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PREFÁCIO
Entre 18/11/2019 e 21/11/2019, a Empresa Jr. MapGeo: Mapeamentos e
Soluções Geográficas, em parceria com os Grupos de Pesquisa em Geotecnologias
Aplicadas a Geomorfologia de Encostas e Planícies (ENPLAGEO) e de Estudos em
Mapeamento

Geomorfológico

e

do

Quaternário

Continental

(GEODEQC),

conjuntamente com o Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), realizaram o II GISday - Retratos da Geografia: olhares através
das geotecnologias; com mesas-redondas, minicursos, apresentação de trabalhos e
publicação deste e-book.
O GISday é considerado um fórum internacional voltado para pesquisas e
usuários de Sistemas de Informação Geográfica (SIG)/ Geographic Information System
(GIS), criado em 1999 pelo presidente e co-fundador da Esri, Jack Dangermond, no qual
atribuiu a Ralph Nader a pessoa responsável por inspirar a criação da data. Em 2019, a
UFPE realizou a sua segunda edição, incentivando, pela primeira vez, a publicação de
um e-book com trabalhos exclusivamente voltados a análise geográfica com apoio de
SIG, desdobrado nos seguintes eixos temáticos: (i) Geografia Humana e
Geotecnologias; (ii) Geografia Física e Geotecnologias e (iii) Ensino de Geografia e
Geotecnologias. Estes contemplam de maneira sistêmica as diversas análises da
paisagem geográfica, sob seus variados enfoques teórico-conceituais, metodológicos,
procedimentais, além de práticas pedagógicas voltadas ao ensino da Geografia com uso
de novas tecnologias da informação e comunicação, incluindo os sistemas de
informação geográfica.
Sem pretender esgotar as discussões acerca das geotecnologias e da análise
geográfica, este volume resgata discussões crescentes e contemporâneas acerca de
ferramentas de SIG, voltadas exclusivamente para responder as lacunas e os rumos da
pesquisa geográfica, na qual, configura-se como prática metodológica essencial em
ações de planejamento, de ordenação ou de monitoramento do espaço com análise de
diferentes componentes do ambiente, incluindo o meio físico, a ocupação humana e o
seu inter-relacionamento. Dessa forma, a obra vislumbra a contribuição teóricaconceitual das análises geográficas e a expressão computacional dos conceitos por meio
das geotecnologias, auxiliando em muitas tomadas de decisão.
Fabrizio de Luiz Rosito Listo
Departamento de Ciências Geográficas (UFPE)
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A UTILIZAÇÃO DO NDVI COMO ANÁLISE VEGETACIONAL DO
MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS – PE
Ítalo Rodrigo Paulino de Arruda (a), Viviane Trajano da Silva (b), Thaís de Oliveira
Guimarães(c), Danielle Gomes da Silva Listo (d)
(a)

Departamento de Ciências Geográficas/PPGEO,UFPE, italotavares0811@gmail.com

(b)

Departamento de Ciências Geográficas/PPGEO,UFPE, vivitrajanogeo@hotmail.com

(c)

UPE/Campus Petrolina, thaisguimaraes.geo@gmail.com

(d)

Departamento de Ciências Geográficas, UFPE, dannyavlis@yahoo.com.br
Resumo

O objetivo principal deste trabalho é analisar a dinâmica espacial da cobertura vegetacional do município
de Brejo da Madre de Deus, no estado de Pernambuco. Para isso, a pesquisa desenvolveu-se a partir do
uso das geotecnologias, associadas ao trabalho de campo e às pesquisas bibliográficas, por meio da
temática em discussão. Com os resultados obtidos, foi possível determinar as notáveis alterações no
quantitativo da vegetação existente na área de estudo, em quatro períodos distintos. Por se tratar de um
brejo de altitude, com condições climáticas e vegetacionais diferentes de seu entorno, é um dos ambientes
mais descaracterizados pelas intensas atividades antrópicas. Nesse sentido, cabe destacar que a cobertura
vegetal é de extrema importância e de fundamental relevância na dinâmica dos recursos naturais
renováveis.
Palavras-chave: SIG; Sensoriamento Remoto; Cobertura vegetal; Pernambuco.

INTRODUÇÃO
Compreender em uma perspectiva ampla a dinâmica biótica e abiótica em um
determinado ambiente geográfico e as finalidades antrópicas com o mesmo, torna-se
indispensável aos estudos sobre planejamento e monitoramento do espaço. A
exploração excessiva de recursos naturais em determinadas áreas pode acarretar
variados desequilíbrios gerando vasta degradação do meio natural. Eventos como
erosão, inundação e desertificação podem ser cada vez mais potencializados pela ação
antrópica. Assim, retirada da vegetação nativa, por exemplo, pode acelerar diversos
processos erosivos além de desencadear diversos outros problemas (SILVA, 2013;
GUIMARÃES, 2016; BARROS, 2017; ARRUDA, 2018; TAVARES, et al., 2019;
SOUZA, et al., 2019; ARRUDA & GUIMARÃES, 2019).
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A importância das áreas de remanescentes vegetacionais, muito comuns no
agreste pernambucano, se dá em função destas, regularem o fluxo dos mananciais
hídricos, assegurando a fertilidade do solo, interferindo no clima, protegendo escarpas e
encostas das serras e preservam um patrimônio natural, histórico e cultural imenso.
Os brejos de altitude, como áreas de grande dinâmica, principalmente por parte
ecológica, funcionam como refúgio úmido e de desenvolvimento de uma flora que
reúne tantas características da Mata Atlântica, quanto da Caatinga, na maioria dos casos.
De tal modo, estas áreas formam um contraste com as áreas vizinhas que possuem
condições climáticas mais secas.
O agravamento do uso e ocupação desses ambientes, expõe a unidade a riscos de
desastres naturais induzidos, indo de encontro à legislação ambiental. Por isso, se faz
necessário preservar os recursos de sua biodiversidade e geodiversidade, assegurando
este patrimônio às gerações futuras. Para se obter uma melhor resposta dos índices de
degradação na área de estudo, é necessária uma análise comparativa entre as imagens de
satélite.
O uso de imagens de satélites vem sendo aplicadas com diversas finalidades,
dentre elas, o mapeamento da evolução vegetacional. Utilizado para qualificar a
vegetação em determinada área, o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada
(NDVI) consegue ser utilizado em trabalhos que trazem à temática da desertificação,
estudos climáticos, controle agrometereológico, gestão de recursos hídricos, mudança
do uso da terra e questões ambientais.
Assim, partir dessas considerações, foi realizada uma análise temporal da
dinâmica vegetacional no município de Brejo da Madre de Deus. Para tanto, foram
utilizadas imagens de satélites, tendo em vista a importância da conservação dos
recursos naturais, sobretudo a manutenção e qualidade das reservas ecológicas da área.

