N e o 

secundário pode ser observado em torno de 04°S. Os valores de chuvas durante o dia 

são mostrados na Figura 23, com alguma intensidade de chuva por volta dos 17 mm 

no horário das 00:30 UTC. 
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Figura 22 - Carta sinótica de superfície do dia 14/03/2014 no horário das 00 UTC. 

Fonte: CPTEC/INPE. 

Figura 23 - Registros de precipitação pluvial horária (mm) do dia 15/06/2014. 

Fonte: CEMADEN. 

 

O recorte da imagem de satélite da Figura 24 mostra uma intensa nebulosidade 

na costa leste do Rio Grande do Norte no dia 13/07/2012, a qual está associada a um 

Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL). Isto é verificado na carta sinótica de superfície 

das 12 UTC, onde apresenta um cavado na região, e cuja convecção profunda está 

presente à leste dele. A passagem do DOL gerou acumulados significativos de chuva 

na capital Natal. O dado diário da estação meteorológica convencional do INMET 

registrou 92,7 mm.  
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Figura 24 - Composição de imagens de satélite (GOES + METEOSAT) no canal 

infravermelho termal do dia 13 de julho de 2012 às 12 UTC. Fonte de dados: 

DSA/CPTEC/INPE, acessada em 02 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Carta sinótica de superfície do dia 13/07/2012 no horário das 12 UTC. 

Fonte: CPTEC/INPE. 

No 13/06/2013 a avaliação das imagens de satélite mostra uma intensa 

convecção na costa leste do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 26 - Composição de imagens de satélite (GOES + METEOSAT) no canal 

infravermelho termal do dia 13 de junho de 2013 às 12 UTC. Fonte de dados: 

DSA/CPTEC/INPE, acessada em 02 de abril de 2017. 

Este sistema convectivo está associado a um Distúrbio Ondulatório de Leste 

(DOL), que é verificado na carta sinótica de superfície para o mesmo horário da 



99 
 

 

imagem de satélite (12 UTC), onde apresenta um cavado na região (Figura 27). A 

passagem do DOL gerou acumulados de chuva na capital Natal, registrando 53,4 mm 

no fim do dia, segundo o INMET.  

 

 

Figura 27 - Carta sinótica de superfície do dia 13/06/2013 no horário das 12 UTC. 

Fonte: CPTEC/INPE. 

No dia 09/07/2011 o recorte da imagem de satélite da Figura 28, mostra uma 

intensa convecção na costa leste do Rio Grande do Norte e parte do Oceano Atlântico. 

A atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) associada também a um 

sistema de alta pressão sobre o oceano, em torno de 15°S a 35°S de latitude, contribui 

para a presença de umidade na região. Estes sistemas são verificados na carta 

sinótica de superfície para o mesmo horário da imagem de satélite (18 UTC), onde 

apresenta um cavado na região (Figura. 12) e um centro de alta pressão com núcleo 

pontual de 1023 hPa. A passagem dos sistemas registrou um acumulado de 3,9 mm 

no fim do dia sobre a cidade de Natal, segundo o INMET. 
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Figura 28 - Composição de imagens de satélite (GOES + METEOSAT) no canal 

infravermelho termal do dia 09 de julho de 2011 às 18 UTC. Fonte de dados: 

DSA/CPTEC/INPE, acessada em 02 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Carta sinótica de superfície do dia 09/07/2011 no horário das 18 UTC. 

Fonte: CPTEC/INPE. 

No dia 09/072008, o recorte da imagem de satélite da Figura 30, apresenta uma 

nebulosidade sobre a costa leste do Rio Grande do Norte. A atuação de um Distúrbio 

Ondulatório de Leste (DOL) está associada a esta convecção. Este sistema é 

verificado na carta sinótica de superfície para o mesmo horário da imagem de satélite 

(00 UTC), onde apresenta um cavado sobre a região (Figura 31). A carta de pressão 

ao nível do mar é oriunda do Serviço Meteorológico Marinho. A passagem do DOL 
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registrou um acumulado de 19,4 mm no fim do dia sobre a cidade de Natal, segundo 

o INMET.  

 

Figura 30 - Composição de imagens de satélite (GOES + METEOSAT) no canal 

infravermelho termal do dia 09 de julho de 2008 às 00 UTC. Fonte de dados: 

DSA/CPTEC/INPE, acessada em 02 de abril de 2017. 

 

Figura 31 - Carta sinótica de superfície do dia 09/07/2008 no horário das 00 UTC. 

Fonte: Serviço Meteorológico Marinho. 

O recorte da imagem de satélite da Figura 32 apresenta uma certa nebulosidade 

sobre o Rio Grande do Norte, e nas adjacências no dia 06/07/2012. É possível 

observar na carta sinótica de superfície da Figura 33, a atuação de um cavado próximo 

a esta região. Assim, a convecção pode estar ligada a atuação de um Distúrbio 

Ondulatório de Leste (DOL), cujo fenômeno registrou um acumulado de 19,9 mm no 

fim do dia sobre a cidade de Natal, segundo o INMET.  
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Figura 32 - Composição de imagens de satélite (GOES + METEOSAT) no canal 

infravermelho termal do dia 06 de julho de 2012 às 00 UTC. Fonte de dados: 

DSA/CPTEC/INPE, acessada em 02 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Carta sinótica de superfície do dia 06/07/2012 no horário das 00 UTC. 

Fonte: CPTEC/INPE. 

 

 

Nos resultados da análise de correspondência nota-se, primeiramente, a forte 

associação dos anos 60, 70 e 80 (Figura 16) entre as categorias de Pressões 

socioeconômicas, diferentes usos e serviços e impactos, reforçando a hipótese de que 

esse é o período de crescimento e desenvolvimento urbano na área.  

