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Resumo 

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

sobre o termo praias, 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. Diversos autores definiram o 

termo praias reconhecendo a natureza não coesiva dos sedimentos que a compõe e a ação 

dominante das ondas e marés como fatores hidrodinâmicos primários. Trazemos as definições 

de diversos autores como KING (1959), SHEPARD (1973), KOMAR (1976), HOEFEL (1998), 

POPP (2010), CHRISTOFOLETTI (1980), SUGUIO (1998), SUERTEGARAY (2003), CIVITA e 

ZAHAR (2008), GUERRA (2011), MUEHE (2011), DAVIS JR e FITZGERALD (2004), MAYHEW 

(2004), entre outros. A pesquisa feita em diversos trabalhos sobre o litoral norte-rio-grandense 

possibilitou a reunião de muitas informações relevantes para a caracterização deste ambiente. 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 evitar maiores 

problemas no futuro. 
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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 (Libéria, Costa do 

Marfim e Serra Leoa).  

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. 

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 praias, 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 Praias 

Diversos autores definiram as feições existentes no ambiente costeiro, entre as quais as praias. 

Apesar de alguns conceitos apresentarem diferenças na definição do termo praia, algo partilhado 

entre eles é a natureza não coesiva dos sedimentos que a compõe e a ação dominante das 

ondas e marés como fatores hidrodinâmicos primários. A seguir temos a apresentação do 

pensamento de alguns dos autores mais citados e respeitados no meio acadêmico sobre as 

definições das praias e feições associadas.  

Alguns autores clássicos que definiram o termo praia foram KING (1959), SHEPARD (1973) e 

KOMAR (1976):  

KING (1959) apud HOEFEL (1998, p. 22) define praia como um ambiente sedimentar costeiro de 

composição variada, formado mais comumente por areia e condicionado pela interação dos 

sistemas de ondas incidentes sobre a costa. 

SHEPARD (1973) apud HOEFEL (1998, p. 22) diz que o ambiente praial resume-se a um trecho 

da costa coberto por areia ou cascalho. 

KOMAR (1976) apud HOEFEL (1998, p. 22) afirma que praia é uma acumulação de sedimentos 

inconsolidados de tamanhos diversos, como areia, cascalho e seixos que se estende em direção 

a costa, do nível médio de maré baixa até alguma alteração fisiográfica como uma falésia, um 

campo de dunas ou simplesmente até o ponto de fixação permanente da vegetação. 

Das definições acima a mais completa é a de Komar que apresenta os limites desta feição, bem 

como sua composição, que vai além das areias, podendo conter sedimentos com maior 

granulometria. 

HOEFEL (1998, p. 24), a partir das definições dos autores clássicos, também cria seu próprio 

conceito de praia: 

Depósito de sedimentos não coesivos e inconsolidado sobre a zona costeira, dominado 

primariamente por ondas e limitado internamente pelos níveis máximos de ação das ondas 

de tempestade ou pelo início da ocorrência de dunas fixadas ou de qualquer outra 

alteração fisiográfica brusca, caso existam; e externamente pela profundidade de 

fechamento de interna, ou pelo início da zona de arrebentação quando da determinação 

visual e instantânea deste limite. 

CIVITA e ZAHAR (2008, p. 48, v. 24) definem praia como: 



Litoral do mar, rio ou lago formado pelo acúmulo de areia ou seixos sobre uma superfície 

de rocha sólida. Com pouco declive, esse material fragmentado deposita-se ao longo da 

costa, desde o ponto de refluxo da água até a área mais alta atingida pelas ondas. 

É importante salientar que alguns leigos consideram a ocorrência de praias apenas nas margens 

de mares ou oceanos, no entanto, como apresentado na definição acima e em outras que serão 

citadas ao longo do trabalho, o conceito de praia pode ser corretamente utilizado para ambientes 

perimetrais existentes em rios ou lagos. 

