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1. Introdução 

Alterações de cunho morfológico foram geradas no passado e são geradas no presente a 

partir de desequilíbrios de ordem ambiental, desequilíbrios estes, em sua maioria, oriundos 

de ações antrópicas. Em linhas gerais, o equilíbrio morfogenético é rompido em 

conseqüência das intervenções humanas forçando a natureza a buscar um novo patamar de 

estabilidade, desta forma, a busca pelo equilíbrio ambiental se faz sempre de maneira 

dinâmica. O presente trabalho tem como base a investigação da evolução morfogenética de 

um setor colinoso, situado a noroeste do Município do Recife, que ao longo dos últimos 18 

anos vem sofrendo transformações em sua paisagem geomorfológica, como reflexo das 

ações sociais, muitas vezes deliberadas, e sob a égide do planejamento estatal, 

responsáveis pela produção do espaço e apropriação da natureza no âmbito da cidade. 

2. Caracterização da Área 

A área abordada neste trabalho é limitada pelas coordenadas de 070 58’ 30” S / 080 00’ 06” 

S e 350 55’ 45” W/ 340 55’ 59” W. A mesma situa-se às margens da rodovia BR – 101, no 

bairro da Guabiraba – Recife, PE (Figura 1). De acordo com a divisão do município em 

unidades geoambientais, a área em questão integra o “Ambiente dos Morros”, sendo que na 

Guabiraba estes são litologicamente condicionados pelos sedimentos da Formação 

Barreiras - uma das mais extensas ocorrências sedimentares da costa brasileira, depositada 

durante o Plio-Pleistoceno. Segundo Alheiros (1991) na área de estudo, os sedimentos 

estruturadores do relevo pertencem às fácies de leques aluviais, as quais são 

caracterizadas pela ocorrência de “areias grosseiras a conglomeráticas recorbertas por 

pelitos [...] e que freqüentemente recobrem depósitos fluviais. Cada camada inicia-se por 

uma deposição tradicional que trunca em contato brusco argilas e areias 

grosseiras/conglomeráticas”. 
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Quanto às formas resultantes da ação dos processos exógenos, a área é marcada pela 

incisão de vales fluviais, com preenchimento aluvionar de fundo chato, fazendo com que os 

interflúvios, nesta porção do município, se encontrem compartimentados em pequenos 

tabuleiros e colinas individualizadas, que repousam em contato erosivo sobre o 

embasamento cristalino pré-cambriano ou sobre os sedimentos cretáceos da Bacia costeira 

PE/PB (figura 02). 

A região apresenta solos bastante profundos dos tipos latossolos e podzólicos com 

avançada maturidade textural e mineralógica. Na área predomina o clima tropical úmido de 

costa oriental, típico da costa leste do Nordeste brasileiro, com totais pluviométricos anuais 
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entre 1800 e 2000mm, concentrados, sobretudo, no outono/inverno e temperaturas médias 

anuais de 260C e amplitude anual de 30C. 

 

Figura 02 – Mapa geomorfológico dos morros da Guabiraba, Recife, PE 

3. Material e Métodos. 

O trabalho tem por objetivo principal proporcionar a análise do comportamento erosivo 

recente de uma unidade geoambiental do Município do Recife, estruturada em uma porção 

da Formação Barreiras, apontando as áreas nas quais, atualmente, os processos operam 

em maior taxa de atividade (erosão e/ou deposição), em decorrência da intervenção 

humana. Para Tanto foi traçado um paralelo entre os anos de 1984 e 2002, utilizando-se 

imagens de sensores remotos, visitas de campo e revisão da literatura a cerca da área. 

Para a realização deste trabalho utilizou-se a perspectiva da análise qualitativa dos 

comportamentos erosivos, de caráter evolutivo, através da comparação dos arranjos 

espaciais resultantes da operação dos processos geomórficos, observados em uma janela 

de tempo de 18 anos. No entanto, deve-se ter em mente que as formas descritas são 
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oriundas da ação de diversos sistemas erosivos atuantes em um setor da Formação 

Barreiras e que o estudo não se deteve sobre um mecanismo específico de erosão. 

Os procedimentos utilizados foram concatenados da seguinte maneira: inicialmente foi 

estabelecido um levantamento bibliográfico, iconográfico e cartográfico acompanhado de 

visitas de controle em campo. Em seguida fez-se uma sobreposição dos resultados 

encontrados a fim de mensurar e acompanhar a evolução da área degradada, aplicando as 

tipologias de paisagem definidas por Corrêa, Albuquerque e Melo (1995) para área a partir 

da utilização da abordagem ecodinâmica. 