Um caso distinto dos demais é a correspondência existente entre os Anos 2000 

(2005 – 2016) com a categoria Eventos Meteorológicos. Na pauta do jornal surge 
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fortemente o tema pela conotação que  recebe da ciência e na mídia nesse período, 

coisa que não acontecia com tanta intensidade nos anos anteriores.  

No mesmo gráfico, os anos 70 e 80 são os que apresentam maior afinidade com 

a categoria das políticas públicas, sendo o período identificado nas análises 

qualitativas como o que apresenta as intervenções do estado para o desenvolvimento 

urbano e já a construção das bases das atividades turísticas.  

Uma observação sobre a relação da categoria serviços ambientais e impactos 

com os anos analisados é a correspondência semelhante para os anos 70, 80 e 2000. 

Dentre os três períodos os anos 80 têm maior associação com a categoria diferentes 

usos e ocupação.    

Os anos 50 e 70 são os que apresentam menor associação a uma única 

categoria, estando posicionadas nas coordenadas mais distantes.  

Pode-se visualizar a diferença do comportamento das publicações do início do 

período do estudo (Anos 50 e 60) para o final do estudo (a partir dos anos 70), que 

eram com foco no uso e forma de ocupação e, posteriormente, eram visando as 

políticas públicas da região. O gráfico está bem coerente com o padrão apresentado 

pela matérias publicadas. 

Aplicando a Análise de Correspondência para as subcategorias (Figura 17) tem-

se que a representação gráfica dos anos 50 e anos 60 tem mais correspondência nas 

subcategorias recreação, venda de terreno e impactos ambientais. Os anos 70 tem 

maior correspondência aos investimentos na infraestrutura, impactos ambientais, 

ainda destacando-se o comportamento da variável construções com maior associação 

ao mesmo período. 
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Figura 16 – Correspondência entre as variáveis (categorias de analise costeira 

integrada e do período de ocorrência, no plano bidimensional, 1950 a 2016) 

    

 Nos anos 80 a maior correspondência dá-se com as variáveis reclamações e 

ventos. Um perfil distinto foram as variáveis chuva e maré alta que estão mais 

associadas aos anos 2000.    

 

Figura 17-Correspondência entre as variáveis (Subcategorias de análise Costeira 

Integrada e do período de ocorrência, no plano bidimensional, 1950 a 2016). 

 

3.4 CONCLUSÕES  

 

  As conclusões que podemos extrair do desenvolvimento dessa pesquisa é que 

o jornal escrito é fonte de dados, que possibilita conhecer melhor a área de estudo e 

identificar o perfil de ocupação, identificar as intervenções do Estado no território e 

ainda encontrar registros dos fenômenos naturais que muitas das vezes não são 

coletados pela ausência de um monitoramento constante das áreas litorâneas 

brasileiras.    

O maior número de ocorrências é com relação às políticas públicas, sendo o 

destaque para a década de 70, quando 36 matérias foram publicadas com este tema. 

Durante os anos 50 e 60, o maior número de publicações é com relação aos diferentes 

usos e formas de ocupação (12 matérias em cada ano), já para os anos 80 e 2000 a 

caracterização das publicações é semelhante ao que ocorreu nos anos 70, e as 
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publicações são referentes às políticas públicas da região. Pode-se perceber a 

diferença do comportamento das publicações do início do período do estudo (Anos 50 

e 60) para o final do estudo (a partir dos anos 70), que eram com foco no uso e forma 

de ocupação e, posteriormente, eram visando as políticas públicas da região. 

Nos resultados da análise de correspondência nota-se a forte associação dos 

anos 60, 70 e 80. As categorias de Pressões socioeconômicas, diferentes usos e 

serviços e impactos isso reforça a compreensão que esse é o período do crescimento 

e desenvolvimento urbano na área. Um caso distinto dos demais é a correspondência 

existente entre os Anos 2000 (2005 – 2016) com a categoria Eventos Meteorológicos. 

Na pauta do jornal surge fortemente o tema pela conotação que recebe da ciência e 

na mídia nesse período, coisa que não acontecia com tanta intensidade nos anos 

anteriores.  

Na Figura 16, os anos 70 e 80 são os que apresentam maior afinidade com a 

categoria das políticas públicas, sendo o período identificado nas análises qualitativas 

como o que apresenta as intervenções do estado para o desenvolvimento urbano e já 

a construção das bases das atividades turísticas.  

Os anos 50 e 70 são os que apresentam menor associação a uma única 

categoria, estando posicionas nas coordenadas mais distantes.  

Pode-se visualizar a diferença do comportamento das publicações do início do 

período do estudo (Anos 50 e 60) para o final do estudo (Anos 2000), que eram com 

foco no uso e forma de ocupação e posteriormente foram dedicadas as noticias de 

eventos meteorologicos.  

      As principais subcategorias que tiveram maior número de ocorrências por ano 

de estudo estão associadas nos anos 50 e 60. As notícias sobre recreação e venda 

de terreno, nos anos 70, período em que ocorre a maior concentração de publicações, 

as subcategorias identificadas foram investimentos na infraestrutura, venda de terreno 

e construções. Para os anos 80, as publicações foram com relação a destruição e 

eventos.  