GUERRA e GUERRA (2011, p. 503) definem praia como: 

Depósito de areias acumuladas pelos agentes de transportes fluviais ou marinhos. As 

praias representam cintas anfíbias de grão de quartzo, apresentando uma largura maior ou 

menor, em função da maré. Algumas vezes podem ser totalmente encobertas por ocasião 

das marés de sizígia. Quanto ao material que compõe as praias, há um domínio quase 

absoluto dos grãos de quartzo, isto é, das areias. Os depósitos de praia, quando situados a 

alguns metros acima do alcance das marés de sizígia, servem como indicadores da 

oscilação entre o nível dos oceanos e das terras. Os depósitos de praias permitem ainda a 

seguinte divisão: a) praias ordinárias e b) praias de tempestades. Estas últimas são 

constituídas pelos acúmulos de areias lançadas na costa pelas vagas de tempestade. 

Em publicação do IBGE (1999, p. 154) praia é definida como “depósito de areia, clastos e 

conchas, geralmente bem selecionados e laminados, formados na zona litorânea, pela ação das 

ondas e correntes”. 

SUGUIO (1998, p. 625 e 626), define praia como: 

Zona perimetral de um corpo aquoso (lago, mar ou oceano), composta de material 

inconsolidado, em geral arenoso (0,062 a 2 mm) ou mais raramente composta de 

cascalhos (2 a 60 mm), conchas de moluscos, etc., que se estende desde o nível de baixa-

mar média (profundidade de interação das ondas com o substrato) para cima, até a linha de 

vegetação permanente (limite de ondas de tempestade), ou onde há mudanças na 

fisiografia, como as zonas de dunas ou de falésias marinhas (sea cliffs)... Uma praia 

abrange a antepraia (foreshore) ou praia entremarés (intertidal beach) e a pós-praia 

(backshore) ou praia seca (dry beach), não fazendo parte dela as formas e os depósitos de 

areia permanentemente submersos. 

Referência importante para as definições das feições costeiras também está em POPP (2010), 

este autor define praia como: 



A área onde ocorre material inconsolidado. Estende-se em direção à terra, a partir da linha 

de maré mais baixa, prolongando-se  até o local onde se dá a mudança do material que a 

constitui ou das formas fisiográficas, como, por exemplo, a zona de vegetação permanente, 

de dunas ou de penhascos costeiros. O limite superior de uma praia marca o limite efetivo 

de ondas de tempestade. (p. 207) 

O conceito descrito por POPP e o formulado por SUGUIO delimitam a praia em direção ao 

continente utilizando para tanto uma mudança fisiográfica, como vegetação, duna ou falésia, da 

mesma que forma que KOMAR, HOEHEL, entre outros. 

POPP (2010) define dois tipos distintos de praias, conforme a granulometria do sedimento: 

Praias de cascalho – essas praias desenvolvem-se onde o cascalho é suprido por cursos 

de água montanhosos e também onde a linha de costa é constituída por rochas (granitos, 

gnaisses, quartizitos etc) que, quando trabalhadas, formam seixos. (p. 207) 

Praias de areia – são as mais comuns. As areias constituem cerca de 95% dos sedimentos 

de praia. Essas praias, algumas vezes, cobrem áreas de grande extensão e passam para 

planos arenosos pouco espalhados... A distribuição granulométrica muda constantemente, 

variando com as condições hidrodinâmicas. (p. 207 e 208) 

POPP op cit explica por que no Brasil há o predomínio das praias do tipo arenosas formada por 

quartzo, segundo ele “a constituição predominante das rochas da costa brasileira é do tipo 

granítico, os feldspatos e micas sofrem decomposição química, restando o quartzo, que vai 

formar as praias arenosas.”. Ainda sobre os tipos de sedimentos que compõem as praias POPP 

(2010, p. 223) diz que “nas praias brasileiras, apenas o quartzo, por ser de maior dureza, resiste 

ao retrabalho das ondas. Na região nerítica predominam areia, silte e argila, bem como matéria 

orgânica. Quanto mais afastadas da costa, menor o tamanho das partículas”.  

Complementando a informação apresentada por POPP, MUEHE (2011, p. 261) diz que o 

quartzo, pela sua abundância nas rochas do embasamento e resistência ao intemperismo, é o 

mineral que geralmente representa mais de 90% dos minerais constituintes de um sedimento de 

praia. Exceção constituem as ilhas oceânicas, de origem vulcânica, que não têm quartzo e cujas 

praias são formadas por minerais pesados e por fragmentos de conchas e algas calcárias, como 

em Fernando de Noronha e Trindade. 