4. Fundamentação Teórica 

O relevo deriva de ações de forças ativas e passivas dos processos endógenos e exógenos, 

sendo o palco da organização territorial e desenvolvimento das atividades humanas. 

Segundo Ross (2000) a abordagem geomorfológica nos estudos ambientais tem suas bases 

conceituais nas ciências da terra à medida que sirva como suporte para o entendimento do 

ambiente natural sobre o qual as sociedades humanas se estruturam. 

Os processos erosivos podem ser estudados distinguindo-se entre abordagens de enfoques 

diversos: ora que busquem a quantificação das perdas de solo por erosão, ora que tratem 

da avaliação qualitativa do comportamento erosivo da área, levando-se em consideração 

que no desencadeamento dos processos erosivos diversos mecanismos e condicionantes 

podem estar envolvidos. 

Na última década alguns esforços foram realizados no sentido de aplicar os conceitos 

estabelecidos por Tricart (1977) à área da Guabiraba, visando estabelecer um ordenamento 

tipológico da evolução da degradação a partir das formas resultantes e sua relação estreita 

com a cobertura vegetal. Corrêa, Albuquerque e Melo (1995) definiram para a área três 

conjuntos morfológicos em grau crescente de desequilíbrio geomórfico: a) morros 

florestados apresentando estabilização morfodinâmica; b) morros revestidos por capoeiras 

apresentando formas de erosão incipientes e ruptura inicial do equilíbrio e c) morros 

desnudos extensivamente erodidos (ambientes fortemente instáveis). Desta forma o objetivo 

deste trabalho é utilizar a tipologia desenvolvida por esses autores a fim de estabelecer o 

estado morfodinâmico atual das formas e sua evolução ao longo do período. 

5. Discussão e Análise dos Resultados 

O crescimento do contingente populacional dos centros urbanos nos últimos anos vem 

acarretando aumento do valor das terras, colaborando para a segregação espacial da 

população de baixo poder aquisitivo. Este fato vem sendo acelerado pela disputa do espaço, 

já que a área habitada pelas populações de melhor renda normalmente tem as melhores 

condições naturais e de infra-estrutura urbana, o que vem beneficiar diretamente as 
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populações nelas residentes. Este processo induz a que parte da população venha a buscar 

áreas ociosas ou sub-utilizadas, assim ocupando as áreas periféricas de menor valor 

agregado. Estas regiões, no caso dos morros do bairro da Guabiraba, normalmente são 

áreas de fragilidade ambiental alta ou muito alta onde a urbanização pode acarretar graves 

problemas ambientais, dentre os quais o incremento dos processos erosivos, propiciando 

alteração tanto da paisagem geomorfológica, através da modificação constante das formas 

de relevo, quanto das taxas de transporte e sedimentação, que se refletem nas relações 

existentes entre os sedimentos carregados e sua deposição no leito dos rios e fluxos 

canalizados (BOIKO & SANTOS, 2003). 

Na área dos morros da Guabiraba enfocada por este trabalho, a erosão foi desencadeada, 

principalmente pelo fato da inexistência de vegetação, que foi retirada para a construção de 

uma barragem, fato que não se concretizou. O processo erosivo tende a acelerar-se à 

medida que mais terras são desmatadas deixando os solos desprotegidos, fazendo com que 

a chuva incida diretamente sobre a superfície do terreno. Nesse momento inicial, o processo 

predominante é o splash, ou compactação mecânica decorrente do impacto pluvial, 

causando a ruptura dos agregados e dando início ao escoamento por redução da 

capacidade de infiltração. Este processo, no entanto, não se aplica à toda a extensão dos 

morros, estando mais restrito às cimeiras tabulares sem recobrimento vegetal. Corrêa, 

Albuquerque e Melo (1995) classificam os morros da Guabiraba a partir da observação de 

três estágios distintos de equilíbrio morfodinâmico: Morros Florestados, Morros Revestidos 

por Capoeira e Morros Desnudos (figura 03). Os dois primeiros tipos apresentam, 

respectivamente, em sua configuração uma vegetação densa, ainda que em vários níveis 

sucessionais, estando os mesmos abruptamente seccionados pelo traçado da rodovia, que 

lhes impõe diversos cortes. Ao longo destes cortes observa-se a elaboração de sulcos e 

ravinas decorrentes da exacerbação da erosão linear regressiva, por vezes barradas pelo 

recobrimento vegetal incipiente, o que contribui para a diminuição do ritmo de operação dos 

processos. No interior das voçorocas mais desenvolvidas ocorrem movimentos de massa 

dos tipos corrida de lama, desabamentos e queda de blocos. Nos morros revestidos por 

capoeira, musgos e leveduras já colonizaram grande parte da crosta criada pelo splash 

sobre o solo nu, e a colonização da vegetação faz com que parte das feições erosivas 

venham a desaparecer, apagando assim as evidências dos mecanismos erosivos que 

atuaram no passado recente. Já os morros desnudos configuram um "sistema" bastante 

frágil, no qual a retirada da vegetação é fatal para o desencadeamento dos processos 

erosivos. O enfoque ora oferecido será concentrado sobre o compartimento dos “Morros 

