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Resumo: O Forte dos Reis Magos é uma edificação que foi erguida durante os séculos XVI e XVII onde hoje 
é a cidade do Natal/RN. Durante a sua construção, que durou cerca de 30 anos, escolheu-se a margem sul 
da foz do rio Potengi. Essa escolha fez com que ele ficasse sobre os recifes de arenito, em uma área de 
interseção entre o Potengi e o mar. O local não foi obra do acaso, pois fatores como a geomorfologia, 
hidrologia, o regime de ventos e a dinâmicas das marés foram utilizados a favor do sistema de defesa da 
fortificação.  Neste contexto, esse trabalho explica como essas variáveis incidem sobre a fortificação no 
que concerne as suas condições defensivas. Palavras-chaves: Arqueologia militar; Forte dos Reis Magos, 
RN; Defesa; Fatores geoambientais. 

Abstract: The Reis Magos fortress is a fortification that was built during the sixteenth and seventeenth 
centuries where today is the city of Natal / RN. During its construction, which lasted about 30 years, the 
south border of the outfall of the Potengi River was chosen. This choice caused him to stand on the 
sandstone reefs, in an area of intersection between the Potengi and the sea. The site was not the work of 
chance, because factors such as geomorphology, hydrology, wind regime and tidal dynamics were used 
in favor of the fortification defense system.  Thus, this article aims to understand how these variables 
affect fortification with regard to their conditions of defense. Keywords: Military archaeology; Reis Magos 
Fort, RN; Defense; Geoenvironmental factors. 
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Introdução 

O Forte dos Reis Magos é uma construção seiscentista localizado na cidade do Natal-RN, mais 

precisamente na margem sul da foz do rio Potengi. Desde o início de sua obra, datada de 1598, 

cujo término só ocorreu em 1628, o Forte foi utilizado como uma estrutura militar. Essa 

realidade muda em 1894, quando deixou de ser considerado um elemento defensivo para o 

Exército, sendo assim desativado em 1904, mesmo sendo usado durante a 1ª Guerra Mundial 

(Castro, 2013).  

No início do século XX, ele passou a ficar sob guarda da Marinha do Brasil. Naquele período 

ocorreu a instalação de um farol para a sinalização náutica. Após sofrer um grave processo de 

degradação, o Forte foi tombado, em 1949, pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico 

Nacional- Iphan e restaurado entre 1953 e 1958 (Iphan). 

Na década de 1960, ele passou a ser administrado pela Fundação José Augusto, pertencente ao 

Governo Estadual do Rio Grande do Norte. Em 2013 a gestão da fortificação passou para o Iphan, 

que realizou pesquisa arqueológica e histórica, bem como elaborou o projeto de restauro da 

edificação. Em 2018, após um acordo entre a União e o Governo do Estado, a gestão do Forte 

dos Reis Magos voltou a ser de responsabilidade da Fundação José Augusto (Iphan). 

Como o propósito de uma fortificação é a defesa de uma dada área, no presente caso o povoado 

que, por meio da extração do sal, da pesca e da pecuária, crescia as margens do Potengi, o Forte 

deveria se valer de todos os meios possíveis que contribuíssem no seu desempenho contra uma 

possível investida inimiga, mormente as vindas pelo mar. Assim, os engenheiros militares 

deveriam, de forma engenhosa, tratar os elementos necessários para a defesa, tais como: a 

artilharia, o efetivo militar e a própria estrutura da fortificação, associados das condições 

ambientais ao redor, como parte da estratégia de defensiva. 

