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APRESENTAÇÃO 

 

 

A presente dissertação está constituída por 6 (seis) capítulos, sendo, o Capítulo 1  

composto de uma introdução, localização da área de estudo, objetivos específicos e geral, 

método e materiais utilizados. No capítulo 2 discorre-se sobre uma revisão literária ou  base 

teórica para condução das análises inerentes a pesquisa. Na parte introdutória deste Capítulo 2 

é apresentado de forma simples o desdobramento histórico para o entendimento sobre 

dinâmica da paisagem, com enfoque às proposições teóricas conceituais sobre o que é a 

paisagem. É, também, tratado o conceito de  Geoecossistemas ou subsistemas de paisagem 

considerando a estrutura, função e dinâmica dos mesmos. Por conseguinte, são tecidas 

algumas considerações acerca de domínios geo-hidroecológicos e bacias de drenagem, esta 

como unidade básica da análise geoecológica sob o foco geomorfológico e hidrológico. Ainda 

no referido capítulo, é dada ênfase à necessidade da espacialização do conjunto das inter-

relações dos fatores modificadores da paisagem, a erosão como um problema ambiental, os 

tipos de erosão e sobre os fatores condicionantes da erosão hídrica pluvial, etc. No Capítulo 3, 

estão apresentados os aspectos geo-ambientais da área de estudo como a dinâmica sócio-

econômica, dados sobre os totais de população segundo o censo do IBGE para o ano 2000 

(Sinópse), além dos aspectos físicos e climatológicos da área. O Capítulo 4, discorre sobre os 

resultados a partir da composição do banco de dados constituído, majoritariamente, por mapas 

digitais e dados tabulares. No Capítulo 5, são apresentadas as análises com base nos 

resultados de que trata o Capítulo 4, além de algumas informações adicionais. Por último, o 

Capítulo 6 trata das considerações finais seguidas de algumas recomendações para trabalhos 

correlatos futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo elaborar uma base de dados geo-ambientais 

para o diagnóstico do meio-físico e variabilidade espaço-temporal de erosão hídrica com 

informações dos fatores bióticos, abióticos e antrópicos do geoecossistema do Parque 

Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti no Distrito de Santo Agostinho. A abordagem 

utilizada se baseou na análise de uma série de mapas digitais temáticos com auxílio do 

geoprocessamento com apoio da tecnologia SIG (Sistemas de Informação Geográfica). A base 

de dados foi elaborada com elementos espaciais e não-espaciais, composta por dados de 

campo e informações derivadas de fontes analógicas e de sensoriamento remoto 

(ortofotocartas, aerofotos e GPS) entre outras.  

Como o estudo incorporou uma abordagem analítico-integrativa, buscou caracterizar a 

evolução do geoecossistema em escala espaço-temporal, série histórica: 1973, 1988, 1997 e 

2003 com base nas correlações entre fatores geo-ambientais e dados pluviométricos com seus 

reflexos nos estágios evolutivos do processo erosivo que ocorre no Parque. Assim, se 

incorporou uma perspectiva histórica (passado e futuro) sustentadas por evidências atuais.  

O Cabo de Santo Agostinho, denominação assumida pelo município no qual está 

localizado e integrante da Região Metropolitana do Recife, é o principal acidente geográfico 

do litoral sul de Pernambuco. A área encontra-se degradada com ocorrência de intenso 

processo de erosão.  

Resultados obtidos do cruzamento do mapa de ocupação urbana de 1973 com o de 

1997 revela um significativo aumento da malha urbana, decorridos 24 (vinte e quatro) anos. 

Esse aumento provocou uma forte pressão sobre a área do Parque. A maior concentração de 

erosão na área é evidenciada em setores onde ocorre a vegetação arbustiva degradada. 

Cruzamento de dados de topografia para um período de 30 anos revela mudança na 

morfologia a partir dos processos erosivos atuantes na área de estudos. No mapa de síntese da 

paisagem, os caminhos, trilhas e áreas fortemente antropizadas indicam a influência destes 

vetores na transformação da paisagem.  

A correlação de dados temporais mostra aumento nas áreas de todas as erosões 

provocado pelo escoamento superficial, ou seja, pela erosão das águas de chuva ou erosão 

hídrica. No ano de 1973 o total foi de 167.681,00mm2 ou 16,77ha, em 1988 de 177.680,00m2 



ou 17,77ha, e em 1997, último ano considerado no estudo o valor foi de 205.413,00m2 ou 

20,54ha. A partir dessas informações, se avaliou que entre 1973 e 1988 (15 anos decorridos) a 

área erodida aumentou em, aproximadamente, 1ha. Enquanto de 1988 a 1997 (9 anos 

decorridos apenas) o valor de área erodida foi de 2,78ha. 

 

 

Palavras-Chave: Ocupação urbana, Área erodida, Geoprocessamento, Tecnologia SIG, Dados  

                            temporais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 

The present work had as objective elaborates a base of geo-environmental data for the 

diagnosis of the physical middle and study of the space-temporary variability of erosion with 

information of the biotic, no biotic and anthropological factors of the geo-ecosystem of the 

“Armando de Holanda Cavalcanti” Metropolitan Park in Santo Agostinho's District. The used 

approach was based on the analysis of a series of thematic digital maps with aid of the geo-

processing (GIS Technology), starting from categories selected according to the knowledge of 

the relevant correlations to the problem. The base of data was elaborated with space elements 

and no space, composed by field data and derived information of analogical sources and of 

sensor remote (GIS letters, aerial photographs and utilitarian GPS) among others.   

As the study incorporated an approach analytical-integrality, it looked for to 

characterize the evolution of the geo-ecosystem in scale space-time, according to the 

historical series of the years: 1973, 1988, 1997 and 2003 with base in the correlations among 

geo-environmental factors and pluviometer data with their evolutionary reflexes of the erosive 

process happened in the Park. Like this, it incorporated a historical perspective (past and 

future) sustained by current evidences.   

Santo Agostinho's Cape, denomination assumed by the municipal district in which is 

located and integral of the Metropolitan Area of Recife, it is the main geographical accident 

of the south coast of Pernambuco. The area is degraded with occurrence of intense erosion 

process.   

Obtained results of the crossing of the map of urban occupation of 1973 with the one 

of 1997 reveal a significant increase of the urban mesh, elapsed 24 years. This increase 

provoked a strong pressure on the area of the Park. The largest erosion concentration in the 

area is evidenced in sections where it happens the degraded arboreous vegetation.  

Crossing of topography data for a period of 30 years reveals change in the morphology 

starting from the active erosive processes in the area of studies. In the Map of synthesis of the 

landscape, the roads, trails and use areas strongly anthropological indicate the influence of 

this vectors in the transformation of the landscape.   



The correlation of temporary data shows increase in the areas of all of the erosions 

provoked by the superficial drainage, in other words, for the erosion of the rain waters or 

hidric erosion. In the year of 1973 the total was of 167,681.00 m2 or 16.77 hectares, in 1988 

of 177,680.00 m2 or 17.77 hectares, and in 1997, last year considered in the study the value 

was of 205,413.00 m2 or 20.54 hectares. Starting from those information, it was evaluated that 

between 1973 and 1988 (15 elapsed years) the eroded area increase in, approximately, 1 

hectare. While from 1988 to 1997 (9 years just elapsed) the extension of the eroded area was 

of 2.78 hectares.   

 

 

Key-words: Urban occupation, Eroded area, Geo-processing, GIS Technology, Temporal 

data.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

 

Clareiras abertas na vegetação a partir das atividades antrópicas predatórias, 

caracterizadas pelo desmatamento, queimadas, etc., combinadas com eventos atmosféricos, 

principalmente, as abundantes chuvas e variáveis terrestres sob regiões tropicais de clima 

quente e úmido, favorece a ocorrência de fenômenos geológicos de superfície como a erosão e 

outros, resultando em um efetivo e vigoroso processo de transformação ambiental nas 

paisagens das referidas regiões. 

Os processos erosivos de grande magnitude são responsáveis por graves perdas 

econômicas e ambientais de uma determinada localidade aonde estes efetivamente venham a 

se desenvolver. De forma generalizada os materiais produtos da erosão são transportados em 

direção às áreas mais baixas através da rede de canais de uma determinada bacia hidrográfica 

ocasionando assoreamento dos rios e reservatórios. Pesquisa conduzida pelo IPH/UFRGS 

para a ELETROBRÁS (1991), apresentou valores médios de descarga sólida específica e de 

concentração de sedimentos nos principais cursos d’água do país. Concluiu-se, pelo exame 

dos dados, que a concentração média da carga sólida total nos rios brasileiros pode ser 

atualmente de 250ppm, levando à dedução que a perda anual de volume dos reservatórios 

chega a 0,5%.  

Como as mudanças ambientais ocorrem no espaço e no tempo, o presente estudo 

buscou registrar a dinâmica da paisagem a partir do mapeamento da ocupação urbana, 

cobertura vegetal e das erosões com base em uma série histórica, a saber: 1973, 1988, 1997 e 

2003. Cabe ressaltar, todavia, que para o ano de 2003 foi feito o levantamento do detalhe da 

topografia, do contorno e detalhe topográfico na encosta em avançado processo erosivo, 

(erosão por ravinas), com uso de GPS/NAVSTAR (Global Position System). Para isto, foi 

contratado o serviço de uma equipe de Engenheiros Cartógrafos, composta por alunos do 

último período, capitaneada pelo Professor Adeildo Antão dos Santos, do Departamento de 

Engenharia Cartográfica da Universidade Federal de Pernambuco. 

Com o objetivo de possibilitar distinção entre as referidas erosões atribuiu-se um 

código numérico de identificação (1, 2, 3, 4, 5 e 6) a cada polígono (entidade espacial), 

embora, se entendesse que o ideal para a decodificação das referidas erosões fosse o emprego 
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da delimitação em domínios geo-hidroecológicos específicos, onde se localiza cada erosão. A 

erosão 4, embora , conste nos mapas não foi considerada nas análises quantitativas, em função 

de erro na representação gráfica originados no processo de interpretação. 

Foi sugerido como hipótese para esta pesquisa que o desencadeamento do processo 

erosivo nas encostas do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti está associado 

a sucessivas rupturas das estruturas e mudanças nas funções deste geoecossistema, 

principalmente, com o desmatamento contínuo das mesmas. 

Com base no exposto, o presente estudo buscou elaborar uma base de dados geo-

ambientais para o diagnóstico do meio-físico com informações dos fatores bióticos (cobertura 

vegetal), abióticos e antrópicos pertinentes ao Parque. Para tal, foi utilizado o SIG (Sistemas 

de Informação Geográfica) como ferramenta tecnológica de suporte para proceder às análises 

espaciais necessárias.  

O presente trabalho recebeu o apoio do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – 

PRONEX, projeto: Engenharia “Geotécnica e Hidrologia no Sistema Encosta-Planície 

Costeira”, linha de pesquisa: Estudo e Controle de Erosão de Encostas de Pernambuco. O 

citado projeto engloba a participação da COPPE/UFRJ; IGEO/UFRJ, UFPE e UFRGS, sob a 

coordenação geral do Prof. Willy A. Lacerda (COPPE/UFRJ). Dessa forma, este ocorre de 

forma integrada com outros estudos correlatos dirigidos para problemas ambientais e 

geotécnicos, em nível de pós-graduação stricto-senso. Os estudos sobre erosão de encostas em 

Pernambuco, teve início com trabalhos desenvolvidos na Reserva Ecológica de Dois Irmãos 

em um remanescente de Mata Atlântica no ano de 1998, culminando com uma Dissertação de 

Mestrado e participação em um capítulo de livro já publicado. Em 2001, foi concluída 

Dissertação de Mestrado na sobre erosão em encostas, sendo esta no Parque Metropolitano 

Armando de Holanda Cavalcanti no Cabo de Santo Agostinho, onde  atualmente se 

desenvolve uma Tese de Doutorado. Na UFPE o PRONEX encontra-se representado pelo 

GEGEPE – Grupo de Engenharia Geotécnica de Planície e Encosta, sob a coordenação do 

Professor Pós-DSc. Roberto Quental Coutinho, do Departamento de Engenharia Civil, tendo 

como colaborador o Professor DSc. Mário Ferreira de Lima Filho do Departamento de 

Geologia, sendo ambos da Universidade Federal de Pernambuco. 
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1.1 Localização da área de estudo 

Sobre o mapa de localização do Parque Metropolitano Armando de Holanda 
Cavalcanti estão indicadas as erosões estudadas (polígonos vermelhos), como ilustrado na 
Figura 1.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo e das erosões. 
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Situada no litoral sul do Estado de Pernambuco e delimitada por coordenadas 284500/ 

286500mE de Longitude e 9075500/ 9077500mN de Latitude, a área está a 34 Km ao sul da 

cidade do Recife e o acesso até a mesma é feito pelas rodovias BR-101 sul, PE-60 e PE-28. 

As duas vias estaduais estão em boas condições decorrentes das melhorias efetivadas.  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

● Obter correlações a partir das informações sobre os aspectos geo-biofísicos e 

humanos (antrópicos) à luz da análise-integrativa para contribuir no entendimento da 

evolução das erosões (ravinas) existentes na área. 

 

1.2.2 Específicos 

 Dentre os vários objetivos específicos para elaboração do trabalho seguem os abaixo 

descritos, como aqueles que se entendeu serem os fundamentais: 

 

● Identificar e avaliar, ainda que parcialmente, vetores terrestres induzidos pela  ação 

antrópica, para subsidiar no entendimento da dinâmica do geoecossistema; 

 

●  Caracterizar o meio-físico com base nas variáveis-controle (litologia, geomorfologia, 

solos, vegetação, etc.) a partir de mapeamento digital em base cartográfica de 

coordenadas UTM. 

 

● Contribuir no entendimento dos mecanismos deflagradores da erosão hídrica que 

ocorre no Parque, com base na análise integrada a partir de correlações dos elementos 

componentes do meio. 

 
 

1.3 MÉTODO E MATERIAIS  

A estruturação da referida base se procedeu a partir de técnicas de geoprocessamento 

em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), estando os procedimentos de acordo com o 

fluxograma estabelecido na metodologia geral (Figura 2) e divididos em três distintas etapas: 

I) Pré-Geoprocessamento; II) Geoprocessamento e III) Pós-Geoprocessamento. 
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Figura 2 – Fluxograma da Metodologia Geral Aplicada neste estudo 

                                     (adaptado de Brandão, 2001). 
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1.3.1 PRÉ-GEOPROCESSAMENTO 
 

1.3.1.1 Levantamento das informações, aquisição e organização dos dados. 

Etapa que compreendeu o levantamento de todos os trabalhos que orientaram a 

estrutura do estudo: Levantamento da bibliografia utilizada - investigação qualitativa sobre os 

problemas e potenciais da área; a aquisição de informações e dados espaciais e temporais 

cartografados e não cartografados e de GPS, necessários à pesquisa. Trabalhos de campo e de 

gabinete foram combinados para a realização desta etapa da pesquisa: 

 

1.3.1.1a Trabalho de gabinete 

Esta etapa em que se inclui o processo de digitalização das informações espaciais. 

Levou cerca de aproximadamente três meses para a sua conclusão.  

 

1.3.1.1b Trabalho de campo 

Foram delineadas orientações para a realização desta etapa: I- Proceder 

reconhecimento da área com o propósito de se estabelecer comparação com as informações do 

mapa de base através da verdade terrestre; II- Levantar  informações sobre o terreno e 

proceder entrevistas com nativos da área de estudo. 

 
 
1.3.2 GEOPROCESSAMENTO  
 

1.3.2.1 Geração do Banco de Dados Geográficos 

A utilização de técnicas de geprocessamento permite geração de uma base de dados 

geocodificada, podendo estar ou não acoplada a um banco de dados convencional ou 

geográfico. Uma base de dados é dita geográfica quando seus dados possuem, como um de 

seus atributos a localização geográfica (BRANDÃO, 2001). 

O banco de dados é uma estrutura que é capaz de armazenar e recuperar, os dados nele 

contidos. As principais propriedades de um banco de dados geográficos é a de localizar e a de 

retratar de forma singular a distribuição espacial dos dados e informações (XAVIER-DA-

SILVA, 1993).  

A organização do banco de dados para a elaboração dos cartogramas digitais temáticos 

foi baseada em projetos, conforme os fatores selecionados durante a fase do pré-

geoprocessamento. Um projeto é composto por um conjunto de camadas (layers) ou Planos de 
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Informações (PIs) que variam em números, tipos de formato e temas, de acordo com a 

necessidade de cada. Os layers de um projeto podem pertencer a diferentes classes 

relacionadas de dados com os formatos de representação disponíveis no SIG (Sistemas de 

Informação Geográfica) utilizado. Como exemplo tem-se o layer área urbana (polígonos), este 

pode ser inserido no mapa digital uso do solo e cobertura vegetal para explicar a tendência de 

expansão urbana, assim como o layer rodovias (linhas) pode ser inserido no mapa de 

proximidades para explicar o potencial turístico de uma região estudo. Qualquer que seja um 

mapa referente à base cartográfica exemplifica este processo de criação de layers e 

vetorização: este contém os diversos layers como caminhos (linhas) área urbana (polígonos) 

rede de drenagem (linhas) (BRANDÃO, 2001). 

Os mapas temáticos são representações gráficas de atributos quantificados da 

ocorrência de variáveis ou de uma combinação delas no espaço geográfico. Os mapas digitais 

temáticos, depois de elaborados podem ser visualizados tanto no sistema computacional 

quanto impressos.  

 

1.3.3 PÓS-GEOPROCESSAMENTO 

Nesta fase se procede a disponibilização dos produtos gerados (mapas digitais 

temáticos) para consulta pelos usuários da base de dados. Estes produtos por sua vez, podem 

ser disponibilizados e visualizados nas formas impressa ou digital. Neste trabalho a impressão 

dos mapas foi realizada a partir do SIG “desktop mapping” do ArcView GIS 3.1, como 

também a disponibilidade do banco de dados composto pelos atributos da base gráfica.   
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Dentro das chamadas Ciências Ambientais, a Geomorfologia e a Geoecologia são 

campos do conhecimento que interagem entre si na busca da interpretação do papel dos 

fatores bióticos, abióticos e antrópicos, para o reconhecimento e explicação dos processos que 

governam as transformações das diferentes paisagens que ocorrem na superfície terrestre. 

Portanto, o estudo da dinâmica da paisagem, do substrato geológico, das características dos 

solos, do comportamento do relevo, do papel da fauna, da cobertura vegetal e do uso 

antrópico do solo, entre outros os quais não são uniformes no espaço e no tempo, constituem-

se elementos estruturais indispensáveis para este tipo de investigação (FERNANDES, 1998). 

A Geoecologia ou Ecologia da Paisagem, segundo HUGGETT (1995) tem suas 

origens no trabalho do geógrafo alemão Carl Troll. No trabalho publicado por Troll em 1939, 

a Geolecologia é definida como “o relacionamento qualitativo e tanto quanto possível 

quantitativo entre os elementos da biosfera”. 

Embora os europeus tenham uma longa tradição nesta linha de pensamento, 

destacando-se trabalhos recentes como os de KLINK (1973) que entende a Geoecologia como 

“o estudo das massas naturais e quantidades de energia de uma paisagem, que podem ser 

qualitativa ou quantitativamente determinadas através de ciclos ecológicos”, os americanos 

começaram a adotar estudos com esta abordagem na década de 80, ganhando grande destaque   

FERNANDES, 1998). 

Naqueles trabalhos a paisagem continua como a referência de análise, portanto, o 

conceito de paisagem é considerado de fundamental importância para a Geoecologia, à 

medida que, sobre esta se desenvolve todos os estudos que envolvam seus elementos 

componentes. De acordo com FORMAN & GORDON, 1986, a paisagem é uma “área 

heterogênea composta de grupos de ecossistemas que se integram de forma semelhante no seu 

todo”.  

Ainda com relação à paisagem, esta pode ser vista como “o resultado, sobre uma certa 

porção da superfície terrestre, da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e 
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antrópicos que interagem dialeticamente uns com os outros, tornando-se assim em um todo 

único e indissociável da evolução contínua” (BERTRAND, 1991).  

Dentro desta mesma linha de pensamento, na escola norte-americana, “a paisagem é 

vista como um mosaico ambiental, de padrão espacial heterogêneo e fragmentado em 

subsistemas ou unidades de paisagem denominadas de Geoecossistemas, os quais são 

relativamente homogêneos” (HUGHETT, 1995). Então, estes Geoecossistemas se 

individualizam por terem características a nível biótico, abiótico e  humano que lhes conferem 

uma unidade, a qual é configurada por uma estrutura, função e dinâmica (FERNANDES, 

1998).  

A estrutura é o relacionamento entre ecossistemas distintos ou elementos presentes 

nestes ecossistemas, ou seja, a distribuição de energia, configuração e composição dos 

elementos; a função é determinada pela interação entre os elementos espaciais, tais como, 

fluxo de energia, de componentes e de espécies entre ecossistemas; e a dinâmica que são as 

mudanças na estrutura e funções do aspecto ecológico em uma escala temporal pré-definida 

(FERNANDES, 1998).  

Segundo o autor acima citado, vale ressaltar que a escala espaço-temporal de análise 

influencia diretamente à disposição dos três elementos citados acima, e que o uso deste 

princípio dá noção do entendimento da paisagem como um todo, assim como os problemas a 

ela associados.  

Ainda de acordo com o referido autor, ao se adotar a análise geoecológica sob o foco 

geomorfológico e hidrológico, tendo como o objetivo à definição de domínios geo-

hidroecológicos, temos que assumir a grande complexidade intrínseca às bacias de drenagem. 

Isto porque estas são estruturalmente ricas em conexões, transformações não lineares e 

desconhecidas, além de não se apresentarem estritamente equilibradas em relação à função 

tempo e espaço das variáveis que a compõem, dificultando assim a estipulação de modelos 

fechados. 

Em relação a esses processos COELHO NETTO (1994) entende a bacia de drenagem 

como um sistema hidrogeomorfológico, para tal reporta-se aos estudos de CHORLEY (1962) 

que dentro de uma linha geomorfológica, aplicando a linguagem sistêmica, enfatizou que a 

bacia de drenagem constitui um sistema aberto.  

De acordo com a autora acima referida, este sistema recebe impulsos de ordem 

climática atuantes sobre a área, e de ordem tectônica subjacentes, que os transformam em 

energia, a qual é perdida por meio da água, dos sedimentos e dos solúveis, que são eliminados 

da bacia pelo seu ponto de saída (“outlet”). 
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Segundo COELHO NETTO (1994) pode-se inferir que alterações significativas na 

estrutura ambiental de determinada porção de uma bacia de drenagem poderão afetar outras 

áreas situadas à jusante, ou seja, catalizando efeitos sobre a natureza e/ou intensidade na 

evolução de processos hidrológicos e erosivos.  

