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RESUMO: O objetivo do estudo é analisar um trecho do ambiente praial da praia de 
Camurupim, situada no município de Nísia Floresta – RN, com base nos aspectos 
geoambientais e na caracterização e composição sedimentológica da praia. Os métodos 
investigativos envolveram observações visuais in loco em outubro de 2017 (baixa-mar) com 
auxílio de um questionário em um trecho de 200 metros da praia. Foram coletadas 5 amostras 
de sedimentos superficiais distribuídos ao longo do trecho escolhido nas regiões de antepraia, 
praia e pós-praia. E realizadas análises de granulometria, morfometria e teores de matéria 
orgânica total (MOT) e carbonatos (CaCO3) em laboratório. Através das observações em 
campo, foi possível constatar que a praia de Camurupim possui uma orla do tipo abrigada, 
protegida da ação de ondas pela presença de um corpo recifal arenítico emerso próximo e 
paralelo à praia. A antepraia, apresenta uma larga zona de surfe que é característica de praias 
com arrebentação deslizante, um nível de turbidez alto com direção predominante de 
transporte litorâneo para sudeste. Devido a presença do arenito, não há a formação da zona de 
espraiamento no local na baixamar. Deste modo, as ondas quebram na borda externa do 
arenito, deixando ele exposto. No entanto, na preamar, é possível observar que uma estreita 
praia fica exposta. As ondas dissipam energia sobre o recife e atingem a face praial, que não 
recebe diretamente a energia das ondas ao longo do ciclo de maré, o qual apenas parece 
variar o nível d´água, cujo fundo apresenta formas de marcas de ondas (indicando fluxos 
aquoso). O perfil praial possui uma largura de 35m com inclinação de 10° e a presença de um 
pequeno curso d’água. Já o pós-praia é estreito (< 15 m), com presença de duna e vegetação. 
Os teores de MOT variaram de 0,47% a 2,76%, enquanto os de CaCO3 variaram de 2,43% a 
3,9%. Os maiores teores de MOT e CaCO3 foram encontrados na amostra da região entre-
marés. Já os menores, na região de pós-praia (duna não vegetada) onde não há mais 
influência direta da água do mar e o transporte dos sedimentos é feito majoritariamente pelo 
vento. As amostras foram classificadas como areia média, bem selecionadas, baixa 
esfericidade e textura brilhante. Com relação ao grau de arredondamento, as amostras 
apresentaram grãos em sua maioria subarredondados e subangulosos. Contudo, pode-se 
inferir que, aparentemente, em toda a extensão da praia há um controle mais geomorfológico 
dos processos que determinam a sua tipologia em detrimento da ação de ondas. Não há muito 
variabilidade nos conteúdos de MOT e de CaCO3, com exceção da amostra ST3 que 
apresentou um valor bem mais baixo que as demais. A praia está localizada em um ambiente 
de energia moderada na preamar que consegue selecionar os grãos e depositar sedimentos de 
granulação areia média. A baixa esfericidade e textura brilhosa dos grãos refletem que os 
mesmos foram submetidos a um curto transporte por meio subaquoso e retrabalhamento pela 
água do mar.  
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