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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo realizar um levantamento do referencial bibliográfico existente sobre o 

termo falésias, bem como apresentar estas feições geomorfológicas no âmbito do estado do Rio Grande 

do Norte (RN), Nordeste do Brasil. Foi realizada uma pesquisa em dicionários de termos técnicos de 

geografia, geologia e geomorfologia, textos de referência, entre outras fontes, visando reunir um conjunto 

de informações sobre este conceito. Apresentamos a definição de diversos autores para o termo falésias 

como AB’SÁBER (1975), CHRISTOFOLETTI (1980), JATOBÁ e LINS (1998), SUGUIO (1998), 

SUERTEGARAY (2003), GUERRA (2011), MUEHE (2008), entre outros. Foi realizada uma pesquisa em 

diversos trabalhos sobre o litoral norte-rio-grandense permitindo a reunião de muitas informações 

relevantes para a caracterização das falésias no Rio Grande do Norte. A importância deste trabalho é 

justificada pelo fato de o conhecimento da dinâmica do ambiente costeiro e o planejamento aplicado a 

essa área serem imprescindíveis para preservar feições geomorfológicas tão belas, bem como evitar 

prejuízos socioeconômicos. 
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Introdução 

O litoral do estado do Rio Grande do Norte (RN), Nordeste do Brasil, compreende uma faixa de 410 km 

de extensão voltados para o Oceano Atlântico, distribuídos no território de 23 municípios. Possui 

diversidade significativa de ambientes importantes do ponto de vista ecológico (WICANDER e MONROE, 

2011, p. 368), muitos deles extremamente frágeis, com acentuado processo de degradação gerado pela 

crescente ocupação desse espaço, como recifes, corais, praias, manguezais, campos de dunas, falésias, 

baías, estuários, planícies intermarés, etc (MUEHE e NICOLODI, 2008, p. 15). 

Algumas curiosidades sobre o litoral brasileiro que se dão no território do Rio Grande do Norte: a Ponta 

do Calcanhar, situada no município de Touros, marca a ocorrência de uma mudança brusca da direção 

do litoral brasileiro, desde o Rio de Janeiro o litoral segue a direção Sul-Norte, mas a partir da Ponta do 



Calcanhar, no município de Touros/RN, até Belém/PA há uma mudança brusca da direção Sul-Norte 

para Leste-Oeste; o Cabo de São Roque, situado no município de Maxaranguape, é o ponto brasileiro 

mais próximo do continente africano.  

Segundo VITAL et al (2006), a direção preferencial da linha de costa do litoral norte-rio-grandense é 

utilizada para compartimentar este ambiente em dois setores distintos, litoral Oriental e litoral 

Setentrional. Os setores possuem peculiaridades climáticas e tectônicas que influenciam os elementos 

modeladores do litoral norte-rio-grandense. 

As falésias são uma das feições existentes no litoral do estado do Rio Grande do Norte, possuem 

representação tanto no litoral Oriental como no litoral Setentrional. Juntamente com as dunas, praias, 

recifes e outros ambientes compõem a paisagem costeira do estado, contribuindo para a configuração de 

uma beleza cênico-paisagística ímpar que atrai turistas de todas as partes do mundo, elevando a receita 

do estado e dos municípios. 

Metodologia 

Para elaborar o presente artigo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental como também a 

pesquisa de campo, necessária para subsidiar e confrontar os aspectos teóricos estudados e 

investigados. A pesquisa bibliográfica é importante, pois, de acordo com GIL (2007, p.44) “é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Já a pesquisa documental, para GIL (2007, p. 45) assemelha-se muito a pesquisa bibliográfica, mas a 

diferença essencial entre elas está na natureza das fontes, pois “enquanto na pesquisa bibliográfica se 

utiliza informações de diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 

materiais que não recebem ainda um tratamento analítico”, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. A pesquisa de campo, segundo GIL (2007, p.53), procura muito 

mais o aprofundamento das questões propostas, procede à observação de fatos e fenômenos 

exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e 

interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando 

compreender e explicar o problema pesquisado. O presente trabalho se propõe a auxiliar estudos mais 

específicos e pontuais sobre o tema apresentado, para tanto reuniu diversas informações sobre os 

aspectos naturais do litoral do Rio Grande do Norte, sobretudo no que diz respeito às falésias, 

verificando e reunindo o pensamento de diversos autores, bem como a ocorrência e descrição destas 

feições no estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. 

 



As Falésias 

Diversos autores definiram o termo falésia, a maior parte das definições dialoga entre si. A intenção de 

apresentar uma série de conceitos elaborados por diversos autores é fornecer um referencial 

bibliográfico sobre o tema, podendo servir de fonte de consulta para outros pesquisadores. 