Dessa maneira, este artigo tem por objetivo apresentar os fatores geoambientais que incidem 

sobre a fortificação e suas influências sobre as suas condições de defesa. Assim, trata-se 

inicialmente do histórico de construção da fortificação. Em seguida da questão da localização do 

Forte, explorando o aspecto geomorfológico do ponto no qual ele se encontra. Posteriormente, 

sobre os aspectos hidrológicos que contribuem ou dificultam as questões de navegabilidade na 

área, e, por fim, sobre a incidência dos regimes de ventos e de marés, bem como a sua 

interferência em uma situação de combate.  
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Histórico  

Durante a divisão das Capitanias Hereditárias, em meados do século XVI, a Capitania do Rio 

Grande foi concedida, por meio da Carta Foral, a João de Barros e Aires da Cunha, fidalgos 

portugueses, que passam a ser os donatários da terra. As duas campanhas de exploração que 

ocorreram na Capitania não tiveram êxito, principalmente, devido a resistência indígena e sua 

associação aos franceses, sendo que a primeira levou a morte de Aires da Cunha (Cascudo, 

1955).   

Com a colonização definitiva da Capitania de Itamaracá (atual estado da Paraíba), antes 

abandonada e que sofria com o constante assédio francês até fins do século XVI, o Rio Grande 

do Norte ficou sendo o núcleo das incursões francesas. Assim, em termos estratégicos, a 

construção de uma fortificação no Rio Grande se mostrou mais do que necessária. O Governador 

Geral do Brasil, Francisco de Souza, junto ao donatário da Capitania de Pernambuco, Duarte 

Coelho, organizam uma comitiva saindo de Pernambuco, comandada por Manuel de 

Mascarenhas Homem, Capitão-Mor daquela capitania. Além desses, um dos integrantes da 

comitiva era o padre Gaspar de Samperes, um ex-soldado em Flandres (Bélgica) e arquiteto, que 

foi escolhido para projetar o Forte3 (Cascudo, 1955).  

Em 25 de dezembro de 1597, a expedição vinda do Recife chega ao Rio Grande (Potengi). 

Contudo, é apenas em 06 de janeiro de 1598, dia de Reis, que se começa a construir uma 

fortificação provisória. Esse primeiro forte é erguido com a madeira extraída das árvores do 

mangue e o barro é utilizado como aglutinante, ficando pronto somente em 24 de junho do 

mesmo ano4 (Galvão, 1979). 

 

3 "Sete navios e cinco caravelões velejaram para a Paraíba, tendo por capitão mor Francisco de Barros Rêgo e Antônio da Costa 
Valente por Almirante. Eram capitães dos navios João Pais Barreto, Francisco Camelo, Pedro Lopes Camelo e Manuel da Costa 
Calheiros. Por terra, acompanhando Mascarenhas Homem, iam três companhias de gente de pé. comandadas por Jerônimo de 
Albuquerque, seu irmão Jorge e Antônio Leitão Mirim. Manuel Leitão levava uma companhia de cavalaria. Os jesuítas Gaspar de 
Samperes e Francisco Lemos, os franciscanos Bernardino das Neves e João de São Miguel faziam parte da comitiva. Frei Bernardino 
era intérprete, filho de João Tavares, o cabo valoroso da conquista paraibana. O padre Gaspar de Samperes, ex-soldado em Flandres, 
arquiteto, estava escolhido para dar a traça do Forte. Feliciano Coelho partiu por terra, com as quatro companhias pernambucanas 
e uma paraibana, capitaneada por Miguel Álvares Lôbo, num total de 178 homens, e mais 90 indígenas guerreiros de Pernambuco 
e 730 da Paraíba, com os seus tuixauas prestigiosos e bravos Pedra Verde (Itaobi) Mangue, Cardo-Grande etc. A 17 de dezembro de 
1597 o exército marchou. Mascarenhas viera com as naus" (Cascudo, 1955. p. 22-23).  

4 Não há um consenso nas produções bibliográficas, sobre a data de início da fortificação. Câmara Cascudo (1955) e Olavo de 
Medeiros Filho (1991), por exemplo, consideram que o forte de taipa teria sido construído imediatamente após a chegada da 
expedição, em 25 de janeiro de 1597. O forte atual, por sua vez, teria sido iniciado no dia 06 de Janeiro de 1598. No entanto, é 



PAIVA, I. de F.; RIOS, C. Estudo Arqueológico sobre a Localização do Forte dos Reis Magos, RN, Brasil: os fatores geoambientais que 
influenciaram na escolha do seu local de construção. 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 2. pp. 103-117.  106 

Apesar dos altos investimentos da Coroa portuguesa, ainda houve demora para que ele 

estivesse completamente operante. Embora exista a tradição de colocar a data da sua 

construção no ano de 1599, Diogo Moreno (1616), descreve que os trabalhos foram iniciados de 

forma efetiva, apenas em 1603, sendo que, até 1608, seus muros não estavam entulhados8. Isso 

significa que até aquele ano, a fortificação não poderia funcionar, pois a artilharia não teria 

condições de ser instalada. A fortificação estava “basicamente” pronta em 1628 (Castro, 2013). 