  Destacamos que os registros encontrados no jornal com tema eventos 

meteorológicos e marinhos são evidenciados nos anos 2000. Esse período revela a 

atenção que passa a ser atribuída ao tema nos jornais. O estudo dos usos revela a 

vocação para o lazer, recreação e prática de esporte que a praia sempre teve para o 

natalense. Isso implica dizer que qualquer intervenção urbanística e paisagística 

precisa levar em consideração o jogo de vôlei que acontece há muitos anos, o futebol, 

e até mesmo, a pratica de surf.    
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  As pressões socioeconômicas revelam as mudanças dos casebres para casa 

de alvenaria na década de 60 e, posteriormente, a substituição das casas de veraneio 

por residências com a elevação no preço da terra. Nas políticas públicas viajamos na 

memória das ações do Estado, que transformou de modo estratégico a área para 

receber a economia do turismo. 

Nos registros do jornal, na categoria dos eventos meteorológicos pode-se dizer 

que existe dois períodos de maior registro no universo analisado, são notificações no 

primeiro semestre, quase sempre no mês de maio e outra no segundo semestre, com 

notificações no mês de julho. Ainda existem outras notificações que aparecem de 

modo aleatório nos demais meses e anos.  

Ao analisar as imagens de satélite e cartas sinóticas tem-se que Distúrbios 

ondulatórios de leste (DOl) estão presentes nos dias que foram notificados com 

destaque para eventos de precipitação. Com exceção para o dia 14/03/2014 que há 

ocorrência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).   
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4. CONCLUSÕES FINAIS 

 

De acordo com os objetivos propostos e a metodologia aplicada, chegou-se às 

seguintes conclusões sobre o processo erosivo na Praia de Ponte Negra:  

A destruição das feições costeira foi agravante na erosão local. A fixação dos 

sedimentos por meio da pavimentação foi agravante para o balanço sedimentar 

negativo. 

Na comparação das classes, a feição faixa de praia aparece reduzida, isso 

deve-se ao balanço sedimentar negativo que diminui as áreas dos compartimentos da 

praia. 

A avaliação realizada por meio do sensoriamento remoto metereológico e de 

recursos naturais é eficaz para estudos em Zona Costeira;  

A variável precipitação tem uma avaliação limitada pela inexistência de dados 

referente ao período de dados disponíveis do balanço sedimentar. Mas para o período 

analisado a precipitação é também responsável pela erosão costeira; 

Maré e precipitação tem comportamento semelhante quanto a atuação na 

modelagem da feição costeira para o período analisado.  

Com a valorização do preço da terra, implementação de políticas 

exclusivamente direcionadas ao turismo e ocupação sem gestão integrada, alterou 

as feições pretéritas que foram imobilizadas pela pavimentação de acessos e a 

construção de casas, pousadas, restaurantes e hotéis. 

O jornal é uma fonte de dados que possibilita conhecer melhor a área de 

estudos e identificar o perfil de ocupação. Também identificar as intervenções do 

Estado no território e ainda encontrar registros dos fenômenos naturais que muitas das 

vezes não são registrados pela ausência de um monitoramento constante das áreas 

litorais do Brasil. 

A análise de correspondência revela que os anos 2000 estão em lado oposto 

aos outros períodos do estudo, identificando que este período tem comportamento 

distinto dos demais, ou seja, existe uma heterogeneidade entres os períodos em 

estudo, sendo da década de 50 a década de 80 um período com homogeneidade com 

relação ao padrão de matérias publicadas. 

Os eventos de precipitação que tem destaque na mídia e apresentam 

associação com a área de estudo apresentam relação com a ocorrência dos Distúrbios 

Ondulatórios de Leste (DOl). 
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Por fim, é possível inferir que a as modificações das feições ao longo do período 

tende a ser a variável de maior importância para as modificações morfológicas. 

Ficando claro que qualquer intervenção na área precisa ser bem planejada para evitar 

mais desequilíbrio no sistema costeiro. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



112 
 

 

“Natal é uma cidade em diálogo com o mar. 
Certamente, o mar é seu amante e lhe 
oferece, dia após dia, virtude e presentes 

preciosos e apreciados: a brisa, o afago da 
temperatura das águas, a claridade dos 
verdes e azuis marinhos…” 

Diógenes da Cunha Lima 
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Anexos: 

 

Tabela 1: Registros encontrados no jornal – período de 44 anos. 