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo
Geograficamente, o município de Brejo da Madre de Deus está localizado
(Figura 01) na Mesorregião do Agreste e na Microrregião do Vale do Ipojuca no estado
de Pernambuco (CPRM, 2005). A área é delimitada pelo paralelo de 08º08’45” S, e o
meridiano de 36º22’16” W, perfazendo uma superfície de aproximadamente 782,69
km², inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Capibaribe (SILVA, 2013).
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Nos aspectos socioeconômicos, segundo a contagem do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o município possuía 45.180 habitantes. Desse
total, cerca de 35.124 habitantes viviam na zona urbana e 10.056 habitantes na zona
rural, dependentes de agricultura local.
A atividade econômica predominante é a sulanca (como é chamada a atividade
têxtil, na região), que emprega maioria da população do município. O sistema agrário é
baseado na pecuária e agricultura tradicional integrada. Nas zonas mais favoráveis,
desenvolve-se uma agricultura diversificada.
Geologicamente, o município apresenta um corpo granítico denominado de
Batólito Brejo da Madre de Deus, que é parte integrante do Batólito Caruaru-Arcoverde,
pertencente geomorfologicamente ao Planalto da Borborema (MELO, 2002; SILVA,
2013). Estando a uma altitude média de 627 m., é caracterizada por uma superfície de
pediplanação bastante monótona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada
por vales estreitos, com vertentes dissecadas.
Em se tratando da cobertura pedológica, sendo esta, uma resposta à quantidade
de chuvas que infiltra ou excede na superfície, a área de estudo reflete o clima
semiárido. No entanto, por sua situação topográfica mais elevada, o município apresenta
diferenças nos padrões fisionômicos (clima e vegetação) e estes influenciando a
formação do solo (SILVA et al., 2009).
A área de estudo apresenta um mosaico de solos, destacando-se os planossolos
solódicos. Aliados aos planossolos encontram-se os neossolos litólicos e os neossolos
regolíticos. Apresenta ainda, pequenas manchas de luvissolos nos setores N e SE da
área e os gleyssolos háplicos e os neossolos flúvicos, de menor expressão. Na sede do
município, pela sua posição topográfica mais elevada, predominam os argissolos que
refletem a maior pluviosidade e o rebaixamento da temperatura média anual que
caracteriza o clima local (SILVA, 2007; SILVA & CORREA, 2009; SILVA, 2013).
Durante todo o ano, o Nordeste brasileiro encontra-se sobre a influência das altas
pressões subtropicais provenientes do anticiclone semifixo do Atlântico Sul. Entretanto,
a variabilidade da distribuição das chuvas nesta região está relacionada com as
mudanças nas configurações de circulação atmosférica – os sistemas frontais e a Zona
de Convergência Intertropical (ZCIT).
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Figura 01: Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Autores, 2018.

A ocorrência da concentração de precipitação acima de 100 mm em Brejo da
Madre de Deus nos meses de março/abril, denota a influência da Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT). Quanto às temperaturas, Brejo da Madre de Deus apresenta uma
temperatura média anual de 22,2ºC, com médias máximas mais elevadas entre
dezembro e janeiro de 23,5ºC, e mínimas entre julho, agosto e setembro, 16,5ºC. Essas
temperaturas mais amenas, decorrem, principalmente da orografia.
Relacionando aos aspectos vegetacionais, a vegetação sempre desempenhou um
papel importantíssimo nos processos de intemperismo e evolução da paisagem
geomorfológica. Visto que do ponto de vista espaço-temporal, a vegetação assume
importância quando se tenta elucidar os tipos de formações vegetais que atuaram na
gênese do relevo, através de suas modificações cíclicas do Quaternário, com fases de
morfogênese/pedogênese, como indicado por Tricart (1977).
Em Brejo da Madre de Deus, a cobertura vegetal encontra-se diretamente
relacionada com as condições climáticas e edáficas da região (SILVA, 2007). Nas áreas
acima de 650 metros, observa-se uma formação vegetal distinta, composta por uma
comunidade fitológica onde predominam espécies típicas de brejo de altitude, com
ocorrência de famílias melhor adaptadas às condições de maior umidade.
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A área está inserida no sistema hidrográfico da bacia do Rio Capibaribe,
abrangendo uma área de 782,6 Km2, se configura como curso fluvial mais importante
da área de estudo (SILVA, 2013). No entanto, a maior parte da drenagem na área é
constituída por pequenos riachos, sendo os principais o riacho Brejo da Madre de Deus,
Tabocas e da Onça.

Aquisição e processamento das imagens
O desenvolvimento dessa pesquisa foi embasado no uso de técnicas de
sensoriamento remoto e de geoprocessamento, também utilizados, para tratamento e
análise dos dados espaciais. Por conseguinte, através da utilização dos índices gerados
pelas imagens, se obtêm informações sobre quantidade de biomassa verde e seu estado
de degradação e/ou conservação.
As quatro imagens utilizadas neste trabalho foram adquiridas gratuitamente no
site United States Geologial Survey – USGS da National Aeronautics and
Space Administration (NASA). As imagens correspondem a órbita 215 e ponto 66/65.
Duas imagens foram capturadas pelo sensor TM do satélite Landsat 5, onde a primeira
foi gerada em dezembro de 1998 e a segunda foi em março de 1999. A terceira e quarta
imagem, foram obtidas pelo sensor OLI do satélite Landsat 8, datada em agosto e
dezembro de 2016.
Para o processamento das imagens de satélite foi utilizado o software ERDAS
Imagine 9.3 licenciado pelo Laboratório de Geomorfologia e Geotecnologias
(GEOTEC) do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. Para as imagens
Landsat 5, foram realizadas as etapas de empilhamento das bandas, calibração
radiométrica, reflectância e geração de índices de vegetação, mosaico das imagens,
recorte e elaboração de layouts. Enquanto para a imagem Landsat 8, as etapas realizadas
consistiram no empilhamento das bandas, reprojeção para o hemisfério sul, reflectância
espectral e geração do índice de vegetação.
Na realização do empilhamento das imagens, foi utilizada a ferramenta a Layer
Stack do menu Utilites do Software Erdas. As bandas empilhadas das imagens Landsat
5 compreendem todas as 7 faixas espectrais, enquanto para a imagem Landsat 8 foram
empilhadas as bandas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, que correspondem as faixas espectrais
encontradas nas bandas do Landsat 5. As imagens Landsat 8, possuem orientação para o
hemisfério Norte, sendo necessária a reprojeção para o hemisfério Sul. Para tanto,
12

utilizou-se a ferramenta Reproject Images do menu Data Preparetion no software Erdas
Imagine 9.3.
A metodologia aqui empregada, segue modelo de acordo com Silva et. al.
(2017), onde as imagens são submetidas a processamento para obtenção da reflectância
espectral, que consiste no cálculo entre o fluxo de radiação solar refletido e o fluxo de
radiação solar incidente.

Cálculo do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada - NDVI
O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada - Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI), é bastante utilizado para aplicações que variam desde
avaliação de desmatamento à monitoramento do ciclo de cultivos (BARROS, 2017).
Segundo Silva et al. (2017), ele é obtido utilizando-se a banda do infravermelho
próximo e a do vermelho, que nas imagens do sensor OLI são representadas pelas
bandas 5 e 4 respectivamente, a partir da Equação 1 a seguir:
(Eq. 1) NDVI =