Localização 

O Forte dos Reis Magos está localizado na cidade do Natal (Figura 1), no estado do Rio Grande 

do Norte, mais precisamente na parte da margem sul do estuário do rio Potengi, sob as 

coordenadas de latitude 05°45'22.69"S e longitude 035°11'41.65"W5. 

Essa localização o situa sobre os arrecifes da praia, que é batizada de "Praia do Forte" por sua 

causa, adjacente a região estuarina do rio Potengi, o que lhe confere um posicionamento tático 

de defesa da barra. 

Geomorfologia  

No litoral do Rio Grande do Norte afloram arenitos de praia (beach rocks), em uma faixa com 

cerca de 185 km de extensão. Esses afloramentos são arenitos siliciclásticos, cimentados por 

carbonatos de cálcio, em ambiente de face praial (shoreface) superior e estirâncio (foreshore) 

inferior e médio (Diniz; Amaral, 2003). 

Desde os primeiros registros sobre a cidade do Natal, é mencionado a existência de duas linhas 

paralelas de corpos areníticos (Figura 2). Essas linhas foram classificadas em “recife interno e 

externo”, sendo o interno, menos contínuo, mais curto e mais próximo ao continente (Silva et 

al., 2017).  

 

sabido que a construção do atual forte, apenas se iniciou quando o forte provisório já estava pronto. Medeiros Filho (1991), também 
considera que a estrutura do forte de taipa tenha sido utilizada para dar continuidade ao forte atual, o que parece improvável, 
devido as condições não favoráveis dos arrecifes a esse tipo de material e a falta de água potável. 

5 Ponto geográfico obtido digitalmente pelo Google Earth, tendo como base o topo da casa de pólvora.  
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Figura 1: Mapa de localização do Forte dos Reis Magos. Fonte: Ismael Paiva, 2021. 

 

 
Figura 2: Visão geral da região litorânea nas proximidades do Forte dos Reis Magos, com destaque em 
preto para o corpo linear de recife interno e branco para o externo. Fonte: Google Earth, imagem de 
janeiro 2013 (Modificado por Silva et al., 2017). 
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Somado a essas formações, o município do Natal é também é circundado por depósitos eólicos 

Quaternários, conhecidos como “dunas”. Os sedimentos constituintes são de areias de 

granulometria fina, bem selecionadas, de coloração esbranquiçada, amarelada e avermelhada, 

estando sobrepostos à Formação Barreiras. Essas formações são encontradas na porção inicial 

da zona costeira de Natal em duas categorias: as dunas móveis ou semifixas, com pouca ou 

nenhuma cobertura vegetal, mal fixando o substrato, tornando-as suscetíveis a ação dos ventos 

alísios; e as dunas fixas, encontradas mais ao interior, que possuem uma camada vegetal mais 

densa, que as imobiliza. (Lisboa; Campos; Souza, 2011).  

Dessa forma, pode-se partir de, ao menos, quatro hipóteses relativas à escolha da localização 

da fortificação. A primeira delas é que a proximidade da área dos recifes permitia um menor 

dispêndio de transporte de materiais. Isso se deve ao fato de as rochas dos recifes da foz do rio 

Potengi terem sido extraídas e lavradas em blocos para o Forte dos Reis Magos. Esse mesmo 

tipo de rocha pode ainda ser identificado em outras construções históricas da cidade, como as 

igrejas de Nossa Senhora da Apresentação, de Santo Antônio e do Rosário, além de várias igrejas 

setecentistas. É perceptível, então, que as rochas disponíveis na região foram materiais 

utilizados para a evolução do povoado à cidade (Silva et al., 2017). 