A definição de falésia utilizada por AB’SÁBER (1975, p. 18) seria um “paredão abrupto, originado pela 

erosão marinha (abrasão) na frente de pontas ou promontórios costeiros”. Ainda sobre as falésias 

AB’SÁBER (2005, p. 5) diz que: 

As falésias ativas no Brasil, por mais estreitas que sejam, recebem o nome de costões e costeiras. 

Nas áreas de tabuleiros da costa oriental do nordeste-leste, as falésias foram talhadas em tempos 

subatuais, existindo hoje, ordinariamente, transformadas em sinuosas falésias fósseis, que recebem 

o nome popular de barreiras regionais, por oposição aos costões e costeiras faixas de terrenos 

granítico-gnáissicos. 

Para CHRISTOFOLETTI (1980, p. 133) as falésias são “um ressalto não coberto pela vegetação, com 

declividades muito acentuadas e de alturas variadas, localizado na linha de contato entre a terra e o 

mar”. Para este autor quando, “em virtude de modificação do nível do mar ou da terra, o mar entra em 

contato com uma escarpa íngreme emersa, estabelecem-se condições para a esculturação de uma 

cadeia de formas”, assim, “o ataque das ondas, na zona intertidal, promove um entalhe de solapamento 

na escarpa, que provoca o desmoronamento da parte cimeira e elaboração da falésia”. O recuo da 

falésia em direção ao continente amplia a superfície erodida pelas ondas, formando os chamados 

terraços de abrasão. A Figura 1 mostra os elementos topográficos básicos das costas escarpadas. 

 
Figura 1: Elementos topográficos básicos de uma costa escarpada. O terraço de abrasão e a falésia são oriundos 

da ação erosiva, enquanto o terraço de construção marinha é deposicional. A praia é a camada de sedimentos 

arenosos, em movimentação ativa. A linha interrompida assinala a declividade inicial, quando a costa começou a 

ser atacada pelas ondas. (Extraído de CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 133). 



O IBGE (1999, p. 81 e 82) define falésia como “escarpa originada pela erosão marinha ou f luvial e ainda 

sob a influência destes agentes, implicando necessariamente na existência de porções continentais 

soerguidas e/ou rebaixamentos eustáticos para sua formação”, também define falésia morta como 

“rebordo costeiro, íngreme ou suavizado, resultante da erosão marinha que não mais está atuando no 

local, devido à formação de uma planície marinha ou fluviomarinha. Paleofalésia”. Ver Figuras 2 e 3. 

 
Figura 2: Falésia. (Extraído de IBGE, 1999, p. 81). 

 
Figura 3: Falésia morta. (Extraído de IBGE, 1999, p. 82). 

 

Complementando a informação do IBGE, JATOBÁ e LINS (1998, p. 124) dizem que a falésia morta ao 

sofrer a ação do tempo perde seus principais traços de escarpa de abrasão, tornando-se uma vertente 

mais ou menos suavizada. 

SUGUIO (1998, p. 331), define falésia como “acantilado de faces abruptas formado pela ação erosiva 

(abrasão) das ondas sobre as rochas”, ele faz a ressalva de que tanto o termo falésia quanto o termo 

precipício não estão necessariamente relacionados a regiões costeiras. Para Suguio op cit quando a 

falésia se encontra em processo de erosão contínua pode-se falar em falésia marinha ativa (viva), 

enquanto que quando cessa a erosão tem-se a falésia marinha inativa (morta). 

SUERTEGARAY (2003, p. 185), define falésia como “uma escarpa costeira abrupta não coberta por 

vegetação que se localiza na linha de contato entre a terra e o mar”, resultante do trabalho erosivo do 

mar, promovendo na base da falésia, através da dinâmica das ondas, um processo de solapamento, que 

normalmente produz grutas de abrasão.  

Como vimos acima algumas definições utilizam a vegetação como um dos elementos para caracterizar 

falésia morta (inativa) ou viva (ativa). A Foto 1 demonstra a existência dos dois tipos de falésias (ativa e 

inativa) em um mesmo trecho do litoral do RN, no município de Tibau do Sul. Podemos analisar que no 

local onde a vegetação conseguiu se fixar e crescer não há mais a ação das ondas e marés, é o que 

ocorre na parte inferior da foto, enquanto que na parte superior vemos a ausência de vegetação na 

falésia, indicando que esse trecho ainda sofre ação dos agentes marinhos. 



 
Foto 1: Falésias de Cacimba, Tibau do Sul/RN. (Foto: Canindé Soares). 

Um exemplo de falésia inativa que teve seus traços de escarpa de abrasão suavizados e apresenta-se 

como uma vertente mais suavizada é a que encontramos na Avenida Getúlio Vargas no Bairro de 

Petrópolis, Natal/RN, apontada pela seta branca na Foto 2. MACEDO (1997, p. 27) diz que algumas 

falésias mortas ou recuadas evidenciam a existência de níveis de erosão marinha mais para o interior da 

faixa costeira em relação aos níveis atuais. Segundo a autora este tipo de falésia mostra-se em vários 

locais do litoral potiguar, porém em menor representatividade em relação às falésias vivas. 