Desnudos”, voltando-se para uma análise evolutiva do comportamento dos processos 

erosivos e concomitante geração de áreas ecologicamente instáveis, ao longo do período 

entre 1984 e 2002. Esta abordagem permitirá definir se houve uma redução ou aceleração 
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nas taxas de operação dos processos e nas suas formas denudacionais ou de acumulação 

resultantes. 

 

Figura 03: Estágios de equilíbrio morfodinâmico para a área de morros do bairro da 

Guabiraba: A – morros florestados; B – morros revestidos por capoeira; C – morros 

desnudos. 

5.1. Análise e Interpretação dos Morros Desnudos 

Tomando como base comparativa o trabalho de Corrêa, Albuquerque e Melo (1995) é 

possível traçar a evolução dos fenômenos erosivos, na área onde a paisagem demonstra 

uma verdadeira sobreposição de formas resultantes dos processos exógenos do modelado: 

sulcos, ravinas, voçorocas, cones de dejeção e microformas erosivas diversas, como 

resposta dinâmica à ação dos fluxos laminares e lineares, além dos movimentos profundos 

do regolito. 

Observa-se no espaço dos morros desnudos a evidência de formas processuais que de 

forma encadeada geram os modelados de dissecação e acumulação. Assim, na área 

encontra-se a predominância de processos de ravinamento a jusante dos topos afetados 

pelo efeito do "splash" ou erosão por salpicamento, que provoca a ruptura dos agregados do 

solo, sendo considerado um dos primeiros fatores a desencadear o processo generalizado 

de erosão do solo. Após o impacto inicial das gostas de chuva dá-se origem à formação de 

poças d'água (pools) nas pequenas depressões dos topos, que ao transbordarem geram o 

escoamento superficial, sobretudo em forma de fluxo laminar. Mais tarde, nas rupturas de 

gradiente que bordejam o topo dos tabuleiros e em função do aumento da rugosidade sob a 

base do fluxo, a lâmina erosiva converte-se em fluxo linear. A conseqüência desta 
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transformação processual é o estabelecimento de uma rede de sulcos, aprofundados pelos 

filetes d’água que ganham energia à medida que se aproximam das encostas. O aumento 

da velocidade do fluxo, e de sua capacidade erosiva leva ao aprofundamento dos sulcos, ao 

longo da alta e média encostas, propiciando o surgimento de ravinas e, em seguida, 

voçorocas. As ravinas e voçorocas podem ser consideradas como incisões que resultam da 

tendência de sistemas naturais a atingir um estado de equilíbrio entre a energia disponível e 

a eficiência do sistema em dissipá-la, sendo o resultado de desequilíbrios inerentes aos 

sistemas naturais ou induzidos pelo homem (OLIVEIRA, 1999.) sendo este último o caso da 

área enfocada. 

Aliado a este processo a área de estudo apresenta movimentos de massa do tipo corridas 

de lama que atravessam os sulcos, ravinas e voçorocas, de forma canalizada, depositando-

se no sopé das vertentes. Esses depósitos formam cones de dejeção que acabam por 

elevar tanto o nível de base interno das voçorocas como o da área situada imediatamente a 

jusante das rupturas de gradiente que marcam as encostas dos morros. Desta forma, a 

sedimentaçao intensa colabora reduzindo o poder de ataque da erosão regressiva por 

redução de sua energia potencial a partir da diminuição do desnível altimétrico entre as 

cabeceiras das voçorocas e seus níveis de base locais (figura 04). 

 

Figura 04: Formas de relevo denudacional e de acumulação: A – knickpoint no interior de 

uma voçoroca; B – cones de dejeção coalescentes. 

Além das formas de relevo denudacional e de acumulação, encontra-se também na área a 

presença de mini-pedestais (demoiselles) que indicam a ocorrência de salpicamento, 
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intercalado pela remoção das partículas pelo escoamento superficial. Esse tipo de micro-

feição também recebe o nome de "chaminé de fada" e tem sua origem devido à ablação 

pluvial que carrega por circum-denudação o material mais fino, deixando os clastos mais 

grossos suspensos sob "micro-pináculos". 