A segunda hipótese refere-se à proteção da fortificação. A costa Leste do Rio Grande do Norte 

é marcada pela presença de arenitos de praia posicionados muito próximos à linha de costa. 

Esses corpos rochosos funcionam como um muro de proteção natural contra a ação das ondas, 

favorecendo a uma maior estabilidade da linha costeira adjacente (Diniz, Amaral, 2003). Quando 

comparada a margem norte do rio, esse caráter protetivo se torna mais evidente. Neste 

contexto, crê-se que esse tipo de formação foi um fator preponderante no momento de escolha 

do ponto de construção do Forte, uma vez que a área fica inundada pelas preamares duas vezes 

ao dia, atuando como um fosso natural. Caso o forte tivesse sido construído do outro lado do 

rio, provavelmente ter-se-ia que construir um fosso para obtenção de uma barreira física.  

A terceira hipótese está ligada a questão do desembarque. Como as praias adjacentes são 

marcadas pela presença de cordões de recifes, internos e externos (Silva et al., 2017), elas 

acabam sendo impróprias para o transbordo de mantimentos e de tropas. Dessa maneira, essa 

tarefa deveria ser realizada por uma via fluvial. Assim, o Potengi servia como área de 

atracadouro das embarcações que pretendessem ir ao Forte, bem como os invasores teriam que 

passar pelo canal de acesso ao rio junto ao Forte.  
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Por fim, a quarta hipótese refere-se à questão construtiva. Como a área é cercada por dunas, 

esse tipo de solo dificulta a criação de fundações firmes, devido a característica arenosa dos 

grãos dessa formação e suscetibilidade delas ao regime de ventos (Lisboa; Campos; Souza, 

2011). A região onde o Forte se encontra é a única das proximidades que permitiria a criação de 

fundações mais firmes. 

Hidrologia  

A importância do Potengi como favorável à navegação foi descrita desde o século XVI, pelo 

cronista Gabriel Soares de Souza, no Tratado Descritivo do Brasil, de 1587. Contudo, foi só século 

XVII, com a ocupação holandesa da capitania, que foram criadas as primeiras cartografias. Já 

durante o XVII, o seu estuário era utilizado para fins de navegação e área de fundeio, sendo 

considerado o principal porto da capitania do Rio Grande (Miranda, 2015).  

A composição topográfica do rio é diversificada (Figura 3). Varia na forma de relevo plano e 

suave ondulado no seu baixo curso, a ondulado e forte ondulado no restante da área, revelando 

também superfícies arrasadas, serras e serrotes elevados, tais como: as Serras do Balanço, do 

Bonfim, da Formiga e do Ingá (Santos, 2010).  

 
Figura 3: Representação da Bacia do Potengi no estado do Rio Grande do Norte. Fonte: Idema, 2010, 
(Modificado por Santos, 2010). 
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O rio Potengi nasce na Serra de Santana, mais especificamente no município de São Tomé. Seus 

afluentes mais importantes são os rios: Pedra Preta, Guajiru, Camaragibe e o Jundiaí, além dos 

riachos Pedra Branca e Salgado. Sua bacia apresenta mais de 4.100 m2 (Santos, 2010).  

Tendo em vista o seu potencial de navegabilidade e a sua conexão com zonas interioranas, o 

controle desse rio torna-se essencial para a manutenção da capitania. Os estuários, que são 

ambientes que conectam um rio a um mar, são importantes no crescimento urbano e 

econômico. Eles foram determinantes para o desenvolvimento dos primeiros centros 

populacionais no Brasil, devido as atividades marítimas (Santos, 2018). 

O Forte se situa exatamente nessa intercessão estuário-mar. A sua presença, assim como de 

outras fortificações, tais como os Fortes Orange (PE) e o Santa Catarina (PB), estão 

estrategicamente situadas em áreas que permitam uma maior defesa das hidrovias, isso porque 

as ameaças normalmente vinham pelo mar. 