Outra obra de referência no estudo das feições do ambiente costeiro é a publicada por 

SUERTEGARAY (2003). Nela a autora traz a seguinte definição de praia: 



Praia (beach) – são depósitos, geralmente, lineares de sedimentos acumulados por 

agentes de transporte marinho ao longo do litoral. Normalmente o sedimento predominante 

das praias são as areias, o que não significa que não haja praias formadas de cascalhos, 

seixos e outros sedimentos finos além das areias. A largura dessa feição tem relação direta 

com as marés que são responsáveis pelo seu constante movimento e retrabalhamento. (p. 

188); 

MAYHEW (2004, p. 49), define praia como: 

An accumulation of sediment deposited by waves and longshore drift along the coast. The 

upper limit is roughly the limit of high tides; the lower of low tides. Beach material is very 

well sorted and the size range tends to be very limited at any particular beach; pebble 

beaches usually have very little sand, and sand beaches have little shingle. The size of the 

sediment determines the slope of a beach; shingle and pebble beaches are steeper than 

sandy ones. Beach form is also related to the nature of waves. Beach can be classified into 

two basic types: dissipative an reflective. An intermediate beach has elements of each. 

A definição de Mayhew também considera o trabalho das ondas na acumulação dos sedimentos, 

que podem ser de granulometria diversa, bem como na forma da praia.  

Para MUEHE (2011, p. 291) as praias são “depósitos de sedimentos, mais comumente 

arenosos, acumulados por ação de ondas que, por apresentar mobilidade, se ajustam às 

condições de ondas e marés”. Muehe salienta que as praias possuem a importante função de 

proteção do litoral, através de um contato em material móvel e frequentemente permeável, 

adequado para a dissipação da energia da onda, e ao mesmo tempo em que são amplamente 

usadas para o lazer. 

Sobre o perfil praial, POPP (2010, p. 207) diz que este pode ser dividido em pós-praia 

(backshore), antepraia, face de praia (shoreface) e estirâncio (foreshore). Para POPP, em 

sentido amplo, a encosta da praia pode ser dividida em estirâncio e pós-praia: pós-praia é a zona 

dorsal coberta pela água somente durante tempestades excepcionais; e o estirâncio é a zona 

frontal entre as linhas normais de marés altas e baixas. 

Um dos autores que aplicou no Brasil a nomenclatura descritiva do perfil litorâneo foi 

CHRISTOFOLETTI (1980, p. 129), ver Figura 1. A Figura 2 demostra a representação do perfil 

praial conforme DAVIES e FITZGERALD (2004), participantes da Escola Australiana de 

Geomorfologia Costeira.  



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). 

 

 

Figura 2: Perfil litorâneo, extraído de DAVIES e FITZGERALD, 2004, p. 116. 

CHRISTOFOLETTI op cit diz que a largura e a extensão ocupada por tais elementos são 

variáveis em função da oscilação das marés e das características locais das costas. 

Segundo CALLIARI (2003, p. 64), uma das formas de classificar as praias é a proposta pela 

denominada Escola Australiana de Geomorfologia Costeira, que é bastante utilizada para 

sistemas de micro maré (variação da maré menor que 2 m). Foram reconhecidos seis estados ou 

estágios morfológicos distintos, associados a diferentes regimes de ondas e marés, 

caracterizados por dois estados extremos (estado dissipativo e estado refletivo) e quatro estados 

intermediários (banco e calha longitudinal; banco e praia de cúspides; bancos transversais; 

terraço de baixa-mar). O estado dissipativo é caracterizado por uma zona de surfe larga, baixo 

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

refletivo é caracterizado por elevados gradientes de praia e fundo marinho adjacente, o que 

reduz sensivelmente a largura da zona de surfe, tende a prevalecer em praias fortemente 



compartimentadas, em zonas protegidas entre promontórios. Os quatro estágios intermediários 

apresentam propriedades de ambos extremos, dissipativo e refletivo.  

