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RESUMO --- A cidade de Natal-RN possui praias arenosas, áreas de dunas com relevos ondulados 
a suavemente ondulados e áreas verdes que ajudam a manter um clima agradável, mas esses 
ambientes estão sendo substituídos gradativamente por imóveis e outras obras de engenharia em 
nome da expansão urbana. Com isto, o presente estudo teve como objetivo geral a elaboração de um 
mapeamento geoambiental do Campo de Dunas Pirangi-Potengi com ênfase a San Vale e Lagoinha 
em Natal-RN. O mapeamento feito teve como objetivos específicos elaborar um mapa de 
vegetação, um mapa de cadastro de problemas ambientais às dunas, e um mapa de risco de 
inundação. Da análise realizada a área em estudo, mostra-se bastante degradada, restando apenas 
poucas áreas verdes e dunares, assim como áreas de risco em enchentes. O mapeamento 
geoambiental, em vista dos resultados obtidos, permite afirmar que é de grande importância para 
análise e avaliação do meio físico em questão. 
Palavras-chave: Mapeamento geoambiental, mapa de risco de enchentes, degradação ambiental. 
 
ABSTRACT --- The city of Natal-RN it possesses sandy beaches, areas of dunes with wavy reliefs 

the smoothly wavy and green areas that help to maintain a pleasant climate, but those atmospheres 

are being substituted gradativamente by properties and other engineering works on behalf of the 

urban expansion. With this, the present study had as general objective the elaboration of a geo-

ambient mapping of Dunas Pirangi-Potengi's Field with emphasis to San Vale and Lagoinha-RN. 

The mapping fact had as specific objectives to elaborate a vegetation map, a map of register of 

environmental problems to the dunes, and a map of flood risk. Of the accomplished analysis the 

area in study, is shown quite degraded, just remaining few green areas and dunes, as well as 

constructions in areas of risk of inundations.. The mapping geo-ambient, in view of the obtained 

results, allows to affirm that it is of great importance for analysis and evaluation of the physical 

middle in subject. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

Natal é uma cidade com praias arenosas, dunas e áreas verdes que ajudam a manter um clima 

agradável. Esses ambientes estão sendo substituídos gradativamente por imóveis e outras obras de 

engenharia em nome da expansão urbana que sendo feita sem planejamento descaracterizam as 

paisagens através dos desmatamentos, aberturas de arruamentos, agricultura, retirada de areia para a 

construção civil e serviços de terraplenagem. Este processo resulta basicamente na devastação da 

vegetação nativa e na degradação dunar. 

A cidade está literalmente sobre dunas, cuja superfície de aplainamento corresponde a área de 

maior abrangência onde esta efetivamente edificada.  

Este trabalho refere-se a importância ambiental do campo de dunas Pirangi/Potengi enfocando 

a região de San Vale e Lagoinha, localizada na zona Sul de Natal. As paisagens destas áreas são 

formadas por vegetação nativa, relevos ondulados a suavemente ondulados, onde predominam 

sedimentos eólicos de grande porosidade efetiva e alta permeabilidade. 

Itens importantes das dunas: 

• diminuir o escoamento superficial; 

• valor paisagístico e 

• permitir a infiltração da água de chuva no solo e deste para o aqüífero 

Dunas/Barreiras que abastece rios e lagoas da região.  

Itens importantes da vegetação dunar: 

• fixar as dunas; 

• servir como amenizador climático; 

• ser refúgio de fauna e a flora; 

• captação do CO2 da atmosfera e manter a biodiversidade e a beleza 

paisagística. 

 

O objetivo geral desse trabalho é verificar problemas ambientais na área estudada utilizando-

se o geoprocessamento como ferramenta para um mapeamento geoambiental. 

Os objetivos específicos são: 

• Elaborar um mapa de vegetação áreas de San Vale e Lagoinha no Campo de Dunas 

Pirangi-Potengi.; 

• Elaborar um mapa de cadastro de problemas ambientais às dunas; 

• Elaborar um mapa de risco de inundação; 
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Localização  

A área de estudo foi delimitada pelo polígono de coordenadas (9347919 – 9356690 sul e 

247419 – 258414 leste) localizada no Campo de Dunas Pirangi/Potengi, zona sul de Natal-RN, com 

ênfase na área de estudo principal, San Vale e Lagoinha. A Figura1 ilustra o Campo de Dunas, a 

área de estudo principal San Vale e Lagoinha (parte rachurada dentro do retângulo vermelho).  

 
 
Figura 1 – Área de estudo no Campo de Dunas Pirangi-Potengi (retângulo vermelho, e em destaque 
hachurado San Vale e Lagoinha). 
 
Vegetação 

A vegetação encontrada nas áreas de estudo possui funções muito importantes, dentre elas 

está a proteção da superfície dunar contra as ações climáticas do vento, sol, chuva, também servem 

de abrigo à fauna local e possuem valor paisagístico. 

Existem evidências de contato de vegetação dos tipos, estepe e restinga na região de Natal e 

com o avanço da urbanização, mais de 90% desta foi devastada provocando, reações iniciais de 
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auto-regulação do sistema paisagístico natural que se mantiveram até a exaustão. A partir da década 

de 90, a cobertura vegetal original das dunas vem sendo retirada com a implementação de 

loteamentos próximos ao vale do Pitimbu, San Vale, entre outros. (Araújo, 2002).  