Estas respostas variam de acordo com a quantidade e intensidade destas entradas, e 

com as transformações destes elementos. Para tanto, torna-se importante considerar as 

relações internas da paisagem associadas à interação biótica, abiótica e humana no 

comportamento hidráulico e mecânico dos solos em diferentes posições de encostas COELHO 

NETTO (1994).  

Alterações na composição destes fatores, as quais são principalmente impostas pela 

variável humana, podem induzir a modificações significativas na dinâmica espaço-temporal 

dos processos hidrológicos atuantes na encosta e conseqüentemente, no trabalho 

geomorfológico COELHO NETTO (1994).   

Segundo a autora acima citada, com isto podemos entender que sob determinadas 

condições ambientais vigora um conjunto específico dessas variáveis, capazes de detonar 

processos dominantes ou de ordem secundária, com valores de trabalho variáveis dentro de 

um certo período de tempo, até que ocorram mudanças significativas internas ou externas ao 

domínio em análise. 

O conjunto dessas inter-relações pode ser espacializado dando origem a um 

diagnóstico integrado, ou seja, um levantamento que leve em consideração estes fatores que 

em conjunto atuam como uma das principais forças reguladoras dos mecanismos e 

magnitudes dos processos erosivos, caracterizando assim, uma análise geomorfológica 

associada a uma perspectiva geoecológica COELHO NETTO (1994)  

Torna-se evidente a importância da criação deste diagnóstico para o Parque Armando 

de Holanda Cavalcanti, uma vez que identifica às variáveis-controle (elementos estruturais e 

funcionais) que interferem na estrutura, funcionalidade e dinâmica da paisagem, e dá 

subsídios básicos ao planejamento da ocupação racional do solo. 

Diante do exposto, evidencia-se para o Parque e áreas do seu entorno, uma 

concretização desta situação, uma vez que, tornam-se mais freqüentes ocorrências de erosão 

nas encostas, com crescente contribuição das descargas sólidas promovendo assoreamento em 

canais de drenagem naturais.  

Tal situação é função do uso irracional do geoecossistema, principalmente, a partir do 

desmatamento e ocupação desordenada do território. Como resultado o processo erosivo tem 

se acelerado, trazendo maiores consequências a hidrologia e da área.  



Caracterização Geo-ambiental e Estudo da Variabilidade Espaço-temporal ... Silva, E. P. (2004) 11

As formas de uso se expressam através de vetores de transformação de ordem direta e 

indireta, que possuem diferentes direções e magnitudes ao longo do tempo. Para o Parque 

estes se apresentam sob a forma de malha urbana, uso do solo e turismo, etc. Os indiretos são 

difusos, de origem atmosférica, e para o estudo será considerada a pluviometria através dos 

valores totais das médias anuais. 

 

 
2.2 EROSÃO 

SALOMÃO & IWASA (1995) definem como erosão o processo de desagregação e 

remoção de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada 

da gravidade com a água, vento, gelo e organismos (plantas e animais). 

Em geral, distinguem-se duas formas de abordagem para os processos erosivos: erosão 

natural ou geológica, ou respectivamente, erosão que se desenvolve em condições de 

equilíbrio com a formação do solo, e erosão acelerada ou antrópica, cuja intensidade é 

superior à da formação do solo, não permitindo a sua recuperação natural. (SALOMÃO & 

IWASA, 1995). 

Os fenômenos associados à formação de erosões lineares profundas são comandados, 

por dois conjuntos de fatores ou condicionantes principais: os fatores antrópicos como os 

desmatamentos e formas de uso e ocupação do solo (agricultura, obras civis, urbanização, 

0etc.), que deflagram o processo erosivo imediatamente ou após certo intervalo de tempo, e  

uma série de fatores naturais, que determinam a intensidade dos processos, destacando-se 

como mais importantes a chuva, a cobertura vegetal, o relevo, os tipos de solo e o substrato 

rochoso.  

MORGAN (1986) destaca que, embora a erosão seja um problema relacionado com a 

agricultura em áreas tropicais e semi-áridas, nos últimos anos tem ocorrido, também, em áreas 

utilizadas para transporte e recreação, e vem se alastrando em países temperados europeus, 

como a Grã-Bretanha, Bélgica e Alemanha.   

A propósito disso, BOARDMAN (1990) chama a atenção para o fato de que, na 

Inglaterra, apesar de o problema não ser conhecido completamente, os solos agrícolas vêm 

erodindo com regularidade, e, em algumas áreas, já ocorrem taxas erosivas que preocupam os 

fazendeiros, cientistas e autoridades políticas. 

 De acordo com GUERRA (1998) apesar da importância que os solos têm para a 

sobrevivência da espécie humana, dos vegetais e dos animais na superfície da Terra, parece 
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que o homem tem dado pouca atenção a esse recurso natural, pelo menos no que diz respeito à 

sua utilização e conservação.  

 De acordo com a recuperação do solo perdido como consequência dos processos 

erosivos, mediante formação de novo solo a partir da rocha mãe, é muito lenta, calculando-se 

que para formar, em condições naturais uma capa de 2 a 3cm de espessura são necessários de 

300 a 1000 anos. Por meio de operações agrícolas pode-se encurtar este período, sendo 

necessários de 15 a 25 anos para que com os trabalhos e correspondentes processos edáficos, 

se forme uma capa de 1cm de espessura de solo novo (LLOPIS TRILLO, 1999).  

Como ocorre com outros fenômenos e temas de investigação, o estudo da erosão exige 

o manejo de escalas espaciais e temporais muito díspares. As escalas espaciais podem abarcar 

desde a continental à microscópica com todas as possibilidades intermediárias (LLOPIS 

TRILLO, 1999). De acordo com o referido autor, quanto as escalas temporais, os episódios 

nos quais ocorrem as erosões podem ser de muito curta duração (erosão produzida por uma 

tormenta), ou duram dezenas ou centenas de anos (erosão por incisão de uma rede fluvial), e 

inclusive milhões de anos (arrasamento de uma cordilheira).  

Ao nível global do conjunto da superfície terrestre, os diferentes tipos de erosão podem 

agrupar-se em sete categorias: erosão hídrica, erosão eólica, erosão marinha e litoral, erosão 

glaciar, erosão periglaciar e erosão cárstica (LLOPIS TRILLO, 1999). Neste estudo será dada 

atenção os sub-tipos da erosão hídrica (laminar, sulcos e ravinas), especificamente, 

relacionadas as águas pluviais uma vez que este tipo de erosão é o predominante na área de 

estudo. 

  

2.2.1 Erosão hídrica/ pluvial 

Esta modalidade de erosão tem como agente erosivo a chuva. Ela se inicia com o 

impacto das gotas de desta sobre o solo provocando a ruptura dos agregados, como ilustra a 

Figura 3. Em seguida, dependendo da intensidade e duração da chuva, ocorre o aumento do 

grau de saturação do solo e diminuição da infiltração. À medida que ocorre o aumento da 

saturação já se inicia a formação de poças. A partir desse aumento começa a ocorrer o 

escoamento superficial (runoff), promovendo a remoção, o transporte das partículas e em 

determinados locais, a deposição de sedimentos (BANDEIRA, 2003). 
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Figura 3 – Impacto de gota de chuva na superfície do solo (DAEE & IPT, 1990). 
 

 

2.2.2 Erosão laminar 

 A erosão laminar consiste em uma remoção de finas camadas de solo produzida pela 

água que escoa sobre terrenos uniformes e de baixa declividade, provocando a perda da 

porção de solo com maior conteúdo em matéria orgânica, o que conduz a um empobrecimento 

em elementos nutrientes e a um decréscimo na capacidade de armazenamento de água 

LLOPIS TRILLO (1999). A Figura 4 ilustra um processo da erosão desta modalidade de 

erosão. 

A erosão laminar torna-se pouco perceptível nas fases iniciais, já que apenas se 

modifica à superfície do solo, porém, com o tempo se produz uma concentração importante de 

pedregulho e calhaus nessa superfície, as raízes dos arbustos e outras plantas menores são 

descobertas e se produz acumulação de terra no tramo final dos terrenos (LLOPIS TRILLO, 

1999). 

 Ainda de acordo com o autor acima citado, na erosão laminar atuam dois processos: o 

desprendimento e remoção das partículas do solo por efeito do impacto direto das gotas da 

chuva, ocasionando seu espraiamento por salpicadura e, o transporte por uma delgada lâmina 

de água denominada fluxo laminar. 

 



Caracterização Geo-ambiental e Estudo da Variabilidade Espaço-temporal ... Silva, E. P. (2004) 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Erosão Laminar. 

 

2.2.3 Erosão em sulcos  

São em geral, de profundidade e largura inferiores a cinqüenta centímetros, sendo que 

suas bordas possuem pequena ruptura na superfície do terreno (DAEE, 1990). BIGARELLA 

& MAZUCHWWSKI (1985), define que esta modalidade de erosão ocorre após a erosão 

laminar, podendo igualmente se originar de precipitações muito intensas. A Foto 1 ilustra 

vários sulcos em uma encosta provocados pela  ação da chuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte:ALHEIROS, 2004 (material de aula) 

        Foto 1 – Sulcos desencadeados pela chuva. 

Fonte: Gomes, 2001. 
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2.2.4 Erosão em Ravinas 

 Ravinas correspondem ao canal de escoamento pluvial concentrado, apresentando 

feições erosionais com traçado bem definido (Foto 2). A cada ano o canal se aprofunda, 

devido à erosão das enxurradas, podendo atingir alguns metros de profundidade.  

Nas ravinas devem ser considerados mecanismos de erosões que envolvem 

movimentos de massa, representados pelos pequenos deslizamentos que provocam o 

alargamento da feição erosiva e também, seu avanço remontante. Estas são normalmente de 

forma alongada, mais comprida que largas e com variação entre as profundidades, raramente 

são ramificada e não chegam a atingir o lençol freático (OLIVEIRA, 1994).  

 

 

 

Foto 2 - Ravina desencadeada pelo escoamento superficial concentrado. 
 

 

2.3 FATORES CONDICIONANTES DA EROSÃO HÍDRICA PLUVIAL 

 Os fatores controladores são aqueles que determinam as variações nas taxas de erosão 

(erosividade da chuva, propriedades do solo, cobertura vegetal e características das encostas). 

É, por causa da interação desses fatores que certas áreas erodem mais do que outras 

Fonte: OLIVEIRA , 1994 
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(GUERRA, 1998). De acordo com o referido autor, a intervenção do homem pode alterar 

esses fatores e, conseqüentemente, apressar ou retardar os processos erosivos. 

 

2.3.1 Erosividade da chuva 

HUDSON (1961) apud GUERRA (1991a) define a Erosividade de forma simples: “A 

habilidade da chuva em causar erosão”. Embora a definição seja simples, a determinação do 

potencial erosivo da chuva é assunto muito complexo, porque depende, em especial, dos 

parâmetros de erosividade e também das características das gotas de chuva, que variam no 

tempo e no espaço.  

Segundo o referido autor, a correlação entre perda de solo e total de chuva é baixa. 

Apesar de haver o reconhecimento da tendência do aumento de erosão, à medida que os totais 

de chuva aumentam, especialmente em áreas agrícolas, este parâmetro deveria ser levado em 

conta, apenas para dar uma idéia do relacionamento entre chuva e erosão. 

Segundo LLOPIS TRILLO (1999) as perdas de solo estão estritamente relacionadas 

com a chuva, em parte pelo poder de desprendimento do impacto das gotas sobre o solo e, em 

parte, pela contribuição da chuva à corrente superficial. Para o autor, os impactos das gotas de 

chuva dispersam e separam as partículas do solo, a partir da qual se inicia a perda do mesmo. 

A eficácia da chuva nessa desagregação depende diretamente de sua energia cinética, assim, 

da massa de cada uma das gotas e de sua velocidade. 

Segundo IG-SP (1996) o potencial de erosão de uma chuva refere-se à perda de solo 

por unidade de área, que pode ser esperada de uma chuva ocorrendo sobre uma área 

completamente desprovida de cobertura e resíduos vegetais.  

WISCHMEIER & SMITH (1958) verificaram que quando todos os outros fatores, com 

exceção da chuva são mantidos constantes, a perda do solo por unidade de área em um terreno 

desprotegido de vegetação é diretamente proporcional ao produto de duas características da 

chuva: energia cinética multiplicada por sua intensidade máxima em 30 minutos. Segundo os 

mesmos autores, a erosividade da chuva é obtida a partir de chuvas individuais por um 

período de 20 a 25 anos podendo ser calculadas médias mensais e anuais. 

GOMES (2001) obteve valores de erosividade para a área do Parque a partir dos dados 

de precipitação média mensal no período compreendido entre 1930 e 2000. Os resultados 

indicaram maiores índices de erosividade no intervalo de tempo entre maio e junho e menores 

índices de erosividade nos meses de outubro e novembro. Segundo a autora este fenômeno 

ocorre devido as maiores intensidades de chuva entre maio e junho, e menores intensidades de 
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chuvas ocorridas nos meses de outubro e novembro. Na obtenção dos índices de erosividade a 

autora considerou um período de 70 anos, ou seja, 45 anos a mais do recomendado por outros 

autores, onde se pode concluir que o grau de confiabilidade dos valores obtidos com relação a 

erosividade é, possivelmente, melhor do que os 20 e 25 anos citados pelos autores acima. 

Cabe ressaltar, no entanto, que os dados de pluviometria utilizados na análise foram coletados 

da estação meteorológica Recife – Curado, cuja distância em relação ao Parque Metropolitano 

Armando de Holanda Cavalcanti é de aproximadamente 40Km.  

 

2.3.2 A Erodibilidade  

As propriedades dos solos são de grande importância nos estudos da erosão, porque, 

juntamente com outros fatores, determinam a maior ou menor suscetibilidade à erosão. 

Morgan (1986) define erodibilidade como sendo “a resistência do solo em ser removido ou 

transportado”.  

De acordo com BANDEIRA (2003) a erodibilidade do solo é definida como a 

propriedade do solo que retrata a maior ou menor facilidade com que suas partículas são 

destacadas e transportadas pela ação de um agente erosivo, é a suscetibilidade do solo à 

erosão. Segundo a autora, o fator erodilidade do solo tem seu valor quantitativo, determinado 

experimentalmente em parcelas unitárias, sendo expresso como a perda de solo, por unidade 

de índice de erosão da chuva, ainda, a erodibilidade de um solo é diretamente proporcional a 

ocorrência de erosão do solo, ou seja, quanto maior a erodibilidade , maior será a erosão. A 

autora deveria levar em conta o fator declividade da encosta na sua exposição, pois, segundo 

LUCK (1979) os solos com maior suscetibilidade a erosão na região de Alberta no Canadá, 

eram aqueles em encostas com 30º de inclinação. 

Segundo BANDEIRA (2003) os métodos de laboratório para avaliação da 

erodibilidade podem ser classificados como diretos e indiretos. Os métodos diretos permitem 

avaliar diretamente a erodibilidade, como o ensaio de Inderbtizen ou de resistência dos 

agregados ao impacto da gota. De acordo com a autora, os indiretos buscam a correlação entre 

a erodibilidade e outra característica do solo como a coesão, a granulometria, ou os Limites de 

Atterberg, entre outros. 

Segundo GUERRA (2001) dentre as propriedades do solo que afetam a erosão se 

destacam: textura, densidade aparente, porosidade, teor de matéria orgânica, teor de 

estabilidade dos agregados e o pH do solo. De acordo com o autor, apesar da importância que 

essas propriedades têm na erodibilidade, é preciso reconhecer que elas não são estáticas ao 
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longo do tempo. Dessa forma quando analisadas em um estudo, é preciso relacioná-las a um 

determinado período de tempo, pois podem evoluir, transformando certos solos mais 

suscetíveis ou menos resistentes aos processos erosivos. 

De acordo com o autor acima citado, a textura afeta a erosão, porque algumas frações 

granulométricas são removidas mais facilmente do que outras. Segundo (BANDEIRA, 2003) 

solos arenosos apresentam maiores índices de erodibilidade. De acordo com GUERRA (2001) 

estudos realizados sugerem que o teor de silte também afeta a erodibilidade dos solos, estes 

estudos demonstraram que quanto maior o teor de silte, maior a suscetibilidade dos solos em 

serem erodidos. Sobre este aspecto, BRYAN (1974) & POESEN (1981) justificam que os 

siltes afetam a erodibilidade devido à alta porcentagem de areia fina.  

As argilas, se por um lado podem, por vezes, dificultar a infiltração das águas, por 

outro são mais difíceis de serem removidas, especialmente quando se apresentam em 

agregados. Apesar do reconhecimento da importância da textura na erodibilidade dos solos, as 

porcentagens de areia, silte e argila devem ser levadas em consideração em conjunto com 

outras propriedades, porque a agregação dessas frações granulométricas é afetada por outros 

elementos, como o teor de matéria orgânica (GUERRA, 2001). A Foto 3 ilustra um processo 

erosivo em um solo arenoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Fonte:ALHEIROS, 2004 (material de aula) 

                                               Foto 3 – Erosão em solo arenoso. 

A estrutura do solo representa o arranjo das partículas e o agrupamento dessas mesmas 

partículas, influenciando na capacidade de infiltração e no transporte de partículas do mesmo. 
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Solos com estrutura micro-agregada têm alta porcentagem de poros e alta permeabilidade, o 

que favorece a infiltração das águas. Por esta alta capacidade de infiltração, o escoamento 

superficial é reduzido e por conseqüência, a erosão. Solos com estrutura micro-agregada, 

também, têm maior agregação entre partículas, aumentando a resistência do solo. 

 

2.3.3 Cobertura vegetal 

Segundo HESS (2002) a quantidade de água disponível é o fator ambiental mais 

importante atuando sobre a distribuição da vegetação em nosso planeta, sendo que quanto 

maior disponibilidade de água, maiores as possibilidades da vegetação se desenvolver. Por 

outro lado, a influência da vegetação sobre a distribuição da água no planeta é fundamental, o 

que muitas pessoas não se dão conta. As plantas têm influência direta sobre a distribuição das 

chuvas, umidade do solo e volume dos rios.  

Quando a chuva cai em uma mata ela escoa lentamente pelos troncos e folhas das 

árvores e alcança o solo de forma suavizada, sendo em grande parte evaporada ou absorvida 

antes de chegar ao chão. A camada de matéria orgânica que recobre a superfície do solo 

funciona como uma 'esponja', retendo grande parte da água que cai das plantas. Se grandes 

áreas de florestas tropicais são cortadas, menos água evapora naquela área, chove menos, e a 

floresta não pode reaparecer. Cria-se uma nova comunidade vegetal, adaptada a menor 

umidade, e que por sua vez tem menor capacidade de reciclar a água que cai com as chuvas 

(HESS, 2002). 

O desmatamento também reduz a capacidade do terreno de reter água. Quando esta 

escorre muito rápida, arrasta a camada superficial do solo, onde havia a comunidade de seres 

vivos que lhe conferiam fertilidade. Ocorre aceleração do processo de erosão e concomitante 

perda de fertilidade do solo. Os materiais arrastados com a água vão se acumular no fundo de 

rios, lagos e fontes ocasionando o seu assoreamento (HESS, 2002). 

Segundo GUERRA (2001) os fatores relacionados à cobertura vegetal podem 

influenciar os processos erosivos de várias maneiras: através dos efeitos espaciais da 

cobertura vegetal, dos efeitos na energia cinética da chuva, e do papel da vegetação na 

formação de húmus, que afeta a estabilidade e teor de agregados. 

De acordo com o referido autor, a densidade da cobertura vegetal é fator importante na 

remoção dos sedimentos, no escoamento superficial e na perda de solo. O tipo e a 

percentagem de cobertura vegetal pode reduzir os efeitos dos fatores erosivos naturais. 



Caracterização Geo-ambiental e Estudo da Variabilidade Espaço-temporal ... Silva, E. P. (2004) 20

A cobertura vegetal pode, também, reduzir a quantidade de energia que chega ao solo 

durante uma chuva e, dessa forma, minimizar os impactos das gotas, diminuindo a formação 

de crostas no solo, reduzindo a erosão MORGAN (1984).  

De acordo com COELHO NETTO (1986) a cobertura vegetal tem como uma de suas 

múltiplas funções o papel de interceptar parte da precipitação (P) pelo armazenamento de 

água nas copas arbóreas e/ou arbustivas (Ac) de onde é perdida para a atmosfera por 

evapotranspiração (ET) durante e após as chuvas. Quando a chuva excede a demanda da 

vegetação, a água atinge o solo por meio das copas (Atravessamento, At) e do escoamento 

pelos troncos (fluxo no tronco, Ft). Segundo a autora acima, uma outra parte da chuva é 

armazenada na porção extrema superior do solo que comporta os detritos orgânicos que caem 

da vegetação (folhas, galhos, sementes, e flores) e é denominada serrapilheira (As) Figura 5. 
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Figura 5 – Componentes da interceptação: P é precipitação; Et é evapotranspira- 
                           ração; Ac é armazenamento nas copas; At é atravessamento nas copas;  
                           e Ft  é fluxo nos troncos (COELHO NETTO, 1986). 

 

São múltiplos os fatores que influenciam na vegetação de uma determinada região, 

alguns mais decisivos do que outros e, o peso disto pode variar em função da localização 

geográfica. Muitas vezes é o clima que influencia fortemente no tipo de vegetação, mais 
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outros fatores do meio como situação geográfica, massas oceânicas ou continentais, substrato 

geológico, etc., ... LEITE (1994). 

O efeito da vegetação sobre a erosão dos solos pode se dar de acordo com a 

percentagem da cobertura vegetal. Em uma área com alta densidade de cobertura, o runnof e a 

erosão ocorrem em taxas baixas, especialmente, se houver uma cobertura de serrapilheira 

(litter) no solo, que intercepta as gotas de chuva que caem através dos galhos e folhas (Evans, 

1980).  

Em áreas parcialmente cobertas pela vegetação, o runnof e a perda de solo podem 

aumentar rapidamente. Esse aumento está relacionado a solos com menos de 70% de 

cobertura vegetal e ocorre geralmente em áreas semi-áridas, agrícolas e de super-pastoreio  

(GUERRA,2001).  

ELWELL & STOCKING (1976) apud GUERRA (2001) demonstraram que à medida 

que a cobertura vegetal se torna mais densa, cobrindo mais de 30% da superfície do solo, a 

erosão diminui. Como se vê existe uma clara dificuldade de se estabelecer uma percentagem 

mínima de cobertura vegetal para que a erosão se processe com mais vigor ou não. De acordo 

com GUERRA (2001) a perda de solo pode ter um rápido aumento quando o solo possuir 

cobertura vegetal com percentagem inferior a 70%. No entanto, para EWELL & STOCKING 

(1976) o solo apresentará redução na erosão se a sua superfície apresentar mais de 30% de 

cobertura vegetal.  

Diante da questão acima cabe uma pergunta: Ora, se a superfície de um solo apresentar 

cobertura vegetal maior que 30% e menor que 70% como se comportará o solo com cobertura 

vegetal neste intervalo? Intervalo cujos valores são considerados como críticos para o 

primeiro autor, pois pode ocasionar um rápido aumento na perda de solo, e valores que devem 

apresentar diminuição na perda de solo para os outros autores citados (ELWEL & 

STOCKING, 1976).  