ρIV − ρV
ρIV + ρV

Onde, o IVP = Valor da refletância na banda no infravermelho próximo V =
Valor da refletância na banda do vermelho para imagens Landsat 5, as bandas
correspondentes ao vermelho e ao infravermelho próximo são as bandas 3 e 4. Já para as
imagens Landsat 8, as bandas correspondentes ao vermelho e ao infravermelho próximo
são as bandas 4 e 5 (USGS, 2013).
Após a obtenção dos índices, as imagens foram classificadas em seis intervalos
de acordo com os valores encontrados: Corpos hídricos (Menor ou igual a 0); Solo
exposto (0,001 a 0,2); Caatinga (0,2001 a 0,3); Vegetação rasteira (0,3001 a 0,4);
Vegetação moderada (0,4001 a 0,6) e Vegetação Adensada (0,6001 a 0,85).
O mosaico e recorte, foi realizado no Erdas. Para isso, utilizou-se a ferramenta
“Mosaic” que foi processada pela opção “Average”. Interpolou as cenas das imagens
que correspondem a órbita 215 e ponto 66/65. A cena primeira foi escolhida como
imagem prioritária em relação a segunda.
O recorte foi realizado também no Erdas, após a obtenção do mosaico das duas
imagens. Utilizou-se a ferramenta “Inquire Box”. Em forma de quadrado escolhemos a
área de interesse para o recorte, após a escolha da área, foi utilizada a ferramenta
“Subset image”, que recortou a imagem para a partir daí iniciar as classificações,
análises e interpretações.
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Após a obtenção dos índices de vegetação para as imagens utilizadas, foi
realizado o recorte para a área do município de Brejo da Madre de Deus e em seguida a
montagem dos layouts, utilizando o software ArcGis 10.2, licenciado pelo GEOTEC.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Análise do NDVI
Analisando a variação do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
(NDVI) (Figura 02), durante o período seco (dezembro de 1998 e 2016) e chuvoso
(março de 1999 e agosto de 2016), observam-se as mudanças espaciais e temporais na
concentração da vegetação de Mata Atlântica, da Caatinga e das áreas de solo exposto e
agricultura irrigada do município.
O NDVI apresentou valores variando entre -0,1 e 0,85, que foram subdivididos
em seis classes. Os valores entre -1 e 0 fazem referência a corpos hídricos presentes no
recorte da imagem. A classe que abrange os valores de 0,001 a 0,2, corresponde ao solo
exposto e/ou perímetros urbanos. Esta segunda classe, apresentou maior ocorrência na
imagem analisada de dezembro de 1998, pois foi um período de pouca precipitação no
município. Dito isto, é notável a influência da chuva na dinâmica da vegetação.
A classificação 0,2001 a 0,3, indica áreas com presença de vegetação da
Caatinga que em dezembro de 2016 (período seco) compreendia 73%, apresentou
posteriormente no mesmo ano de 2016 (período chuvoso) um aumento para 41% do
território, o que se deve ao fato da imagem ser datada do mês de agosto, o qual
apresentou uma média pluviométrica alta, desse ano para o município. Em 2016, o
percentual para esta classe ponderou. Tal comportamento pode ser explicado devido à
expansão/redução de áreas utilizadas para as práticas agropecuárias além dos índices de
chuvas. De acordo com os dados, a classe 3, foi a que mais cresceu durante os anos.
A quarta classificação, corresponde aos valores que variam entre 0,3001 e 0,4,
são áreas com a presença de vegetação espaçada, rasteira arbustiva de porte médio ou de
agricultura irrigada. O regime de chuvas é o principal fator para este tipo de classe, uma
vez que a vegetação varia de acordo com o período de chuva e temperatura.
No que afirma Nascimento et al., (2014) usando o NDVI, a análise das
alterações da cobertura vegetal no semiárido tem que levar em consideração os efeitos
das precipitações, visto que a caatinga tem uma resposta muito rápida à presença de
umidade e há uma significativa mudança no aspecto da mesma em função disso.
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Portanto, para eles, analisando as imagens de satélites obtidas em meses bem próximos
ao período chuvoso, percebe‐se, de uma forma geral, que houve um acréscimo das áreas
com caatinga rala, ou seja, houve um aumento da degradação na área e
consequentemente uma redução da cobertura vegetal mais densa e preservada.
A quinta classificação apresenta valores de 0,4001 a 0,6 que é representada por
uma vegetação moderada com árvores de pequeno, médio e grande porte. Também foi
uma classificação que cresceu anualmente, se estabelecendo em mais de 10% do
território. Para o mês de março de 1999, estávamos sobre a influência da La Niña, ou
seja, tivemos um período de chuva elevado para este ano.
A última classificação com valores que vão de 0,6001 a 0,85 representa uma
vegetação adensada. A área de mais abrangência dessa classe está no sul da imagem,
justamente na cimeira. Local geograficamente elevado e com presença da Floresta da
Mata Atlântica. Essas áreas correspondiam a menos de 1% da área em 1998,
apresentando um maior percentual para no ano de 2016, quando chegou a compreender
3% do território, provavelmente em virtude de áreas que receberam replantio (floresta
secundária), propostas de conservação por partes de repartições públicas ou privadas.

Figura 02: Índice de vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para os anos referentes ao período
seco (Dez/1998 e Dez/2016) e outras duas imagens ao período chuvoso (Mar/1999 e Ago/2016).
Fonte: Autores, 2018.
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De acordo com Rêgo et al (2012), vários índices podem ser alterados em função
de diferentes fatores como posição das folhas, arquitetura do dossel, substrato,
características químicas das folhas e presença da água. Tal cenário, sugere que este
fragmento florestal, neste referido período observado estava em ascensão da faixa
Urbana e produção agrícola. Portanto, Barros (2017), afirma que a observação dessa
dinâmica pode ser obtida também de acordo com o ciclo anual de precipitação e isso
gera uma significativa resposta das plantas em relação aos regimes de seca e chuva.
Comparando os meses estudados nos distintos anos, fica evidente a influência do
período chuvoso na dinâmica do quantitativo da vegetação principalmente ao se analisar
as alterações no aumento das áreas correspondentes as classes de vegetação para o ano
de 2016 entre o período seco e chuvoso. Porém, quando comparada as classes
individualmente, fica evidenciado a diminuição de áreas com vegetação de porte
mediano na imagem de 1998 em relação aos anos anteriores. Isto decorre, seja por
supressão da vegetação, práticas de agricultura ou agropecuária, dando lugar a áreas de
valores menores de NDVI que condizem com áreas de pastagem ou de vegetação
esparsa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises e interpretações dos resultados obtidos com esse trabalho,
foi possível avaliar diferentes situações ambientais da cobertura vegetacional na
paisagem estudada, demonstrando que, a mesma vem sendo modificada ao longo dos
anos, como consequência do intenso processo de degradação ambiental. Apesar dos
diversos usos presentes, com auxílio do índice NDVI, foi possível listar as mudanças
ocorridas que levaram a supressão da cobertura vegetal como também a expansão da
área urbana.
Os intervalos que correspondem à vegetação da caatinga comportaram-se de
acordo com a ocorrência da precipitação, destacando-se nos períodos chuvosos e,
consequentemente, apresentando temperatura da superfície mais amena. Já nos períodos
secos, tivemos baixos valores nos índices e altas temperaturas.
De modo geral, evidenciou-se que a maior parte das transformações
empreendidas sobre as coberturas naturais se deram no sentindo de ampliar as áreas de
solo exposto na região. Entre as classes naturais observadas, a que perdeu mais área foi
a de caatinga, com uma taxa de supressão bem acentuada durante a última década.
16

Quanto à classe que corresponde a Mata Atlântica, esta foi menos explorada, apesar de
diversos fragmentos na área serem voltados para agropecuária.
Uma hipótese levantada para área remanescente é que ela não tenha sofrido tanto
durante os anos, devido a sua localização geográfica, uma vez que, o resquício de Mata
Atlântica está localizado na superfície de cimeira em crista, onde o habitat antrópico se
tornaria difícil. A análise demonstrou também que a metodologia aplicada se mostra
bastante robusta e essencial para verificar, analisar e identificar os locais mais
susceptíveis a diminuição da cobertura vegetal e os que mais sofreram com as
interferências antrópicas.
Vê-se que a degradação ambiental traz consigo uma série de problemas ao meio
ambiente e estes foram apresentados e analisados em diversos estudos no decorrer do
presente ensaio. Entretanto, ainda permanece uma lacuna, uma vez que, não foi possível
quantificar, neste estudo, os impactos que a degradação das áreas vegetacionais naturais
produziu sobre o município. Neste sentido, cientes de que estudos mais aprofundados
necessitam ser realizados, recomenda-se o desenvolvimento de outras pesquisas mais
específicas, que utilizem o presente estudo como base para avaliação do quadro
ambiental da região.
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Resumo
A violência de gênero é um fenômeno persistente na sociedade, se circunscreve dentro e fora do espaçoescola, onde a geografia se faz para além de curricular, viva. Partindo deste pressuposto, o presente trabalho
traz como temática a utilização dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) atreladas ao ensino de
geografia, com o intuito de desmistificar, mediante a utilização destes, paradigmas estruturantes de gênero.
Esta temática, cotidiana e emergente se faz necessária à educação geográfica, vide as perspectivas sistêmicas
que a geografia possibilita enquanto disciplina escolar, a fim de melhor compreendê-las e, aos poucos,
mitiga-las. Neste sentido, o levantamento bibliográfico mediou o traçar do percurso teórico desta pesquisa,
possibilitando integrar análises tangenciais ao ensino de geografia. Ainda assim, foram realizadas consultas
ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) a fim de coletar e analisar dados referentes a
violência de gênero.
Palavras-chave: Ensino de geografia; SINAN; violência de gênero.