De acordo com (Diniz Filho et al 2005), em trinta anos mais de 80% da área do Campo de 

Dunas Pirangi Potengi foi desmatada ou ocupada de alguma forma. Hoje apenas duas áreas 

pequenas estão aproximadamente preservadas, sendo elas San Vale com cerca de 6Km2 e a área de 

Lagoinha da zona de proteção ambiental 5 (ZPA 5),  com cerca de 3 Km2, sendo estas áreas 

medidas em imagens de 1999. 

Enchentes e Alagamentos Urbanos  

As enchentes e alagamentos que ocorrem em Natal são frutos de processos meteorológicos 

com anormalidade da precipitação pluviométrica. Um fator que ajuda para a ocorrência de 

enchentes e alagamentos é a impermeabilização do território ocupada por obras urbanas em áreas de 

vertentes e de captação natural das águas precipitadas na cidade com cotas altimétricas inferior a 30 

metros. 

 Vários estudos levantam a tese de que as áreas de risco de inundação da cidade estão 

comprometidas em cotas altimétricas inferiores a 30 metros, pois todas as lagoas naturais existentes 

na cidade estão inseridas nesta cota. Silva (1999b) apud (Oliveira, 2003). expõe que essas cotas 

podem ser encontradas acompanhando os limites do município em áreas costeiras e fluviais e 

também no interior do continente, área esta com maior índice de enchentes e alagamentos pela 

marcante ocupação urbana.  

Melo 1995, explica que as lagoas existentes em Natal ocorrem em depressões circulares, em 

pontos de cota inferiores a 30m. 

 

METODOLOGIA 

Material utilizado 

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram: 

• Veículo automotor; 

• Fotografias aéreas da SEMTAS com escala de 1:15000 do ano de 2004; 

• Imagens de satélite LandSat 7 do ano de 2004. 

• Geografic Positiom System – GPS; 

• Base de dados das curvas de nível em escala de 1:25.000 obtida de (Araújo, 

2002); 

• Máquina digital; 
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• Trabalho de gabinete - Hardware e Softwares para geoprocessamento; 

Métodos Utilizados 

Mapeamento a partir de fotografias aéreas e imagem de satélite. 

As fotografias foram utilizadas em campo para localização de problemas ambientais. 

As principais feições observadas foram vetorizadas a partir dos produtos de sensores remotos 

utilizando-se a interpretação visual. As fotografias aéreas foram serviram de base para os traçados 

de ruas, avenidas e detalhes de algumas feições mapeadas. 

Em campo, com o auxílio do GPS, foi possível obter pontos de coleta para poder 

georreferenciar a fotografia aérea de San Vale que serviu de apoio para obtenção mais apurada do 

mapeamento da vegetação.  

A fotografia aérea de Lagoinha serviu como base para visita em campo e localização de 

problemas ambientais desta área (entulho e lixo). 

A base de dados preexistentes das curvas de nível foram importadas no formato xyz para o 

software de vetorização e utilizando o modelo TIN, gerando a rede irregular de triângulos a partir 

dos nós das curvas de nível, utilizando, para efeito, a triangulação de Delanay. Desa forma poderam 

ser realizados os mapa de Risco de escorregamento e inundação 

 

RESULTADOS 

Em relação a vegetação na área estudada, verificou-se através da observação da imagem de 

satélite LandSat 7 do ano de 2004 para a cidade do Natal que ainda existem três áreas consideráveis 

de dunas. Estando o Parque das Dunas em primeiro lugar de extensão, em segundo lugar está San 

Vale e em terceiro lugar a Lagoinha, sendo essas duas últimas destacadas na figura 2, mapa de 

vegetação das áreas de San Vale e Lagoinha no Campo de Dunas Pirangi-Potengi. Na área de San 

Vale com um área total de 7,76 km2 predomina a vegetação densa com 2,87km2 e a 

vegetação não densa com 2,28 km2. A área de Lagoinha  com uma área total de 2,00 km2 

predomina a vegetação densa com 0,74 km2 e a vegetação não densa com 1,08 km2. 
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Figura 02 – Mapa de vegetação das áreas de San Vale e Lagoinha no Campo de Dunas Pirangi-
Potengi. 

 

Em se tratando de riscos de inundações, o mapa gerado a partir das curvas de nível em escala 

de 1:25.000, mostram as áreas susceptíveis a inundações. Estas áreas se encontram na cota de 30 

metros. A figura 3 representa o mapa das áreas de risco de inundações.  
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Figura 03 – Mapa de risco de inundação da área de estudo no Campo de Dunas Pirangi-Potengi . 

 

 

Na área de Lagoinha, foram verificados problema ambientais ocasionados às dunas como o 

acúmulo de entulho e lixo, pode ser verificado com asteriscos na imagem da. Figura 4. 
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Figura  04 – Mapa de problemas ambientais às dunas (lixo). 

 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos com o uso do Mapeamento Geoambiental, tendo em vista que, 

restam apenas pequenos espaços verdes que têm a significante importância de amenizar o clima, 

como San Vale e Lagoinha e também de recarga de água para o aqüífero local, no caso dos 

ambientes dunares, pretende-se que este trabalho chame a atenção da população para que não 

permitam a degradação de uma área tão importante em termos ambientais para a recarga do 

aqüífero, beleza e de saúde para a população local, para que possam ter um futuro mais tranqüilo e 

com melhor qualidade de vida. 
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