Possivelmente, na definição destes valores os mencionados autores não tenham 

considerado as peculiaridades ou características intrínsecas das áreas sob tais condições de 

cobertura vegetal. Mediante este fato, porém, o autor desta dissertação ainda que ciente do 

pouco conhecimento relativo ao tão complexo assunto, propõe que para adequar melhor os 

valores críticos à problemática – aumento da erosão x percentagem de cobertura vegetal, se 

estabeleça como critério básico uma área modelo que possua características homogêneas ou 

semelhantes. A cobertura vegetal tem importante papel na infiltração de água no solo. 

FRANCIS (1990) por exemplo, demonstrou o efeito da vegetação nas taxas de infiltração, em 

Murcia, sudeste da Espanha. As encostas intemperizadas, sem vegetação, apresentaram 
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valores de infiltração que variaram entre 60 e 174mm/h, enquanto nas encostas vegetadas, 

com mesmo tipo de solo, as taxas de infiltração oscilaram entre 138 e 894mm/h (GUERRA, 

2001).  

 
2.3.4 Características das encostas 

As formas geométricas das encostas influenciam os fenômenos erosivos porque delas 

vai depender a condução da hidrologia nas encostas, conseqüentemente, como deve se 

desenvolver os mecanismos hidrológicos de águas superficiais, pois são elas dispersoras 

(encostas convexas) e concentradoras (encostas côncavas) das águas. A Figura 6 ilustra os 

diversos perfis de encostas existentes.  

Segundo MOREIRA & PIRES NETO (1998) os arranjos espaciais dos perfis 

transversais e longitudinais das vertentes definem quatro tipos básicos de vertentes que se 

caracterizam pela atuação de diferentes processos erosivos. As vertentes e as formas de relevo 

podem ser caracterizadas a partir de índices morfométricos como a altitude, amplitude, 

comprimento de rampas e gradiente , usando cartas topográficas. Além desses, outros índices 

podem ser empregados como, por exemplo, densidade de drenagem, a relação e bifurcação de 

canais, gradientes de canais, etc. De acordo os citados autores a análise dos atributos 

morfométricos do relevo de um determinado terreno, permite avaliar o grau de energia e a 

suscetiblidade à ocorrência de processos erosivos e deposicionais do mesmo. 

 

 
Figura 6 – Tipos básicos de vertentes que caracterizam processos erosivos 

                            (MOREIRA & PIRES NETO, 1998) 

PERFIS  

CURVAS DE NÍVEL PERFIL CONVEXO 
(encostas de rastejamento)

PERFIL CÔNCAVO 
(encostas de lavagem) 

 

CURVAS DE NÍVEL 

CÔNCAVA 

(encostas coletoras de água) 

a) b) 

 
 

 

CURVAS DE NÍVEL 

CONVEXA 

(encostas distribuidoras de 

água) 

c) d) 
 

 



Caracterização Geo-ambiental e Estudo da Variabilidade Espaço-temporal ... Silva, E. P. (2004) 23

HADLEY et al. (1985) entende que a perda total de solo representa uma combinação 

da erosão por ravinamento, causada pelo runof, , e da erosão entre ravinas (interril) causada 

pelo impacto das gotas de chuva. Esses processos são influenciados pela declividade das 

encostas, devido ao efeito na velocidade do runoff. No entanto, MORGAN (1986) salienta 

que, em encostas muito íngremes, a erosão pode diminuir devido ao decréscimo de material 

disponível.A propósito do efeito da declividade das encostas na erosão dos solos, LUK (1979) 

após ter testado vários solos na região de Alberta (Canadá) chegou à conclusão de que os 

solos com maior potencial a erosão eram aqueles situados em encostas com 30o de 

declividade. Para POESEN (1984) a declividade das encostas tem efeito positivo nas taxas de 

infiltração, e ele demonstrou isso, por meio de obtenção de menores taxas de formação de 

crostas, nas declividades maiores, que aumentam a porosidade dos solos. Todavia, Guerra 

(1998) salienta que a declividade das encostas não deveria ser levada em conta 

separadamente, mas sim em conjunto com as características da superfície do solo, que, 

igualmente, afetam a remoção do solo e a quantidade de runoff. Ainda de acordo com o citado 

autor, estudos de POESEN & GOVERS (1986) apontam a confirmação de que, à medida que 

a declividade aumenta, diminui a densidade de ravinas. Os referidos autores atribuíram a esse 

fenômeno maior resistência à selagem do solo a essas encostas íngremes, que variaram de 10o 

a 11o no estudo desenvolvido por eles. 

Segundo ROSAS (1999) o processo erosivo, em região tropical úmida, por ser um 

problema fundamentalmente hidrológico, requer em seu estudo, o conhecimento do 

comportamento da água nas encostas e das variáveis-controle das principais áreas fontes ou 

produtoras dos diversos tipos de escoamento pluvial que contribuem, em diferentes 

proporções, para a composição do fluxo d’água canalizado durante os períodos de cheias, tais 

como definidos por DUNNE & LEOPOLD (1978) & DUNNE (1982), conforme ilustrado na 

Figura 7. 

Segundo ROSAS (1999) torna-se importante considerar as relações internas do 

geoecossistema, principalmente associadas à interação da flora e da fauna no processo de 

formação e no comportamento hidráulico e mecânico dos solos em diferentes posições de 

encostas.  
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Figura 7 – Possíveis rotas de fluxo d’água nas encostas: 1-fluxo superficial 
                      hortoniano; 2-fluxo subterrâneo; 3-fluxo subsuperficial de chuva; 

                                e 4- fluxosuperficial de saturação (ROSAS, 1999). 
 

O Fluxo Superficial Hortoniano (“hortonian overland flow”) – Ocorre quando a 

precipitação é superior a capacidade de infiltração do solo, quando a chuva flui encosta abaixo 

de forma irregular, este tipo de fluxo é típico de regiões áridas e semi-áridas, podendo ocorrer 

em regiões úmidas de áreas cultivadas, estradas, áreas construídas em geral e em encostas 

desmatadas; O Fluxo Subsuperficial (“troughflow” ou “interflow”) ocorre em áreas com 

elevada capacidade de infiltração, associado às regiões úmidas com densa cobertura vegetal, 

onde o solo é profundo e permeável. Este tipo de fluxo supre o canal com água nos períodos 

entre chuvas; O Fluxo Superficial de Saturação (“saturation flow”) ocorre nos trechos de 

baixa encosta ou em encostas com solos rasos, e está associado à saturação local do solo 

gerando um fluxo de retorno (“return flow”) ao qual é adicionado à componente precipitação, 

gerando um fluxo superficial de saturação nestas áreas; 

As vertentes e as formas de relevo podem ser caracterizadas por uma série de índices 

morfométricos, obtidos a partir da análise de cartas topográficas, que fornecem informações 

indispensáveis para a caracterização do relevo (MOREIRA & NETO, 1998). Os índices 

morfométricos mais comumente utilizados para a descrição do relevo são: a altitude, a 

amplitude, o comprimento de rampa e a declividade.A análise dos atributos morfométricos do 

relevo permite avaliar o seu grau de energia e sua suscetibilidade a processos erosivos e 

deposicionais (MOREIRA & NETO, 1998). 
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2.4 OS FATORES DE RESISTÊNCIA DAS ROCHAS À EROSÃO 

 Comumente é feita uma certa confusão entre resistência das rochas à erosão e dureza 

destas. Há rochas que são muito duras, mas pouco resistentes a determinados processos 

erosivos. Assim sendo, faz-se necessário examinar os fatores que influenciam na definição da 

resistência da rocha à erosão. São eles, em ordem decrescente de importância: coesão, 

permeabilidade e alterabilidade (JATOBÁ & LINS, 1993). 

 

2.4.1 A Coesão  

É a maior ou menor solidez da agregação dos elementos constituintes das rochas. As 

que apresentam grande coesão dos seus minerais oferecem uma resistência mais significativa 

ao intemperismo mecânico, o que não ocorre, por exemplo, com as rochas compostas de 

partículas livres. São exemplos de rochas que apresentam uma grande coesão dos seus 

elementos constituintes: granitos, calcários maciços, arenitos e quartzitos. 

 

2.4.2 A Permeabilidade 

 Segundo JATOBÁ & LINS (1993) a permeabilidade é a propriedade que tem uma 

rocha de se deixar atravessar pelas águas de infiltração. Existem terrenos que são mais 

permeáveis do que outros, dependendo da dimensão e do modo de agregação dos minerais. 

Distinguem-se as seguintes zonas de permeabilidade: zonas impermeáveis; zonas de fraca 

permeabilidade; zonas permeáveis. 

Nas zonas impermeáveis, o escoamento superficial representa mais de 90% do 

escoamento total. Geralmente são compostas de terrenos compactos e coesos, sem fissuras ou 

de fissuras pouco profundas, entupidas de material fino. São exemplos dessas zonas: rochas 

ígneas ou metamórficas pouco ou não alteradas (granitos, gnaisses, xistos), terrenos com uma 

granulometria muito fina (argilas, margas, limo, etc.).  

As zonas de fraca permeabilidade apresentam um escoamento superficial que fica 

compreendido entre 60 e 90% do escoamento total. Essas zonas estão representadas por 

rochas cristalinas decompostas ou fraturadas e calcários. As zonas de elevada permeabilidade, 

onde o escoamento superficial é inexpressivo, estão indicadas pela presença de areia, aluviões 

arenolimosas, basaltos e certos tipos de calcários. Nessa zonas, a maior parte das águas 

precipitadas se infiltra e passa a circular pelo subsolo, reduzindo-se a erosão superficial. 
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2.4.3 A Alterabilidade 

As rochas formadas por minerais unidos entre si por um cimento pouco alterado, 

apresentarão uma maior resistência à erosão, como acontece, por exemplo, com os arenitos 

conglomeráticos. É importante salientar que, no caso de rochas profundamente alteradas, 

como os granitos e gnaisses da Zona da Mata nordestina, o relevo se desenvolve sobre o 

manto de alteração dos corpos rochosos e não sobre estes. 

 
 

2.5 OS FATORES EXÓGENOS DO RELEVO TERRESTRE 

 Os fatores exógenos do relevo terrestre compreendem o conjunto de processos 

complexos de formação do modelado que estão condicionados pelo intemperismo, 

desnudação e acumulação, conforme define KOSTENKO (1991). Tais processos estão 

submetidos aos fatores tectônicos, ao campo gravitacional do planeta, do clima e as 

influências exercida pela lua e o sol. Os processos erosivos ou exógenos são oriundos de 

forças externas, sendo que a sua principal fonte de energia é representada pelo sol. Uma outra 

fonte é a aceleração da gravidade. A direção e a intensidade dos processos erosivos são 

determinados, até certo ponto, pela energia solar, que controla os fenômenos que acontecem 

na atmosfera terrestre, tais como a precipitação, os ventos a temperatura do ar, etc.  A 

aceleração da gravidade controla os movimentos dos corpos líquidos e sólidos sobre a 

superfície terrestre. O fluxo das águas correntes, o deslocamento em massa do regolito e o 

movimento das geleiras são exemplos desse controle. 

 
2.5.1 A participação do clima na morfogênese 

 Em meio a várias definições, JRAMOVE (1983) define clima como sendo o conjunto 

de condições atmosféricas próprias de uma dada região do Globo, em função de sua situação 

geográfica. O clima é uma dos mais destacados componentes da esfera geográfica. Influencia 

consideravelmente todos os outros fatores componentes do complexo geográfico natural, 

particularmente o relevo terrestre. TRICART & CAILLEUX (1965) afirmam que a influência 

do clima sobre o relevo terrestre se dá de duas maneiras: direta e indireta. 

 Segundo os mencionados autores, as influências diretas são decorrentes dos principais 

elementos do clima sobre os corpos rochosos que estão expostos ao ar atmosférico. Esses 

elementos são: a temperatura do ar, a umidade atmosférica, as precipitações e ventos. A ação 

direta do clima sobre as rochas acarreta inicialmente os processos de meteorização destas e, 
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posteriormente, a ocorrência de processos erosivos e deposicionais (JATOBÁ & LINS , 

1993). 

 
 

2.6 A PREPARAÇÃO DA ROCHA À EROSÃO 

 Os processos morfogenéticos externos do relevo terrestre englobam dois aspectos: a 

meteorização e a desnudação. A meteorização, ou o intemperismo é considerado um processo 

prévio da desnudação, ou seja, ela prepara a rocha para o desgaste erosivo, modificando-a 

física e quimicamente (JATOBÁ & LINS, 1993). 

 Segundo JATOBÁ & LINS (1993) a meteorização compreende o conjunto de 

processos que provocam a desagregação mecânica e/ou decomposição química das rochas que 

compõem a litosfera. A meteorização e o clima formam um binômio inseparável. O clima 

determina o tipo de meteorização dominante numa dada região. O resultado final dos 

processos de meteorização é o regolito, em cuja parte superior estabelece-se o solo. O regolito 

e o solo recobrem as rochas inalteradas e atapetam as vertentes, descendo através delas. O 

modo como descem desempenha um papel fundamental na evolução e no modelado das 

vertentes. 

 A meteorização é determinada, dentre outros, pelos fatores: 

- a ação da água; 

- o oxigênio; 

- as amplitudes térmicas; 

- o gelo; 

- o ácido carbônico; 

- os organismos vivos. 

De acordo com JATOBÁ & LINS (1993) na natureza podem ser identificados dois 

tipos de processos de meteorização: meteorização física ou mecânica e meteorização química. 

Ambas agem simultaneamente, mas o domínio de uma sobre a outra dependerá 

essencialmente das condições climáticas ambientais. 

A meteorização física ou mecânica é o conjunto de fenômenos que produzem a 

desintegração da rocha, sem, contudo, acarretar alterações químicas. É determinada pelos 

seguintes fatores: 

- mudanças de temperatura; 

- congelamento das águas; 

- cristalização dos sais; 
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- ação mecânica do sistema radicular dos vegetais. 

As mudanças de temperatura provocam dilatação e contração dos minerais 

componentes das rochas. Em virtude das diferenças de coeficiente linear de dilatação dos 

minerais, vai ocorrendo, em conseqüência das amplitudes térmicas, um estress nestes, que se 

desagregam das rochas. As rochas heterogêneas compostas por grãos que se comportam 

diferentemente do ponto de vista da absorção das radiações, da condutividade calorífica e do 

coeficiente de dilatação, reagem de forma desigual ás variações diurnas da temperatura. Essas 

variações desempenham um papel considerável na desagregação porque fazem crescer as 

fissuras preexistentes e facilitam a penetração da água JATOBÁ & LINS (1993). 

Segundo os referidos autores, as raízes dos vegetais entre outros exercem, também, 

uma pressão notável sobre as fendas das rochas onde se estabeleceram. O resultado dessa ação 

física é a expansão dessas fendas. Uma raiz de árvore com 10cm de espessura pode soerguer 

uma camada de rochas com centenas de quilos.  

A meteorização química diz respeito as transformações químicas sofridas pelas rochas 

decorrentes da ação da água, oxigênio, ácidos orgânicos, etc. Dentre os mais destacados 

processos de meteorização química , podemos lembrar: 

- a oxidação; 

- a hidratação; 

- a carbonatação; 

- a dissolução; 

- a hidrólise. 

A oxidação consiste na união do oxigênio livre ou da água com um elemento ou 

substância química. 

A hidratação é o processo mediante o qual certos minerais adquirem água do meio e 

aumentam de volume. 

A dissolução é o processo que atinge os minerais solúveis como, por exemplo, os 

carbonatos. Esse processo é muito desigual, podendo-se fazer em profundidade, através da 

ação das águas subterrâneas ou aa fraca distância da superfície ao contato com a água de 

infiltração.A hidrólise consiste na decomposição de minerais e eliminação dos elementos 

isolados, sendo comuns nas micas e feldspatos.  

Segundo JATOBÁ & LINS (1993) um fato importante a ser considerado na análise da 

meteorização química é a velocidade do aprofundamento da decomposição da rocha. Tal 

velocidade é mais intensa nas áreas fraturadas. Segundo MOUSINHO & BIGARELLA 
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(1965), a alteração inicia-se junto às diáclases que se alargam progressivamente, podendo 

isolar blocos ou grandes matacões no meio da massa alterada in situ. 

 
 
2.7 CARTOGRAFIA DIGITAL 

 

Uma das áreas do conhecimento que apresentou um profundo impacto com o 

desenvolvimento da tecnologia dos computadores foi sem dúvida a Cartografia. Este 

desenvolvimento foi particularmente sentido nas duas últimas décadas, quando do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos equipamentos que viriam a permitir a visualização 

gráfica de informações (MENEZES, 2000). Termos surgidos no início dos anos 80 

designavam os esforços para o tratamento computacional como cartografia automatizada, 

evoluindo para cartografia apoiada por  computador e cartografia assistida por computador 

(Figura 10) a semelhança dos sistemas assistidos por computador para projetos mecânicos 

(CAD/CAM – Computer aided/ computed assisted manufacturing) (RHIND, 1977; Boyle, 

1979). Estes termos não refletiram a significância do processo de modernização, o que viria a 

ser caracterizado quase no final da década de 80, quando é então verificada a percepção e a 

prática em grande escala de uma maneira revolucionária de fazer cartografia (MARBLE, 

1987). 

A partir deste período, os computadores começam também a afetar o tratamento 

cartográfico profissional, para a construção de mapa. Qualquer pessoa que possua um 

software de cartografia, bem como um hardware com capacidade de processamento gráfico, é 

capaz de gerar mapas, com pelo menos uma aparência de qualidade (MENEZES, 2000). O 

referido autor salienta a importância dessa popularização para a Cartografia, uma vez que 

muito foi desmistificado, permitindo o aparecimento de uma grande quantidade de mapas e 

outros documentos cartográficos, divulgando e disseminando a informação geográfica. 

Porém, muitas vezes a documentação gerada pode ter qualidade inferior, pela falta de 

conhecimentos cartográficos do pessoal envolvido nos trabalhos.  

 

2.7.1 Bases cartográficas 

Os mapas base, ou bases cartográficas contém informações que serão acrescentadas à 

representação. Dentro do relacionamento com o geoprocessamento, esse é um conceito 

importantíssimo, pois a base cartográfica servirá de registro, elemento de ligação entre todas 
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as informações. Nesse aspecto, erros existentes na base cartográfica serão propagados às 

informações e a todos os produtos derivados (MENEZES, 2000).  

Segundo MENEZES (2000) uma base cartográfica digital, pode ser conceituada como 

uma base cartográfica capaz de ser trabalhada por sistemas computacionais, juntando os 

conceitos de Cartografia Digital.  

 

 

2.8 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS/ SIG 

De acordo com CÂMARA et al., 1996, devido à sua ampla gama de aplicações, há 

diferentes formas de se caracterizar SIGs (Sistemas de Informações Geográficas). Cada tipo 

de definição prioriza um aspecto distinto. O enfoque de banco de dados define SIG como um 

SGBD (Sistema Gerenciador de Base de Dados) não convencional, geográfico, que garante o 

gerenciamento de dados geográficos. A abordagem “toolbox” considera SIG como sendo um 

conjunto de ferramentas e algoritmos para manipulação de dados geográficos, tal como a 

produção de mapas.  

O enfoque orientado a processos utiliza o fato de que SIGs são coleções de 

subsistemas integrados, onde dados espaciais passam por uma seqüência de processos de 

conversão – coleta, armazenamento, e manipulação.  

Finalmente, diferentes definições priorizam a aplicação, caracterizando o sistema 

segundo o tipo de dado manuseado, ou a utilização, tais como sistemas espaciais para apoio à 

tomada de decisões ou sistemas para análise de dados geográficos. 

Segundo CÂMARA et al., 1996 as definições de SIGs refletem, cada uma à sua 

maneira, a multiplicidade de usos e visões possíveis desta tecnologia e apontam para uma 

perspectiva interdisciplinar de sua utilização. A partir desses conceitos, é possível indicar 

duas mportantes características de SIGs. Primeiro tais sistemas possibilitam integração, numa 

única base de dados, de informações geográficas provenientes de fontes diversas tais como: 

● Dados cartográficos; 

● Dados de censo de cadastro urbano e rural; 

● Imagens de satélite; 

● Modelos numéricos do terreno 

Numa visão abrangente, pode-se considerar que um SIG tem os seguintes 

componentes: 

● Interface com o usuário; 
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● Entrada e integração de dados, 

● Funções de processamento; 

● Visualização e plotagem; 

● Armazenamento e recuperação de dados. 

A Figura 8, indica o relacionamento entre estes componentes. Cada sistema, em função 

de seus objetivos e necessidades, implementa estes componentes de forma distinta, mas todos 

estão usualmente presentes num SIG (CÂMARA et al., 1996). 

Segundo (BRANDÃO, 2001) estes componentes se relacionam de forma hierárquica. 

No nível mais próximo ao usuário, a interface homem-máquina define como o sistema é 

operado e controlado. No nível intermediário, um SIG deve ter mecanismos de processamento 

de dados espaciais (entrada, edição, análise, visualização e saída). No nível mais interno do 

sistema, um sistema de gerência de banco de dados geográficos oferece armazenamento e 

recuperação dos dados espaciais e seus atributos. 

De uma forma geral, as funções de um SIG operam sobre dados em uma área de 

trabalho em memória principal. A ligação entre os dados geográficos e as funções de 

processamento do SIG é feita por mecanismos de seleção e consulta que definem restrições 

sobre o conjunto de dados.  
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Figura 8 – Arquitetura de Sistema de Informações Geográficas (CÂMARA et al., 1996) 
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De acordo com CÂMARA et al.(1996) existem quatro formas principais de entrada de 

dados em SIG: 

● Entrada de dados via caderneta de campo; 

● A digitalização em mesa; 

● A digitalização ótica; 

● A leitura de dados na forma digital, incluindo a importação de dados em outros 

formatos.  

 Segundo CÂMARA et al. (1996) historicamente, muitos levantamentos (topográficos, 

parâmetros de solo e outros) utilizam cadernetas de campo para armazenar os resultados, que 

naturalmente devem ser inserido no sistema após um controle de qualidade. Com o advento 

do GPS/ NAVSTAR (“Global Posiotioning System”) tornou-se possível realizar trabalhos de 

campo com alto grau de precisão e com registro digital direto.  

 

2.8.1 Recursos básicos de um SIG 

Conforme DIAS (1991) os recursos oferecidos por um SIG são amplos e ainda 

ilimitados (provavelmente neste momento novos recursos estejam em desenvolvimento), 

entretanto, tentam-se identificar os principais: 

 
2.8.1.1 Endereçamento 

 Endereçamento, capacidade de ampliação ou de “zoom”, é o recurso mais conhecido 

do SIG e é idêntico aos recursos usados no CAD e em Desktop Publishing, pois pertence ao 

editor gráfico. São comuns hoje, capacidades de endereçamento de até 109 pontos por eixo de 

coordenadas. Isto significa podermos “saltar” instantaneamente, da escala de 1:1 para a escala 

1:1.000.000.000. Sem dúvida nunca se dará utilidade plena a este recurso, mas ele assegura, 

com facilidade de alta precisão, localizarmos no mapa do Brasil inteiro uma cidade, e até 

mesmo uma área de uma escrivaninha. 