INTRODUÇÃO
A evolução no espaço-tempo, científica e tecnológica, detém uma importância
imensurável à sociedade (MORAIS, 2003), justamente por intermédio das produções que a
ciência, juntamente com a sociedade civil, experienciaram. Dentre as muitas conquistas
que somaram o saldo positivo destes avanços, estão a melhoria na saúde, no acesso à
educação, entre outros. Conquanto, é necessário que uma leitura crítica sobre estes êxitos
seja realizada (idem, 2003).
As novas tecnologias re-escreveram a história da humanidade, bem como a
sincronia das relações sociais. Para Bauman (2007), vivemos tempos líquidos, o que
qualifica a complexidade da contemporaneidade enquanto cada vez mais dinâmica, fluida.
Assim, “as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do
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que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir” (idem,
2007, p. 7).
Neste contexto, desenhando uma relação dialética, a educação se insere no contexto
das tecnologias. Ou, por uma outra visão, as tecnologias se inserem no contexto
educacional. Desta dualidade, a percepção das visões se complementa, não se excluem; de
maneira múltipla, resiliente, há um cenário desafiador. De um lado, o mercado financeiro
ditando prumos à educação: o que fazer, como, onde, e que recursos didáticos utilizar. Por
outro, a escassez destes e o desamparo, justaposto ao enredo econômico, às escolas e seus
(míseros) subterfúgios.
Dentre estes recursos didáticos, atualmente as tecnologias têm aparecido enquanto
um dos principais. Voltadas ao ensino de Geografia, um dos grandes destaques, não
coincidentemente, são os diversos Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Para Rosa
(2009), estes são tecnologias de alcance, armazenamento, manuseio, arguição e exibição de
dados, sendo estes, espaciais – o que remete diretamente à Geografia.
Não obstante, as problemáticas tangenciais aos recursos didáticos não são as únicas
a assolarem o ensino de geografia. A falta de discussão de temáticas emergenciais à crítica
social também, e é neste contexto que esta pesquisa se insere. Para Santos (2012), o ensino
de geografia deve levar os estudantes à compreensão não apenas da sociedade em larga
escala, mas o seu cotidiano. E é isto que entende-se, aqui, por temáticas emergenciais:
conteúdos intrínsecos à realidade dos estudantes.
Neste prumo, considerando que a gama de assuntos que estas temáticas
compreendem, fora necessário, por questões metodológicas da referente pesquisa, dar
enfoque a um espectro, dentre tantos. Assim, de acordo com os dados obtidos em consulta
ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a temática emergencial
que aqui será abordada, no mais puro significado de emergência, é a violência de gênero.
Desta maneira, este trabalho objetiva contribuir aos debates de gênero no ensino de
Geografia, mediante a utilização do SINAN como recurso didático para desmistificar a
violência de gênero enquanto temática socioespacial.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desta pesquisa fora necessário embasamento teórico, possibilitado
mediante levantamento bibliográfico de obras que dispusessem as seguintes temáticas: 1.
Utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) no ensino de Geografia; 2.
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Propriamente acerca da utilização do SINAN; 3. Discussões sobre questões de gênero e
violência no ensino de Geografia; 4. Utilização de SIG para discussões de gênero.
Por estar inserido dentro de um campo de pesquisa tanto quanto recente, leia-se
Geografias Feministas e de Gênero, datado e consolidado a partir dos fins século XX, seja
pela utilização de novas tecnologias no ensino, seja por trata de paradigmas ainda
cautelosos para a ciência geográfica, a realização do levantamento bibliográfico se fez
problemática. Isto porque as temáticas 2, 3 e 4, pontuadas acima, não dispunham de uma
gama de material bibliográfico quantitativamente categórica. Mas, ainda assim, se fizeram
contribuições significativas ao desenvolver deste trabalho.
Fora encontrado apenas um trabalho que co-relacionasse o ensino de Geografia à
utilização do SINAN, mas nenhum com proposta de discutir questões de gênero; alguns
dos trabalhos encontrados acerca da temática 3, restringiam-se à avaliações de livros
didáticos e às ausências das questões de gênero no ensino; quanto à temática 4, os
trabalhos encontrados não relacionavam-se ao ensino, mas, se fizeram importantes.
Para isto, foram consultadas as plataformas científicas como Google Acadêmico
(Scholar Google) e SCIELO Brazil (Scientific Electronic Library Online). A partir da
conexão das ideias de diversos autores, considerando suas múltiplas abordagens, o
levantamento bibliográfico se desenhou. O quadro a seguir mostra, por temática, alguns
dos principais trabalhos que contribuíram ao entendimento das grandes áreas de estudo que
compreende esta pesquisa.

21

Temática 1:
Utilização de SIG
no ensino de
geografia
Uso de Softwares
Livres de SIG como
uma Ferramenta no
Ensino de
Geografia:
Mapeamento de
Áreas de Risco.
Caminhos de
Geografia
(Trindade, et al.,
2014)
Sistema de
informações
geográficas no
Ensino Médio
(FONSECA, et al.,
2013)

Temática 2:
Utilização do SINAN
no ensino de
geografia

Temática 3:
Questões de gênero
no ensino de
geografia

O estudo do meio em A presença e ausência
unidades de
do debate de gênero da
conservação como
Geografía do ensino
ferramenta pedagógica fundamental e médio
para o ensino de
(COSTA, 2011)
Geografia. Reflexões
sobre o programa Do
Jundu aos Campos de
Altitude
(CAVALCANTE,
Identidades
2013)
capturadas: gênero,
geração e etnia na
hierarquia territorial
dos livros didáticos de
Geografia (TONINI,
2002)

Temática 4: Utilização
de SIG para
discussões de gênero

Análise espacial da
violência doméstica
contra a mulher entre
os anos de 2002 e 2005
em João Pessoa,
Paraíba, Brasil
(LUCENA, 2002)

Geoinformação
aplicada à saúde
pública: avaliação dos
casos de violência
contra a mulher no
município de Santa
Maria, RS (SOUZA, et
al., 2008)

Tabela 1: Referenciais que contribuíram ao desenvolver da seguinte pesquisa, direta ou indiretamente.
Fonte: autoral, 2019.