 
Foto 2: Falésia inativa da Av. Getúlio Vargas, Natal/RN. (Foto: Esdras Rebouças). 

Outra obra de referência para definição de feições geomorfológicas é o dicionário de GUERRA e 

GUERRA, este traz sobre falésia as seguintes informações (2011, p. 265):  

Termo usado indistintamente para designar as formas de relevo litorâneo abruptas ou escarpadas 

ou, ainda, desnivelamento de igual aspecto no interior do continente. Deve-se, no entanto, reservá-

lo, exclusivamente, para definir tipo de costa no qual o relevo aparece com fortes abruptos. 



Segundo o CPRM (2008, p. 151) falésias podem ser definidas como: 

escarpas costeiras abruptas não cobertas por vegetação, que se localizam na linha de contato entre 

a terra e o mar, sendo do tipo ativa ou inativa. Elas ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro, 

porém com maior destaque na região Nordeste, especialmente entre os estados do Ceará e da 

Bahia. Em geral, são formadas por arenitos e conglomerados (rochas sedimentares) associadas 

principalmente ao Grupo Barreiras. 

NASCIMENTO (2006, p. 1) defende que as falésias são importantes fontes de sedimentos para estuários 

e praias, o autor ressalta um ponto importante ao dizer que apesar de a maior parte das falésias estarem 

sobre depósitos de sedimentos inconsolidados, apresentando grande susceptibilidade erosiva, também 

encontramos falésias formadas por rochas mais resistentes como o basalto. A diferenciação das falésias 

ao longo do litoral, segundo NASCIMENTO (2006, p. 13), seria dada pela geologia da falésia e pelos 

processos erosivos. 

As Falésias no RN 

Sobre o litoral do Rio Grande do Norte VITAL et al (2006, p. 158) explicam que a subdivisão do litoral do 

RN em dois setores é feita baseada na sua localização geográfica, o setor Oriental tem uma linha de 

costa na direção Norte-Sul, e o setor Setentrional é orientado na direção Este-Oeste, ver Figura 5. Estas 

diferenças na localização implicam em peculiaridades climáticas e tectônicas, que exercem influência no 

regime de direção dos ventos e padrão de circulação oceânica, elementos que modelam o litoral norte-

rio-grandense. 

Tabela 1: Feições predominantes do litoral do RN, adaptado de VITAL et al (2006, p. 158 e 159). 

Litoral Extensão Praias Falésias 

Oriental 166 km (41% do RN) 101 km de praias arenosas 
planas e estreitas 

65 km de falésias 
ativas 

Setentrional 244 hm (59% do RN) 194 km de praias arenosas e 
10 km de praias lamosas 

40 km de falésias 
ativas 

 

Considerando a classificação geomorfológica da linha de costa norte-rio-grandense VITAL et al 

produziram uma série de mapas onde foi subdividida a linha de costa do RN em 52 compartimentos, 

apresentando os seguintes elementos: falésias dos Tabuleiros Costeiros, recifes, campos de dunas, 

praias arenosas e praias lamosas. 



 
Figura 4: Área de estudo – Litoral do Rio Grande do Norte. 

Segundo o IDEMA (2008), os municípios do RN que apresentam a existência de falésias são os 

seguintes: Baía Formosa, Tibau do Sul, Nísia Floresta, Parnamirim (Foto 3), Natal, Maxaranguape, Areia 

Branca e Tibau. De acordo com esta publicação as falésias estão “em alguns pontos da faixa litorânea” 

onde “expõe-se material pertencente ao Grupo Barreiras, formando falésias de até 12 m de altura.”. 

 
Foto 3: Falésias da Barreira do Inferno, Parnamirim/RN. (Foto do autor). 

VITAL et al (2006), além dos municípios citados pelo IDEMA, acrescenta os municípios de Porto do 

Mangue, Touros, Rio do Fogo e Senador Georgino Avelino. O mapa abaixo mostra os municípios com 

falésias identificados pelo IDEMA (em marrom) e os municípios que apenas VITAL informa a ocorrência 

destas feições (em amarelo). 



 
Figura 5: Municípios com ocorrência de falésias no Rio Grande do Norte. 

FREITAS NETO (2005, p. 2067) diz que “uma das feições morfológicas típicas da zona costeira do 

estado do Rio Grande do Norte são as falésias, as quais se constituem em descontinuidades abruptas no 

nível do terreno, formando encostas que podem chegar a 50 m.”.  