ANO PERÍODO REGISTROS ANO REGISTROS 

1950 24 MAR - 31 DEZ 7 1950 7 

1951 01 MAIO - 30 DEZ 11 1951 11 

1952 
03 JAN - 29 JUN 10 

1952 
21 02 JUL - 31 DEZ 11 

1953 
01 JAN - 28 JUN 11 

1953 
91 01 JUL - 31 DEZ 80 

1954 
01 JAN - 29 JUN 11 

1954 
12 01 JUL - 31 DEZ 1 

1955 
01 JAN - 29 JUN 14 

1955 
37 01 JUL - 31 DEZ 23 

1956 01 JAN - 29 JUN 0 1956 0 

1957 
03 JAN - 30 ABR 0 

1957 
7 01 MAI- 31 AGO 7 

1958 01 JUL - 31 DEZ 21 1958 21 

1959 
01 JAN - 30 ABR 9 

1959 
35 01 SET - 31 DEZ 26 

1960 
03 JAN - 29 JUN 15 

1960 
48 01 JUL - 31 DEZ 33 

1961 
03 JAN - 29 JUN 41 

1961 
98 01 JUL - 31 DEZ 57 

1962 01 JUL - 31 DEZ 25 1962 25 

1963 02 JUL - 31 DEZ 21 1963 21 

1964 
03 JAN - 28 JUN 24 

1964 
55 01 JUL - 31 DEZ 31 

1965 
03 JAN - 29 JUL 62 

1965 
125 01 JUL - 31 DEZ 63 

1966 
01 JAN - 29 JUN 98 

1966 
188 01 JUL - 30 DEZ 90 

1967 

01 JAN - 30 ABR 65 

1967 

408 

01 MAI - 31 AGO 167 

01 SET - 31 DEZ 176 

1968 

03 JAN - 30 ABR 64 

1968 

168 

01 MAI - 31 AGO 43 

01 SET - 31 DEZ 61 

1969 

01 JAN - 30 ABR 42 

1969 

134 

01 MAI - 31 AGO 35 

01 SET - 31 DEZ 57 

1970 

01 MAR - 30 ABR 21 

1970 

120 

01 MAI - 30 JUN 31 

01 JUL - 30 AGO 21 

01 SET - 31 OUT 16 
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01 NOV - 31 DEZ 31 

1971 

01 JAN - 28 FEV 59 

1971 

127 

02 MAR - 30 ABR 15 

01 MAI - 30 JUN 20 

01 JUL - 31 AGO 0 

01 SET -03 OUT 12 

02 NOV - 31 DEZ 21 

1972 

01 JAN - 30 ABR 62 

1972 

152 

03 MAI - 31 AGO 56 

01 SET - DEZ 34 

1973 

3 JAN - 29 ABR 121 

1973 

214 

MAI - AGO 46 

SET - DEZ 47 

1974 

JAN - ABR 65 

1974 

138 

01 MAI - 31 AGO 24 

SET - DEZ 49 

1975 

JAN - MAR 77 

1975 

350 

ABR - JUN 31 

JUL - SET 61 

OUT - DEZ 181 

1976 

JAN - FEV 110 

1976 

502 

MAR - ABR 53 

01 MAI - 30 JUN 89 

01 JUL - 31 AGO 75 

SET - OUT 85 

02 NOV - 31 DEZ 90 

1977 

JAN - FEV 44 

1977 

1153 

MAR - ABR 155 

MAI - JUN 224 

JUL - AGO 253 

SET - OUT 224 

NOV 253 

1978 

JAN - FEV 233 

1978 

1059 

MAR - ABR 264 

MAI - JUN 141 

JUL - AGO 0 

SET - OUT 193 

NOV - DEZ 228 

1979 

JAN - FEV 0 

1979 

1088 

MAR - ABR 198 

MAI - JUN 101 

JUL - AGO 149 

SET - OUT 167 

NOV - DEZ 473 

1980 JAN - FEV 392 1980 1662 



116 
 

 

MAR - ABR 412 

MAI - JUN 0 

JUL - AGO 328 

SET - OUT 323 

NOV - DEZ 207 

1986 

JAN - MAR 342 

1986 1420 
 ABR - JUN 282 

JUL - SET 302 

OUT - DEZ 494 

1987 

JAN - FEV 196 

1987 1559 

MAR - ABR 168 

MAI - JUN 366 

JUL - AGO 269 

SET - OUT 267 

NOV - DEZ 293 

2005 - 
2016 

JAN 2005 - MAR 
2016 

4428 
2005 - 
2016 4428 

      TOTAL 15484 

 

 

 

Tabela 2: registro do jornal classificado por categoria 

● PRESSÕES SOCIOECONÔMICAS  

DATA CONTEÚDO REGISTRO DO JORNAL 

 1950 até 1987  

19/08/1950 Instalação de serviços de saúde 

 
14/01/1953 Venda de terrenos para 

chácaras e vacarias  
14/08/1953 Venda de terreno de veraneio 

prox. A descida para praia. 
*se repete nos demais 

exemplares. 

 

15/09/1953 Novas instalações do campo de 
pouso em PN 

 
10/07/1955 Terreno para vender em 100X 

sem entrada e sem juros na 
PPN  

23/11/1955 Usos da praia e falta de 
veranistas nos lotes já 

vendidos... Estão esperando a 
valorização dos terrenos.  

 

01/01/1956 Venda dos terrenos com 
facilidades 
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19/01/1957 Venda de casas em Ponta 
Negra  

14/05/1957 Reclamação de direito de posse 
de terra dos pescadores 

 
21/09/1958 Várias vendas de terrenos em 

Ponta Negra 

 
07/08/1960 Venda de terreno com estrada 

na porta 
 

19/01/1961 Várias vendas de terrenos. 

 
21/11/1962 Venda de loteamentos em 

Ponta Negra. 

 
14/09/1963 Venda de terrenos em Ponta 

Negra 

 
31/01/1965 Aluguel de Casa 

 
10/02/1965 Venda de terrenos 

 
04/03/1966 Venda de terrenos 

 
08/01/1967 Venda de terrenos. 

 
04/01/1968 Venda de terrenos. 

 
22/05/1969 Venda de terrenos 
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19/06/1969 Construção do Balneário do 
SESC, em ponta negra. 

 
19/03/1970 Venda de terrenos. 

 
04.06.1971 Nova boate em Ponta Negra 

 
01.02.1973 Venda de terreno em Ponta 

Negra 

 
23.02.1973 Venda de terreno em Ponta 

Negra 

 
03.03.1973 Valorização das casas de 

temporada 
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12.04.1973 Construção de Hotel na orla de 
Ponta Negra 

 
09.05.1973 Venda de terrenos  

 
04.06.1973 Inauguração de Boate em Ponta 

Negra 

 
10.06.1973 Aluguel de casa  

 
19.01.1974 Escritura de terreno para a 

construção de Hotel/Motel por 
parte da EMPROTURN 

 
28.01.1974 O navio Português “Funchal” faz 

passagem por natal com 400 
turistas europeus e brasileiros. 