Uma vez que nem todas temáticas obtiveram êxito durante as consultas, fora
necessário buscar trabalhos que as contemplassem a pesquisa, integralmente, à parte.
Assim, de maneira geral, sobre a temática de violência de gênero, outras autoras(es),
citadas(os) no corpo deste trabalho, se fizeram igualmente pilares.
Para além do levantamento bibliográfico, esta pesquisa se deteve a análises acerca
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a fim de pormenorizá-lo
enquanto um Sistema de Informação Geográfica (SIG) a ser utilizado no ensino de
Geografia. O SINAN é um sistema de informação que tem por objetivo coletar dados
(disponibilizados pelos Estados), tanto quanto disseminá-los, ficando a cargo dos próprios
Estados, pesquisadores e da sociedade civil, manipulá-los.
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Figura 1: Plataforma TabNet, de onde foram recolhidos os dados de violência de gênero do Estado de
Pernambuco. Fonte: Ministério da Saúde, 2019.

A plataforma possibilita que você escolha dentre mais de 20 seleções de dados e
cruze-os. Ou seja, cada linha e cada coluna referem-se a dados diferentes, gerados a partir
do ano escolhido para a coleta. Como o objetivo desta pesquisa se circunscreve mediante a
utilização deste SIG para desmistificar questões de gênero, fora realizada uma análise do
software online (TabNet) em que os dados do SINAN podem ser acessados e manipulados.
À posteriori, alguns dados acerca da violência de gênero no estado de Pernambuco foram
coletados, cruzados e aqui analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O ensino de Geografia se vê carente em múltiplos debates, não apenas na inserção
de

novas

tecnologias

ao ensino. É

neste

sentido que

esta

pesquisa

visa,

interseccionalmente, coligar o ensino de Geografia à utilização de SIG, para desmistificar
paradigmas estruturantes de gênero. A grande questão é: como abordar tais temáticas, se o
próprio contexto tecnológico, afasta o indivíduo das percepções coletivas, acirrando o
individualismo?
Para Lopes (2001), as práticas pedagógicas pensadas pelos professores utilizam os
recursos didáticos de maneira ilustrativa, reduzindo a potencialidade desses à transmissão
de conteúdo. Para a autora, isto se deve, maiormente, à desvinculação que os recursos
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apresentam para com a realidade dos estudantes, impedindo que a criticidade habite e
reverbere por entre os imaginários estudantis.
Ora, pois, se vivemos numa sociedade (sub)imersa na tecnologia, por qual motivo
não utilizar destas para compor o ensino, de maneira crítica e não-alienante? Como
supracitado, existem problemáticas estruturais que limitam muitas das escolas brasileiras.
A realidade tecnológica não se faz democraticamente eficiente para todas. Para além de
uma questão prática, em sala de aula, isto advém, também, da formação de professores.
Para Trindade et al. (2014), “As novas tecnologias de análise espacial ou geográfica
assumem cada vez mais importância nas áreas da ciência geográfica, e podem auxiliar de
várias formas as redes de ensino”. Justapostas à escolha dos conteúdos a serem abordados
de maneira sistemática nas aulas, pode fazer com que essa problemática seja, no mínimo,
mitigada.
Para Santos (2012, p. 108),
à disciplina Geografia cabe não somente levar o aluno a um entendimento da
dimensão espacial da sociedade como um todo, mas, encontrar meios de
contextualizar esse ensino, considerando também o espaço vivido do/pelo aluno,
uma vez que é relevante que ele entenda sua própria realidade e os fatores que
influenciam diariamente sua vida.

O alto índice de violência de gênero expressa um fenômeno persistente na
sociedade, leia-se, vivido cotidianamente por todos. Se circunscreve dentro e fora do
espaço-escola, onde a geografia se faz para além de curricular, viva. A nãoresponsabilização do ensino de Geografia com esta temática, que além de transversal, é
sobretudo, espacial, deve ser posta em pauta.
Assim, sabendo-se que a violência é uma realidade, tanto quanto o acesso às
tecnologias, os SIGs, aqui, em nome do SINAN, pode ser utilizado pelos professores como
consulta de informação. Abaixo, a tabela 2 evidencia os índices de violência de gênero no
estado de Pernambuco.

24

Raça

Ignorado

Total

5

Parda

3

Branca

Masculino

Feminino

Total

10.591

15.178

3.145

7.127

10.275

1

398

1.471

1.870

Ign/Branco

1

718

915

1634

Preta

-

290

885

1.175

Amarela

-

25

138

163

Indígena

-

6

55

61

Tabela 2 - Violência doméstica, sexual, e/ou outras violências; frequência por sexo e raça.
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net, 2017.

De modo a incentivar e levantar questionamentos acerca dos dados predispostos, os
professores podem (e devem) dialogar acerca das problemáticas que condicionam as
mulheres a serem a maioria das pessoas violentadas, de acordo com os dados do SINAN,
em 2017 no Estado de Pernambuco, as mulheres foram mais do que o dobro de vítimas de
violência doméstica e afins.
Questionar o porquê de a espacialidade (a casa) da mulher se faz tão debilitada
mediante sua vivência, e explorar os condicionamentos históricos e geográficos que a
remeteram à esfera privada. Questionar, ainda assim, o quantitativo de mulheres indígenas
violentadas, considerando o percentual de etnias existentes. Diferentemente de feminismos
isentos, principalmente vinculados à educação, os professores não devem desconsiderar a
violência que os homens sofrem, e pôr em xeque o motivo de os “ignorados” serem lidos
socialmente enquanto brancos, mesmo sabendo que a dívida histórica brasileira, sempre
bateu à porta das pessoas negras.
Para Bezerra (2019, p. 62), é necessário discutir gênero na escola, vinculado ao
ensino de geografia, pois, “a) Os corpos que vão à escola são docilizados sob ação de um
paradigma de gênero e sexualidade estruturante; b) Os debates de gênero vão além da
condição social da mulher”. Ou seja, enquanto uma produção discursiva, (BUTLER,
2008), o gênero, mediado pelas relações de poder, estigmatiza mulheres e as reduz a
condições violentas; sejam estas condições físicas, psicológicas ou simbólicas.
É importante ainda ponderar que, por gênero, entende-se “um conjunto de atos
repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no
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tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser”
(BUTLER, 2008, p. 59). Desta maneira, é evidente que os SIG, neste caso, o SINAN, se
faz elemento indispensável às discussões de gênero dentro do ambiente escolar.
Com dados qualificadamente geográficos, espacializados, sociais e, evidentemente
desiguais, a geografia deve se comprometer que seu atrelar às tecnologias vai assegurar o
ensino crítico e acessível, desmistificando e ponderando que as transformações no espaço e
no tempo, são geográficas e de extrema importância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência de gênero, portanto, é algo que sempre esteve intrínseco na nossa
sociedade, embora pouco discutido em espaços sociais. Partindo desse pressuposto, quando
associamos essa problemática ao espaço escolar, nota-se que há uma escassez, no que diz
respeito às discussões e ao próprio conhecimento sobre o tema. A Geografia, então,
enquanto ciência social, que tem o espaço geográfico como objeto de estudo, é essencial
não só para análise de dados referentes a distribuição espacial das agressões, como também
para a promoção debates acerca do tema ora ressaltado.
Embora seja de responsabilidade do poder público a elaboração e a implementação
de políticas públicas, as quais asseguram o direito à segurança e à saúde de forma
institucional, não podemos ignorar a importância das tecnologias no que diz respeito à
coleta de dados, sendo essencial para a percepção e a consciência desta problemática, a
qual inclui a inserção de temáticas tangentes às demandas sociais expostas anteriormente.
Dessa forma, se faz necessária a expansão e a reafirmação de um ciberespaço (LÉVY,
1999), como aquele expresso pelo SINAN, que abarque novas abordagens de comunicação
e estratégias inovadoras que subsidiem melhor apropriação das Geotecnologias em direção
a uma educação libertadora das coletividades sociais.
Assim, as Geotecnologias e a práxis docente podem se colocar num movimento de
renovação do ensino, especialmente o da temática da violência de gênero no ensino de
Geografia. Embora vista como atual motor do desenvolvimento econômico, a informação
oferecida pelas tecnologias possui potencialidades que podem levar à construção de uma
nova forma de analisarmos a sociedade em seus conflitos. Nesse contexto o papel do
professor de Geografia se revela fundamental ao considerá-lo enquanto profissional
mediador de relações de ensino-aprendizagem e reflexivo sobre o espaço geográfico que
ensina. A Geografia, então, pode se tornar uma disciplina voltada a desvendar as máscaras
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sociais (MOREIRA, 1982) representadas pela violência de gênero que, muitas vezes, se
reproduzem na escola.
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Resumo
Cartas de suscetibilidade consideram a ocorrência de escorregamentos por meio de fatores condicionantes
intrínsecos à natureza dos terrenos (fatores físicos). Dentre os principais métodos para o mapeamento de
áreas susceptíveis a escorregamentos, destacam-se os métodos Determinísticos e Heurísticos. Este trabalho
teve como objetivo avaliar as áreas suscetíveis a escorregamentos por meio da análise comparativa entre o
modelo determinístico SHALSTAB e o modelo heurístico AHP, no Litoral Norte de Maceió - AL. Os
modelos apresentaram resultados distintos quanto a distribuição dos graus de suscetibilidade. Os resultados
obtidos na utilização do método AHP foram considerados satisfatórios para avaliar a suscetibilidade a
escorregamentos de maneira eficiente. Quanto a acurácia, os dois modelos se mostraram satisfatórios, apesar
do modelo SHALSTAB apresentar uma grande quantidade de cicatrizes concentradas em áreas de média
estabilidade, embora apresentem condições, ainda que pequenas, para ocorrência dos processos.
Palavras-chave: Escorregamentos; Modelagem; AHP; SHALSTAB; Maceió.