Sua localização estuarina, associado a escolha da margem sul do rio, dá a fortificação uma outra 

vantagem, o controle do canal de entrada do Potengi. Atualmente, depois de um histórico de 

dragagens e alargamento de sua foz, o rio tem melhores condições de navegabilidade do que 

tinha há quatro séculos, mesmo que, para época, as condições fossem boas (Miranda, 2015). 

Segundo as representações cartográficas holandesas do período, o canal de entrada, que passa 

hoje na área central do rio, era próximo da margem sul, já que as proximidades da margem norte 

eram cobertas por um grande banco de areia e um afloramento rochoso (Figura 4).  

Apesar da existência de distorções e imprecisão inerentes a representações cartográficas 

daquele período, é visível o avanço do primeiro banco de areia que sai da margem norte em 

direção ao centro do rio e limita as opções de calado de navio a área de entrada para os 

invasores. Dessa maneira, os navios invasores, que buscassem adentrar a barra do Potengi, 

deveriam obrigatoriamente passar próximo a margem sul do rio, aproximando-se da 

fortificação, aumentando assim, as chances de sucesso contra uma incursão invasora. Logo, 

como o forte encontra-se na margem em que se proporciona uma maior cobertura defensiva 

do canal de entrada, esse fator passa a reforçar mais a terceira hipótese para escolha do seu 

local de construção.  
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Figura 4: Representação do estuário do rio Potengi no século XVII. Fonte: Imagem editada da estampa 
“Afbeeldinghe van T’fort op Rio Grande ende Belegeringhe” (Planta do Forte Grande e Arredores) – 
Disponível em: Miranda, 2015. 

Regime de Ventos e a Dinâmica das Marés 

No mar adjacente ao estuário do Potengi é possível observar que as ondas se aproximam da 

área entre a praia de Ponta Negra e foz do rio Ceará - Mirim, com a mesma direção (135°), a qual 

os ventos alísios (SE) predominam. Devido à grande insolação, as baixas latitudes possuem 

maiores temperaturas e, consequentemente, menor pressão. Naquela área, os ventos são 

sempre dirigidos das regiões de alta pressão para as de baixa pressão (Frazão, 2003). 

Em se partindo disso, o regime de ventos da área tem frequência da região Este-Sudeste (ESE), 

com velocidades médias mensais de 4 e 4.5 m/s, cerca de 7,8 Km (Frazão, 2003). Essa velocidade 

é considerada, segundo a Escala Beaufort6, como uma Brisa Fraca (Souza, 2016), o que significa 

que as condições de mar para navegabilidade na costa Leste são consideradas calmas (Figura 5). 

 

6 “Sistema para calcular e informar a velocidade do vento. É baseado na força ou número de Beaufort, o qual é composto da 
velocidade de vento, um termo descritivo, e os efeitos visíveis sobre as superfícies da Terra ou do mar" (Inpe, s/d).) 
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Figura 5: Rosa dos Ventos do município de Natal/RN. Fonte: Ide; Ito, 2003 (Editada por Ismael Paiva). 

Dessa maneira, a escolha da margem do Forte pode ser mais uma vez justificada. Isso porque 

ele se encontra na melhor posição para lidar com os invasores que dependam do sentido do 

vento, podendo criar um vento sujo7 às embarcações que adentrem a barra (Figura 6). Sua 

presença, então, cria uma barreira física obstruindo a direção dos ventos para a embarcação, 

levando as velas a desenfurnarem, fazendo com que ela perca velocidade no momento da 

entrada na barra, ficando parada - por um certo tempo - defronte ao Forte. 

 

7 "Vento perturbado ou efeito de sombra do vento causado por um veleiro a barlavento" (Confederação Brasileira de Vela, p. 99) 
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Figura 6: Representação de uma possível zona de vento sujo no rio Potengi. Fonte: Google Earth (Editado). 