Segundo o relatório RADAMBRASIL (1981, p. 315 e 316) o litoral do RN engloba tabuleiros costeiros, 

chapadas, campos de dunas sobrepostas aos tabuleiros costeiros, planícies marinhas e fluviomarinhas 

quaternárias. A faixa litorânea do Rio Grande do Norte tem sua continuidade rompida em alguns trechos 

pela presença de falésias formadas em sedimentos cenozoicos do Grupo Barreiras, que expõem material 

pertencente ao Grupo Barreiras, formando falésias de até 12 metros de altura. 

De acordo com o CPRM (2007, p. 48) “os sedimentos do Grupo Barreiras ocorrem ao longo de uma faixa 

próxima ao litoral potiguar em forma de tabuleiros, por vezes constituindo falésias litorâneas”.  

NUNES (2007, p. 41) dividiu a região metropolitana de Natal em unidades fisiográficas, divididas em 

quatro domínios geo-ambientais, nas quais “os tipos de relevo constituem fatores determinantes de 

definição e caracterização das diversas unidades fisiográficas”, dentre essas unidades aparece o 

Domínio Geo-ambiental Litorâneo-eólico que se divide em falésias, planície de deflação, lagoas 

costeiras, dunas parabólicas recentes e dunas parabólicas sub-recentes. Ainda NUNES (2007, p. 44) diz 

que as falésias aparecem em áreas com rochas da Formação Barreiras (Terciário), solos do tipo 



latossolos amarelo e areias quartzosas marinhas, dinâmica ambiental instável com escoamento d’água 

difuso e drenado, uso atual vegetação nativa, loteamentos e residências. 

Elementos, Processos e Interações para Caracterização das Falésias do RN 

Para CHRISTOFOLETTI (1980, p. 129 e 130) e TEIXEIRA (2009, p. 393), são fatores responsáveis pela 

morfogênese litorânea: geológicos (forma e resistência à erosão), climáticos (ação dos processos físicos, 

químicos e biológicos), fatores bióticos (os organismos podem apresentar consequências erosivas, 

escavando e promovendo a desagregação dos minerais das rochas, ou protetoras e construtivas, 

facilitando a retenção dos sedimentos e acumulando seus detritos), ventos (geração de ondas e 

correntes) e oceanográficos (natureza da água do mar, apresentando variações na salinidade). 

Segundo POPP (2010, p. 203), os oceanos exercem influência direta nas variações climáticas ao 

distribuir o calor na superfície da Terra. Como os oceanos influenciam nas variações climáticas sua 

influência repercute nas condições atmosféricas, hidrográficas e meteorológicas e estas na composição 

dos solos, vegetação, relevo, etc.  

Para POPP op cit, 

A maior parte dos ambientes costeiros resulta das ondas e correntes marinhas e de suas interações 

com o vento e a descarga dos rios sobre as rochas preexistentes, que também são extremamente 

variáveis em sua origem e constituição. O grau de erosão depende da exposição da costa, da 

intensidade dos agentes que atuam e da composição da rocha. As rochas ígneas e metamórficas 

são mais resistentes à erosão que as sedimentares. Quanto mais variável a composição dos 

terrenos e o grau de fraturamento, mais recortado será o relevo da costa. Os sedimentos 

depositados em toda a margem continental são o resultado da erosão, da composição das costas e 

dos meios de transportes. 

CHRISTOFOLETTI (1980, p. 129) relata que através da ação hidráulica as ondas exploram qualquer 

linha de menor resistência, originando formas menores como cavernas, arcos e entalhes de 

solapamento. As formas deposicionais das costas baixas são influenciadas pelo fator geológico no que 

se refere às fontes de sedimentos, às áreas das bacias de drenagem e ao fundo dos mares. POPP 

(2010, p. 204) complementa ao dizer que “o contínuo avanço e recuo das ondas e marés vai reduzindo 

as rochas inicialmente a blocos, depois a seixos e finalmente, a grânulos de areia”, dessa forma, “o mar 

destrói os costões e avança sobre os continentes, formando falésias de forma abrupta ou passa a ter 

uma configuração plana, ou seja, de plataforma de abrasão”. 

De maneira resumida, NASCIMENTO (2006, p. 14) diz que o processo de erosão das falésias vivas, que 

envolve perda de material, movimentos de massa e recuo das falésias, “está relacionado às 

características do material que compõe a falésia, ao clima de ondas atuante e à existência de uma faixa 



de areia disposta defronte à falésia viva e na zona da plataforma rasa”, processos subaéreos (como 

ventos e chuva) também atuam na erosão das falésias e podem imprimir alterações ao perfil da falésia, 

ainda mais se estes estão associados ao escoamento superficial e o subsuperficial.  