BRAGA (2007, p. 30 e 31) apresenta as subdivisões da praia propostas por WRIGHT et al 

(1982). Segundo a autora esta subdivisão de Wright é feita segundo aspectos morfológicos e 

hidrodinâmicos. Morfologicamente, a praia é subdividida em três zonas: 1) zona de supra maré – 

compreende a porção superior do espraiamento da onda até o limite topográfico da praia em 

direção ao continente (dunas costeiras), ocorrendo ou não  berma(s) e areias retrabalhadas pelo 

vento; 2) zona de intermaré – é a face propriamente dita da praia, que ocorre entre os níveis de 

maré alta e baixa de sizígia; 3) zona de infra maré – representa a área inferior do perfil praial e 

ocorre abaixo da linha de maré baixa de sizígia, estendendo-se em direção ao mar. 

Considerando a hidrodinâmica da praia, também distingue-se três zonas: 1) zona de 

arrebentação (breaking zone) – é a porção do perfil da praia onde ocorre a dissipação das 

ondas, compreendida entre o limite da quebra das ondas mais distante e a mais próxima da 

costa, o número de zonas de arrebentação está relacionado ao número de bancos de areia e 

calhas existentes na praia e o seu conjunto forma a zona de arrebentação; 2) zona de surfe (surf 

zone) – a caracterização desta zona é dependente do modo como ocorre a dissipação 

energética das ondas incidentes,  em praias de baixa declividade as ondas quebram e formam 

vagas (bores), o reconhecimento das diferenças das zonas de surfe e arrebentação se torna 

difícil em praias dissipativas; 3) zona de espraiamento (swash zone) – caracteriza a região entre 

a máxima e a mínima excursão da vaga sobre a face da praia. Após esta zona, aparece a 

escarpa de praia e/ou por vezes uma feição deposicional de sedimentos chamada de berma. 

As Praias no RN 

Sobre o litoral do Rio Grande do Norte VITAL et al (2006, p. 156), dizem que: 

A zona sedimentar costeira do Estado do Rio Grande do Norte perfaz uma extensão de 410 

km de costa, constituída predominantemente por praias arenosas (72%) e falésias ativas da 

Formação Barreiras (26%), sendo em geral subdividida em dois setores distintos, em 

função da direção preferencial da linha de costa: O Litoral Oriental, de direção Norte-Sul, e 

o Litoral Setentrional, de direção Este-Oeste. Geomorfologicamente, a planície, os 

tabuleiros costeiros, rochas praiais e os campos de dunas são os elementos de relevo 

predominantes em todo o litoral. 

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. Estes diferentes setores 

possuem 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. O Litoral Oriental é limitado ao sul pela praia do Sagi, município de Baía Formosa 

(divisa do RN com PB) e ao norte pelo Cabo Calcanhar, município de Touros. O Litoral 

Setentrional é limitado a este pelo Cabo Calcanhar, município de Touros e a oeste pela praia de 

Tibau, município de Tibau (divisa entre os estrados do RN e CE). A Figura 3 mostra as 

subdivisões do litoral potiguar. 

 
Figura 3: Área de estudo – Litoral do Rio Grande do Norte. 

 No RN foram identificadas duas categorias de praias em relação ao tipo de sedimento 

predominante: praias arenosas e praias lamosas, conforme apresentado na Tabela 1. Segundo 

VITAL et al (2006, p. 159) as praias arenosas predominam em ambos os setores do litoral 

potiguar, já as praias lamosas estão restritas ao Litoral Setentrional, mais precisamente nas 

desembocaduras dos rios Piranhas-Açu. 

 

 



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. 

CHAVES (2012, p. 434) diz que devido a grande extensão do litoral do RN, diversos nomes 

foram criados para as várias praias que ele apresenta. Em pesquisas realizadas pelo autor foram 

encontradas as seguintes praias: Praias Urbanas de Natal (Areia Preta, Dos Artistas, Do Meio, 

Do Forte, Ponta Negra e Redinha), Praias do Litoral Norte de Natal (Areia Branca, Barra de 

Punaú, Barra do Rio, Barreiras, Camapum, Cabo de São Roque, Caiçara do Norte, Cajueiro, 

Caraúbas, Cristóvão, Do Gostoso, Do Marco, Diogo Lipes, Exú Queimado, Galinhos, Genipabu, 