INTRODUÇÃO
Os escorregamentos são processos de dinâmica natural, mas amplificados pela
ocupação inadequada de áreas suscetíveis a movimentos de massa. Em linhas gerais, os
escorregamentos são caracterizados como movimentos rápidos, de curta duração, com
velocidades variáveis e planos de ruptura bem definidos entre o material deslizado e o não
movimentado (GUIDICINI; NIEBLE, 1984; SELBY, 1993; GUERRA et al., 2017), e
podem assumir geometria rotacional, translacional ou em formato de cunha.
A suscetibilidade indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e
induzidos em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade de
ocorrência, ou ainda, propensão ao desenvolvimento de um fenômeno ou processo em uma
dada área (PFALTZGRAFF 2007; FEEL et al., 2008; BRITO, 2014). Cartas de
suscetibilidade consideram que a ocorrência de escorregamentos pode ser analisada por
29

meio de fatores condicionantes intrínsecos à natureza dos terrenos (PFALTZGRAFF,
2007; FEEL et al., 2008; TORRES 2014; BRITO 2014). Dentre os principais métodos para
o mapeamento de áreas susceptíveis a escorregamentos, destacam-se os métodos
Determinísticos e Heurísticos (VAN WESTEN et al., 1997; GUZZETTI et al., 1999, entre
outros).
A abordagem Determinística é realizada por meio de modelos matemáticos
desenvolvidos em bases físicas, que tentam simular matematicamente os processos
envolvidos, sendo a suscetibilidade dada a partir da análise da estabilidade das encostas.
Considera, normalmente, a análise do Fator de Segurança (FS) estimada por estes modelos
(VIEIRA, 2007; LISTO, 2011). Dentre os modelos matemáticos determinísticos
disponíveis para a previsão dos graus de suscetibilidade das encostas, destaca-se o modelo
SHALSTAB (Shallow Landslide Stability) desenvolvido por Montgomery e Dietrich
(1994).
No que se refere à abordagem heurística, esta se fundamenta na atribuição de pesos
aos fatores condicionantes do processo analisado, permitindo realizar combinações de
mapas (álgebra de mapas). Dentro da abordagem heurística, destacam-se alguns modelos
que utilizam a lógica matemática para a geração de cartas de suscetibilidade, como a
Lógica Booleana, Lógica Fuzzy e o Método AHP (Analytic Hierarchy Process). O método
AHP, desenvolvido por Thomas L. Saaty, permite avaliar a importância relativa entre os
critérios e checar a consistência dos julgamentos realizados (SAATY, 1991). Diante do
exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as áreas suscetíveis a
escorregamentos por meio da análise comparativa entre o modelo determinístico
SHALSTAB e o modelo heurístico AHP, no Litoral Norte de Maceió - AL.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área em estudo compreende o litoral norte de Maceió (Região Administrativa 8 Lei mun. 4952/2000) (Figura 1). Tal área passa por um processo de expansão urbana em
ritmo acelerado, visto que a parte central e o sul da planície costeira do município já se
encontram densamente urbanizadas. Os parâmetros topográficos utilizados nas modelagens
determinística e heurística foram obtidos por meio de um Modelo Digital do Terreno
(MDT) com resolução de 12,5 m e escala de 1:50.000, tendo como base de dados o satélite
ALOS PALSAR Global Radar Imagery, disponibilizado gratuitamente.
Os respectivos cenários foram validados a partir do índice de Concentração de
Cicatrizes (CC), tendo como base um inventário de cicatrizes de escorregamentos
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identificadas em trabalhos de campo e por meio da fotointerpretação de imagens de satélite
no ano de 2018. Destaca-se que as cicatrizes foram identificadas por meio da diferença de
cores e de textura, além do seu aspecto alongado nas imagens.

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Parâmetros do modelo SHALSTAB

O modelo SHALSTAB calcula a suscetibilidade a escorregamentos translacionais,
tendo como base a combinação de dois modelos, um de estabilidade encostas, baseado no
método do talude infinito (teoria do Fator de Segurança, desenvolvida por Mohr-Coulob) e
outro hidrológico (steady-state) desenvolvido por O’Loughlin (1986), conforme a Equação
1. Na combinação dos dois modelos são incorporados, os parâmetros topográficos
(declividade e área de contribuição), fornecidos pelo MDT, e parâmetros geotécnicos.
𝑄
𝑇

=

𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑎. 𝑏

((

𝐶′

𝜌𝑤. 𝑔. 𝑧. 𝑐𝑜𝑠2 𝜃. 𝑡𝑎𝑛𝜙

)+(

𝜌𝑠
𝜌𝑤

) (1 −

Eq. 1

𝑡𝑎𝑛𝜃

))

𝑡𝑎𝑛𝜙

Onde: a = área de contribuição ou área drenada a montante (m²); b = comprimento de contorno unitário
(m); C’ = coesão do solo (kPa); g = aceleração da gravidade (m/s²); θ = ângulo da encosta (grau); ρs =
densidade (massa específica) do solo saturado (Kg/m³); ρw = densidade da água (kg/m³); Q = chuva em
estado crítico necessária para a ruptura (m/dia); T = transmissividade do solo saturado (m²/dia); z =
espessura do solo (m); Φ = ângulo de atrito interno do solo (grau).
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Para modelagem com o SHALSTAB, utilizou-se a ferramenta ASA (Automatic
SHALSTAB Analysis), desenvolvida por Sbroglia et al. (2017), que permite utilizar o
modelo diretamente no software ArcGIS, a partir de uma rotina automatizada inserida na
caixa de ferramentas (ArcToolbox) do referido software. Também foi elaborado, por meio
do referido MDT, o mapa de área de contribuição (considerando as oito direções principais
para as quais ocorre o escoamento de água na encosta).
Os parâmetros geotécnicos do solo tiveram como referência a pesquisa de Marques,
Coutinho e Marques (2006). Assim, os valores utilizados foram: coesão do solo (cs) = 0
(N/m2); coesão das raízes (cr) = 0 (N/m 2); carga da vegetação (w) = 0 (N/m²); ângulo de
atrito (f) = 31,9 (°); peso específico do solo (rs) = 1.475 (kg/m³); e profundidade do solo
(z) = 3 (m).
O mapa de suscetibilidade teve como base a condição apresentada pela igualdade
entre a razão da área de contribuição pela unidade de contorno (a/b) e a razão hidrológica
(Q/T) cujo logaritmo é aplicado em função dos baixos valores obtidos nessa razão
(MONTGOMERY e DIETRICH, 1994; LISTO, 2011; LISTO, 2016; MICHEL, 2013;
SBROGLIA, 2017). Dessa forma, suas classes são: Incondicionalmente instável e < -3,1
(aqui consideradas e agrupadas como de alta suscetibilidade); -3,1 - -2,8, -2,8 - -2,5 e -2,5
- -2,2 (média suscetibilidade) e as classes > -2,2 e Incondicionalmente estável (de baixa
suscetibilidade).
Parâmetros do modelo AHP