Complementando as informações sobre o potencial erosivo das ondas CHRISTOFOLETTI (1980, p. 131) 

apresenta que “o fluxo da água arremessada à praia após a arrebentação constitui a saca. Quando uma 

saca atinge a escarpa de uma falésia ou penhasco, milhares de toneladas de água são jogadas contra a 

estrutura.”, ao aprisionar e comprimir o ar e chocar-se com as paredes da falésia é gerada uma grande 

pressão de choque, que foi verificada de até 6,4 quilos por centímetro quadrado. Além disso, a ação das 

ondas é intensificada por arremessar fragmentos rochosos, que ela carrega, contra as escarpas, 

provocando a abrasão. Segundo DAVIES JR e FITZGERALD (2004, p. 341) a compressão do ar pode 

conduzir ao alargamento de fissuras e falhas da superfície da rocha, através do que chamam de  “ação 

da bolsa de ar”. 

BLOOM (1976, p. 126) diz que “são as ondas que executam a maior parte do trabalho de modelagem 

das paisagens costeiras”, apesar de alguns autores defenderem que o “lento e incansável trabalho das 

marés é o principal processo de evolução costeira, as marés são claramente secundárias em relação às 

ondas”. A principal função geomórfica das marés, segundo BLOOM op cit “é mudar o nível da água, de 

modo que a energia das ondas possa ser aplicada a maior intervalo vertical”, a função secundária das 

marés é produzir “correntes que vão erodir, transportar e depositar sedimentos ao longo da costa”. 

De acordo com KING apud NASCIMENTO (2006, p. 20), é a partir da ação das ondas nas falésias que 

se formam as plataformas de abrasão, uma feição que é uma evidência do recuo das falésias, ver Figura 

6. NASCIMENTO op cit defende que além das ondas os outros fatores envolvidos na evolução das 

falésias costeiras são: os processos erosivos – que variam de acordo com a dureza da rocha, fragilidade 

estrutural, solubilidade da rocha, altura da falésia e a energia da onda. A abrasão é a forma de erosão 

mais efetiva da face da falésia, o sedimento disponível é movimentado na direção da falésia pelas ondas, 

causando abrasão da base da falésia, resultando no desenvolvimento de entalhes/cortes que causam 

instabilidade e movimentos de massa; a dinâmica erosiva – o ataque das ondas sobre as falésias 

acontece em dois momentos: primeiro ocorre uma erosão superficial e rebaixamento da superfície de 

contato, segundo a remoção dos detritos para o sopé da falésia que vão potencializar a capacidade 

erosiva das ondas, desenvolvendo cortes na face da falésia com grande velocidade, mas depois as 

areias atuam amortizando a ação das ondas, dissipando a energia e minimizando o contato do mar com 

a falésia, levando a uma redução da velocidade de desenvolvimento dos cortes. 



 
Figura 6: Construção da plataforma de abrasão a partir do recuo da falésia. (NASCIMENTO, 2006, p. 20). 

A interação entre a atmosfera, oceanos e continente também pode ser representada da forma sugerida 

por BLOOM (1976, p. 126), “as ondas, atacando as bordas da terra, representam uma forma de 

conversão de energia solar”, ele continua dizendo que: 

o aquecimento diferencial da atmosfera e do mar, pela radiação solar, produz correntes atmosféricas 

ou ventos que transportam a energia termal dos trópicos para os polos. Quando o vento sopra sobre 

a água, produz ondas superficiais na água, a qual se move na direção para onde sopra o vento. 

BLOOM (1976, p. 127) diz que a geração de ondas representa transferência direta da energia cinética da 

atmosfera para a superfície oceânica. A Figura 7 ilustra a transferência de energia do Sol para a terra 

(continente). 

 
Figura 7: Transferência de energia no sistema terrestre. Adaptado de BLOOM, 1976, p. 127. 

Considerando o que foi dito pelos autores acima é preciso conhecer os fatores, processos e elementos 

atuantes na morfogênese costeira para realizar a caracterização das falésias do RN. O presente trabalho 

não se propõe a realizar tão grande empreendimento, mas pode auxiliar estudos mais específicos a 

partir da reunião das descrições dos aspectos naturais do litoral do Rio Grande do Norte, agrupadas por 

setor (Oriental e Setentrional), apresentados nas tabelas abaixo, que permitem visualizar um panorama 

geral sobre as principais características naturais do litoral potiguar. 

Tabela 2: Adaptado de OLIVEIRA (2011, p. 73). 



Aspectos naturais do litoral do Rio Grande do Norte (Oriental): 

Geologia 

Formação Barreiras, Depósitos colúvio-eluviais, depósitos eólicos litorâneos de 
paleodunas, depósitos aluvionares, depósitos flúvio-marinhos, depósitos flúvio-
lacustrinos, depósitos litorâneos de praia de dunas móveis, recifes praiais (beach rocks), 
depósitos de mangues. 