 

01.09.1974 Venda de terreno 

 
31.10.1974 Casa de veraneio para aluguel 

 
20.11.1974 Venda de terreno 

 
26.11.1974 Arrematação de Lote 

 
22.12.1974 Casa de temporada para 

aluguel  

10.01.1975 Empresa de turismo constroem 
chales para aluguel na costa 

litorânea do RN, incluindo Ponta 
negra. 

 



120 
 

 

17.01.1975 Casa de veraneio a venda 

 
24.01.1975 Venda de terreno 

 
27.02.1975 Venda de casa  

 
08.04.1975 Venda de casa 

 
22.05.1975 Substituição das casas de 

veraneio por casa de moradia 

 
18.06.1975 Venda de terreno 

 
22.06.1975 Venda de terreno 

 
04.07.1975 Venda de terreno  

 
10.07.1975 Venda de casa 

 
21.09.1975 Venda de terreno na orla 

marítima 

 
29.04.1976 Venda de terreno  

 
04.05.1976 Venda de terreno  

 
24.06.1976 Venda de terreno 

 
12.10.1976 Venda de terreno 

 
16.10.1976 Venda de terreno 

 
30.10.1976 Venda de terrenos 

 
27.01.1977 Venda de terreno 
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02.03.1977 Venda de casa 

 
06.03.1977 Venda de terreno 

 
09.09.1977 Construção de novos hotéis 

 
10.12.1977 Construção de casas em Ponta 

negra, sem cuidar da 
infraestrutura 

 
10.01.1978 Terrenos a venda 

 
15.01.1978 Venda de terreno 

 
18.01.1978 Venda de terreno 

 
24.12.1978 Venda de terreno   
06.05.1979 Venda de terreno  
06.01.1980 Venda de terreno 

 
22.01.1980 Venda de terreno 

 
27.01.1980 Venda de terreno 

 
12.02.1980 Venda de terreno  

 
02.03.1980 Venda de casa 

 
02.03.1980 Venda de terreno  
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01.07.1980 Venda de casa  

 
10.08.1980 Venda de terrenos  

 
01/1987 Terreno em Ponta Negra à 

venda  

01/1987 Terreno em Ponta Negra à 
venda  

01/1987 Terreno em Ponta Negra à 
venda 

 
10/03/1987 Várias vendas de imóveis  

 
29/01/2010 Construção de mais hotéis em 

PN 

 

 
● SERVIÇOS AMBIENTAIS E IMPACTOS 

24/05/1952 Dunas vegetadas e belezas 
naturais 

 
25/12/1952 Proteção da flora nas dunas e 

denuncia da destruição da fauna 
por caçadores.  

 
06/12/1953 Desenvolvimento espacial e 

segregação. Falta de água. 
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21/12/1954 Uso de carros na praia de PN 
causa acidente  

18/01/1955 A beleza da praia: dunas e as 
areais soltas (informação de 
sedimento e geomorfologia) 

 
11/02/1956 Protesto contra o governador por 

latifúndio em Ponta Negra  

 
31/07/1965 Mudança na paisagem, troca de 

casebres por casas modernas. 

 
12/11/1965 Proibição de veículos na faixa de 

praia. 

 
28/01/1966 Destruição das dunas do Tirol até 

Ponta Negra, representando 
perigo de erosão e até de 

soterramento. 
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29.12.1971 Reivindicação de melhores de 
infraestrutura na cidade, 

contemplando a pavimentação da 
orla marítima de areia Preta a 

ponta Negra 

 
15.01.1972 Ponta Negra a praia campeã de 

sujeira 

 
14.07.1972 Secretaria de Serviços Urbanos 

da Prefeitura deposita lixo todos 
os dias em Ponta Negra e no 

Baldo 

 
08.02.1973 Relato dos veranistas de 

abandono da praia de Ponta 
Negra 

 
27.02.1973 Ponta Negra já era, a descoberta 

da Lagoa do Bonfim. 

 
08.01.1975 Devastação da vegetação na 

região próxima ao morro do 
careca 
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01.02.1975 Circulação de veículos pela areia 
da praia de forma ilegal 

 
04.11.1978 Insuficiência de abastecimento de 

água potável 

 
08.11.1978 Irregularidade da coleta de lixo 

 
18.11.1978 Falta de urbanização da praia 

 
10.12.1978 Continua ineficaz no recolhimento 

do lixo e causa reclamação dos 
veranistas 

 
12.12.1978 Surge um novo lixão como cartão 

postal a caminho da Praia de 
Ponta Negra causado pelos 

próprios moradores  

 
07.03.1979 Problemas ecológicos na praia 

 
14.09.1980 Problemas de insegurança na 

praia afasta turistas   

 
23.12.1980 Turistas de estados próximos 

reclamam da falta de 
infraestrutura encontrada na 

praia.  
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01/01/1986 Retirada de areia do morro 

 
19/01/1986 Pedido da proibição de descida 

de ônibus para praia 

 
09/04/1986 Reclamação por falta de 

transporte 

 
07/02/1987 Denuncia de falta de urbanização. 

Falta de controle nas vagas para 
ônibus e carro de acesso a praia. 