 

2.8.1.2 Tematização 

É a capacidade dos sistemas de separar em níveis distintos (também chamados layers) 

os diferentes temas fundamentalmente desejados às aplicações do SIG. Aqui está embutido o 

conceito de agregação e desagregação de dados. Sua principal utilidade é a de podermos 

estruturar em um mesmo arquivo, todos os temas necessários para as aplicações pretendidas, 

de forma que, “ligando” (setando) ou desligando estes ou aqueles níveis, o editor consolida-os 
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eletronicamente, produzindo o tema ideal para a aplicação, consulta ou desenho (plotagem) 

daquele momento. Nossa base cartográfica, entretanto, é a mesma e completa. 

 

2.8.1.3 Medição 

 Por estruturarem-se a partir de primitivos geometricamente puros, todos os editores 

possuem recursos para a extração de dimensões lineares (comprimentos e alturas) angulares e 

de superfície. Alguns estendem-se às volumétricas e esféricas. Através da GUI (Graphic Unit 

Interface) os comandos emulam, em geral, a notação e procedimentos manuais, permitindo 

ampla aplicação em COGO (Coordinate GeOmetry). Por exemplo, a interseção gráfica de 

duas linhas quaisquer, por serem entidades puras, possuem naturalmente suas coordenadas 

determinadas. O comando apenas as compila e as relata para o usuário. 

 

2.8.1.4 Edição gráfica  

 Salvo nas estruturas topológicas, a edição de quaisquer entidades geométricas também 

é recurso do editor, daí sua denominação: editor gráfico. A edição se dá em analogia à edição 

manual de um desenho: apagam-se linhas, estendem-se retas, concordam-se elementos. 

Porém, tais operações, por serem analíticas, possuem precisão matemática e não mais gráfica.  

Ao sinalizarmos um vértice para dele iniciarmos uma área, o cursor pesquisará nas 

proximidades gráficas, manualmente posicionadas as exatas coordenadas do vértice, as quais 

passam a ser as coordenadas da extremidade de nossa reta. A divisão de um lote fracionado, 

por exemplo, é analítica.  

 

2.8.1.5 Atribuição 

 Para grandes volumes de informações descritivas e seu acesso por pesquisas 

booleanas, não são suficientes os recursos disponíveis nos editores gráficos. Necessita-se de 

uma interface e de um DBM (Data Base Manager). A atribuição é o recurso de se editar, 

consultar e pesquisar informações descritivas associadas aos objetos de nosso SIG. 

 O resultado da pesquisa ou consulta pode ser um relatório impresso ou mapa temático, 

contendo a distribuição geográfica da questão, no monitor ou em mapa plotado. O recurso de 

atribuição (também chamado bloqueamento) aplica-se às estruturas topológicas e vetoriais. 

Nestas, porém, a resposta se dá somente sobre os limites geométricos dos objetos vetoriais. 

Chama-se estes recursos de pesquisa, operações “What...If..” Um exemplo seria: quais os 
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lotes em débito com o IPTU com renda familiar menor que 3 salários mínimos? A resposta 

seria lotes assim classificados, preenchidos com achuras coloridas. 

 

2.8.1.6 Análise 

 São recursos muito restritos nas estruturas vetoriais e dominantes nas topológicas e 

raster, semelhantes às pesquisas de atribuição. Face à estrutura topológica, podem-se 

especificar os parâmetros dos entornos geométricos a pesquisar ou, ao contrário, estabelecer a 

pesquisa, gerando o sistema à abrangência geográfica resultante. Pelos recursos de análise, o 

sistema gera novos modelos espaciais.  

O novo modelo é extraído dos elementos geométricos do original, com base nos 

parâmetros estabelecidos na pesquisa. Uma nobre aplicação da análise é o monitoramento ou 

análise dinâmica. 

 Os recursos de análises caracterizam aplicações de alto nível, exigindo pessoal 

especializado para a sua implementação, mas sendo suficiente um técnico especializado para a 

operação rotineira. Tais recursos demonstram o ápice dos benefícios que os SIGs podem 

prorcionar ao homem, inimagináveis poucas décadas atrás. 

 

2.8.1.7 Outros recursos 

Entre outros recursos, citamos os mais utilizados: Networks e DMTs. 

a) As redes (NetWorks) são um recurso destinado ao gerenciamento de fluxos, ou seja em 

que direção e com que volume/unidades, discretas ou contínuas, se deslocam nos 

caminhos interligados e possíveis de um modelo espacial. 

b) Os DMTs (Digital Terrain Model) ou Modelos Digitais do Terreno, são recursos 

destinados a “tridimensionalizar” o modelo do meio-físico. Semelhantes aos objetivos 

da representação em curvas de nível, os DMTs, são recursos para a produção e análise 

do modelo planialtimétrico do terreno.  

Nos DMTs, o modelo passa a ser um sólido irregular, limitado por planos finitos  

normalmente de forma trigonal ou quadriédrica. A interpretação ou expressão gráfica se dá 

pela visualização desses planos ou por sobreposição de uma malha quadrada, quase 

sempre em diversas vistas de perspectivas. A interpretação de curvas de nível, apesar de 

automaticamente produzida pelo MDT, passa a ser um caso particular de expressão, pois 

os volumes, perfis, gradientes, etc., podem ser diretamente medidos através de comandos 

para geometria de sólidos. 
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A análise espacial, Figura 9, propicia a integração do domínio cartográfico, a 

análise estatística e matemática, bem como a modelagem, pelo estabelecimento de 

relacionamentos entre os dados e fenômenos pertencentes à base de dados (CHOU, 1997). 

Segundo Menezes, o mapa ou a representação gráfica da informação será sempre o ponto 

de partida e o ponto final na análise gerada pelo SIG. 

  

2.8.2 Funcionalidade do SIG 

De modo geral, cada SIG foi originalmente projetado para resolver um conjunto 

específico de problemas, tendo depois evoluído para se tornar uma ferramenta de uso mais 

amplo. Esta vocação original dos softwares não limita, propriamente, seu escopo de aplicação, 

mas o fato é que cada um terá seus pontos fortes e pontos fracos. No entanto, existem funções 

que são características dos SIGs, e que podem ser encontradas em qualquer software. O que 

varia no caso é a qualidade e a confiabilidade da implementação. 

 

 

CONSULTA

DADOS DADOS DADOS

ANÁLISE

ENTENDIMENTO

DECISÃO
 

 
Figura 9 – Fluxograma esquemático da análise espacial (CHOU, 1997). 
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 De qualquer forma, a disponibilidade destes tipos de recursos pode ser suficiente para 

garantir o sucesso de muitas aplicações (BRANDÃO, 2001). Em geral qualquer SIG é capaz 

de : 

1) Representar graficamente informações de natureza espacial, associando a estes 

gráficos informações alfanuméricas tradicionais. Representar informações gráficas sob 

forma de vetores (pontos, linhas e polígonos) e/ou imagens digitais (matrizes de 

pixels); 

2) Recuperar informações com base em critérios alfanuméricos, à semelhança de um 

sistema de gerenciamento de banco de dados tradicional, e com base em relações 

espaciais topológicas, tais como continência, adjacência e interceptação. 

3) Realizar operações de aritmética de polígonos, tais com união, interseção e diferença. 

Gerar polígonos paralelos (buffers) ao redor de elementos ponto, linha e polígono. 

4) Limitar o acesso e controlar a entrada de dados através de um modelo de dados, 

previamente construído; 

5) Utilizando para isto uma variedade de cores; 

6) Interagir com o usuário através de uma interface amigável, geralmente gráfica; 

7) Recuperar de forma ágil as informações geográficas, com uso de algoritmos de 

indexação espacial; 

8) Possibilitar a importação e exportação de dados de/para outros sistemas semelhantes, 

ou para outros softwares gráficos, 

9) Oferecer recursos para a entrada de dados, utilizando equipamentos como mouse, 

mesa digitalizadora e scanners; 

10)  Oferecer recursos para a composição de saídas e geração de resultados sob a forma de 

mapas, gráficos e tabelas, para uma variedade de dispositivos, como impressoras e 

ploters; 

11)  Oferecer recursos para o desenvolvimento de aplicativos específicos, de acordo com 

as necessidades do usuário, utilizando para isto alguma linguagem de programação, 

inclusive possibilitando a customização da interface do GIS com o usuário. 

 

De acordo com (BRANDÃO, 2001) todos estes recursos podem ser agrupados em 

categorias, para facilitar a comparação entre diferentes sistemas. Estas categorias básicas são: 

entrada de dados, gerenciamento de informações, recuperação de informações, manipulação e 

análise e exibição e produção de saídas. 
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2.8.3 Critérios para a escolha de um SIG 

Segundo BRANDÃO (2001) a grande variedade de SIGs disponíveis no mercado 

brasileiro exige que um eventual comprador esteja bem a par de suas necessidades, para que 

seja capaz de especificar o software com sucesso. Características que devem ser investigada 

em cada software, de acordo com o interesse, e para testar a adequação às necessidades do 

projeto, incluem: 

1) Possibilidades de customização da interface com o usuário (redefinição da 

estrutura de menus e diálogos; inclusão de funções desenvolvidas pelo usuário); 

2) Flexibilidade da modelagem de dados e capacidades de importação e exportação 

de dados; 

3) Existência ou não de linguagem de programação para desenvolvimento de 

aplicativos; complexidade e completeza da linguagem de programação; 

4) Existência de versão em português; disponibilidade de documentação e/ou 

material de treinamento em português; 

5) Armazenamento dos dados em base de dados geográfica contínua ou 

necessidade de fracionamento em mapas; 

6) Existência ou não de sistemas de indexação espacial, para recuperação rápida  

de informações gráficas; tipo de sistema de indexação espacial; 

7)  Disponibilidade de aplicações prontas, desenvolvidas por terceiros, na área de 

interesse do projeto; 

8) Possibilidades de operação em redes heterogêneas de equipamentos (utilização 

simultânea de equipamentos de diversos fabricantes diferentes; 

9) Capacidade de produção de saídas: mapas, cartas, mapas temáticos, gráficos, 

relatórios, etc.; 

10) Capacidade de operação simultânea por diversos usuários; 

11) Aderência a padrões de fato ou de direito, principalmente nas áreas de bancos de 

dados e intercâmbio de informações; 

12) Recursos de gerenciamento de backups e recuperação de dados; 

13) Recursos de processamento de polígonos (operações de união, interseção, etc.); 

14) Variedades de tipos de dispositivos de saída (ploters e impressoras) e de entrada 

( scanners, mesas digitalizadoras, etc.); 

15) Confiabilidade comercial e técnica do representante e sus equipe.  
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2.8.4 Aplicações do SIG no mapeamento físico-territorial 

Em muitos programas de planejamento, é necessário combinar diversas variáveis 

geográficas, na forma de mapas, de um local comum e mesma medida. O mapa permitirá mostrar 

as áreas com melhor disponibilidade para implantação de residências, descrever a relação 

quantitativa entre solos, geologia, vegetação, declividade, geomorfologia, uso do solo, e outros 

dados associados com o desenvolvimento PAREDES (1994). Nessa situação, é necessário um 

processo de recobrimento de mapas de modo a inter-relacionar geograficamente os dados 

temáticos, formando uma base analítica para os processos de planejamento e gerenciamento. 

 

2.8.5 SIG e modelagem da paisagem 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) através da sua estrutura de hardware, 

software e a base de dados, integrada sobre um espaço geográfico, permite elaborar um 

modelo da paisagem desta área (GODCHILD et al., 1993).  

Segundo MENEZES (2000) tendo a base de dados como ponto de partida, obtida 

através da integração e combinação de diferentes fontes de dados e informações, selecionadas 

para a sua alimentação, os SIGs permitem realizar estudos de análise espacial, entre eles os 

analíticos-integrativos, sob a ótica geoecológica, gerando resultados que podem ser integrados 

à base de dados, bem como novas informações sobre a mesma. 

A integração dessas informações, juntamente com a capacidade gráfica do SIG de 

transformar e permitir a sua visualização sob a forma de mapas, define a capacidade de se 

estabelecer uma modelagem da realidade, através da reprodução pura e simplesmente de 

ocorrências no mundo real, bem como inter-relacionando conjuntos de ocorrências, busca 

respostas comportamentais para os relacionamentos entre variáveis geoecológicas (Coelho 

Neto, 2000). 

O resultado de uma análise realizada através de um SIG, pode ser considerado pela 

aplicação de uma função, envolvendo uma série de mapas de uma mesma área geográfica, 

cada um com o seu significado próprio (BOHAM-CARTER, 1994) da forma: 

        

                                           Mapa Resultado = f (mapas de entrada)             1 

 

De acordo com MENEZES (2002) a função f que permitirá obter o resultado da 

análise, deverá ser definida de forma a melhor expressar a realidade ou aspecto da paisagem 

que se está modelando, tanto através de uma visão diagnóstica como prognóstica.Ainda, de 
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acordo o autor acima, esta função dentro da característica analítico-integrativa da geoecologia, 

deverá permitir a análise dos inter-relacionamentos dos diversos componentes da paisagem 

que estejam associados em um processo de estudo.  

Este modelo é semelhante ao modelo de BOHAM-CARTER (1994) em que cada mapa 

é definido como uma variável da função f dentro do processo. Associando-se ao conceito de 

função multivariada, cada mapa pode ser caracterizado como uma função das variáveis 

componentes da função, como pode ser apreciado na expressão 2: 

 

                                                         MR = f (m1, m2,...,mn)      .......................2 
 

onde MR é o mapa resultado e mi define os mapas componentes do processo (BOHAM-

CARTER, 1994; BURROUGH & MACDONNEL, 1998). 

De acordo com o referido autor, o mundo real é decomposto em níveis ou camadas, 

cada uma delas reunindo informações de um determinado tipo, que se unidas reconstituem a 

informação global. Podem, porém, uma vez que são estratificadas separadamente, serem 

apresentadas isoladamente ou combinados entre si, para mostrar alguns aspectos da área 

(Figura 10).  
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Figura 10 – Estrutura de camadas. 
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2.8.6 Classificação temática 

A classificação temática refere-se aos temas associados às aplicações previstas para a 

BDDE e não à cartografia temática. Nesse sentido, a classificação temática constitui-se na 

seleção de entidades espaciais apresentadas nos diferentes mapas de uma mesma área, a serem 

representados como objetos espaciais dentro da base de dados espaciais. Como exemplo, os 

rios e drenagens podem constituir o tema hidrologia (QUINTANILHA, 1996). 

Ainda segundo o autor acima citado, esta classificação depende de uma série de fatores 

tais como: o modelo de dados adotado, a estrutura de dados subjacentes, as operações 

espaciais para a aplicação, etc. Ainda conforme o autor, como exemplo, uma aplicação 

relacionada a redes elétricas poderá ter os seguintes temas: quadras, edificações, eixo de 

logradouro, junções dos eixos de logradouro, hidrologia, postes, redes e controles. 

Portanto, partindo de raciocínio análogo para este trabalho cuja aplicação relaciona-se 

à questão ambiental, optou-se a partir de conhecimento das causas e consequências 

observadas pela escolha dos seguintes temas: geologia, morfologia de encostas (declividade) 

uso do solo e cobertura vegetal e pluviometria. 

De conformidade com o projeto para este estudo, será considerada como técnica de 

captura de dados a digitalização em mesa digitalizadora. 
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CAPÍTULO 3 - ASPECTOS GEOAMBIENTAIS DA ÁREA DE 

                                                ESTUDO. 

 

3.1 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO 

          A área de aproximadamente 278ha constitui a totalidade da superfície do Parque, que 

representa parte da propriedade de Nazaré desapropriada pelo Governo do Estado em 1979. 

As Praias de Gaibu, ao norte, e de Suape, ao sul, consolidam intensos processos de ocupação, 

de naturezas diferentes: Gaibu, como núcleo urbano de formação “espontânea” e Suape, como 

base de implantação de equipamento hoteleiro e de lazer de grande porte, atraindo intenso 

fluxo de usuários. 

Por suas características geográficas, durante o período de colonização e do concorrido 

comércio açucareiro, assumiu a condição de ponto estratégico na defesa da costa brasileira. 

Extremamente disputado por portugueses e holandeses, o Cabo nos lega, desta alternância de 

posses, edifícios militares e religiosos, entre os quais destacamos: a Igreja de Nossa Senhora 

de Nazaré, as ruínas do seu convento, as ruínas da Capela Velha, do Antigo Quartel, do Forte 

Castelo do Mar, das Baterias de São Jorge, da antiga Casa do Faroleiro, da Bateria de 

Calhetas e do Forte de São Francisco Xavier, o qual, durante a Segunda Guerra Mundial, 

ainda serviu de posto avançado de observação das forças aliadas. Por seu aspecto singular de 

sítio natural e cultural, e de elemento turístico importante do litoral do Estado de Pernambuco, 

é desapropriado em 1979 pelo Governo do Estado e destinado à implantação de um Parque 

Metropolitano.  

 

 

3.2 ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

A área do Cabo de Santo Agostinho está inserida dentro da perspectiva do Turismo e 

Preservação Ambiental. Entretanto, é visível a necessidade de um trabalho que qualifique a 

área para receber os investimentos e se inserir no processo econômico e de sustentabilidade. 

 Atualmente, verifica-se uma completa dispersão de atividades profissionais dos 

habitantes do Parque, o que enfraquece desta maneira o potencial de outras fontes econômicas 
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em maior sintonia com a área. Ainda assim, muitas destas atividades exercidas são de caráter 

complementar à renda familiar, a qual varia na maior parte entre 1 e 3 salários mínimos. 

Basicamente estas atividades econômicas estão voltadas aos serviços pessoais, tais como corte 

e costura, cabeleireiro e manicure. Não há atividade com grande concentração de mão de 

obra. Dentre o número de edificações existentes na área do Parque, há uma predominância do 

uso residencial. A maioria dos imóveis são próprios ou fruto de invasões, sendo que 80% 

deles são em alvenaria e 15% em taipa, e apresentam média de ocupação variando entre 4 e 5 

habitantes por residência (FIDEM, 2000). 

   

3.2.1 Capacidade de absorção 

Para o cálculo da capacidade de absorção da área do Parque foi tomado como 

parâmetro às recomendações da Organização Mundial de Turismo (OMT) que, por suas 

condições naturais e ambientais, determina como superfície de vocação turística apenas 40% 

do total da área (FIDEM, 2000). 

Para uma área com as características ambientais do Cabo de Santo Agostinho, a OMT 

estabelece como densidade máxima, 25 habitantes por hectare, que, de acordo com a área 

destinada à vocação turística (108 ha) determina uma capacidade máxima de ocupação por dia 

(população residente + visitante / dia) de 2.700 pessoas (FIDEM, 2000). 

Para determinar a capacidade máxima de turistas para o Cabo de Santo Agostinho foi 

utilizado a relação turista / habitante = 0,143, estabelecida pela OMT, a qual admite para a 

área do Parque a presença diária de 386 turistas. Diante deste fato, a população local não 

deverá ultrapassar os 2.314 pessoa, (FIDEM, 2000). 

 A partir de observações de campo realizadas, se verificou que estes números são em 

muito superados, principalmente, na praia de Calhetas, Gaibu e Suape onde o fluxo de turistas 

em época de bom tempo ou verão é intenso.  Para a quantidade de leitos na área do Parque, a 

OMT recomenda o índice de 35 leitos/km2, o que de acordo com a superfície do Parque de 2,7 

km2 é estabelecido o número de 95 leitos, admitindo-se até 100 leitos.  

Para entender a pressão exercida sobre o geoecossistema do Parque, com base na 

dinâmica populacional ocorrida nos últimos 30 anos, são apresentados na Tabela 1 valores do 

censo que indica os totais de população residente entre 1970 e 2000. A base de tempo para 

contagem dos dados censitários de acordo com a metodologia do IBGE se deu a cada 10 anos, 

para o Município Sede e o Distrito de santo Agostinho, conforme apresentado na Tabela. 
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Tabela 1 -Totais de população residente em 1970, 1980, 1991 e 2000 do 

   Município do Cabo e do Distrito de Santo Agostinho. 
 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE – TOTAIS 

 

 
PERÍODO 

 
      Município Sede 

 
Distrito de Santo Agostinho 

1970 62.834 6.663 

1980 104.157 4.317 

1991 127.036 3.815 

2000 152.836 7.619 
           

 
Para este caso a Organização Mundial de Turismo admite ainda que 30% dos hóspedes 

(30) utilizam as praias, que, num total de 160 banhistas, restariam 130 a serem distribuídos 

entre moradores e visitantes (FIDEM, 2000). Para manter a integridade do patrimônio cultural 

e ambiental da área, aponta-se para que o número máximo de pessoas, entre moradores e 

visitantes, seja de 2700 pessoas. Este condicionante restritivo utilizado para o cálculo de 

capacidade de absorção da área ajudará a estabelecer e manter a sua vocação natural.  

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Neste estudo se considerou como variável atmosférica a precipitação pluviométrica 

(totais anuais) por se entender que a chuva entre outros fatores atmosféricos desempenha o 

principal papel na deflagração e evolução de processos geológicos superficiais tais como: 

erosão, movimentos de massa, etc., principalmente, em regiões de clima tropical do tipo 

quente úmido. As outras variáveis climatológicas como a temperatura do ar, a evaporação, a 

umidade relativa do ar, apesar de terem papel importante no comportamento do clima da 

região, pois, auxiliam na caracterização das condições climáticas da área, serão abordados, 

porém, quando se tornar necessária a sua integração como elementos de análise desta 

pesquisa. 
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3.3.1 Sistemas atmosféricos 

Segundo o PERH, 1998, existem, pelo menos, seis sistemas atmosféricos que 

produzem precipitações na zona costeira e na zona da Mata, que são: 1) os ciclones na média 

e na alta troposfera, do tipo “baixas frias” (também conhecidos como vórtices ciclônicos da 

atmosfera superior – VCAS); 2) as brisas terrestres e marítimas; 3) a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT); 4) as frentes frias; 5) as ondas de leste e, 6) as oscilações de 30-60 dias. 

Os VCAS são altamente transientes, não possuindo uma sub-região preferencial para 

provocar precipitação e atuam em períodos não determinados, movimentando-se de forma 

aleatória. É mais atuante durante os meses de novembro a fevereiro. Por outro lado, o seu 

tempo de vida varia de cinco a vinte dias, podendo produzir enchentes e inundações, bem 

como veranicos severos, dependendo de sua localização espacial. 