Graçandu, Jacumã, Maxaranguape, Maracajaú, Mangue Seco, Minhoto, Muriú, Morro Pintado, 

Peroba, Pitangui, Pititinga, Ponta do Mel, Porto Mirim, Rio do Fogo, Rosado, Santa Rita, São 

Miguel do Gostoso, Tibau do Norte, Touros, Upanema e Zumbi), e Praias do Litoral Sul de Natal 

(Afogados, Alagamar, Baía Formosa, Barra do Cunhaú, Barreira do Inferno, Barreta, Búzios, 

Camurupim, Cotovelo, Malembá, Pipa, Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, Sagi, Simbaúma, 

Tabatinga, Tibau do Sul).  Vale ressaltar que o autor utilizou a nomenclatura Litoral Norte e Sul 

de Natal para se referir às praias pertencentes aos municípios localizados ao norte ou ao sul da 

cidade do Natal, capital do RN, ou seja, estas praias não pertencem ao território da capital. 

 
Foto 1: Morro do Careca, praia de Ponta Negra, 

Natal/RN. 

 
Foto 2: Praia do Forte, Natal/RN. 



 
Foto 3: Praia de Genipabu, Extremoz/RN. 

 
Foto 4: Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN. 

Fotos: Canindé Soares.  
Disponível em: www.canindesoares.com 

NUNES (2007, p. 41) compartimentou 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. 51) diz que a zona de praia do Domínio Geo-ambiental Litorâneo-eólico 

apresenta feições que variam de acordo com a extensão e a morfologia da costa, onde se 

encontram arrecifes, falésias e estuários. 

De acordo com SOUZA (2007, p. 135) a paisagem costeira do Rio Grande do Norte é resultante 

da ação constante dos processos do meio físico, das condições climáticas, das variações do 

nível do mar, da natureza das sequências geológicas, das atividades neotectônicas e do 

suprimento de sedimentos carreados pelos rios e oceano. O equilíbrio geomorfodinâmico das 

feições costeiras que compõem essa paisagem deve-se a ação do clima que influencia 

diretamente no transporte e deposição de sedimentos ao longo da zona costeira através do 

balanço sedimentar. 

Elementos, Interações e Processos para Caracterização das Praias do RN 

Para CHRISTOFOLETTI (1980, p. 129 e 130), 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). 



TEIXEIRA (2009, p. 393) defende que os processos de modificação do relevo costeiro podem 

ser continuamente observados, “como resultado da ação integrada dos agentes marinhos 

(correntes geradas por ondas e marés), atmosféricos (ventos e tempestades) e dos atuantes 

sobre os continentes (intemperismos e erosão)”. 

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.  

A interação entre estes fatores no sistema costeiro pode ser percebida na declaração de POPP 

(2010, p. 204) ao afirmar que “a velocidade da erosão da costa é variável, dependendo 

principalmente da resistência oferecida pela rocha e da intensidade das rochas”, assim 

percebemos que os processos oceanográficos/hidrológicos/meteorológicos/climáticos irão atuar 

de maneira diferenciada dependendo da geologia e morfologia de cada ponto do litoral. 

A origem, a composição e a preservação dos sedimentos costeiros resultam dos caracteres 

geológicos e morfológicos gerais da linha de costa, da ação das ondas, das correntes litorâneas 

e das marés.  

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 praias 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 desenvolver 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.  

Ainda segundo POPP op cit a costa é uma imensa margem, com grande diversidade de 

ambientes geográficos e geológicos, diversidade que resulta do impacto do mar com a terra sob 

os efeitos das ondas, correntes, marés, rios e ventos, criando por vezes formações naturais 

extraordinárias. 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. Recentemente temos visto várias notícias sobre a destruição do calçadão 

da praia mais famosa do estado, praia de Ponta Negra, situada na capital, Natal. Apesar de 

algumas pessoas colocarem a causa da destruição numa suposta “revolta da natureza”, 

“vingança verde”, ou termos similares, o real motivo está na falta de conhecimento da dinâmica 

costeira, ao criar uma orla urbanizada sem considerar os movimentos da maré, seus períodos de 



ressaca, realizando edificações (calçadão, quiosques, etc) com estrutura e local de instalação 

inadequados. As perspectivas para problemas como este não são boas, pois devido à erosão 

costeira provocada pelo homem e à elevação do nível médio do mar o recuo médio da linha de 

costa tende a agravar os problemas atuais. 

