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RESUMO: Os estudos costeiros são essenciais no desenvolvimento socioambiental e nas 
tomadas de decisão sobre mitigação de impactos ambientais como as intensas erosões de 
praias arenosas na zona costeira do Nordeste do Brasil. A zona costeira do Rio Grande do 
Norte (RN) abriga mais da metade da população do Estado, com ecossistemas frágeis sob a 
intensa hidrodinâmica costeira, sendo necessárias intervenções no sentido de preservação e 
minimização dos efeitos nas atividades antrópicas. A área de interesse é a praia arenosa de 
Pititinga, localizada no Município de Rio do Fogo/RN. Apresenta forma em zeta e é uma região 
de intensa dinâmica sedimentar onde ocorrem processos erosivos naturais que vem sendo 
agravados consideravelmente devido à ocupação da orla por atividades humanas. Este 
trabalho fez uso de imagens de satélite com resolução moderada integradas a um Sistema de 
Informação Geográfica que, conjuntamente, permitem a avaliação do balanço sedimentar e das 
mudanças morfológicas na região. O sensoriamento remoto na realização da primeira etapa 
investigativa, fez uso de imagens LANDSAT1 MSS (1973), LANDSAT5 TM (1986,1994, 2004) 
e LANDSAT8 OLI (2014,2017). A partir das imagens selecionadas foram geradas composições 
RGB e RGBI utilizando o software ER mapper® ERDAS para a identificação e distinção de 
feições geomorfológicas e delimitação das linhas de costa. A partir dos resultados obtidos e 
das análises das variações de linha de costa o estudo possibilitou diagnosticar ciclos 
construtivos entre 1973 e 2004 e entre 2004 a 2017 ciclos destrutivos apresentando um 
balanço sedimentar total positivo durante os últimos 44 anos de 64.297,0 m2 sendo 300.852,64 
m2 referente a deposição e 236,555,64 m2 referente à erosão. Assim, pode-se observar um 
padrão deposicional na praia de Pititinga, onde os valores de deposição foram quase sempre 
superiores aos de erosão. Entretanto, a morfodinâmica da área vem mudando e nos períodos 
de 2004 a 2017 observou-se um balanço sedimentar negativo. Entre 2004 e 2014 o balanço 
sedimentar apresentou expressiva mudança com valor negativo de -151.768,88 m2 onde, a 
erosão foi de 164.961,95 m2 e a deposição foi de 13.193,07 m2. No período compreendido 
entre 2014 e 2017 o balanço sedimentar também foi negativo -58.989,31 m2 com 105.350,43 
m2 de erosão e 46.361,12 m2 de deposição. Em adição, verificou-se a orientação da linha de 
costa na direção geral NS na porção norte da área estudada. Esse fato pode ser atribuído aos 
controles estruturais, comuns às praias do litoral oriental do RN que apresentam forma em 
zeta.  
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