Para a realização do modelo AHP, os parâmetros utilizados foram: Declividade,
Formas do Terreno, Geomorfologia e Geologia. Os três primeiros mapas foram produzidos
por meio do MDT (alos palsar), dentro de uma rotina automatizada no software ArcGIS,
com o uso da caixa de ferramentas ArcToolbox /3D Analyst Tools/Raster Surface. Para o
mapa de declividade, adotou-se três classes: 0°-9,6° (baixa); 9,7°-16,7° (média); e >16,8°
(alta), conforme a Lei Lehmann (Lei nº 6.766/1979).
O mapa das Formas do Terreno seguiu a proposta metodológica de Valeriano e
Carvalho Júnior (2003). O mapa de Unidades Geomorfológicas se baseou nos critérios do
Manual Técnico de Geomorfologia do IBGE (2009), dados topográficos adquiridos via
MDT (alos palsar), elementos como litologia, solo, imagens de satélite e levantamentos de
campo. O mapa de Solos (1:100.000) foi compilado da Embrapa (2012). Por fim, o mapa
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das unidades geológicas (1:100.000) provém do mapeamento feito em Alagoas pela
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2014).
Após a seleção dos parâmetros atribuiu-se os graus de suscetibilidade para cada
classe dos mapas supracitados. Para isso, fez-se necessário, primeiramente, classificar os
atributos dos mapas no ArcGIS, reclassificando-os em uma coluna de “peso” que resultará
nos níveis de suscetibilidade para cada atributo, distribuídos da seguinte forma: 1 = baixo,
2 = médio e 3 = alto. Essa reclassificação utilizou a ferramenta Spatial Analyst
Tools/Reclass no ArcGIS.
A partir de então, realizou-se a estruturação do AHP, obedecendo as seguintes
fases:
I - Estruturação Hierárquica: definição do objetivo global e decomposição do
sistema em vários níveis de hierarquia (Figura 2).

Figura 2: Hierarquização para aquisição do mapa de suscetibilidade via AHP
Fonte: elaborado pelos autores (2019)

II – Comparação par a par dos elementos em cada nível do sistema: Os pesos são
determinados pela Escala Fundamental de Saaty a qual varia de 1 quando os critérios
possuem mesma importância a 9 para importância absoluta de um critério sobre outro, vide
Tabela 2.
Tabela 1: Escala Fundamental da AHP
Intensidade de Importância

Definição

Explicação

Igual Importância

Duas atividades contribuem igualmente com o objetivo

Importância moderada de um sobre o outro

Experiência e julgamento favorecem fortemente uma
atividade sobre a outra

Essencial ou forte importância

Experiência e julgamento favorecem fortemente uma
atividade sobre a outra

1
3
5
7

Importância muito forte

9

Extremamente importante

2, 4, 6, 8

Valores intermediário entre dois julgamentos
adjacentes

Uma atividade é fortemente favorecida e seu domínio é
demonstrado na prática
A evidência favorece uma atividade sobre a outra

Fonte: Adaptado de Saaty (1991)
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Quando o compromisso é necessário

Por meio de critérios pré-selecionados, utiliza-se uma matriz quadrada, na qual se
realiza uma análise aos pares, culminando em um peso para cada critério. Tomando por
base os pesos da Escala Fundamental, forma-se a matriz de comparação paritária,
conforme Quadro 1.
Critérios
C1
C2
C3
C4
C5

Quadro 1: Matriz quadrada de correlação par a par
C4
C1
C2
C3
C41=1/C14
1
C21=1/C12
C31=1/C13
C42=1/C24
C12
1
C32=1/23
C43=1/C34
C13
C23
1
1
C14
C24
C34
C45
C15
C25
C35
Fonte: Adaptado de Saaty (2008)

C5
C51=1/C15
C52=1/C25
C53=1/C35
C54=1/C45
1

III – Priorização dos elementos do sistema: após a comparação pareada por meio
da matriz quadrada, parte-se para a normalização dos valores, cujo valor de importância
determinado para cada par é dividido pelo somatório dos valores de cada coluna. Desta
forma, para a aquisição do valor do peso (wi) de cada critério, realiza-se a divisão do
somatório de cada linha (ƩL) pelo número de critérios analisados, conforme exemplo no
Quadro 2.
Critérios
C1
C2
C3
C4
C5

Quadro 2: Matriz de Normalização dos critérios
C1
C2
C3
C4
C5
1/∑C1
C21/∑C2
C31/∑C3
C41/∑C4
C51/∑C5
C12/∑C1
1/∑C2
C32/∑C3
C42/∑C4
C52/∑C5
C13/∑C1
C23/∑C2
1/∑C3
C43/∑C4
C53/∑C5
C14/∑C1
C24/∑C2
C34/∑C3
1/∑C4
C54/∑C5
C15/∑C1
C25/∑C2
C35/∑C3
C45/∑C4
1/∑C5
Fonte: Saaty (2008)

Wi (peso)
∑L1/5
∑L2/5
∑L3/5
∑L4/5
∑L5/5

IV – Verificação de consistência hierárquica: a matriz, segundo os preceitos de
Saaty (1991), deve apresentar um grau de inconsistência ou margem de erro máxima de
0,10, caso ultrapasse esse limite haverá a necessidade de aprimoramentos com a operação
real dos julgamentos. A soma dos pesos calculados deve ser igual a 1,0 (um).
Depois da comparação par a par deve-se ir buscar o valor de consistência, para
confirmar a validade do resultado obtido, o cálculo da Razão de Consistência (RC),
permite avaliar a inconsistência em função da ordem da matriz de julgamentos, conforme
apresentado na Equação 2.
RC = IC / IR

Eq. 2

Onde: RC = Razão de Consistência; IC = Índice de Consistência) e IR = (Índice Randômico)

O Cálculo do Índice de Consistência (IC), avalia o grau de inconsistência da matriz
de julgamentos paritários, conforme a Equação 3:
34

IC = (λmax-n)/(n-1), onde o λmax = 1/n Sni=1 [Aw]/wi

Eq. 3

Onde: n = número de ordem da matriz; λmax = autovetor; Wi = pesos calculados e Aw = Produto
entre Wi com a matriz de correlação pareada

A tolerabilidade da inconsistência desta matriz é determinada do Índice
Randômico (IR) que é fornecido por uma tabela de valores (Tabela 3) e é função da
dimensão da matriz de comparação. O IR é obtido para uma matriz randômica recíproca,
com elementos não-negativos; vários tamanhos de matriz N foram aproximados por Saaty,
tomando-se por base um grande número de simulações em laboratório.
N