Solos 

Areias quartzosas marinhas – AQm (Neossolos Quartzarênicos); latossolo amarelo – LA; 
podzólico vermelho-amarelo distrófico – PVAd (Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico); 
podzólico vermelho-amarelo eutrófico – PVAe (Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico); 
solos aluviais – A (Neossolos Flúvicos); solos indiscriminados de mangue. 

Relevo 

Tabuleiro com dissecação homogênea menos intensa, dunas inativas, tabuleiro com 
dissecação homogênea mais intensa, planície fluvial, planície flúvio-marinha, corpos 
d’água, planície lagunar, planície lacustre, dunas ativas, planície marinha, planície flúvio-
lacustre, planície e terraço fluviais. 

 
Tabela 3: Adaptado de VITAL et al (2006, p. 158 e 159). 

Aspectos naturais do litoral do Rio Grande do Norte (Oriental): 

Limites 
Sul a praia do Sagi no município de Baía Formosa (divisa do RN com PB) e limite norte 
o Cabo Calcanhar no município de Touros. 

Extensão 
166 km (41% do RN), 101 km (61%) de praias arenosas planas e estreitas, e 65 km 
(39%) de falésias ativas, quando os tabuleiros costeiros da Formação Barreiras 
alcançam o mar. 

Clima Tropical quente, úmido e sub-úmido. 

Ventos 
Direção predominante do quadrante SE, com velocidade entre 3,8 e 5 m/s na estação 
de Natal, geram uma deriva litorânea que durante quase todo o ano transporta 
sedimentos no sentido de S para N. 

Ondas 
0,2 a 1,5 m de altura na zona de arrebentação e correntes costeiras em torno de 0,1 a 
0,8 m/s quase sempre no sentido de sul para norte. 

Erosão 
Associada à padrões de refração e difração de ondas muito específicos, associada aos 
processos de erosão diferencial dos sedimentos do Grupo Barreiras, em presença de 
uma direção persistente de aproximação de ondas. 

Bacias 
Hidrográficas 

Bacias dos rios Ceará-Mirim, Potengi, Trairi, Jacu e Curimataú, no entanto, são de 
menor porte contribuindo com reduzido aporte fluvial de sedimentos para a região. 

 
Tabela 4: Adaptado de CHAVES (2005, p. 7). 

Aspectos naturais do litoral do Rio Grande do Norte (Setentrional): 

Geologia 
Formação Barreiras, Formação Tibau, Formação Potengi, Rocha Praial (beach rocks), 
Depósitos de Praias. 

Solos 
Gleissolo sálico, neossolo quartzarênico, latossolo amarelo e latossolo vermelho-
amarelo, cambissolo háplico. 

Relevo 
Superfície de aplainamento, planície interdunar, dunas móveis/depressão interdunar, 
planície de maré/estuarina e intermaré (zona de estirâncio), mangue e planície de 
inundação flúvio-estuarina. 

 
Tabela 5: Adaptado de VITAL et al (2006, p. 159). 

Aspectos naturais do litoral do Rio Grande do Norte (Setentrional): 

Limites 
A este pelo Cabo Calcanhar no município de Touros e a oeste pela praia de Tibau no 
município de Tibau (divisa entre os estrados do RN e CE).  



Extensão 
244 km, representando 59% do litoral do RN, distribuídos da seguinte forma: 194 km 
(80%) de praias arenosas, 10 km (4%) de praias lamosas, restritas as 
desembocaduras dos rios Piranhas-Açu, e 40 km (16%) de falésias ativas.  

Clima Tropical quente e seco ou semiárido 

Ventos 

Apresentam direção predominante de E-NE, com velocidade média anual de 6.2 m/s 
entre os meses de agosto a abril (direção E) e maio a julho (direção NE); no período 
de agosto a dezembro os ventos são mais fortes atingindo 9 m/s na estação de 
Macau; os ventos por sua vez geram uma deriva litorânea que durante todo o ano 
transporta sedimentos no sentido de E para O. 

Ondas 
A energia é mista, dominado por ondas e marés; a altura média das ondas é de 0,2 a 
1,3 m na zona de arrebentação e as marés até 3,3 m em períodos de sizígia.  

Bacias 
Hidrográficas 

Bacia do rio Piranhas-Açu e Bacia do rio Apodi-Mossoró, sendo o rio Piranhas-Açu o 
mais importante, represado pela Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves. 

 

A variação dos grupos vegetais existentes nos dois setores do litoral pode ser sucintamente explicada 

pela grande discrepância na pluviosidade registrada. O litoral Setentrional possui uma média 

pluviométrica em torno de 800 mm, enquanto o litoral Oriental registra uma média de 1.500 mm. Dessa 

forma, o litoral Oriental apresenta uma vegetação mais exuberante do que o litoral Setentrional.  