As dinâmicas das marés, por sua vez, são definidas pela variação periódica do nível da água do 

mar, devido ao resultado da atração exercida pela Lua e pelo Sol, sobre a massa d’água oceânica 

que propicia o surgimento das marés (Frazão, 2003). As maiores marés mensais coincidem 

normalmente com os períodos de Lua Cheia e Lua Nova, conhecidas como marés de sizígia, 

enquanto aquelas de menor amplitude acompanham as posições de Quarto Minguante e 

Crescente, também chamadas de marés de quadratura (Frazão, 2003). A maré mais alta 

registrada no marégrafo existente no porto de Natal, em 2020, por exemplo, foi de 2,7 m, 

enquanto a mais baixa foi de – 0,1 m, em períodos de maré sizígia8 

Por estar sobre os arrecifes costeiros, sua localização pode ser considerada “ideal” do ponto de 

vista funcional da fortificação. Sua presença na área estuarina permite o controle da intercessão 

entre o Potengi, o mar e a terra firme. A localização privilegiada do Forte, por sua vez, concede 

a ele uma barreira marítima natural. Por ter sido erguido sobre as formações de recifes 

areníticos, a região fica à mercê dos efeitos das marés baixas e altas (Figuras 7, 8 e 9). 

 

8 Dados retirados do site oficial da Marinha do Brasil. (Disponível em: https://www.marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare). 
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Figura 7: Vista do Forte dos Reis Magos durante a preamar. Fonte: Ismael Paiva, 2020. 

 
Figura 8:  Vista do Forte dos Reis Magos durante a baixa mar. Fonte: Ismael Paiva, 2020. 

Figura 9: Registro do traço tafonômico da marca da água com escala métrica. Fonte: Ismael Paiva, 2020. 
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Essa área de intercessão permite que a variação de amplitude de maré dificulte a aproximação 

humana andando, mormente em períodos de maré alta, criando uma barreira física, tendo em 

vista que nesses períodos o nível da água pode ultrapassar 1 m. 

Conclusão 

Diante dos dados expostos, pode-se entender os fatores ambientais da foz do rio Potengi como 

um dos mecanismos de defesa da fortificação. A partir da análise dos aspectos geomorfológicos, 

hidrológicos, do regime de ventos e da dinâmica das marés, é possível constatar esses fatores 

foram levados em consideração durante a concepção da fortificação.  

A localização escolhida foi um ponto que ofereceu as condições mais favoráveis para defesa. Sua 

instalação na margem sul do rio Potengi proporcionou que o Forte ficasse sobre os arrecifes, 

acarretando duas vantagens defensivas. Inicialmente uma eficiência no período de construção, 

já que de lá foram extraídas parte da matéria-prima utilizada na sua edificação. Posteriormente 

esse posicionamento serviu como uma barreira natural para impedir o desembarque de tropas 

inimigas nas áreas imediatamente adjacentes a fortificação. Somado a isso, a incidência do 

regime das marés na área faz com que os seus arredores fiquem alagados impedindo a 

aproximação de tropas a pé por um período mínimo de 6 horas. 

O regime de ventos é de extrema importância naquela área. Os ventos alísios que incidem na 

região fazem com que eles venham do quadrante Sudeste. Esse fator gera a possibilidade de 

fazer sombra de vento as embarcações que cruzavam imediatamente a barra e passassem 

próximo a fortificação, deixando-as praticamente como um alvo parado diante do Forte. 

Por fim, a sua localização era privilegiada por estar junto ao canal. Como o canal de entrada 

passava próximo a margem sul, devido a um banco de areia que já aparecia registrado na 

cartografia holandesa, no século XVII, as embarcações deveriam passar próximas a fortificação. 

Isso fazia, consequentemente, com que a distância entre as embarcações e o Forte fosse menor. 

Referência 

CASCUDO, L. da C. 1955. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa 
Nacional.  

CASTRO, A. H. F.  de. 2013. Forte dos Reis Magos: Subsídios para restauração. Rio de Janeiro: IPHAN.   



PAIVA, I. de F.; RIOS, C. Estudo Arqueológico sobre a Localização do Forte dos Reis Magos, RN, Brasil: os fatores geoambientais que 
influenciaram na escolha do seu local de construção. 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 2. pp. 103-117.  116 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA. Aprenda a velejar, manual do iniciante vela. Disponível em: < 
https://www.iateclubedebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Manual-do-Iniciante-a-
Vela-1.pdf >. Acesso em: 25 de abr. De 2021. 