 
01/03/1987 Desmatamento da orla e do morro 

de Ponta Negra 

 
05/06/1987 Demolição de construção irregular 

que impedia aceso a praia 

 
23/08/1987  Destruição do morro do careca 

devido as correrias duna abaixo 

 
19/11/2008 Ordenamento da orla está parado 

 



127 
 

 

14/06/2009 Calçadão sem manutenção e com 
crateras  

 
07/11/2009 Falta de manutenção no 

calçadão, fragilidade do calçadão 

 
25/05/2010 Abandono no uso da praia devido 

a má fama 

 
22/04/2012 Destruição afasta turistas 

 
13/07/2012 Interdição de partes do calçadão 

para os pedestres 

 
16/07/2012 Destruição do calçadão e rede da 

CAERN 

 
21/07/2012 Banhistas vão menos a praia 

defino destruição 

 
22/12/2013 Fracasso em tentar subir as 

jangadas nas rampas novas 
 

28/12/2013 Sem fogos no réveillon devido as 
obras na orla 

 
14/10/2014 Pedras soltas do enrocamento 

 
21/12/2014 Queixas sobre as obras 

incompletas e insetos no 
enrocamento 

 

 
● POLÍTICAS PÚBLICAS 

02/07/1952 Primeiro estudo pedológico da 
região 
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30/12/1952 Assistência a filhos dos 
pescadores da praia 

 
04/02/1953 Vereador Gentil Ferreira fala da 

construção do acesso a Ponta 
Negra  

14/10/1953 Instalação de luz elétrica na PPN 

 
27/10/1954 Ministério da agricultura promete 

embarcações modernas para 
pescadores 

 

29/09/1955 Reclamações por uma gestão do 
litoral natalense (PPN)  

10/01/1960 Isenção de impostos por 10 para 
moradores com construção até 

31/12/1961 

 
07/02/1960 Única que conta com rede 

elétrica, apesar de distante do 
centro da cidade 

 
28/02/1960 Pavimentação do trecho de 

ligação BR - Ponta Negra 
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01/07/1960 
 

Delimitação de terreno da M. 
Martins e CIA, sociedade 

comercial 

 
03/01/1961 Criação de linha de ônibus Natal-

Ponta Negra 

 
25/12/1962 Serviços pelo D.E.E.R 

 
02/12/1964 Proibição de venda de bebidas 

alcoólicas na Praia de Ponta 
Negra 

 
05/02/1965 Pavimentação da rodovia - Ponta 

Negra a Pirangi 
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09/07/1965 Conclusão de perfuração de 
poços. 

 
26/11/1965 Instalação de um alimentador de 

corrente elétrica. 

 
22/10/1966 Criação de novas linhas de 

ônibus na cidade, incluindo linha 
para ponta negra. 

 
16/10/1969 Resolução para o problema de 

distribuição d’agua. 
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28.09.1971 É preciso um guarda na praia de 
ponta negra...pelo menos para 

orientar o estacionamento 

 
15.06.1972 Nova urbanização em Pirangi e 

Ponta Negra gera amplitude e 
facilidade de locomoção 

 
06.07.1972 Ponta Negra passa a estar nas 

delimitações da área urbana de 
Natal 

 
11.07.1973 Plano turístico litoral do governo 

do RN inclui Ponta Negra  

 
12.12.1973 Plano de expansão de 

emergência pela TELERN 

 
15.01.1974 Fiscalização da polícia contra 

jogos de futebol na praia 
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09.02.1974 Transporte público  

 
20.07.1974 Serviço de melhoramento no 

sistema de distribuição da 
COSERN 

 
26.07.1974 Estudos de viabilidade da estrada 

que liga a BR101 a praia de 
Ponta Negra 

 
11.08.1974 Instalação de serviço 

odontológico na Villa de Ponta 
Negra pela secretaria de saúde 

 
24.09.1974 Eletrificação da estrada Natal-

Ponta Negra pela COSERN 

 
29.09.1974 Liberação de recurso para a 

construção da estrada para a 
Praia de Ponta Negra. Sendo 

primeiramente de paralelepípedo 
e posterior em asfalto. 
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13.10.1974 Eletrificação da estrada Natal-
Ponta Negra 

 
17.10.1974 A pavimentação da estrada que 

liga BR101 à Praia de Ponta 
Negra se dará após a conclusão 

do viaduto 
 

31.10.1974 Obras de estrada de acesso a 
Praia de Ponta Negra continuam 

sem perspectiva  
 

07.12.1974 Posto do Correio a ser instalado 

 
12.01.1975 Início da pavimentação em asfalto 

da estrada de acesso a praia de 
Ponta Negra 

 
14.01.1975 Questionamento dos moradores e 

veranistas sobre a extensão da 
estrada de acesso da praia que 

está sendo construída. 

 
22.01.1975 Primeira etapa concluída da 

estrada de acesso à praia de 
Ponta Negra 

 
26.01.1975 Instalação na iluminação da 

estrada de Ponta Negra 

 
04.05.1975 Serviço de melhoramento no 

sistema de distribuição da 
COSERN 
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22.05.1975 Projeto Rondon será implantado 
em Ponta Negra 

 
13.06.1975 Projeto residencial de Ponta 

Negra está em fase de 
elaboração, respeitando as linhas 

do plano diretor da capital  
 

03.07.1975 Negociação de terreno para 
construção de casas residenciais  

 
15.08.1975 Prazo para o inicio da construção 

do conjunto residencial em Ponta 
Negra 

 
13.12.1975 Perfuração de novos poços pela 

caern 

 
01.01.1976 Prazo de implementação dos 

trabalhos de asfaltamento da 
estrada de acesso a Ponta negra 

 
14.03.1976 Novas linhas a serem instaladas 

pela TELERN 

 
16.06.1976 Apelo ao abandono na Vila de 

Ponta Negra 

 
10.03.1977 Proposta de padronização das 

barracas localizadas na orla  

 
13.05.1977 Inicia o funcionamento de novos 

telefones  

 



135 
 

 

18.05.1977 Utilização do plano diretor em 
áreas de dunas 

 
20.05.1977 Implantação de adutoras pela 

CAERN 

 
31.05.1977 Aprovação de modelo de 

padronização das barracas da 
orla 

 
30.08.1977 Tentativa de ordenamento da 

praia 

 
23.11.1977 Estudos demonstraram a 

necessidade imediata de 
preservação da área constituída 

de dunas... 