As brisas terrestres e marítimas influenciam uma faixa de até 300 km da linha de costa 

e ocorrem em todo o ano, porém são mais observadas nos meses de outono/inverno, 

produzindo chuvas fracas a moderadas. KOUSKY (1980) apud PERH (1998) mostrou que as 

áreas costeiras possuem um máximo noturno na precipitação associado com a brisa terrestre e 

mais do que 50% da precipitação dessas áreas cai à noite. Evidentemente, a convergência 

causada pela brisa terrestre e os alísios de este-sudeste, juntamente com o grau de 

instabilidade da atmosfera, são muito importantes para a precipitação noturna.  

A ZCIT é formada pela confluência dos ventos alísios de nordeste e os alísios de 

sudeste, resultando em movimentos ascendentes de ar com alto teor de vapor d’água. Atua 

durante os meses de fevereiro a maio (as chuvas intensas ocorridas em algumas áreas “dentro” 

da ZCIT, geralmente, só são previstas com poucas horas de antecedência). Em anos muito 

chuvosos, as precipitações da ZCIT ou de sistemas oriundos dela podem causar enchentes e 

inundações. Por outro lado, nos anos nos quais a ZCIT não atua nos meses de março e/ou 

abril, todo o estado sofre com a falta de chuvas. 

As Frentes Frias vindas do sul podem influenciar as precipitações nos meses de maio a 

agosto (com máximo em julho). As ondas de leste são perturbações observadas nos ventos 

alísios, em geral de pequena amplitude, podendo produzir chuvas intensas e inundações e, em 

alguns casos, penetram até 300km dentro do continente. Atuam principalmente no período 

que vai de maio a agosto.  

São muito freqüentes em alguns anos, e a intensidade e freqüência dessas ondas 

dependem da temperatura da superfície do mar, do cisalhamento meridional do vento, e da 

circulação troposférica no Atlântico tropical. As oscilações de 30-60 dias são pulsos de 
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energia que se movem de oeste para leste, na faixa equatorial PERH (1998). Atuam por 

períodos de 10 a 30 dias com falta de chuvas na sua fase positiva, e chuvas na sua fase 

negativa, podendo produzir veranicos prolongados ou chuvas de alguma intensidade naqueles 

anos que são considerados secos. 

Segundo o PERH-PE (1998) a variação interanual da precipitação no Nordeste e em 

Pernambuco é muito grande e depende, principalmente, de dois fenômenos oceano-

atmosféricos, o El Niño/Oscilação do Sul (ou anti-El Niño/Oscilação do Sul) e o Dipolo do 

Atlântico.  

A Zona da Mata caracteriza-se por apresentar climas úmidos, com chuvas sempre 

acima dos 1000 mm (média anual) alcançando mais de 2000 mm nas localidades próximas à 

costa atlântica. Essa região possui período chuvoso extenso, com pelo menos seis meses de 

duração.  

O clima da área é quente e úmido “pseudo tropical”, As’ na escala de KÖPPEN , 

ANDRADE & LINS (1971) apud NEUMANN-LEITÃO (1994). 

 O regime pluviométrico varia de 1.500 mm a 2.500 mm.ano-1 distribuídos por todos os 

meses do ano, com maior concentração de março a agosto, denominado período chuvoso. A 

área encontra-se na região de maior pluviosidade de todo o litoral nordestino. 

 A temperatura do ar apresenta média anual em torno de 26oC e 31oC, respectivamente. 

A umidade relativa do ar apresenta média anual superior a 80% e a evaporação média anual 

de 170 mm. 

 

3.3.2 Temperatura do ar 

De acordo com estudos realizados por NEUMANN-LEITÃO (1994) para resultados 

médios da temperatura do ar num período de 10 anos (1980 a 1990) estes registraram um 

mínimo absoluto de 19,20oC, no mês de julho e valor máximo absoluto de 31,50oC em março, 

com média anual de 25,91oC (Figura 11).  

A média mensal dos 10 anos, apresentou um mínimo de 24,50oC, em julho e um 

máximo de 26,60oC, em outubro e novembro, com amplitude térmica anual de 2,1oC. 

Segundo a referida autora, esta amplitude foi pouco significativa, caracterizando-se a área por 

um alto grau de homogeneidade, decorrentes de médias relativamente altas. 
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Figura 11 – Variação das médias mensais da temperatura, no período de 1980 a 1990, 
                         na área de Suape – PE. (Fonte: NEUMANN-LEITÃO, 1994). 
 

3.3.3 Umidade relativa do ar 

Para a umidade relativa do ar, os resultados registraram para os 10 anos (1980 e 1990) 

uma variação de 79% em outubro a 87,50 %, em julho, com média anual de 82,58% uma 

variação de 79% em outubro a 87,50 %, em julho, com média anual de 82,58% (Figura 12). 

 

3.3.4 Precipitação pluviométrica 

De acordo com NEUMANN-LEITÃO (1994) os resultados médios da precipitação 

pluviométrica no período de 1970-1990 (20 anos) apresentaram valor mínimo em outubro, 

com 51,40 mm e valor máximo em julho, com 396,30 mm. As maiores precipitações 

pluviométricas concentraram-se no período de março a agosto, caracterizando o período 

chuvoso. A média do total anual foi de 1.814 mm (Figura 13). Dados de valores da 

precipitação pluviométrica da estação Recife-Curado corroboram nos estudos sobre 

indicadores de pluviometria sustentados por NEUMANN-LEITÃO (1994) como ilustrado no 

histograma abaixo (Figura 14).  
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Figura 12 – Variação das médias mensais da umidade relativa do ar, no período de 1980 
a 1990, na área de Suape – PE. (Fonte: NEUMANN-LEITÃO, 1994). 

 

 

 

 
Figura 13 – Variação das médias mensais da precipitação pluviométrica no período de 

                       1970 a 1990 na área de Suape – PE. (Fonte: NEUMANN-LEITÃO, 1994). 
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  Fonte: INMET (Estação Curado-Recife)   
 

Figura 14 – Variação das médias anuais da precipitação pluviométrica 
                    no período de 1968 a 1997, na área de Curado-Recife/PE: 

 
 

O gráfico mostra que a média de precipitação pluviométrica para cada ano do período 

compreendido entre 1984 e 1990, ou seja, 7 (sete) anos consecutivos, apresenta valores 

superiores a 1.800mm. No mesmo período merecem destaque os valores de precipitação dos 

anos de 1984, 1986 e 1989 com totais de 2.853,8, 3.856,8 e 2849,6mm, respectivamente. 

Outros anos de eventos chuvosos extremos são de acordo com o gráfico os anos de 1970, 

1973 e 1978 com valores médios de precipitação de 2.868,8, 2.952,2 e 2740,7, 

respectivamente.  

A importância de um mapa de isoietas está em poder oferecer uma percepção da 

distribuição espacial dos índices pluviométricos em um determinado lugar ou região. Abaixo 

está apresentado o mapa de isoietas do município do Cabo de Santo Agostinho, para o qual se 

utilizou médias pluviométricas anuais de 30 anos (1955 a 1985) de amostragem em 9 postos 

pluviométricos, localizados no município do Cabo de Santo agostinho e localidades 

adjacentes, como ilustrado na Figura 15. No Mapa estão localizados os pontos indicativos dos 

referidos  postos  pluviométricos, como também, há uma tabela com a descrição dos nomes de 

cada posto com os respectivos valores de precipitação em milímetros e altitudes em metros. 
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Figura 15 – Mapa de isoietas do município do Cabo de Santo Agostinho. 
 

CABO 
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3.4 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 
 

3.4.1 Vegetação  

 A Mata Atlântica (sensu strictu) é definida pelo IBGE, em seu manual, como Floresta 

Ombrófila Densa. Definição essa caracterizada pela presença de fanerófitos, justamente pelas 

subformas de vida macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitos em abundância 

que o diferenciam de outras classes de formações. A característica ombrotérmica da Floresta 

Ombrófila Densa está presa aos fatores climáticos tropicais de elevada temperatura (média de 

25o C) e alta precipitação bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos). Dominam no 

ambiente desta floresta os latossolos e os podzólicos, ambos de baixa fertilidade natural. 

  De acordo com estudos da FIDEM (2000) as diversas paisagens vegetais da área 

encontram-se afetadas por um alto grau de antropização, devido à rápida, intensa e 

desordenada ocupação populacional nos espaços das várias formações vegetais, assim como à 

ausência de um plano ambiental.  

Encontram-se em extinção paisagens outrora existentes como a área de Mata Atlântica 

e de tabuleiro, e em franca expansão a área de macega, face à antropização. 

A área em estudo apresenta um quadro ambiental degradado com sérias conseqüências 

nos seus aspectos bióticos, abióticos e cênicos. Dos ecossistemas originais desta região 

(costeiro, Mata Atlântica, dentre outros) restaram apenas uma área de capoeira mais ou menos 

densa, com solos altamente modificados pelos processos erosivos ao qual estão submetidos.  

O intenso processo de degradação ambiental e simplificação biológica a qual está 

submetida à área, é fruto de uma ocupação humana desordenada associada a uma exploração 

irracional dos seus ecossistemas. As Fotos 4 e 5 mostram uma situação do quadro, 

anteriormente, descrito.  

Identificadas há muito pelos navegadores, as “encostas escalvadas” são as primeiras 

referências ao processo erosivo que acompanha o Cabo de Santo Agostinho. Entretanto, 

devido, principalmente, ao desmatamento, ao movimento indevido de terra e à ocupação 

territorial desordenada, este processo erosivo tem se acelerado, trazendo consequências 

drásticas à hidrologia e à cobertura vegetal da área.   

As zonas erodidas, em expansão nos últimos anos, são responsáveis pelo arrastamento 

da cobertura vegetal e abertura de grandes ravinas, dificultando, quando não impedindo, o 

estabelecimento de vegetação nestas localidades, exceto no caso das comunidades instaladas 

no interior das ravinas (FIDEM, 2000).  
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  Fotos 4 – Evidências de ocupação do solo – remoção da vegetação 

                                     rasteira (foto, 2002). 
 

 

                       
                           Foto 5 – Evidências de ocupação do solo – substituição da vegetação 
                                         nativa por cultura de subsistência (foto, 2002) 
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Queimadas em porções na vegetação arbustiva no setor centro-oeste do Parque e 

próximo ao farol foram registradas devidamente conforme ilustrado nas Fotos 6 e 7. Foi 

exaustivamente observado, que a remoção da vegetação em algumas áreas do Parque 

contribui para potencializar o surgimento de sulcos erosivos e, conseqüentemente, para a 

expansão do processo de erosão a partir da densidade de ravinas. 

 

 
                          Foto 6 – Vista geral da vegetação queimada (foto, 2003). 

        

 
     Foto 7 – Vista em detalhe da vegetação queimada (foto, 2003). 

 

Nas áreas desmatadas são evidenciadas exposições do Granito do Cabo e solo da 

camada “B” (Argissolo endurecido ) formando uma crosta. A ocupação de espaços por 
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coqueirais e pomares se deve a processos de substituição pelo homem das espécies vegetais 

nativas.  Atividades de mineração são uma constante na área, como exploração de material da 

Formação Barreiras nas adjacências do Parque e exploração do Granito do Cabo no interior 

deste, como ilustram as Fotos 8 e 9.  

 

 
                         Foto 8 – Mineração de solo na Formação Barreiras (foto, 2002).    

              

  

 
                       Foto 9 – Exploração clandestina do Granito do Cabo (foto, 2002). 

O levantamento da flora exótica demonstrou a presença de 23 espécies, sendo de 

expressiva importância econômica e/ou paisagística para os habitantes da localidade. A 

Tabela 2 apresenta algumas das espécies levantadas. 



Caracterização Geo-ambiental e Estudo da Variabilidade Espaço-temporal de ... Silva, E. P. (2004) 54

 
Tabela 2 - Algumas das espécies da flora exótica e suas famílias existentes no Parque. 
 
FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
1. Agavaceae Sansevieria sp. Espada 
2. Anacardiaceae Mangifera indica L. Manga 
3. Apocynaceae Nerium oleander L. 

Catharanthus roseus G. Don. 
Plumeria rubra L. var. alba L. 

Espirradeira 
Bom-dia/Boa-Noite 
Jasmim branco 

4. Araceae Anthurium affinis Schott 
Philodendron imbe Schott 

Antúrio 
Imbé 

5. Arecaceae Chrysalidocarpus lutescens H. 
Wendl. 
Coccos nucifera Linnaeus 
Elaeis guinensis Jacq. 

Palmeira bambú 
Coqueiro 
Dendenzeiro 

6. Averrohoaceae Averrhoa carambola L. Carambola 
7. Bromeliaceae Ananas comosus (L.) Merrill. Abacaxi 
8. Caricaceae Carica papaya L. Mamoeiro 
9. Leg. Cães. Delonix regia (Boj.) Raj. Flamboyant 
10. Leg. Pap. Clitoria fairchildiana Howard. Sombreiro 
11. Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Papoula 
12. Moraceae Artocarpus heterophyllus Lamarck 

Artocarpus altilis (Parkinson) 
Fosberg. 

Jaqueira  
Fruta pão 

13. Musaceae Musa paradisiaca Jacob. Banana 
Fonte: FIDEM (2000). 

 

3.4.2 Geologia  

As características do substrato rochoso, associadas à intensidade do intemperismo e à 

natureza da alteração e grau de fraturamento, condicionam a suscetibilidade do material à 

erosão INFANTI JR. & FORNASARI FILHO (1998). De acordo com os citados autores, as 

principais áreas de ocorrências de boçorocas no País estão associadas às áreas de ocorrência 

das formações geológicas sedimentares, cujas coberturas pedológicas correspondem a 

materiais arenosos (solos podzólicos, latossolos, ou depósitos alúvio-coluvionares). 

 Ainda, conforme INFANTI JR. & FORNASARI FILHO (1998) em áreas de rochas 

pré-cambrianas, modeladas em relevo de colinas, as boçorocas e ravinas estão, geralmente, 

associadas à natureza e constituição dos solos de alteração de rochas xistosas e graníticas que, 

quando apresentam textura siltosa e micácia, são bastante porosos, permeáveis e friáveis, 

favorecendo desenvolvimento de intenso processo erosivo. Geologicamente, 70% da área de 

estudo possui rochas vulcânicas e graníticas da Suíte Ipojuca, constituídas pelas seguintes 

rochas: Riolitos e o Granito do Cabo. Os 30% restantes estão sob a Formação Algodoais e 
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Formação Barreiras, conforme mapa e perfil geológicos, ilustrados nas Figuras 16 e 17. O 

Granito do Cabo é uma rocha de cor mesocrática, constituída por quartzo, K-feldspático, e 

anfibólio, de granulação grossa e com cristais anedrais. Microscopicamente, é composta por 

plagioclásio e K-feldspático, biotita, e tem como acessórios: zircão, fluorita e riebequita. A 

matriz mostra textura granular composta pelos minerais acessórios citados (Legrand & 

Figueiredo Filho apud Lima Filho, 1998 ). 

Segundo LIMA FILHO (1998) a unidade geológica Formação Barreiras é constituída 

por arenito conglomerático com seixos de quartzo, intercalações de blocos de argila e 

estratificação cruzada tabular (Sistema Fluvial Anastomosado) e em direção ao topo, 

separados por uma camada de argila, tem-se uma seqüência arenítica média a grossa, creme, 

com estratificação plano-paralela e pequenas intercalações de argila e silte (sistema fluvial 

meandrante). No Morro da Serra Redonda tem-se a Formação Barreiras sotoposta ao 

Granito do Cabo com uma sequência espessa de arenito conglomerático laterítico de cor 

vermelha gradando para uma sequência arenosa com seixos de quartzo no topo.  

Outras ocorrências dessa formação estão situadas na parte central (erosão 5) e ao sul 

do Parque (erosão 6) onde ocorrem enormes ravinas devido a constituição arenosa do solo 

como ilustram as Fotos 10 e 11. 

 

 
         Foto 10 – Ravina na erosão 5 (foto, 2002). 

 



Caracterização Geo-ambiental e Estudo da Variabilidade Espaço-temporal de ... Silva, E. P. (2004) 56 

WW EE

PRAIA DE 
GAIBU

PRAIA DE
CALHETAS

OCEANO 
ATLÂNTICO

OCEANO
ATLÃNTICO

PRAIA DE
SUAPE

CABO DE SANTO
AGOSTINHO
CABO DE SANTO
AGOSTINHO

FAROL

N

EW

S

LEGENDA:LEGENDA:

SONDAGEM DE SIMPLES 
RECONHECIMENTO

FALHA GEOLÓGICA

 GRANITO EXPOSTO

EROSÃO

FM_BARREIRAS

FM_ALGODOAIS

GRANITO/SOLO RESIDUAL

QUATERNÁRIO

EROSÃO 1

EROSÃO 5

EROSÃO 2

EROSÃO 3

EROSÃO 4

EROSÃO 6

KgaKya

KPaKPa

NQbNQb

 
Figura 16 – Mapa Geológico-Geotécnico (modificado de Nascimento, 2003). 
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Figura 17 – Seção Geológica (modificado de Nascimento, 2003). 
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             Foto 11 – Vista parcial da ravina  situada ao sul do Granito do Cabo (foto, 2002). 
 
  

LIMA FILHO et al. (1993) distinguem três fácies para a Formação Algodoais: leque 

aluvial proximal pós-vulcânico; leque aluvial mediano pós-vulcânico; e leque aluvial distal 

que apresentam a seguinte característica: bolas de argila, típico de um regime fluvial 

anastomosado.  

Na direção do topo da seqüência, separada por uma camada de argila, tem-se uma 

seqüência arenítica média a grossa, cor creme, com estratificação plano-paralela e pequenas 

intercalações de argila e silte. Esta seqüência foi depositada num ambiente fluvial e um clima 

menos quente que o primeiro.  

A partir de observações realizadas na área de estudo avaliou-se que o Granito do Cabo 

apresenta, espacialmente, diferentes graus de intemperismo. Começando pelo lado sul, de 

pronto as investigações mostraram que o estado físico do Granito é bastante variado.  

A Foto 12 mostra que o Granito do Cabo, embora, em contato direto com a água do 

mar não se encontra com evidências de intemperismo, enquanto, que a Foto 13 ilustra o 

mesmo Granito muito intemperizado ou meteorizado apesar da grande proximidade entre 

estas rochas. A Foto 14 ilustra a ocorrência de um manto de intemperismo (solo) no topo do 

barranco, enquanto, que na base do mesmo perfil ocorre a rocha fragilizada ou saprolito. 
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Foto 12 – Vista parcial do Granito banhado pelo mar e sem apresentar  

intemperismo (foto, 2003). 
     
 
   

 
 

Foto 13 – Granito do Cabo apresentando avançado intemperismo (foto, 2003).       
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               Foto 14 – Perfil de solo (foto, 2003). 
      

 
               A Foto 15 apresenta um horizonte mosqueado (com manchas vermelhas) devido à 

presença de plintita que é resultado da lixiviação de óxido de Fe e Al dos horizontes de cima.  

   

 
 

Foto 15 – Vista de Perfil de solo com Plintita (foto, 2003). 
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Observa-se no Granito do Cabo intemperizado (saprolito) dois padrões de fraturas 

preferenciais N-S e NW-SE, de direção 350Az e 260Az que muitas vezes estão preenchidas 

por óxido de ferro e caulinita (Fotos 16 e 17). Estas fraturas são resultado do processo de 

vulcanismo e do intemperismo físico-químico ocorrido na área. 

 

            
 

          Foto 16 - Granito intemperizado (saprolito) no qual se observam 
                   fraturas preenchidas por óxido de Fe (foto, 2003). 

 

 
 

                     Foto 17 – Saprolito com fraturas preenchidas por Caulinita  
                                     (filossilicato) (foto, 2003). 
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3.4.3 Morfogênese Regional 

O conhecimento litológico e estrutural em conjunto com o entendimento das feições 

morfológicas e dos processos dinâmicos de modelamento do relevo atuantes na região, 

fornecem subsídios para a melhor análise dos principais aspectos do meio físico.  

 O relevo da faixa sedimentar costeira pode ser dividido em três grandes unidades: 1) 

Os tabuleiros costeiros, na zona litorânea; 2) as colinas mais ou menos arredondadas 

aparecendo na faixa sub-litorânea e as áreas baixas nos vales fluviais e ao longo da costa. 

Fatores estruturais, morfoclimáticos e evolução deram origem a estas unidades (Mabesone & 

Silva, 1991).  

A faixa litorânea quente e úmida caracteriza-se por uma morfogênese típica, onde 

predominam as alterações intempéricas diferenciais nos granitos, gnaisses e micaxistos 

atingindo sua intensidade máxima e transformando uma rocha dura em matéria móvel, rico 

em argila (MABESONE & SILVA, 1991). Sobre o cristalino a ação intempérica é maior que 

na Formação Barreiras, chegando a modificar completamente as propriedades da rocha mãe 

no caso de solos de até 30m de espessura, geralmente mais de 10m.  

A 10m de profundidade, as areias são ainda muito terrosas e os feldspatos 

caulinizados. Existem indícios de que o embasamento continuou a se alterar sob a Formação 

Barreiras. Depósitos quaternários mais antigos apresentam uma intensa alteração, enquanto 

que nos mais recentes a mesma ocorre apenas levemente (MABESONE & SILVA, 1991).  

Sobre o cristalino a ação intempérica é maior que na Formação Barreiras, chegando a 

modificar completamente as propriedades da rocha mãe no caso de solos de até 30m de 

espessura, geralmente mais de 10m. A 10m de profundidade, as areias são ainda muito 

terrosas e os feldspatos caulinizados.  

De uma maneira geral a área possui característica geomórfica de um altiplano de forma 

alongada com direção NW-SE, cuja feição topográfica de maior destaque, é o Cabo de Santo 

Agostinho, como ilustra a Foto 18.  

Existe na porção sul do Parque um nível de base rochoso, Granito exposto, que impede 

um grande volume de solo coluvial de ser transportado para áreas mais distais, numa clara 

evidência de que a natureza auto-regula processos e mecanismos próprios responsáveis por 

possíveis transformações decorrentes da interação entre os fatores naturais envolvidos num 

determinado espaço geográfico, ou seja, a natureza busca sempre um ponto de equilíbrio 

(Foto 19). 
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               Foto 18 – Vista panorâmica do Cabo de Santo Agostinho (foto,2003). 

 
 

 

 
 

               Fotos 19 - Granito como um nível-de-base (foto, 2003). 
 

 

Promontório 
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Outra evidência da dinâmica reguladora dos processos geomorfológicos está 

representada por uma grande fratura preenchida por óxido de ferro, formando uma saliência 

de ± 1,0 m de altura na porção inferior da encosta do granito intemperizado (saprolito/rocha 

residual). Este registro geológico-geomorfológico (preenchimento da fratura) se localiza na 

erosão 5 como ilustrado na Foto 20 e cuja geometria se assemelha com uma grande coluna 

dorsal de um “big” vertebrado. 

 
 

 
 
                Foto 20 – Evidência geológica de resistência à erosão (foto, 2003). 