DINIZ, R. F.; AMARAL, R. F.  do. 2003. O papel dos arenitos de praia na configuração e reconhecimento 
da linha de costa oriental do Rio Grande do Norte In: IX Congresso da Associação Brasileira de 
Estudos do Quaternário/II Congresso do Quaternário de Países de Línguas Ibéricas/II Congresso sobre 
Planejamento e Gestão da Zona Costeira dos Países de Expressão Portuguesa. Recife.   

FRAZÃO, E. P. 2003. Caracterização hidrodinâmica e morfo-sedimentar do estuário Potengi e áreas 
adjacentes: subsídios para controle e recuperação ambiental no caso de derrames de 
hidrocarboneto. 2003. 195 f. Dissertação (Mestrado em Geodinâmica; Geofísica) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal.   

GALVÃO, H. História da Fortaleza da Barra do Rio Grande. 1979. Rio de Janeiro: MEC – Conselho 
Federal de Cultura.  

IDE, F. S.; ITO, E. R. K. 2003. Análise da variabilidade do vento na costa leste da Região Nordeste do 
Brasil. In: III Congresso Brasileiro de Pesquisas Ambientais e Saúde, 2003, Santos: Danúbio. p. 127-
131. 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE. 2010. Relatório 
de sobrevôo. Estuário Jundiaí-Potengi. Natal.(Programa Estadual de Monitoramento e Fiscalização 
de Ambientes Aéreos).  

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Forte dos Reis Magos – RN. 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/569/ > Acesso em: 03 de ago. 2021. 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Escala Beaufort. Centro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos. Disponível em: < https://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml >  

LISBOA, C. M. C. A.; CAMPOS, U. M.; SOUZA, S. K. S. de. 2011. Mapeamento e caracterização dos 
remanescentes de dunas do município de Natal – RN, Brasil 2011. In: REVSBAU, Piracicaba – SP, v.6, 
n.3, p.64-83. 

MARINHA DO BRASIL. Tábua de Maré: Porto de Natal - Capitania dos Portos do RN (Estado do Rio 
Grande do Norte) - 2021. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare>. 
Acesso em: 30 de Dezembro de 2020. 

MEDEIROS FILHO, O. 1991.Terra Natalense. Natal: Sebo Vermelho. 

MIRANDA, A. N. F. 2015. Nas águas do Rio Potengi: carta de zoneamento arqueológico subaquático 
(Século XVII). Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em História), Departamento de História, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Natal. 

SANTOS, A. B. 2018. Resposta morfo-sedimentar do estuário do rio Potengi aos impactos de 
dragagem. Dissertação (Mestrado em Geodinâmica e Geofísica) - Centro de Ciências Exatas e da 
Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

SANTOS, R. de O. 2010. Avaliação da produção de sedimento na bacia hidrográfica do rio Potengi 
através do modelo SWAT. 2010. 187 f. Dissertação (Mestrado em Saneamento Ambiental; Meio 
Ambiente; Recursos Hídricos e Hidráulica) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 



PAIVA, I. de F.; RIOS, C. Estudo Arqueológico sobre a Localização do Forte dos Reis Magos, RN, Brasil: os fatores geoambientais que 
influenciaram na escolha do seu local de construção. 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 2. pp. 103-117.  117 

SILVA, M. L. N.; et al. 2017. Os corpos de arenitos praiais que sustentam o Forte dos Reis Magos, 
principal construção histórica da cidade de Natal-RN. In: Revista Geociências. São Paulo: v. 36, n. 3, 
p. 497 – 508. 

SOUZA, G. S. 1879. Tratado Descriptivo do Brazil. Typograaphia de João Ignacio da Silva: Rio de 
Janeiro, 2° edição. 

SOUZA, L. V. 2016. Navegação sob mau tempo. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em 
Ciências Náuticas) Marinha do Brasil, Rio de Janeiro. 