 
26.11.1978 Órgãos oficiais se reúnem para 

consolidar Ponta Negra como 
polo turístico da região, assim 

precisa melhorar a infraestrutura 
em caráter urbanístico.   

06.12.1978 Área denominada como morro do 
careca e Alagamar passam de 
domínio do estado a serem de 

domínio da união federal - 
Ministério da Aeronáutica  
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19.11.1979 Instalação pela prefeitura de 
placas de identificação instaladas 

pela extensão da praia  

02.11.1980 Os suportes nas barracas da 
praia de ponta negra não passam 

de intenções   

 
30/01/1986 Projeto de Lei da Zona Especial 

de Turismo 

 
20/08/1986 Pedido de ordenamento e 

organização do estado de 
calamidade das barracas na PPN 

 
01/1987 Calçamento de ruas em Ponta 

Negra 

 
24/01/1987 Determinou a demolição de varias 

construções irregulares, inclusive 
de um muro que avançava para a 

rua, em Ponta Negra 

 
11/02/1987 Pavimentação de ruas 

 
22/02/1987 Lual tradicional em Ponta Negra 

 
01/03/1987 Criação de acessos e praças na 

orla devido ao turismo 
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14/03/1987 Falta de segurança pública na 
praia 

 
28/06/1987 Elaboração de legislação para 

preservação das dunas 

 
02/07/1987 Pesquisa com os frequentadores 

da praia sobre a substituição das 
barracas por um sistema mais 

moderno de atendimento 

 
27/08/1987 Projeto de urbanização da praia 

com área de lazer, 
estacionamento, etc 

 
30/10/2008 Recuperação do calçadão 

 
14/11/2009 Protesto contra instalação de 

emissário  

 
15/03/2010 Projeto de emissário submarino 

 
14/07/2012 Decreto de calamidade 9.744,  

 
21/07/2012 Barreira de areia e sacos com 

sedimentos da praia. Modificação 
da paisagem 
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16/08/2012 Audiência publica MP 

 
12/10/2012 Prorrogado estado de calamidade 

Decreto 9.819 

 
09/11/2012 Laudo Pericial entregue a 

Prefeitura (realizado por 
professores da UFRN) 

 
20/03/2013 Mais 90 dias do decreto de 

estado de calamidade em PN 

 
06/04/2013 17,6 milhões liberados pelo Min. 

da Integração para recuperação 
da praia  

27/05/2013 Prefeitura apresenta projeto de 
recuperação da praia 

 
18/06/2013 Prorrogado o estado de 

emergência  
 

09/08/2013 7 pontos isolados pela defesa civil 

 
27/11/2013 Consultoria CB&I aponta erros na 

obra de enrocamento e sugere 
engorda 

 
14/01/2014 Retirada das vagas de 

estacionamento para enlarguecer  
o calçadão 

 
23/08/2014 Termo de referência para estudos 

de  PPN 

 
28/10/2014 Irregularidades na obra de 

enrocamento 

 
05/11/2014 Representante da Collier explica o 

enrocamento e Luis Parente visita 
as obras  

14/11/2014 Audiência pública para discutir 
ordenamento 

 
18/01/2015 Obra definitiva só em 2018 
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19/01/2015 Determina manutenção do 
enrocamento 

 
26/03/2015 Novo laudo da Prefeitura sobre o 

enrocamento 

 
21/05/2015 Estudos na praia - empresa Tetra 

Tech 

 
22/08/2015 Protesto na orla devido 

apreensão de mercadorias 

 
13/01/2016 Regras para uso da orla 

(comerciantes) 
 

 
● DIFERENTES USOS E FORMAS DE OCUPAÇÃO 

28/10/1950 Condições de acesso à praia de 
Ponta Negra e o uso por 

veranistas 

 
31/10/1950 Um dos locais para recreação  

 
12/01/1952 Veraneio na praia de PN 

 
31/10/1952 Uso para recreação no clube luso-

brasileiro 

 
19/04/1953  Romaria até PN  
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21/05/1953 Crônica da práticas de pesca para 
sobrevivência e para os ricos 

como esporte 

 
 

16/03/1954 Cursos no patronado de PN 
*se repete em vários anos 

 
03/08/1954 PPN uma praia residencial  
05/09/1954 “Pique-nique” em PN 

 
20/01/1957 Prática de esporte na Praia de 

Ponta Negra 

 
05/05/1957 Lugar de recreação 

 
27/07/1957 Recreação do Encontro Nacional 

da juventude agrária em Ponta 
Negra 

 
16/01/1960 Serenata em homenagem a 

Câmara Cascudo, com cortejo 
pelas residências de veranistas 
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23/12/1960 Turismo - Excursão de 
concluintes de Currais Novos 

 
24/11/1961 Campeonato de vôlei 

 
13/09/1962 Grande procura no veraneio. 

 
13/09/1962 Recreação - Intinerário do 

Comando da Esperança finaliza 
na Praia de de PN. 

 
06/12/1964 Veraneio e uso medicinal 
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11/12/1964 Esporte na praia de Ponta Negra 

 
12/01/1965 Recreação - Banho de mar para 

os Bispos reunidos em em um 
Encontro Regional. 

 
30/01/1965 Recreação - Campeonato de 

Pesca 

 
04/12/1965 Praia utilizada pela burguesia. 