TEIXERA (2009, p. 393) defende que “essas variadas paisagens possuem um valor incalculável e são 

muitas vezes ameaçadas por intervenções antropogênicas, ou por causas naturais associadas a 

variações climáticas e, consequentemente, também por variações relativas do nível do mar”. 

A interação entre os sistemas sociais e os costeiros possui um histórico bastante antigo. SUHOGUSOFF 

e PILIACKAS (2007, p. 343) nos informam que desde o início da formação das comunidades humanas, é 

encontrada uma preferência para sua fixação ao longo de rios, lagos e praias, por um motivo lógico, 

abundância de água. Assim, os aspectos antrópicos também são muito importantes para estudos acerca 

do litoral. A utilização deste ambiente para moradia, lazer, extração de recursos, etc, tem influenciado 

sua dinâmica, causando alterações adversas na maioria das vezes. Apesar da existência de leis 

específicas para o disciplinamento do uso e ocupação do litoral vemos o constante desrespeito a estas, 

provocando a descaracterização de feições como dunas e falésias, a ocupação irregular dos terrenos de 

marinha, etc. O resultado dessa ocupação indiscriminada só é percebido quando algum bem é 

ameaçado ou destruído pela dinâmica natural. No RN uma operação da fiscalização ambiental federal 

identificou dezenas de empreendimentos instalados irregularmente nas bordas de falésias, situação de 

risco dada a instabilidade natural do terreno que é agravada pelas intervenções humanas como o 

desmatamento, alteração da drenagem natural, modificação da topografia, movimentação de terra, etc. 

As fotos abaixo mostram exemplos de ocupação irregular em situação de risco. 



SCUDELARI (2007, p. 158) diz que ocorre uma constante compensação entre os sedimentos 

depositados e aqueles retirados pela ação das correntes marinhas. No entanto, algum fator 

desestabilizador do equilíbrio, mais retirada do que deposição, em uma determinada área, pode dar 

início a erosão na região costeira, com o recuo da linha de costa em direção ao continente. SCUDELARI 

op cit diz que: 

Tal recuo, muitas vezes, choca-se com a presença de estruturas e edificações humanas presentes 

na linha de costa, o que gera sérios danos tanto ao homem quanto à natureza. Como forma de se 

garantir qualidade ambiental para regiões litorâneas, é de fundamental importância verificar a 

existência da erosão na zona costeira na área, identificar os principais processos erosivos atuantes 

e adotar medidas de controle que venham a reduzir para níveis toleráveis os conflitos instalados. 

 
Foto 5: Empreendimento hoteleiro construído na borda 

da falésia. (Foto: IBAMA). 

 
Foto 6: Corte da falésia para construção de imóvel. 

(Foto: IBAMA). 

 

Resultados 

Os sistemas costeiros representam uma imensidão territorial composta por grande diversidade de 

ambientes importantes do ponto de vista ecológico (WICANDER e MONROE, 2011, p. 368), muitos deles 

extremamente frágeis, com acentuado processo de degradação gerado pela crescente ocupação desse 

espaço, como recifes e corais, praias, manguezais e marismas, campos de dunas e falésias, baías, 

estuários, planícies intermarés etc (MUEHE e NICOLODI, 2008, p. 15). 

Por estar na interface entre várias esferas (atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera) com características 

bastante distintas, o litoral, e as feições associadas, é um ambiente extremamente frágil, pois constitui a 

área de mais intensa troca de energia e matéria do sistema Terra (CPRM, 2008, p. 90). Além da 

fragilidade natural as falésias apresentam uma alta sensibilidade provocada pelas diversas atividades 

desenvolvidas nesse ambiente, como turismo, moradia, indústrias, extração de recursos naturais, 

deposição de resíduos sólidos e efluentes líquidos, etc. 



DREW (2011, p. 129) coloca que a relativa fragilidade das linhas costeiras tem como origem a constante 

ação das ondas (alta energia) e a plasticidade dos materiais, provocando desestabilização, erosão e 

dispersão. 

SCUDELARI e FREITAS (2005, p. 40) afirmam que: 

A zona costeira se configura em uma das zonas mais dinâmicas do planeta e, sua forma e posição 

são sensíveis a uma série de fatores que vão desde as variações no nível do mar às precipitações 

pluviométricas. É nesta zona bastante frágil do ponto de vista ambiental, que surgem as 

intervenções antrópicas, principais causadoras de impactos ambientais no ecossistema em questão. 

Sobre a ocupação das falésias FREITAS NETO, et al (2005, p. 2067, 2068) dizem que “um dos 

problemas relacionados à expansão do turismo local é a ocupação da borda das falésias, que aliada à 

erosão costeira (avanço da linha de costa na direção do continente) vem ocasionando diversos 

problemas, tanto aos proprietários da terra, quanto ao poder público e à natureza”. 