 
 
 

                 A Foto 21 ilustra a evidência de horizonte “B” ou argissolo muito duro formando 

uma crosta numa encosta com ocorrência grandes ravinas, provocadas, possivelmente, por 

fluxo superficial do tipo hortoniano. Nesta encosta onde ocorre a erosão 5, são encontradas 

pequenas concreções ferruginosas (biotitas) na superfície do solo conferindo a este uma 

evidente característica de um típico latossolo.  

Investigação de campo indicou que em um passado recente (?) existiu um horizonte 

“A” húmico e arenoso de características idênticas ao encontrado em outras porções de 

encostas pouco alteradas, que foi inteiramente removido (decaptado) por processos da 

dinâmica erosiva superficial a qual se intensificou, possivelmente, com a remoção da 

cobertura vegetal pelo homem.  
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3.4.4 Solos 

SETZER (1992) define solo como a camada friável da parte sólida da crosta terrestre 

constituída de detritos meteorizados de rochas, a meteorização sendo o conjunto de processos 

que se realizam sob influências atmosféricas e biológicas. 

De acordo com MABESONE (1991) os tipos de solos refletem mais a natureza 

litológica da rocha matriz, inclusive com diferenças de composição granulométrica dentro de 

uma mesma unidade. No caso da Formação Barreiras onde há grande maturidade 

mineralógica, existe dificuldade de se determinar o limite entre o solo e o material de origem. 

Sobre esta formação desenvolvem-se os solos da classe Latossolo, principalmente nos topos 

planos, em estreita associação com os podzólicos.  

 

 
 

                 Foto 21 – Encosta erodida com horizonte “B” rijo. (Foto, 2003). 
 

 
 
Como os sedimentos dessa formação são maduros, os solos herdam várias de suas 

características físicas, químicas e mineralógicas. Areias cremes e avermelhadas encontradas 

sobre o Barreiras representam produtos de intemperismo forte, em parte lixiviados, que faz 

perder suas eventuais estruturas internas. Segundo MABESONE (1991) latossolos são 

produto da remoção de sílica e bases do perfil com aumento de óxido e hidróxido de alumínio 

crosta de laterita  
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e ferro. Trata-se de solos bem desenvolvidos, profundos sem grandes diferenciações de 

horizontes, quimicamente pobres com valores baixos para a capacidade de troca de cátions e 

de saturação por bases e pH variável, em geral bastante ácido. A textura varia de média a 

argilosa. O quartzo domina a fração areia e a fração silte, que representa menor percentual, 

enquanto que a fração argilosa é representada por caulinitas bem cristalizadas além de óxidos 

e hidróxidos de Fe e Al.Ainda, segundo o referido autor, solos podzólicos se desenvolvem 

sobre o substrato cristalino e a Formação Barreiras. Trata-se de um solo bem desenvolvido, 

física e quimicamente bem mais diversificado que os latossolos. Quando associados aos 

latossolos da Formação Barreiras, diferem basicamente pelo horizonte B textural, 

apresentando as mesmas características químicas e qualitativamente a mesma mineralogia.  

Pedologicamente, na área predomina o latossolo (PA’ 2) que de acordo com 

EMBRAPA (2000) é constituído pela associação Podzólicos Amarelo e Vermelho-Amarelo 

Tb textura média e argilosa, relevo suave ondulado + Latossolo Amarelo (restrito) textura 

média a argilosa relevo plano e suavemente ondulado; ambos Álicos e Distróficos A 

moderado floresta subperenefólia (70-30%) como ilustrado na Figura 18. 

Níveis de seixos trabalhados no local da formação do solo são facilmente observados 

em corte numa estrada ao sul do Parque Foto 22.  

 

             
 

                 Foto 22 – Perfil de solo (pós-barreiras) sobre o Granito com nível 
de  
                                  seixos. (foto, 2003). 
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Figura 18 – Mapa de Solos (modificado de EMBRAPA, 2000). 
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Pesquisas correlatas desenvolvidas na área de estudo por GOMES (2001) e 

LAFAYETE (2004) a partir de análises laboratoriais para caracterização geológio-geotécnica 

de amostras de solos na erosão 5, possibilitaram obtenção de resultados conforme descrito na 

seqüência abaixo. GOMES (2001) realizou uma série de ensaios em laboratório para obtenção 

do potencial de erodibilidade dos solos da área estudo.  

A autora utilizou várias amostras de campo em laboratório sendo estas representativas 

da Formação Barreiras e do Solo Residual, cujas profundidades de coleta foram de 0,30m e 

1,30m para a Formação Barreiras e de 5,50m e 7,80m para o solo residual. No laboratório 

realizou ensaios de Dispersão Rápida, Furo de Agulha, Desagregação, Inderbitzen, Infiltração 

e ensaios da metodologia MCT.  

Segundo GOMES (2001) para o estudo da erodilidade por ensaios de dispersão rápida, 

as amostras analisadas apresentaram grau de erodibilidade igual a 1 (um) indicando um 

potencial baixo, e que pela classificação proposta por OLIVEIRA et aL. (1974) estas se 

enquadram como não dispersivas, indicando que o potencial de erodibilidade das mesmas é 

baixo (Tabela 3). Ainda, a partir dos resultados obtidos nestes ensaios foi possível a autora 

chegar a conclusões importantes sobre a o fator erodibilidade para a área estudada, conforme 

indicado na Tabela 4.  

 
 

Tabela 3 – Classificação proposta por Sherard et al. (1972) para o ensaio de Dispersão 
                      Rápida (modificado de OLIVEIRA et al., 1974). 

CASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

 
Não dispersiva  

O torrão pode se espalhar no fundo do 
recipiente, porém, não se observa sinal de 
turveis causada pó colóide em suspensão. 

 
Levemente dispersiva 

Aparecimento de turveis na superfície do 
torrão. 

 
 

Moderadamente dispersiva 

Aparecimento de nuvem de colóide em 
suspensão facilmente reconhecível e 
freqüentemente se espalhando em finas 
estrias na base do recipiente, e não 
chegando a cobrir toda a sua área. 

 
Altamente dispersiva 

Nuvem coloidal cobrindo toda a base do 
recipiente, freqüentemente em uma camada 
muito fina.  Em casos extremos a água se 
torna turva. 
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Tabela 4 - Resumo dos resultados do potencial de erodibilidade.(GOMES, 2001) 

 
CAMADA 

 

MÈTODO 
UTILIZADO NO ENSAIO 

POTENCIAL DE  
ERODIBILIDADE 

 
0,30m 

(Formação Barreiras) 

Ensaio de dispersão rápida 
Ensaio furo de agulha 
Ensaio de desagregação 
Ensaio de Inderbtzen 
Índice de petrificação 
Metodologia MCT 
Correlação 

Não apresenta 
Não apresenta 
Não apresenta 

Apresenta 
Apresenta 
Apresenta 
Apresenta 

 
 
 

1,30m 
(Formação Barreiras) 

Ensaio de dispersão rápida 
Ensaio furo de agulha 
Ensaio de desagregação 
Ensaio de Inderbtzen 
Índice de petrificação 
Metodologia MCT 
Correlação 

Não apresenta 
Não apresenta 
Não apresenta 

Apresenta 
Apresenta 
Apresenta 
Apresenta 

5,50m 
(Solo Residual) 

Ensaio de dispersão rápida 
Ensaio de Inderbtzen 

Não apresenta 
Apresenta 

 
 

7,80m 
(Solo Residual) 

 

Ensaio de dispersão rápida 
Ensaio furo de agulha 
Ensaio de desagregação 
Ensaio de Inderbtzen 
Índice de petrificação 
Metodologia MCT 
Correlação 

Não apresenta 
Não apresenta 

Apresenta 
Apresenta 

Não apresenta 
Apresenta 
Apresenta 

 

De acordo com a referida autora no ensaio de Inderbitzen os resultados obtidos 

indicaram uma tendência a perdas de solo nos primeiros cinco minutos e que resultados 

realizados fora do padronizado apresentaram perdas iniciais superiores. O ensaio de 

infiltração foi realizado com o objetivo de se obter o coeficiente de sorção e a velocidade da 

frente de saturação. Foram obtidos índices de petrificação igual a 13,08 e 9,02 nas 

profundidades 0,30m e 1,30m da Formação Barreiras, respectivamente. Para o Solo Residual 

foram obtidos índices com valores de 20,67 para a profundidade 7,80m. Os menores índices 

de petrificação caracterizam maior erodibilidade dos solos. De acordo a autora, a partir do 

ensaio da metodologia MCT para a obtenção da erodibilidade os pontos das amostras 

analisadas se encontram abaixo da reta, limite entre o campo de solo não erodível e de solo 

erodível, conforme ilustra a Figura 19, portanto, estando os mesmos situados na faixa de solo 
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erodível. No entanto, estes pontos não aparecem no gráfico o que torna a informação 

incompleta. 

 

pi /S = 52

1/
2

S 
(c

m
/m

in
   

)

pi (%)

NÃO ERODÍVEL

ERODÍVEL

 
 

Figura 19 – Aplicação do critério de erodibilidade da metodologia  
                            MCT, Bastos et al., 2000 - (Fonte: Gomes, 2001). 

 
LAFAYETTE (2004) a partir de sondagem de simples reconhecimento obteve 

resultados acerca das características geotécnicas do solo em uma encosta erodida da erosão 5. 

Tais resultados mostraram que o perfil do solo no Ponto P1 (Figura 20) é constituído de uma 

camada de areia argilosa, medianamente compacta, até 4,50 m. Até esta profundidade o solo 

foi identificado como pertencente à Formação Barreiras. Esta Formação possui tonalidades 

com coloração viva e que variam desde vermelho-amarela até branca, aflorando nas falésias 

erodidas ao longo das praias e nas vertentes íngremes dos vales. A partir deste ponto, tem-se 

uma argila de consistência dura. Em geral ocorre enriquecimento nas frações finas para os 

solos subsuperficiais decorrentes dos processos de intemperismo. Os valores do índice de 

resistência à penetração (Nspt) crescem com a profundidade variando de 12 golpes em 1,40 m 

a 44 golpes na profundidade de 8,50m. Estes altos valores do SPT estão relacionados a altos 

valores de sucção, sendo uma das componentes da resistência ao cisalhamento do solo não 

saturado. No perfil de solo no ponto P2 (Figura 21) os resultados obtidos revelaram que o solo 

é constituído por uma argila arenosa, até 1,50m, apresentando uma variação entre areia 

argilosa e siltosa ao longo do perfil.  
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Figura 20 – Perfil Geológico-Geotécnico (SP1) na erosão 5 (Lafayette, 2004). 
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Figura 21 – Perfil Geológico-Geotécnico (SP2) na erosão 6 (Lafayette, 2004). 
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O índice de Nspt cresce com a profundidade a partir de 8,50m, chegando ao limite da 

sondagem com 60 golpes a 12,40m de profundidade. Este perfil possui materiais da Formação 

Barreiras até 9,80m no SP2.1 e até 11,70 m no SP2.2. A partir dos 11,70m, tem-se materiais 

resultantes de rocha granito-gnaíssicas (solo residual). Quanto a relação silte/argila, esta 

decresce com a profundidade indicando haver lixiviação da argila da superfície para as 

camadas inferiores. 

 

3.4.5 Drenagem 

O  sistema hidrográfico da área é pouco extenso, no qual não se evidencia a existência 

de canais de captação de grande porte, logo, possui características de uma rede de micro-

drenagem com presença de alguns córregos de pequeno porte, com regime hidrológico 

intermitente, como ilustrada na Figura 22. O escoamento superficial das águas pluviais na 

porção mais à montante das encostas é difuso, passando a concentrado a partir das porções 

morfológicas de meia-encosta, nas quais se evidenciam as grandes incisões erosivas (ravinas), 

até encontrar os canais de recepção ou áreas de deposição das descargas líquidas e sólidas, 

onde o gradiente topográfico apresenta valores mínimos. A bacia da área pode ser classificada 

como de 1ª e de 2a ordens.  
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Figura 22 – Mapa da Drenagem. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS OBTIDOS 

 
 
4.1 BANCO DE DADOS 

A geração do BDG (Banco de Dados Geográficos) neste trabalho iniciou-se com a 

elaboração dos mapas digitais temáticos originados a partir da captura das informações 

contidas nas fontes analógicas e posterior levantamento e obtenção de dados tabulares sobre a 

área do Parque. O SIG (Sistema Informação Geográfica) utilizado foi constituído por dois 

tipos de organização: Para elaboração, os dados foram organizados e tratados em ambientes 

MAXICAD e AUTOCAD; no armazenamento o Banco de Dados foi organizado dentro de 

um esquema conceitual associado às entidades, indicando para cada tipo de dado seus 

atributos não-espaciais e as representações, o SIG utilizado foi o “desktop mapping” do 

ArcView GIS 3.1. 

Para a execução do BDG procedeu-se a aquisição de fotografias aéreas, ortofotocartas 

(1:10000, 1:2000) e 12 (doze) cartas topográficas e cadastral da UNIBASE (Projeto de 

Unificação de Bases Cartográficas) na escala de 1:1000. Estas últimas foram elaboradas pela 

FIDEM (Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco)  com o objetivo de 

subsidiar os trabalhos da CELPE – Companhia Energética de Pernambuco na instalação de 

linhas de transmissão no espaço territorial do Parque, sendo compostas por informações 

cadastrais (edifícios e arruamento), pontos cotados, e sobrepostos a estas cartas constam 

entidades espaciais (polígonos) caracterizando as diversas formações vegetais e de uso do 

solo de 1997. 

A organização do BDG para elaboração dos mapas digitais temáticos foi baseada em 

projetos, a partir das variáveis ambientais do meio-físico que foram selecionadas na etapa 

posterior (pré-geoprocessamento).  

Para este trabalho foram elaborados os seguintes mapas digitais temáticos: 

● Base Cartográfica (FIDEM, 1997); 

● Erosão em 1973; 

● Erosão em 1988; 

● Erosão em 1997; 

• Erosão em 2003; 
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● Sobreposição de Polígonos das Erosões 5 e 6 (1973, 1988, 1997 e 2003); 

● Ocupação por Edificações - 1973; 

● Classes de Declividade; 

● Ocupação por Edificações - 1997; 

● Cobertura Vegetal – 1973; 

● Cobertura Vegetal - 1997; 

● Mapa de Impactos Antrópicos - 1997) 

● Geologia; 

● Solos; 

● Drenagem (FIDEM, 1997) 

● Mapa de Altitudes e Locação de Perfis Topográficos (MDT); 

            ● Mapa Síntese da Paisagem 

 Para cada mapa digital temático foram elaborados layers ou camadas, como resultado 

da vetorização ponto a ponto de linhas e polígonos. Em etapa posterior pesquisado material 

com a delimitação da área do domínio do Parque para posterior digitalização (captura e 

armazenamento). Por último, foram selecionados os fatores ambientais e antrópicos do meio 

para o mapeamento temático. O mapa de ocupação por edificações de 1988, mapa dos 

impactos antrópicos 1988 e 1973, mapa de cobertura vegetal de 1973 e 1988, não foram 

gerados por razões de ordem técnica e limitações financeiras. Para o mapa de ocupação por 

edificações de 1988 o problema estava na escala do original analógico ou ortofotocarta de 

1:10000, a partir da qual a maioria dos objetos espaciais não é perceptível na sua forma e 

dimensão real, tornando-se de difícil interpretação para a composição do layout a ser 

digitalizado.   

 

 4.1.1 Mapas de Erosão 

Estes mapas foram obtidos a partir das fontes citadas no item 4.1. O sistema de referência 

utilizado foi o de Córrego Alegre (elipsóide Hayford) para os levantamentos de 1973 e 1988 

(Figuras 23 e 24), e o SAD69 (elipsóide Ref67) para o ano de 1997 (Figura 25). A técnica 

utilizada foi a de captura das informações constantes nas ortofotocartas 85/75, 85/76 e 85/77 

(1973); 87:55 (1988); 87/45:05, 87/46:00 e 46:05, 87/47:00 e 47:05; 87/55:05, 87/56:00 e 56:05; 

87/57:00, 87/65:00 e 65:05, 87/66:00 e 66:05 (1997) com uso de técnica de interpretação da as 

ortofotocartas para delimitar os respectivos polígonos de erosão com emprego de lápis-de-cor 

com ponta fina.  
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Figura 23 – Mapa de Erosão em 1973. 

Informações Cartográficas da Fonte:
Ortofotocarta – Escala 1: 2000 
Fls. 87/55; 56;57 
Projeção Ortogonal 
Data do Vôo: 21/03/74 
Escala da Foto 1:6000 
M.C. : 33ºW  
Base Cartográfica de 1997. 
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Figura 24 – Mapa de Erosão em 1988. 
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Figura 25 – Mapa de Erosão em 1997. 
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A etapa seguinte caracterizou-se pela transformação dos dados do modelo analógico 

para o modelo digital, cujo processo de captura digital se deu a partir da digitalização do 

layout analógico com a utilização de periférico (mesa digitalizadora SUMMAGRID-IV) e 

software (MAXICAD da TMG-Tecnologia MaxiDATA de Geoprocessamento). A 

transformação dos arquivos em estrutura raster para formato vetorial condicionou o posterior 

tratamento e refinamento no aplicativo Autocad 2000 (Autodesk Inc) a partir do formato de 

arquivo *.dxf. Em ambiente CAD, os arquivos em sua estrutura vetorial, passaram por uma 

averiguação no que concerne ao traçado perfeito, planos de informação, tipo de entidade 

geométrica, cores e espessura, atributos de altimetria, posicionamento geográfico e 

coordenadas. A etapa final consistiu em migrar todos os arquivos vetorizados para o ambiente 

“desktop mapping” do ArcView GIS 3.1.  

Foi realizado no ano 2003 levantamento “in loco” de perímetros das erosões 3 e 6 

(Figura 26) e topografia de detalhe com equidistância vertical entre as curvas de 1m, de 

setores de encostas das erosões 5 e 6, conforme ilustrado nas Figuras 27, 27a, a partir das 

quais foram desenhados perfis topográficos, indicados nas Figuras 28 e 28a. Foi utilizada 

tecnologia GPS/NAVSTAR (Sistema de Posicionamento Global) composto por um sistema 

de receptores, sendo 02 (dois) marca GTR1 (Foto 23) de uma freqüência e código c/a,  e 01 

(um) receptor marca Trimble, modelo 4000SST (Foto 24) de duas freqüências e código c/a 

para a base e como ponto de partida o vértice da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo) situado no campus da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco. Foi utilizado 

o vértice da RBMC para o transporte de coordenadas para dentro da área de trabalho (Suape). 

Assim, implantou-se na área uma linha de base entre a RBMC e um ponto fixo dentro da área.  

Utilizou-se o equipamento 4000SST no modo estático com intervalo de 5 segundos. O 

modo estático consiste no rastreio entre vértices para a obtenção de coordenadas com precisão 

em grande distância. Com isto, obteve-se um vértice conhecido dentro da área de trabalho de 

forma que a distância entre o ponto fixo e os demais pontos a serem determinados estivessem 

no raio de 10km e poder-se utilizar o processo Stop & Go, ou seja, a técnica de rastreio 

cinemático, onde o ponto observado requer um mínimo de tempo para a determinação de 

coordenadas. Os equipamentos GTR1 foram então usados no processo Stop & Go onde o 

receptor 4000SST encontrava-se sobre um vértice conhecido fixo na área do complexo 

portuário de SUAPE (ver Foto 24) e de uma base para o levantamento e, de acordo com a 

teoria o GPS, dentro do raio de 10km. O rastreio foi executado com intervalo de tempo igual a 

5 segundos. Os dados obtidos foram transferidos para ambiente de computador no qual se 

procedeu  processamento com objetivo de se adequar ao sistema de coordenadas padrão  
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Figura 26 – Mapa dos Perímetros das Erosões 3 e 6, e Detalhe da Topografia nas Erosões 5 e 6. 

Informações Cartográficas: 
Levantamento por GPS 
Sistema FIDEM 
Datum Horizontal: WGS84 
Referência de Nível: SUAPE  
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utilizado nas ortofotocartas produzidas pela FIDEM. Inicialmente, foi calculada a linha de 

base entre a RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Cont e o vértice considerado padrão 

para o levantamento da área com o programa  GPSurvey que acompanha os equipamentos da 

Trimble. O vértice da RBMC tem suas coordenadas no sistema SAD69, porém, o sistema da 

FIDEM, apesar de utilizar o mesmo referencial encontra-se deslocado de alguns metros. Com 

o vértice dentro da área de atuação perfeitamente determinado foi executado o processamento 

dos levantamentos pelos equipamentos GTR1, através do seu programa Ezsurvey. Os dados 

foram analisados tendo sido excluídos os pontos onde não foram fixadas as ambigüidades (o 

número de ciclo entre o satélite e a antena). Quando o processamento consegue determinar a 

ambigüidade diz-se que o ponto tem boa exatidão e para o equipamento usado, em torno de 

10cm. Uma vez determinadas as coordenadas dos pontos, os mesmos foram distribuídos de 

forma a gerar o banco de dados para cada área. 

         
  

 
 

Foto 23 – Calibração de receptores GTR1. 
 
 

 
 

Foto 24 – Instalação do receptor 4000SST. 
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Figura 27 - Localização de um perfil topográfico na erosão 5. 
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Figura 27a – Cruzamento de perfis topográficos dos anos 1973 e 2003 da  erosão 5. 
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Figura 28 – Localização de um perfil topográfico na erosão 6. 
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Figura 28a – Cruzamento de perfis topográficos dos anos 1973 e 2003 da erosão 6. 
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Modelos Digitais do Terreno (MDT) foram gerados a partir da topografia obtida a 

partir do processo acima descrito para as encostas localizadas nas erosões 5 e 6. Estes 

modelos permitem uma visão tridimensional do terreno, e no caso facilita ao consulente, ainda 

que um leigo, realizar uma leitura, por exemplo, da morfologia (análise qualitativa) e dos 

aspectos quantitativos de cada encosta, como ilustram as Figuras 29 e 30, respectivamente. 

 
EROSÃO 5

MAPA DE CURVA DE NÍVEL

  DATUM HORIZONTAL: WGS84
REFERÊNCIA DE NÍVEL:  SUAPE
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Figura 29 – Topografia e Modelo Digital do Terreno – Encosta da erosão 5. 
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Figura 30 – Topografia e Modelo Digital do Terreno – Encosta da erosão 6. 
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4.1.2 Mapa de cobertura vegetal em 1997 

 

Com uso do SIG e programa EXCEL, foi procedido o cálculo dos valores de área (ha) 

referentes a cada classe de vegetação, como ilustrado na Figura 31, cujo objetivo foi o de se 

dispor de dados quantitativos para se possibilitar correlação entre o total de cobertura 

existente e os valores das classes tomadas individualmente. 

O mapa de cobertura vegetal foi obtido a partir das cartas da UNIBASE da FIDEM, 

ano 1997, escala 1:1000 e em sistema de coordenadas UTM com digitalização e edição em 

sistema CAD e posterior importação para o SIG para processamento, Figura 32. Uma vez 

digitalizadas e tratadas as informações gráficas, a estas foram atribuídas cores, possibilitando 

distinção entre as várias classes de vegetação constituintes da área do Parque, como ilustrado 

no mapa. Algumas das várias espécies da vegetação e suas famílias encontram-se relacionadas 

nas Tabelas 2 e 3.  