 
20/01/1967 Recreação - Torneio de Pesca 

 
06/09/1968 Praia frequentada pela população 

rica . 
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19.12.1971 Ponta Negra como uma das 
praias bastante procurada pelos 

jovens 

 
27.02.1972 Os gringos dizem  que o mar 

natalense é sujo, que as praias 
não prestam para mergulho 

(muitas pedras), com exceção de 
Ponta Negra 

 
04.05.1972 Caminhada na praia  

 
10.01.1974 Excursão turística por Ponta 

negra 

 
11.10.1974 Programação Dia das Criança, 

com passeio pela orla  
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20.10.1974 Os veranistas não encontram 
mais uma praia deserta, caminhos 
com estradas tumultuadas e pequi 
niques são a coisa mais natural.  

 
22.10.1974 Visual da praia como fonte de 

inspiração para reuniões e 
encontros   

24.10.1974 II Congresso de Odontologia do 
RN, promove passeio pela praia 

de Ponta Negra 
 

27.10.1974 A população se cansa das boites 
na estrada de Ponta Negra, busca 

bares mais calmos no Centro. 
Posteriormente se estendendo 

para a orla marítima. 
 

31.12.1974 Ponta Negra não é mais uma 
praia tranquila. Ir à praia ao 

domingo é uma tortura 

 
26.06.1975 Valorização de terrenos e casas 

apos o inicio dos conjuntos 
residencias na região  

 
03.08.1975 Excursão turística por Ponta 

negra 

 
09.02.1977 Documentário turístico filmado 

pela agência nacional sobre o 
nordeste brasileiro 
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9.10.1977 Promovendo  o esqui no morro 
como forma de lazer 

 
20.01.1978 Sofisticação do veraneio 

 
09.02.1978 Transtornos gerados durante o 

carnaval  

 
20.01.1978 Sofisticação do veraneio 

 
09.02.1978 Transtornos gerados durante o 

carnaval  

 
23.04.1978 II Gincana Maripesca 

 
23.09.1979 Abertura do verão  

 
01.12.1979 Atividades no morro do careca  

 
07.09.1980 Infraestrutura das praias do litoral 

sul, a partir de Ponta Negra. 

 
23/01/1986 Voleibol e futebol na praia 
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20/04/1986 Campeonato de Iate na PPN 

 
05/06/1986 Travessia em Ponta Negra - III 

Triathion Riachuelo 

 
14/12/1986 Subida e descida do morro, 

frequentada por turistas 

 
18/12/1986 Festival de verão em PPN 

 
01/1987 O carnaval também acontecia em 

bairros periféricos como Ponta 
negra 

 
22/01/1987 Carlos Eduardo lamenta não ter 

condições de se construir campos 
paralelos em ponta Negra... em 

outras praias o ventos está muito 
forte, Ponta Negra é mais 

tranquila 

 
11/06/2009 Campeonato de surf etapa Natal 

 
22/09/2009 Campeonato de surf 
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29/10/2009 Circuito de bodyboarding 

 
12/02/2010 Campeonato de surf 

 
28/11/2010 Escritório na praia, comercio 

informal  

 
22/03/2011 Campeonato de surf 

 
11/08/2011 Maratona aquática na PPN 

 
27/10/2011 Campeonato de surf 

 
16/06/2012 Evento de caminhada esportiva 

na praia 

 
02/05/2013 Campeonato de surf 

 
27/09/2013 Campeonato de surf 

 
28/03/2014 esporte nauticos/ stand up 

 
24/05/2015 Esportes náuticos  

 
13/10/2015 Surf em Ponta Negra 

 
19/02/2016 uso do calçadão para 

apresentações 
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● EVENTOS METEOROLÓGICOS E MARINHOS  

16/05/1965 Risco de desabamento de 
casebres em Ponta Negra, devido 

a correnteza da chuva.  

 
27.04.1973 Abalo císmico sentido em Ponta 

Negra 

 
15.06.1973 Erosão de via de acesso a vila 

causada por chuva  

 
20.01.1974 Chuvas atrapalham os planos dos 

veranistas de Ponta Negra 
durante o fim de semana  

16.03.1974 Alagamento aos acessos de 
Ponta Negra 

 
30.03.1977 Preservação ecológica de arvores 

nativas no conjunto habitacional 
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09/07/2008 calçadão se deteriorando 

 
09/07/2012 Água da chuva abre cratera no 

inicio do calçadão (sentido norte) 

 
29/10/2011 Marés muito altas e assusta 

população 

 
26/01/2012 Destruição das bases do 

quiosque 15 

 
05/03/2012 Maré alta destrói escadaria em 

PN 

 
08/03/2012 Maré de 2.6 adia inicio da obras 

 
09/05/2012 Marés altas destroem o calçadão  

 
06/07/2012 Chuvas e marés altas resultam e 

mais destruição no calçadão  

 
13/07/2012 Chuva intensa 

 
02/08/2012 Maré de 2.5, destruição do 

calçadão e diminuição da 
quantidade de turistas 

 
12/08/2012 Orla expõe marcas no calçadão 

 
27/04/2013 Obra é interrompida pela maré 

cheia 

 
13/06/2013 3 dias consecutivos de chuvas em 

Natal 
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12/01/2014 Mar avança e tende a piorar 

 
14/03/2014 Chove 136mm em Natal (ZCIT) 

 
15/06/2014 Chuva arrasta sedimentos e 

entulho para o calçadão  
26/03/2015 Formação de falésia no morro do 

careca 

 
08/07/2015 Erosão costeira em áreas sem 

enrocamento 

 
 

 

 

 

 

 