 SOUZA (2007, p. 136) diz que dentre as principais formas de impactos ambientais inerentes às 

morfologias costeiras do Rio Grande do Norte, estão as atividades portuárias, a ampliação de áreas 

urbanas e agroindustriais com seus respectivos lançamentos de efluentes, a extração salineira e 

petrolífera, e a carcinicultura. Na perspectiva geossistêmica de inter-relação entre os processos físicos, 

químicos e biológicos, SOUZA op cit defende que as atividades humanas estão alterando o balanço 

sedimentar de várias formas, e em consequência, cada vez mais o suprimento de sedimentos da zona 

costeira tem diminuído. 

COSTA e SOUZA (2009, p. 1) dizem que:  

a zona costeira encontra-se numa fase de degradação e fragilidade em que as pressões exercidas 

sobre os seus habitats litorâneos, requerem com urgência a adoção de estratégias integradas de 

manejo para enfrentar problemas cada vez mais complexos. Identificada como área crítica, a região 

costeira apresenta ecossistemas complexos (dunas, estuários, manguezais, pântanos, brejos, 

lagunas, planícies de maré e recifes) que convivem lado a lado com o exercício de atividades 

industriais, comerciais, produção de alimentos, recreação e turismo. 

Considerações Finais 

Este artigo permitiu verificar o pensamento de diversos autores sobre o termo falésia, os processos 

associados, composição, influências, utilidades, interações e fragilidades. Também possibilitou verificar a 

ocorrência desta feição no estado do Rio Grande do Norte, através da reunião da contribuição de 



diversos pesquisadores sobre as características destes sistemas, bem como sua situação atual e as 

necessidades de intervenções para evitar prejuízos aos patrimônios naturais, sociais e econômicos. 

SOUZA (2007, p. 137) afirma que conhecer as respostas dos ambientes costeiros as alterações a ele 

impostas, “e de como estes manipulam o balanço sedimentar, tem se tornando uma necessidade 

premente em vista do eminente colapso de ordem econômica-ecológica que isto pode representar”. 

Um dos motivos apresentados para explicar os “problemas” ocorrentes no litoral foi a falta de 

conhecimento e planejamento para este setor do nosso território, neste sentido NUNES (2007, p. 51) diz 

que “é preciso conhecer e respeitar a capacidade de uso, possibilidades e limitações de cada domínio, 

onde a relação sociedade e natureza ocorram de modo equilibrado” e para tanto é “importante a 

caracterização dos domínios geo-ambientais, para fins tanto de planejamento ambiental urbano, como 

regional”.  

Outra sugestão dada por NUNES op cit se refere à elaboração de um Plano Diretor Único da Região 

Metropolitana de Natal, pois a Região Metropolitana de Natal é predominantemente litorânea, com 

grande semelhança nas características geo-ambientais, sendo os problemas ambientais urbanos 

semelhantes em todos os municípios. Para alcançar esse objetivo o autor defende que é necessário 

haver: 

interesse político suprapartidário, entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, para planejar 

e investir em infraestrutura urbana da região, onde o Governo Estadual tome a iniciativa de elaborar 

o Plano Diretor Único da Região Metropolitana de Natal, para que possa ser implementada uma 

política ambiental urbana estadual para a região, que assegure o desenvolvimento sustentado. 

TRICART (1982, p. 9) alerta que precisamos eliminar um falso problema que consiste em enfrentar a 

natureza e o homem, colocando o homem como perverso e a natureza como boa, culminando em um 

conservadorismo radical, pois tais posições são insustentáveis. Ele propõe a eco-geografia, um ponto de 

vista que se caracteriza por estudar de que maneira o homem se integra nos ecossistemas e de que 

maneira se diversifica esta integração em função do espaço terrestre. O autor afirma que efetuar uma 

exploração razoável dos recursos dos ecossistemas sem degradá-los nem superar o limiar de 

sensibilidade, não é coisa fácil, por isso é fundamental estudos sérios que permitam o entendimento da 

dinâmica natural. 

Uma observação importantíssima feita por AB’SÁBER (2003, p. 10) e que deve ser colocada em prática 

nos dias de hoje é que devemos “permanecer equidistante de um ecologismo utópico e de um 

economismo suicida”. 



Os autores aqui citados concordam que o conhecimento e o planejamento são imprescindíveis para 

evitar maiores problemas no futuro. Os problemas referidos seriam os de ordem econômica-social, 

perdas de vidas e bens, e também natural, com a descaracterização ou destruição de feições tão belas e 

importantes como as falésias. Ideias que justificam e endossam a realização de estudos sobre o sistema 

litorâneo, com o objetivo de subsidiar o entendimento das interações entre nós e a natureza, sem 

esquecer que nós somos parte dela. 
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