 

GRÁFICO  DE CO MPARAÇÃO  ENTRE ÁREAS DE CO BERTURA VEGETAL TO TAL E 
CLASSES DE VEGETAÇÃO  EM 1997.
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Figura 31 – Gráfico comparativo entre a área total de cobertura vegetal e classes de 

               vegetação 

 

O mapa de cobertura vegetal é um valioso instrumento no apoio à interpretação das 

condições de uso do solo, logo, no planejamento e conservação do mesmo.  

Neste mapa digital temático constam informações sobre as várias classes da cobertura 

vegetal (mata atlântica secundária e arbustiva, pomar, várzea, praia e coqueiros) existentes na 

área do Parque, representadas por entidades poligonais fechadas e devidamente 
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espacializadas, possibilitando, ao usuário fazer distinção das formações florísticas existentes 

na área. 

 

4.1.3 Mapa de ocupação por edificações em 1973. 

A obtenção deste mapa se deu de forma semelhante aos demais mapas digitais 

temáticos anteriormente gerados, ou seja, utilizando-se técnica de fotointerpretação e uso de 

sistema computacional para captura, armazenamento, e tratamento das entidades espaciais. Na 

geração deste mapa digital se utilizou ortofotocarta adquirida à FIDEM na escala de 1: 2000, 

no sistema de coordenadas UTM, e com restituição fotogramétrica a partir de fotografia aérea 

obtida em vôo realizado no ano de 1973, Figura 33. O sistema de referência utilizado para 

este foi o Córrego Alegre (Elipsóide Hayford). 

 

4.1.4 Mapa de ocupação por edificações em 1997 

  
Obtido a partir do mesmo processo utilizado para os mapas digitais temáticos 

anteriormente gerados, ou seja, com uso de sistema computacional para captura, 

armazenamento, e tratamento das informações ou entidades poligonais, as quais representam 

os edifícios/ casas que ocorrem no ambiente interno do Parque e no seu entorno, Figura 34. 

Foi utilizada a Base Cadastral e Topográfica em formato analógico adquirida à FIDEM na 

escala de 1:1000, no sistema de coordenadas UTM, e com restituição fotogramétrica e 

reambulação entre 1997 e 1998. O sistema de referência utilizado para este foi o SAD69 

(Elipsóide Ref67). 
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Figura 32 – Mapa de cobertura vegetal em 1997. 

Informações Cartográficas da Fonte:
Planta Topográfica Cadastral 
Data do Vôo:1997 e 1998 
Escala 1: 1000 
M.C. : 33º  
Sistema: Sad69  
Elipsóide: Ref67 
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Figura 33 – Mapa de ocupação por edificações em 1973. 

Informações Cartográficas da 
Fonte: 
Ortofotocarta – Escala 1: 
2000 
Fls. 87/55; 56;57 
Projeção Ortogonal 
Data do Vôo: 21/03/74 
Escala da Foto 1:6000
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Figura 34 – Mapa de ocupação por edificações em 1997. 
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4.1.5 Mapa dos impactos antrópicos em 1997 

Mapa gerado a partir da agregação por geoprocessamento das variáveis: áreas de solos 

expostos, mancha urbana e áreas de cultivo, (Figura 35). 

Para a obtenção das informações que serviram para a composição do mapa foi 

utilizado o critério seletivo de entidades contidas nas fontes analógicas que mantêm uma 

relação topológica de proximidade e de pertinência entre objetos espaciais indicadores da 

ação antrópica.  

Assim, como exemplo, para identificação das entidades poligonais indicadoras de solo 

exposto, contidas nas fontes analógicas, se procedeu a uma correlação entre objetos 

semelhantes a casas ou edifícios pertencentes às citadas poligonais, e entre as entidades 

decodificadas com “M” e “m” que são indicadores de áreas vegetadas de mata secundária 

arbórea e de vegetação arbustiva, respectivamente. 

Como resultado foi atribuída uma classificação de solo exposto às poligonais sem 

indicação das toponímias “M” e “m” a partir da correlação topológica acima descrita. No caso 

dos outros layers não se utilizou critério semelhante, uma vez que estes foram facilmente 

discriminados nas plantas analógicas por já estarem decodificados com os respectivos 

atributos ou toponímias específicas.  

 

4.1.6 Mapa de Declividade 

Foi utilizada a base topográfica (1973) na escala 1:10000 em formato vetorial, com 

eqüidistância de 5,0m entre as curvas de nível. À referida base foram atribuídos os valores do 

eixo Z em Autocad R2000 (Autodesk Inc.) correspondente às diferenças de cotas entre os 

desníveis do terreno, pois, a mesma não estava atribuída destes valores. Em seguida, 

procedeu-se a construção do Modelo Digital do Terreno, como ilustrado na Figura 36. A 

partir do software de SIG “desktop mapping” do ArcView GIS 3.1, e usando o comando 3D 

Analyst, se buscou definir as classes de declividade. Definiu-se 5 classes igualmente divididas 

em intervalos de 6%. O intervalo de 6% adotado serviu para permitir evidenciar as diferentes 

rupturas dos segmentos de relevo dos compartimentos morfológicos.  

 

4.1.7 Mapa Síntese da Paisagem em 1997 

Foi gerado a partir da compilação de informações de ortofotocartas 1:2000 e das 

plantas cadastrais (12 plantas) escala 1:1000 da UNIBASE – Unificação de Bases Cadastrais 
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elaborada no ano de 1997 pela FIDEM, Figura 37. O sistema de referência utilizado na 

referida UNIBASE foi o SAD69 (elipsóide Ref67). 

Sobre a base cadastral na escala de 1:1000 foram sobrepostos os diversos layers ou 

Planos de Informação, por processo semi-automático de digitalização ponto a ponto em mesa 

digitalizadora no programa MAXICAD/TMG. Na etapa seguinte se fez compilação das 

informações e conversão automática de escala no software AutoCad 2000. 

Para possibilitar a análise espacial das informações se criou a geo-codificação, ou seja, 

a definição da posição dos elementos geográficos referenciados a um sistema de cordenadas 

padrão (UTM). Uma explicação sobre a importância deste mapa e das informações nele 

contidas o leitor encontrará no Capítulo 5. 
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Figura 35 – Mapa de impacto antrópico em 1997. 
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Figura 36 – Mapa de declividade 
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Figura 37 – Mapa de síntese da paisagem em 1997 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 
O mapa de ocupação por edificações de 1973 revela situações de ocupação do 

território que são de grande importância para orientar análise relativa ao aumento da 

concentração e expansão urbanas da área. Neste se observa que os setores mais densamente 

ocupados se situam fora dos limites do Parque, não se evidenciando, portanto, nesta época 

ocupação concentrada no interior do mesmo, até porque apenas ocorrem poucas residências e 

construções históricas do século passado. 

Neste cenário torna-se possível perceber a aptidão do território no que se refere às 

melhores condições ambientais para a instalação das residências. Espacialmente, nota-se que 

as áreas de maior concentração de edificações, ainda incipiente na época, estão ao norte (praia 

de Gaibu) e ao sudeste (praia de Suape) do Parque, impulsionada pela ótima condição de 

balneabilidade e atividade pesqueira (praia de Gaibu).  

A partir de uma análise cuidadosa do mapa é sugerido que em termos de densidade 

populacional para o ano de 1973, a área de estudo não se encontrava sob stress urbano 

(elemento indicador de qualidade ambiental), embora, o processo erosivo sob tais condições 

já fosse uma realidade. O mapa de erosão de 1973 mostra que as erosões já apresentavam 

proporções semelhantes às de grandes erosões (vide Figura 23). 

 Em última análise, se conclui que fatores de ordem biofísica e sócio-econômica ou a 

inter-relação destes, já interferiam no desdobramento e evolução do processo erosivo em 

tempo pretérito ao registrado em 1973, sendo que a importância relativa à atuação de cada um 

desses fatores de forma isolada ou, conjuntamente, se torna impossível de se avaliar haja vista 

não se ter registros cartográficos a período de tempo anterior ao ano de 1973. 

O cruzamento do mapa de ocupação por edificações de 1997 revela um significativo 

aumento da no número de edificações em comparação ao período de 1973, decorridos 24 

(vinte e quatro) anos. A partir da comparação, seguramente, se pode estabelecer algumas 

hipóteses acerca das mudanças ocorridas:  

a) Tendência de crescimento da ocupação urbana nas áreas de balneário associado às 

melhorias das condições de infraestrutura urbana, como rodovias estaduais de 

acesso aos locais de praia e modernas instalações de serviços de bares e de 
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hospedagem, com destaque para o Hotel cinco estrelas construído nos primeiros 

anos da década de 90;  

b) Aumento da ocupação desordenada ou informal em áreas do entorno do Parque e 

no interior deste, deflagrado pela especulação imobiliária e pela falta de uma 

política habitacional adequada para a região; 

c) Revela uma tendência da população residente ocupar setores no entorno da área, 

cujas condições geomorfológicas e geotécnicas são impróprias para ocupação 

humana como: encostas íngremes e áreas de inundação. Este quadro revela uma 

situação de pleno descontrole na ocupação do território; 

d) Incremento na densidade de trilhas como produto da mobilidade populacional em 

direção à área interna do Parque; 

e) Incremento no processo de desmatamento deflagrado por atividades extrativistas 

de madeira para construção civil e para combustão em indústria de panificação 

local, entre outras; 

A partir das informações levantadas, se observa que a composição florística da área do 

Parque está muito descaracterizada evidenciando uma efetiva substituição da flora nativa por 

espécies induzidas ou de crescimento espontâneo. Esta descaracterização é em última 

instância, função do extrativismo vegetal, extrativismo mineral e das queimadas que se 

verificam na área. As conseqüências degradantes no meio se refletem no ambiente local como 

um todo, uma vez que afeta a qualidade do solo em suas propriedades físicas e hidrológicas, 

pois da vegetação depende o equilíbrio nas taxas de infiltração das águas pluviais.  

Há na área de estudo evidências de uma estreita associação entre a magnitude dos 

processos deflagradores do fenômeno erosivo e o desmatamento registrado nos setores de 

encostas. Ou seja, se observa que a remoção da cobertura vegetal combinada com outras 

variáveis ambientais potencializa o surgimento de erosão na área.  

A maior concentração de ocorrências de erosão na área é evidenciada em setores onde 

ocorre a vegetação arbustiva. Esta composição florística se caracteriza pela baixa altura, com 

estrutura cujos troncos são retorcidos e delgados. A vegetação arbustiva ocorre, 

principalmente, no setor leste da área do Parque havendo grande proximidade em relação ao 

mar, portanto, é sugerido como hipótese que tal situação influencia nas características dessa 

vegetação, podendo ser talvez, o fator determinante. 

Nos domínios da flora arbustiva, evidências de campo corroboradas por relatos de 

moradores nativos apontam para uma substancial exploração de madeira e até de raízes para 
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usos diversos como, material de combustão de fornos de padarias e de outros ramos do 

comércio, suprimento domiciliar e para fins medicinais, como ilustrado na Foto 25.  

 

 
 
                    Foto 25 – Testemunho de vegetação removida (foto, 2003). 
        

 
A exploração da flora arbustiva pelo homem tem conduzido a sua diminuição e, 

portanto, a uma menor densidade da mesma. A origem dessa exploração está no crescimento 

verificado no espaço e no tempo, da malha urbana adjacente e de caminhos abertos no interior 

do Parque que servem de acesso aos balneários e pontos, historicamente, importantes. 

Uma breve descrição da carta de declividade possibilitou concluir que:    

● O intervalo de 0 - 6% de declividade corresponde às áreas de tabuleiro, planícies 

aluviais, e porções de encostas onde ocorrem possíveis rupturas de relevo causadas por 

variações de resistência da litologia. São declividades que indicam, de maneira geral, 

um baixo potencial erosivo da paisagem pelos processos ligados ao sistema de 

encostas e interflúvios.  

● Outra classe de declividade que ocorre com frequência na área é a de 24 - 30%.  

● A partir de uma observação detalhada sobre o mapa de declividades abaixo, pode se 

concluir, que as encostas onde ocorrem os processos de erosão possuem de forma 

geral intervalos de valores de declividade variando entre 12 e 30%  

A Tabela 5 mostra uma classificação de categorias para fragilidade potencial do relevo 

a partir de intervalos de classes de declividades consagrados e utilizados nos estudos de 
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capacidade de uso, associados com valores limites críticos da geotecnia, indicativos, 

respectivamente, do vigor dos processos erosivos, dos riscos de escorregamentos e inundações 

freqüentes. 

 
Tabela 5 – Classes de declividades propostas por Ross (1990 e 1992). 

 
CATEGORIAS % 

Muito Fraca Até 6 

Fraca De 6 a 12 

Média De 12 a 20 

Forte De 20 a 30 

Muito Forte Acima de 30 

                                  

Valores da amplitude de relevo descritos na Tabela 6 foram calculados em 12 perfis de 

encostas.  

 
Tabela 6 – Parâmetros morfométricos de perfis das vertentes para análise do grau    de       

          energia e suscetibilidade a processos erosivos e deposicionais (IPT/DIGEO). 
 
PERFIS 
ÍNDICES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Altitude do 
topo 70m 75m 75m 65m 65m 60m 67m 55m 75m 60m 75m 75m 

Altitude do 
talvegue 5m 25m 50m 16m 20m 23m 20m 24m 15m 42m 50m 15m 

Amplitude 65m 50m 25m 49m 45m 37m 47m 31m 60m 18m 25m 60m 
Comprim. 
de rampa 278m 150m 381m 196m 213m 145m 117m 103m 374m 103m 115m 506m

Gradiente 23% 33% 6% 25% 21% 25% 40% 30% 16% 17% 21% 11% 
 

Os perfis foram obtidos a partir da planta topográfica do ano de 1973 na escala 

1:10000 adquirida a FIDEM, com eqüidistância entres as curvas de 5m em 5m. O cálculo dos 

parâmetros morfométricos se deu a partir de técnicas computacionais onde cada perfil foi 

traçado sobreposto ao mapa de hipsometria, como ilustra a Figura 38. Em seguida, para cada 

perfil topográfico se obteve atributos como altitude de topo, altitude do talvegue, amplitude, 

comprimento de rampa e gradiente médio de relevo, este último obtido pela razão entre a 

amplitude e o comprimento de rampa, em percentagem. Observa-se uma nítida mudança na 

topografia mostrada nas Figuras 30a e 31a, evidenciando uma dinâmica na morfologia a partir  
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Figura 38 – Mapa hipsométrico e de locação dos perfis topográficos. 
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dos processos erosivos atuantes na área de estudos. Com efeito, se verificam nos traçados de 

ambos os gráficos que a partir dos 110m, aproximadamente, ocorre o recuo da base das 

encostas representadas pelo traçado azul e contínuo, ao mesmo tempo em que há uma 

tendência na mudança no nível de base por conseqüência dos sedimentos carreados e 

depositados no talvegue sito a jusante de ambas as encostas. Isto ocorre a partir da interseção 

dos traçados dos perfis analisados, a 100m no caso da encosta localizada na erosão 5, e a 

140m no caso da encosta na erosão 6. 

No mapa de síntese da paisagem (Figura 37) se evidencia, topologicamente, uma 

relação de proximidade e de contiguidade entre os caminhos, as trilhas e áreas fortemente 

antropizadas (clareiras), o que demonstra a influência destes vetores na transformação da 

paisagem. Foi exaustivamente observado no campo, que as erosões, possuem uma relação 

direta com o desmatamento evidenciado nos vários setores de encostas com alta 

suscetibilidade a processos erosivos. 

Valores de área para as erosões foram obtidos por meio de técnica computacional 

como subsídio na interpretação da variação no espaço e no tempo do quadro evolutivo em 

unidade de área (m2). De modo geral, se observa aumento nas áreas de todas as erosões 

considerando os períodos entre 1973, 1988 e 1997, decorridos 24 anos conforme indicado na 

Tabela 8 de valores de áreas por erosão/ano e Tabela 8 para variação das taxas por erosão/ano. 

Portanto, se fez necessário estabelecer correlações entre dados quantitativos e qualitativos 

para possibilitar entendimento do quadro evolutivo das erosões que ocorrem no Parque 

Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti. O histograma de variação da taxa de erosão 

em porcentagem pelo tempo (Figura 39), mostra a evolução de cada erosão em relação ao 

primeiro registro obtido para os estudos, ou seja, o valor do ano de  1973.  

                      
Tabela 7 - Valores das áreas de erosão em 1973, 1988 e 1997. 

ÁREA (m2) 
EROSÃO 

1973 1988 1997 
1 4.515,00 5.212,00 7.291,84 
2 10.468,00 11.080,00 15.872,29 
3 10.040,00 16.020,00 16.902,31 
4 - - - 
5 78.274,00 106.166,00 118.623,53  
6 34.624,00 39.207,00 46.095,33 

TOTAIS    167.681,00   177.680,00    205.413,00 
         
           



Caracterização Geo-ambiental e Estudo da Variabilidade Espaço-tempoarl de ... Silva, E. P. (2004) 102

 
Tabela 8 – Variação parcial e acumulada das taxas de erosão para os períodos 

considerados no estudo. 
 

VARIAÇÃO DAS TAXAS (%) PERÍODO EROSÃO 
Parcial Acumulada 

1973 – 1988 15,44 
1973 – 1997 

1 
61,50 

 
76,94 

1973 – 1988   5,84 
1973 – 1997 

2 
51,63 

 
57,47 

1973 – 1988 59,56 
1973 – 1997 

3 
68,35 

 
128,91 

- - 
- 

4 
- 

 
- 

1973 – 1988 35,63 
1973 – 1997 

5 
51,55 

 
87,18 

1973 –1988 13,24 
1973 – 1997 

6 
33,13 

 
46,37 
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Figura 39  - Histograma de variação da taxa de erosão com o tempo. 
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Neste se observa que a erosão 1 cresce em, aproximadamente, 15,4% até 1988 

passando a 61,5% em 1997. O total acumulado para o período de 1973 a 1997 foi de mais ou 

menos 77%. A partir de observação de campo se verificou que a erosão 1, embora, situada 

numa encosta com gradiente de 23% de acordo com parâmetros morfométricos obtidos 

(Tabela 6), apresenta um quadro de relativa estagnação da área erodida. Este estágio de 

repouso das atividades erosivas se comprova pelo crescimento espontâneo da cobertura 

vegetal (arbustiva) no interior das ravinas e à jusante da erosão (Foto 26). Entretanto, esta 

relativa estabilidade pode ser interrompida, considerando a topografia e a geologia (Formação 

Barreiras) combinadas com uma retomada do processo de desmatamento da encosta, 

possibilidade que se torna mais evidente devido ausência de um efetivo monitoramento da 

área. A Foto 27 ilustra uma situação de uso inadequado do solo, onde é possível se observar 

uma porção de topo desmatado da encosta para fins de habitação não formal onde ocorre a 

erosão 1. 

Para a erosão 3 os valores de taxas foram de 59,56% de 1973-1988 e 68,355 entre 

1973-1997. Nesta os valores indicam uma desaceleração do processo erosivo, pelo menos no 

que se refere a valores de área, se comparados as erosões 1 e 2. Contudo, observações de 

campo indicam evidências no aumento da erosão 3 por aprofundamento das ravinas, estas em 

sua maioria encontram-se em estágio ativo. No interior da mesma ocorrem grandes ravinas de 

variadas proporções em plena atividade erosiva, com grande extensão e profundidade como 

ilustrado na Foto 28, através das quais quando observadas no local, é possível visualizar o 

solo residual (granito), sob meteorização dos agentes físicos-químicos atuantes na área de 

estudo. Esta erosão ocorre na Formação Barreiras e numa encosta de gradiente médio em 

torno dos 23%, considerando a média aritmética entre os valores de gradiente dos perfis 4 e 5 

que constam na Tabela 7.Conforme justificado na introdução do presente estudo para a erosão 

4 não se fez uma análise a partir de dados estatísticos das taxas. Portanto, a partir daqui segue 

os comentários sobre os referidos dados obtidos para as erosões 5 e 6, como continuação desta 

análise.Com relação a erosão 5 os valores das taxas  foi de 35,63% e de 51,55%, 

correspondendo aos períodos de 1973-1988 e 1973-1997, respectivamente. É importante 

ressaltar que sobre esta erosão foi realizado ensaios de sondagens geotécnicas (perfis SP1-1 e 

SP1-2) como ilustrado no mapa de geológico (Figura 16).  

Os resultados sobre os teores de areia, silte e argila indicam que se trata de um solo 

arenoso argiloso nas profundidades iniciais e  areia argilosa e siltosa nas camadas mais 

profundas. O valor de gradiente de relevo no setor geomorfológico onde se localizaram as 

sondagens geotécnicas corresponde a 21%, conforme perfil 10 descrito na Tabela 7. 
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        Foto 26 – Vista da erosão 1 (foto, 2003). 
 
 

 
 

         Foto 27 – Área desmatada no topo de encosta da erosão 1 (foto, 2003). 
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        Foto 28 – Grande ravina ativa na erosão 3 (foto, 2003). 

 
 

A foto 29 ilustra a formação de sulco erosivo (detalhe) sobre a encosta com maior 

comprimento de rampa 506m (ver perfil 12 na Tabela 7), neste cenário é possível se notar a 

vegetação muito alterada e alterações provocadas pela ação antrópica do solo com remoção da 

camada superficial, para abertura de estrada. A foto 30 ilustra várias ravinas a partir da 

remoção da capa protetora do solo em setor morfológico cujo gradiente é 16% e comprimento 

de rampa 374m.  

 Por último, para a erosão 6 os valores de taxa obtidos foram de 13,24% 

correspondente a o período 1973-1988, e de 33,13% para o período 1973-1997. Nesta foram 

realizados sondagens geotécnicas (SP2. 1 e SP2-2) que indicaram a constituição do solo como 

sendo argila arenosa, até 1,50m. As camadas subjacentes apresentaram variação entre areia 

argilosa e siltosa ao longo de todo o perfil. 

 A partir dos valores de taxas obtidos para as erosões 1,2,3,5 e 6 (Tabela 9) se observa 
que em relação ao período compreendido entre 1973-1997 há aumento nestes valores para 
todas as erosões analisadas. Em particular a erosão 3, embora, tenha crescido mais que as 
demais, foi a que apresentou menor diferença da taxa relativa a 1988-1997, sendo a maior 
diferença de taxa entre 1988-1997 apresentada na erosão 2. 

ravina ativa
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            Foto 29 - Formação de Sulco Erosivo. 