Para PACHECO et al (2006, p. 80) “os agentes modificadores do relevo, como chuvas e ondas, 

recebem a contribuição dos ventos e da ação antrópica, principalmente o desmatamento, para 

alterar o perfil da linha de costa”. 

As praias interagem de diversas maneiras com os sistemas vizinhos. Rios, lagos, oceanos, 

mares, continentes e atmosfera interagem com as praias, além dos sistemas sociais. 

A interação entre os rios e as praias pode ser percebida através da disponibilidade de 

sedimentos, resultante do tipo de feição associada a estes ambientes. Os rios funcionam como 

transportadores de sedimentos dos continentes para as praias, podendo formar depósitos 

aluviais que avançam como um leque na direção do mar, chamados deltas, feição que só existe 

na ausência de correntes marinhas, fundo raso, abundância de sedimentos, etc (GUERRA e 

GUERRA, 2011, p. 185). Em outras situações a água do oceano pode adentrar os rios, 

impedindo a acumulação de detritos, formando os estuários, porções finais de um rio sujeito aos 

efeitos sensíveis das marés, o estuário de um rio é a parte vizinha da costa invadida pelas 

marés, correntes e vagas (GUERRA e GUERRA, 2011, p. 258). 

Outro sistema vizinho das praias são os oceanos, sistema com influência planetária, conforme 

apresentado por DREW (2011, p. 137) que diz que os oceanos possuem importância no controle 

dos fluxos globais de energia e, daí, no ambiente geral do planeta, “funcionam como agentes 

eficientíssimos de dispersão e diluição”, dão estabilidade ao sistema mundial, principalmente no 

que se refere ao sistema térmico, “pois os oceanos armazenam vastas quantidades de radiação 

solar, mas só ganham e liberam calor lentamente”. Uma consequência de os oceanos como 

“volante gigantesco da Terra” é que “todo desvio de sua ação, induzido ou não pelo homem, irá 

transformar gravemente todo o ambiente planetário”.  

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 5 ilustra a transferência de energia do 

Sol para a terra (continente). 

 

Figura 4: Transferência de energia no sistema terrestre. Adaptado de BLOOM, 1976, p. 127. 

Sobre a ação antrópica nas praias visualizamos uma relação um tanto desfavorável para os 

aspectos naturais que tem provocado retornos adversos ao próprio homem, como já foi 

explicitado anteriormente no exemplo da praia de Ponta Negra em Natal/RN.  

Para TRICART (1982, p. 10) o homem é um agente decisivo da ecodinâmica. Para ele a única 

atitude aceitável é promover a extração dos recursos sem degradá-los ou destruí-los, assim 

protegemos o futuro e respondemos a manifestação fundamental da vida: garantir a perpetuação 

da espécie. No entanto, ele faz a ressalva de 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. 

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).  

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. 

As praias, sobretudo as arenosas oceânicas, apresentam-se como sistemas de alta 

instabilidade, sendo dinâmicas e sensíveis por estarem sujeitas às variações dos meios de 

energia local. Sofrem ainda por serem retrabalhadas por processos eólicos, biológicos e 

hidráulicos, entre outros. 

SOUZA (2006, 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. Estas atividades foram implantadas desordenadamente 

promovendo a alteração dos padrões de circulação e de deposição de sedimentos afetando o 

balanço sedimentar.  

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. 

O conhecimento das respostas dos ambientes costeiros às alterações a eles impostas devem 

ser considerados como “uma necessidade premente em vista do eminente colapso de ordem 

econômica-ecológica que isto pode representar” SOUZA (2006, p. 137). Concordando com o que 

defende SOUZA, 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 nos permitiu verificar o pensamento de diversos autores sobre o termo praia, os 

processos associados, composição, influências, funções, 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 no 

RN, bem como sua situação atual e as necessidades de intervenções para evitar prejuízos aos 

patrimônios naturais, sociais e econômicos. 

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 iguais 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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