Outro processo de importância que se observa na área consiste do arraste de partículas por 

fluxos concentrados em túneis (OLIVEIRA op.cit.). Este é um mecanismo de erosão 

associado à formação das voçorocas, também intitulado de "tunnel scour" que se origina 

pelo efeito erosivo d'água em escoamento subsuperficial quando a mesma encontra e 

penetra em fendas de diversas origens (figura 05). 

 

Figura 05: Microformas de erosão diferencial: A – “chaminés de fada”, B – “Piping” ou 

tubagem. 

Varias são as escalas de tempo nos quais estes mecanismos atuam, estando relacionados 

a um regime variável de precipitações que contribui para a operação de taxas diversas de 

ação morfogenética ao longo do tempo. 

A partir desta análise pôde-se perceber que a ação humana foi responsável pela aceleração 

dos processos erosivos na área em estudo. O mapeamento geomorfológico (figura 02) e das 

unidades ecodinâmicas ao longo do intervalo de 18 anos de abrangência da observação 

(figura 06 e 07), contudo, demonstrou que o "abandono" da área vem contribuindo para a 
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sua estabilização e o isolamento espacial das áreas mais afetadas (Morros Desnudos), 

ainda que, prognosticamente, outros problemas e reativações possam ser aventadas. 

 

Figura 06 – Compartimentação ecodinâmica dos Morros da Guabiraba em 1984. 
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Figura 07 – Compartimentação ecodinâmica dos Morros da Guabiraba em 2002 

6. Conclusão 

De acordo com os resultados obtidos com a análise e mensuração das imagens de 1984 e 

2002, pôde-se concluir que a área tem evoluído no sentido da estabilização dos seus 

compartimentos morfodinâmicos, com redução substancial das áreas voçorocadas, por 

avanço da cobertura vegetal, sobretudo dos morros recobertos por capoeiras (figuras 06 e 

07). 

Outro fenômeno importante no sentido da estabilização das voçorocas é a elevação do nível 

de base dentro das mesmas, em virtude da deposição rápida de leques de dejeção, que na 

área em questão encontram-se barrados da drenagem coletora principal – bacia do rio 
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Beberibe - pela rodovia BR-101. Este barramento retém os sedimentos à montante das 

drenagens que demandam a bacia do Beberibe, elevando artificialmente o nível de base 

local no sopé das voçorocas. No entanto, constatou-se ainda outra repercussão 

geomorfológica diretamente relacionada à rápida ascensão dos níveis de base locais: no 

extremo norte da área observa-se o desencadear de um redirecionamento da drenagem 

pela rápida sedimentação do leque de dejeção, transformando uma área receptora de 

sedimento em um divisor da drenagem - inversão local do relevo. No entanto, este processo 

ainda não se desenvolveu nos demais setores do vale, pela aparente diminuição da energia 

erosiva do sistema, constatada pelo surgimento de diversas áreas de drenagem impedida 

com exudação dos níveis freáticos (figura 08). 

 

Figura 08: Elevação do nível de base no sopé das voçorocas, devido ao barramento artificial 

dos sedimentos. 

Quando esse sistema encontrar seu equilíbrio (preenchimento do vale), se estabelecerá um 

novo “knickpoint”, ou seja, os fenômenos erosivos vão procurar o nível de base local (Rio 

Beberibe) e assim, se estabelecerá nas margens da Rodovia BR-101, um novo patamar 

susceptível a erosão, onde a rodovia será um obstáculo a ser contornado, ocasionando, 

prognosticamente, a destruição da rodovia pela redinamização da erosão regressiva (figura 

09). 

Tal situação é de grande importância e merece atenção por parte do poder público pelas 

graves conseqüências que pode gerar, como o isolamento de populações que valem-se 

desta rodovia como única via de acesso, desencadeando um ônus para os cofres públicos 

face a necessidade de restauração, além do impacto no transporte de cargas, já que este é 

o principal eixo rodoviário em sentido norte-sul do Estado. Conjunturas como esta 

engendraram conseqüências semelhantes, na cidade de São Pedro, no estado de São 

Paulo, onde tal fato desencadeou a construção, não de uma simples estrada, mas de uma 

obra de engenharia de pilotis, sob a forma de ponte, atravessando toda a área afetada pela 

voçoroca. 
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Figura 09 – Barramento do cone de dejeção na área de morros desnudos da Guabiraba e 

mudança do nível de base local. 
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