 
     

 
           Foto 30 – Ravinas profundas a partir do arraste da crosta. 
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Informações detalhadas acerca da importância da interação relevo-rocha-solo-biota e 

suas implicações na regulagem e, por conseguinte, no controle dos processos erosivos, remeto 

os leitores aos trabalhos desenvolvidos por (COELHO NETTO, 1979 e 1985; FREIRE 

ALEMÃO, 1997; FREIRE ALEMÃO et al., 1995 e 1997; JANSEN, 1996 e 2001, JANSEN 

et al., 2000; NUNES et al., 1991 e 1992).  

Nesta combinação de fatores controladores do processo erosivo se faz necessário 

correlacionar também, os totais pluviométricos ocorridos na área como os registrados por 

NEUMANN-LEITÃO (1994). Em 1986, o total anual de precipitação pluviométrica foi de 

2.857,91 mm, com valor mínimo de 60,70 mm em janeiro (período de seca) e valor máximo 

de 643,21 mm, em julho.  Em 1996 se registrou as maiores precipitações para a área nos 

últimos 20 anos.  

Dados da estação Curado-Recife mostram para cada ano do período compreendido 

entre 1984 e 1990, ou seja, 7 (sete) anos consecutivos, valores superiores a 2.800mm. No 

mesmo período, se destacam os valores de precipitação dos anos de 1984, 1986 e 1989 com 

médias de 2.853,8, 3.856,8 e 2849,6mm, respectivamente.  

Informações detalhadas obtidas acerca dos parâmetros sobre eventos de chuva máxima 

estão relatadas no capítulo que trata dos dados climatológicos. Ocorre, portanto, uma situação 

semelhante à erosão 1 no que se refere a escala temporal, em que a maior contribuição na taxa 

total se deu no período de 1988 –1997.  

Observações de campo evidenciaram que o tipo de escoamento das águas pluviais na 

área é o superficial, mais precisamente, onde estão localizadas as erosões 2, 3, 4, 5 e 6. O 

escoamento superficial nas encostas por sua vez é do tipo hortoniano e, basicamente, se 

processa pela baixa capacidade de absorção instantânea da camada de solo, argissolo 

endurecido, das águas de eventos chuvosos. Não foram realizados estudos detalhados sobre a 

ocorrência de escoamento subterrâneo. 

A partir de investigações realizadas no campo pode-se afirmar que a camada 

superficial de baixa permeabilidade que ocorre na área é, função da presença de uma crosta 

formada pela exposição do argissolo, resultado da decaptação do horizonte superficial húmico 

existente em tempo pretérito recente. Com o tempo argissolo exposto sofreu processo de 

endurecimento por influência, possivelmente, do processo de compactação a partir do impacto 

das gotas de chuva.  

Assim, a crosta formada pelo endurecimento do argissolo combinada com as altas e 

médias declividades e comprimento de rampa do relevo potencializa a energia do escoamento 

encosta abaixo provocando, com isto, aumento da descarga líquida e, conseqüente, a 
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otimização da força cisalhante, resultando no aumento das incisões e conseqüentemente, no 

desprendimento e remoção total do solo sobreposto ao Granito do Cabo. Uma vez removido 

todo o solo, como conseqüência, ocorre à exposição do Granito que passa a sofrer influências 

de ordem climática (alta temperatura e umidade) característica da área, determinando intenso 

intemperismo químico, observado a partir de evidências de campo. Esta situação é 

evidenciada, principalmente, em setores de baixa encosta onde ocorrem ravinas profundas 

provocadas por concentração dos fluxos hidrológicos em período de chuvas intensas (março-

agosto).  

A forma de erosão verificada na área é do tipo laminar na cimeira das encostas 

passando a linear nas áreas de meia e de baixa encosta. Observa-se pelas evidências 

morfológicas das vertentes que a erosão se processa a partir de pequenos sulcos que evoluem 

para enormes ravinas. Nas porções morfológicas com ocorrência de solo Podzol, o qual se 

verifica a partir do início do limite do Parque à sudeste, se estendendo até o topo plano, não 

foram evidenciadas erosões, devido à boa conservação da cobertura vegetal e a uma razoável 

infraestrutura constituída por uma estrada pavimentada com canaletas para o disciplinamento 

do escoamento das águas pluviais.  

Respectivamente, nas áreas da Formação Barreiras e de Latossolo Vermelho-Amarelo 

que ocorre sobreposto ao Granito do Cabo como produto do intemperismo químico atuante no 

próprio Granito, provavelmente, originado em período pós-barreiras se verifica as grandes 

ravinas.  

De acordo com HUDSON (1961) apesar de haver o reconhecimento da tendência do 

aumento da erosão, à medida que os totais de chuvas aumentam, especialmente em áreas 

agrícolas, este parâmetro deveria ser levado em conta, apenas para dar uma idéia do 

relacionamento entre chuva e erosão. Por outro lado, LLOPIS TRILLO (1999) entende que as 

perdas de solo estão estritamente relacionadas com a chuva, em parte pelo poder de 

desprendimento do impacto das gotas sobre o solo e, em parte pela contribuição à corrente 

superficial. Assim, com a afirmativa do segundo autor que condiciona a contribuição da chuva 

à corrente superficial, e se isto é verdade, fica entendido que esta mesma chuva quanto mais 

volume dispor maior será o poder de arraste do solo uma vez que a corrente superficial é 

maximizada, o que se depreende que o total de pluviometria pode ser correlacionado ao 

aumento da erosão.  

Vários são os autores que sugerem que a intensidade da chuva é o melhor fator de 

correlação com a perda de solo. GOMES (2001) a partir do fator R de WISCHMEIER (1958), 

e considerando para os cálculos de índices de erosividade a média mensal do período de 1930 
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a 2000, obteve resultados que indicaram maiores índices entre maio e junho e menores em 

outubro e novembro. A todas essas variáveis não se deve deixar de correlacionar a declividade 

da encosta, cujos valores para a área do Parque são críticos com intervalos que variam de 

médio a forte de acordo com a classificação proposta por ROSS (1990 e1992) como mostrada 

na Tabela 5.  

Também, os parâmetros morfométricos obtidos (Tabela 6) indicam valores que 

condicionam na suscetibilidade à processos erosivos que ocorrem na área de estudo. Esses 

valores são de amplitude acima dos 40m, na maior parte do relevo, valores de comprimento 

de rampa que variam de um pouco mais de 100 à 506m, e de gradientes cujos índices vão dos 

6% a 40%. 

A elaboração dos diversos mapas digitais eleitos para o estudo dos processos erosivos 

foi de muita importância nas análises integrativas. Dentre esses mapas podemos citar como o 

mapa síntese de 1997 (Figura 37). Neste o usuário pode visualizar as várias informações 

ambientais georreferenciadas o que possibilita realizar análises topológicas para objetivos 

específicos. Permite, também, proceder correlações entre os elementos constituintes da 

paisagem para subsidiar respostas as mais variadas questões de planejamento do território. Na 

composição deste mapa aparecem entidades geométricas primitivas, com polígonos e linhas 

representando as várias espécies de cobertura vegetal da área, as manchas urbanas do seu 

entorno, as vias e caminhos, as erosões, a rede de drenagem, o solo exposto, etc. Este mapa, 

portanto, é constituído de temas diversos e independentes graficamente sendo permitido ao 

usuário fragmentá-lo ou decompô-lo em mapas derivados, criando mapas temáticos diversos e 

individualizados ou multi-temáticos a partir da combinação dos vários temas. 

O mapa de justaposição das erosões foi gerado a partir da combinação por 

sobreposição dos mapas de perímetros de erosões de 1973, 1988 e 1997, sendo cada um 

desses mapas concebidos como tema de um mesmo projeto no formato de arquivo *.shp, 

extensão própria do SIG (ArcView). Utilizou-se o metro quadrado (m2) como unidade de 

medida para mensurar as respectivas áreas das erosões, sendo, estas representadas por 

polígonos ou entidades geométricas fechadas e, devidamente, espacializadas. Um mapa como 

o de justaposição, composto por uma seqüência de entidades espaciais e temporais 

sobrepostas uma a outra, possibilita ao usuário uma visualização da dinâmica evolutiva de um 

determinado processo geomorfológico, como por exemplo, um fenômeno erosivo que ocorre 

em determinado espaço geográfico e, em última instância, dá subsídios ao usuário para poder 

avaliar as mudanças ocorridas na sua grandeza bidimensional como a área e direção do 

crescimento.  
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Entretanto, processos operacionais de execução das várias etapas como interpretação, 

obtenção dos layouts e digitalização das originais em escalas diferentes, além dos processos 

de entrada, conversão e manipulação dos dados gráficos em ambiente computacional, 

resultará em erros que se não devidamente esclarecidos os motivos que os originaram, 

conduzirão o usuário da base de dados a interpretações duvidosas.  

O mapa de justaposição das erosões de 1973, 1988 e 1997 (Figura 40), ilustra bem a 

observação supra descrita uma vez que apresenta uma configuração na qual se torna difícil à 

interpretação das informações nele contidas. Pode-se, seguramente, afirmar que ocorre 

diferenças no traçado geométrico dos perímetros das erosões o que poderá conduzir o usuário 

à dificuldade na obtenção de resultados confiáveis. As referidas diferenças do traçado 

ocorrem em função das elipsóides Ref67 e Hayfford, terem sido utilizadas na confecção das 

diversas ortofotocartas utilizadas neste estudo.  

Contudo, diante do exposto, é sugerido como forma de minimizar os esforços na 

percepção das diferenças entre as áreas, que o usuário recorra à leitura das Tabelas 9 e 10 nas 

quais encontrará informações de valores de áreas e de taxas das erosões representadas no 

mapa analisado. Ainda, neste mapa não se observa a inclusão dos perímetros das erosões 3 e 6 

do ano de 2003. Estas informações de 2003, porém, foram geradas e ilustradas nos mapas  das 

Figuras 41 e 42, nos quais se considerou todos os perímetros dos anos da série histórica eleita 

neste estudo, incluindo o ano de 2003. 

O mapa de justaposição da erosão 6 (Figura 42), o qual foi gerado para avaliar 

possíveis mudanças no padrão geométrico dos perímetros erosivos de 1973, 1998, 1997 e 

2003, sugere que:  

 a) Há discordância no traçado dos perímetros constituídos;  

b) Com exceção das erosões de 1988 e 1997, as de 1973 e 2003 apresentam traçados 

quase homogêneos com pequena diferença em área, se levado a efeito os distintos 

procedimentos metodológicos empregados para obtenção das informações. A erosão 6 de 

2003 apresenta área menor que as dos anos anteriores em conseqüência da escolha do traçado 

realizado no campo;  

c) apresenta exagero na área da erosão de 1997, gerado por erro no processo de  

digitalização, onde se considerou a zona de rocha, como sendo área de contribuição de 

sedimentos, contudo, o referido erro é desprezível se comparado a área total do período. A 

Figura 43 mostra o erro acima mencionado e sua delimitação correta representada por uma 

linha tracejada. Esta linha é o limite entre a área de erosão e a zona de rocha pouco alterada. 
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d) ocorre relativa concordância dos traçados como um todo no limite inferior da 

erosão (ao sul), excetuando a erosão de 1997; sugere que no traçado da erosão de 1988 ocorre 

uma extrapolação do seu limite superior (ao norte);  

e) No setor NW da erosão 6 existe uma descontinuidade do traçado entre a erosão de 

2003 e 1973 -1988, justificada pela existência no mundo real de uma antiga e profunda 

cavidade erosiva já habitada por vegetação espontânea de espécies nativas, constituindo-se em 

uma área de dificílimo acesso ao homem.  

 Igualmente, foram elaborados os mapas de justaposição da erosão 5 para a série 

histórica de 1973, 1988 e 1997. Estes foram gerados a partir da combinação dois a dois, sendo 

o primeiro mapa constituído pelas erosões de 1973 e 1988 e o segundo mapa composto com 

as erosões de 1988 e 1997, como ilustrado nas Figuras 44 e 45. 
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Figura 40 – Mapa de justaposição das erosões em 1973, 1988 e 1997. 
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Figura 41 – Mapa Justaposição da série histórica para a erosão 3. 
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Figura 42 – Mapa de Justaposição da série histórica para a erosão 6. 
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Figura 43 – Mapa da Erosão em 1997 apresentando linha de correção. 
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Figura 44 – Mapa de Justaposição da erosão 5 para o período entre 1973 e 1988. 
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Figura 45 – Mapa de Justaposição da erosão 5 para o período entre 1988 e 1997. 
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As diversas atividades desenvolvidas na execução deste estudo nos conduziram a 

resultados deveras bons, muito embora, as condições básicas de trabalho como pessoal 

técnico especializado (equipe multidisciplinar), material de pesquisa e ferramentas 

apropriadas tenham sido, relativamente insuficientes e porque não até ausentes. Desta forma a 

complexidade de fatores considerados na abordagem do problema se tornou um paradigma 

para um efetivo e confiável resultado no que se refere às metas estabelecidas.  

Entretanto, se por um lado as análises conclusivas com base nas correlações entre os 

fatores selecionados não foram o suficiente para explicar o complicado processo de erosão 

que ocorre no parque, é factível que a base de dados elaborada neste estudo, seguramente, 

ainda no que pese todas as limitações de transcurso como as citadas acima, possui 

significativo valor, pois, é esta dotada quali-quantitativamente de informações indispensáveis 

a estudos correlatos.  

Diante do exposto se torna de grande importância a combinação de fatores ou 

variáveis-controle na condução dos estudos ambientais como este, que se caracteriza, 

primordialmente, por uma proposta metodológica integradora que leva em consideração o 

geoecossistema ou sistema de paisagem como um todo, indissociável e dinâmico, portanto, 

passível de mudanças estruturais de ordem interna conduzida por impulsos energéticos 

oriundos de fatores externos. Neste contexto torna-se urgente e necessário a implantação de 

políticas públicas eficazes e efetivas, cujas ações devem se balizar pelos trabalhos científicos 

existentes sobre as condições ambientais da área. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES. 

 
Inicialmente, se pode afirmar que existe uma estreita correlação do antropismo  

evidenciado na área de estudo, com os totais de precipitação pluviométrica e variáveis-

controle como características litológicas e relevo,  que contribuem na expansão das feições 

erosivas que ocorrem na área.  

O desmatamento continuado, verificado nas porções morfológicas susceptíveis a 

ocorrência de erosão tem se tornado um fator determinante na deflagração dos processos 

erosivos na área de estudo. È importante ressaltar que a tipologia da cobertura vegetal 

observada nos setores morfológicos onde ocorrem as feições erosivas é, predominantemente, 

arbustiva e esparsa com características da formação vegetal de cerrado e que se encontra em 

extremo estado de “stress” provocado por atividades extrativistas e de turismo predatório.  

Este quadro favorece o aumento do “runoff”, que é ocorre quando os agregados vão 

preenchendo os poros da superfície do solo, provocando a selagem e a conseqüente 

diminuição da porosidade, o que aumenta o escoamento das águas que por sua vez provoca o 

surgimento de grandes concentrações de sulcos e ravinas (ravinamento) e o conseqüente 

aumento destas pela remoção do material superficial, causando dessa forma a perda total do 

solo e a conseqüente remoção da base e colapso da crosta.  

Uma vez que o processo erosivo remove todo o manto de intemperismo (solo), a 

rocha-mãe aflora conferindo maior resistência à ação erosiva, porém, nas laterais das ravinas 

o processo erosivo se mostra atuante, proporcionando aumento na largura das mesmas. A 

partir de observação de campo foi sugerido que a ocorrência das ravinas na área de estudo é 

função do escoamento superficial, cuja energia, provoca o desmonte de material na base das 

paredes laterais das ravinas o que resulta no desmonte das camadas sobrejacentes.  

 Os valores dos totais de erosão obtidos para cada ano (Tabela 7) indicam uma 

tendência no crescimento das áreas erodidas. No ano de 1973 o total foi de 167.681,00m2  ou 

16,77ha, em 1988 de 177.680,00m2 ou 17,77ha, e em 1997 último ano considerado no estudo 

o valor foi de 205.413,00m2 ou 20,54ha. A partir dessas informações, se avaliou que entre 

1973 e 1988 (15 anos decorridos) a área erodida aumentou em, aproximadamente, 1ha. 

Enquanto de 1988 a 1997 (9 anos decorridos apenas) o valor de área erodida foi de 2,78ha, ou 
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seja quase 3 vezes o correspondente da área entre 1973 e 1988. A seguir, tem-se uma 

representação dos valores acima comentados na forma de simples expressão matemática. 

 Considerando o ano de 1973 como (A), 1988 como (B) e 1997 como (C), tem-se: 

  

1973 ≈ 17 ha = A 

 

1988 ≈ 18  ha = B 

 

1997 ≈ 21 ha  = C 

 

                                                            B – A = 1ha. 

 

                                                            C – B  = 3 ha ou ± 3(B – A) 

 

São várias as explicações para este fenômeno, como por exemplo, a conclusão das 

rodovias estaduais (PE-60 e PE-28) que dão acesso a área do Parque e localidades vizinhas. A 

PE-60 concluída em 1970 com duplicação em 1990, e a PE-28 implantada para atender o 

PRODETUR implantado pelo governo do Estado, tendo sido concluída em 1985, com 

contribuição à expansão imobiliária nas áreas próximas ao Parque. Este quadro da crescente 

densidade da população vizinha à área está descrito na Tabela 2, para os totais de população 

residente em 1970, 1980 e 2000 do Município Sede e do Distrito de Santo Agostinho (Gaibu, 

Vila de Nazaré, Suape, etc.) Na referida tabela se observa uma ligeira queda nos totais entre 

1970, 1980 e 1991, e uma retomada no crescimento da população entre 1991 e 2000, o ano de 

2000 registrou um valor equivalente ao dobro do total do ano de 1991. 

 É sugerido para o caso específico do Parque Metropolitano Armando de Holanda 

Cavalcanti que esta mobilidade da população no entorno do mesmo, influenciou nos 

resultados dos totais de habitantes, assim, teve no passado como no presente papel importante 

na degradação do geoecossistema uma vez que esta mesma população continua a se mobilizar 

em direção às dependências do Parque, para atividades exploratórias dos seus recursos 

naturais e para atividades turísticas predatórias. Cabe ressaltar que na época de verão ocorre 

uma verdadeira corrida de turistas de todos os cantos à localidade que oferece excelentes 

atrativos naturais e de serviços como hotéis/pousadas, bares, restaurantes, etc.  

O fator  mais importante para o crescimento das erosões no período entre 1988 e 1997 

é o total anual de chuvas. A partir dos resultados obtidos por NEWMANN LEITÃO (1998) 
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para a área de Suape que se localiza próxima ao Parque, e de dados da Estação Curado-Recife 

(a 34km), cujos totais anuais e mensais superaram os 1800mm. Segundo a autora acima 

citada, os resultados médios mensais de precipitação no período de 20 anos (1979-1990) 

apresentaram valor mínimo de 51,4mm em outubro, e máximo em julho com 396,3mm. 

Sendo, que no ano de 1996 ocorreram os maiores eventos pluviométricos para a área nos 

últimos 20 anos.  

As diversas atividades desenvolvidas na execução deste estudo nos conduziram a 

resultados satisfatórios, muito embora, as condições básicas de trabalho como pessoal técnico 

especializado (equipe multidisciplinar), material de pesquisa e ferramentas apropriadas 

tenham sido, relativamente insuficientes. 

Entretanto, se por um lado as análises conclusivas com base nas correlações entre os 

fatores selecionados se não foram o suficiente para explicar o complicado processo de erosão 

que ocorre no Parque, é factível que a base de dados elaborada neste estudo, seguramente, 

ainda no que pese todas as limitações de transcurso como as citadas acima, possui 

significativo valor, pois, é esta dotada quali-quantitativamente de informações indispensáveis 

a estudos correlatos.  

Diante do exposto se torna de grande importância a combinação de fatores ou 

variáveis-controle na condução dos estudos ambientais como este, que se caracteriza, 

primordialmente, por uma proposta metodológica integradora que leva em consideração o 

geoecossistema ou sistema de paisagem como um todo, indissociável e dinâmico, portanto, 

passível de mudanças estruturais de ordem interna conduzida por impulsos energéticos 

oriundos de fatores externos. Neste contexto torna-se urgente e necessária a implantação de 

políticas públicas eficazes e efetivas, cujas ações devem se balizar pelos trabalhos científicos 

existentes sobre as condições geo-ambientais da área. 

No presente estudo não se propôs fazer um detalhamento quantitativo dos 

condicionantes e mecanismos que comandam o processo erosivo que se evidencia no Parque, 

entretanto, pelas características observadas nas partes interiores das ravinas, particularmente, 

nas erosões 3, 5 e 6 é sugerido: 

I) A realização de um efetivo e sistemático monitoramento dos fatores controladores 

intervenientes como os índices de cargas pluviométricas; 

 

II) Investigar o balanço hidrológico das encostas através de monitoramento da 

precipitação: infiltração e estocagem e escoamento superficial nas diferentes coberturas do 

solo presentes no Parque, a partir de uma Estação Experimental. O objetivo do controle das 
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cargas pluviométricas seria demonstrar mesmo preliminarmente, se ocorre infiltração das 

águas pluviais através dos solos; 

 

III) Realizar ensaios de simulação “in loco” de chuvas a partir da instalação de um 

sistema composto por um carro pipa, caixa d´água com capacidade para 2000 litros no 

mínimo e demais instrumentos com o propósito de se verificar o volume desprendido do 

manto de intemperismo a partir de descargas hidráulicas liberadas e controladas para tal, e 

com base em critérios previamente estabelecidos, como volume d´água liberado e intervalo de 

tempo decorrido entre as descargas, deve-se proceder a escolha cuidadosa de uma área piloto 

(topo de uma encosta) em que as condições morfológicas e pedológicas estejam pouco 

modificadas e que apresente uma pequena incisão erosiva em seu estado inicial (um sulco de 

dimensões mínimas); 

 

IV) Estabelecer como referência (ponto de partida) as informações levantadas a partir 

de GPS para o ano de 2003, cuja exatidão é em torno de 2,0cm, para um efetivo controle das 

mudanças temporais no padrão do crescimento ou de retração da grandeza bidimensional ou 

área dos perímetros das erosões 3 e 6,  

 

V) Igualmente, estabelecer como marco zero (dado inicial) para avaliação comparativa 

da evolução na dinâmica da morfologia de encostas a topografia das erosões 3 e 6 levantada 

por GPS para o ano de 2003, em função da confiabilidade dos dados gerados; 

 

VI) Implementar ações de Engenharia Geotécnica para corrigir ou minimizar a 

evidente expansão do processo erosivo à luz da Geo-hidroecologia que norteia procedimentos 

de Recuperação de Áreas Degradadas (RAD) via revegetação e da reabilitação das estruturas 

funcionais, ou seja, a partir da reabilitação dos mecanismos ecológicos, hidrológicos e aqueles 

que regulam, em última instância, a sustentabilidade de ecossistemas florestais; 

 

VII) Estabelecer uma sistemática e efetiva educação ambiental com o envolvimento 

da comunidade no processo de implantação das políticas públicas como, também, ações que 

orientem um desenvolvimento sustentado para o Parque Metropolitano Armando de Holanda 

Cavalcanti. 
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