1

2

IR

0

0

Tabela 2: Valores de IR em função da ordem da matriz quadrada
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
0,53

0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 1,52 1,54

1,56

14

15

1,58

1,59

Fonte: Saaty (2008)

De posse IC e do IR, adquire-se o valor de RC. A RC mede a coerência e a
consistência das relações de importância consideradas na análise, caso ela seja superior a
0,10, o julgamento dos condicionantes deve ser refeito, por apresentar incoerências.
Quanto mais próxima de "0" for a razão de consistência, mais coerente será o modelo. Para
valores de RC > 0,10 pede-se uma revisão na matriz de comparações (Saaty 1991).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Considerando-se os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa obtevese como resultado dois mapas de suscetibilidade a escorregamentos, um gerado pelo
modelo SHALSTAB e o outro gerado pelo modelo AHP.
O inventario de cicatrizes na área de estudo totalizou 29 cicatrizes de
escorregamentos. O mapa de suscetibilidade gerado pelo modelo SHALSTAB apresentou
uma predominância da classe considerada de baixa suscetibilidade, totalizando 80% da
área (Figura 3). Quanto ao índice de CC, foi verificado que as cicatrizes estão,
ligeiramente, mais concentradas nas áreas de baixa suscetibilidade, totalizando 46%. As
classes consideradas de alta suscetibilidade e de média suscetibilidade apresentaram
índices de CC de 10% e 44%, respectivamente (Figura 3).
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Figura 3: Mapa de suscetibilidade a escorregamentos baseado no modelo SHALSTAB
Fonte: elaborado pelos autores (2019)

Para o modelo AHP (Figura 4), a ponderação dos critérios realizados tomando
como referência dados da literatura especializada e observando-se as características
intrínsecas do ambiente estudado apontou que o fator condicionante com maior
importância para a predisposição do terreno à ocorrência de escorregamentos foi a
declividade (33%), concordando com outros estudos sobre o tema, como nos trabalhos de
Crepani et al. (2001); Van Westen (1993); Cardozo e Herrmann (2011); Reis et al. (2012);
Brito (2014); Torres (2014); Menezes Júnior, (2015). O segundo critério com maior
importância foi a forma do terreno, com peso de 21%, estando de acordo com outros
trabalhos cuja forma do terreno assumiu importância considerável quanto a suscetibilidade
a escorregamentos, relação vista em Valeriano e Carvalho Júnior, (2003); Cardozo e
Herrmann (2011); Torres (2014). O fator geomorfológico recebeu peso de 19%, condizente
com pesquisas realizadas por Cardozo e Herrmann (2011).
O critério geológico obteve peso de 15%, principalmente, pelo fato dos
escorregamentos serem fortemente controlados pelas unidades geológicas (principalmente
a Formação Barreiras) já que estas possuem diferentes mineralogias, graus de
intemperismo, e, portanto, suscetibilidades distintas. O fator solo teve peso de 12% por
conta da influência sobre o valor final de suscetibilidade. Para isso, levou-se em conta o
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grau de maturidade dos solos da área em estudo, pensando-se na relação
morfogênese/pedogênese e nas suas condições de estabilidade. A razão de consistência foi
de 0,07, valor que indica uma consistência aceitável, ou seja, foi menor que 0,10 (SAATY
1991 e 2008). Isso indica que os pesos foram coerentes para a utilização nesta modelagem.
Baseado nos pesos obtidos por meio da estruturação no AHP, os resultados da carta
de suscetibilidade (Figura 4) indicaram uma predominância da classe de baixa
suscetibilidade, com 75%; 15% da classe de alta suscetibilidade; e 10% para a classe de
baixa suscetibilidade. A análise da CC mostrou um índice de 69% das cicatrizes na classe
de suscetibilidade alta; 30% nas classes de suscetibilidade média e apenas 1% na classe de
suscetibilidade baixa (Figura 4). Isso indica que as áreas mais suscetíveis, segundo o
modelo AHP, apresentam a maioria dos processos de escorregamentos.
Em linhas gerais, os resultados obtidos na utilização do método AHP podem ser
considerados satisfatórios para avaliar a suscetibilidade a escorregamentos de maneira
eficiente. Contudo, concorda-se com Brito (2014) que a avaliação das áreas suscetíveis a
escorregamentos não é uma ciência exata, podendo apresentar certa subjetividade, e que os
resultados obtidos se constituem em uma predição, a qual depende da qualidade dos dados
utilizados.
A análise comparativa entre os modelos SHALSTAB e AHP revelou resultados
distintos quanto a distribuição dos graus de suscetibilidade na área de estudo. Quanto a
acurácia, os dois modelos se mostraram satisfatórios, apesar do modelo SHALSTAB
apresentar uma grande quantidade de cicatrizes concentradas em áreas de média
estabilidade, porém, mesmo sendo áreas de média estabilidade, há condições, ainda que
pequenas, para ocorrências de escorregamentos nessas áreas.
A pouca disponibilidade de dados sobre estudos geotécnicos relativos a área de
estudo, também, se configurou como um obstáculo para uma melhor acurácia do modelo
SHALSTAB, visto que por se tratar de um modelo determinístico, a qualidade dos dados
de input são primordiais se obter resultados satisfatórios.

37

Figura 4: Mapa de Suscetibilidade da área de estudo e concentração de cicatrizes (modelo AHP).
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de modelos é de grande valia para a implantação de ações estruturais e nãoestruturais em municípios e cidades que apresentaram um histórico de ocupação sem
planejamento, como no caso de Maceió/AL.
A validação do mapa de suscetibilidade por meio da CC, evidenciou que ambos os
modelos utilizados para a avaliação da suscetibilidade a escorregamentos se mostraram
aplicáveis para o litoral norte de Maceió.
A eficiência do modelo SHALSTAB já foi comprovada em diversos estudos,
inclusive em áreas urbanizadas. Porém, a carência de dados sobre os parâmetros físicos do
solo prejudica a utilização do modelo SHALSTAB, principalmente, em áreas com uma
considerável interferência antrópica, como é o caso do litoral norte de Maceió.
Sugere-se que em trabalhos futuros, sejam realizadas mais investigações sobre os
parâmetros físicos do solo, incluindo uma melhor distribuição dos pontos analisados sobre
a área de estudo, por conta, especialmente, do seu atual processo de urbanização.
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Resumo
A compreensão das características morfológicas entre ambientes subúmidos e ambientes semiáridos se
tornaram essenciais para as análises de dinâmicas entre os eventos geomorfológicos locais e a
morfogênese das áreas de estocagem de sedimentos. Nesse contexto, a área de pesquisa abrangeu o
Maciço Estrutural Serra dos Cavalos, onde está inserido o Parque Natural João Vasconcelos Sobrinho no
município de Caruaru/PE, que apresenta uma importante Biodiversidade local, dependente basicamente
do ecossistema de Mata Atlântica. Geologicamente a Serra dos Cavalos está inserido na unidade
geoambiental do Planalto da Borborema, formado por um conjunto de maciços residuais que abrange
diversos municípios dentro do Estado. Desta forma, a pesquisa desenvolveu-se a partir da análise e
pesquisas de campo com amostragem para análise em laboratório dos depósitos coluviais coletados. De
acordo com os resultados obtidos por meio da observação in situ e do processamento laboratorial dos
sedimentos, os depósitos sedimentares foram derivados da remobilização dos mantos eluviais de alteração
do embasamento cristalino que se reestruturaram em depósitos coluviais de diversas espessuras,
associados a pulsações climáticas de signos distintos e mediados por padrões de vegetação distintos.
Palavras-chave: Análise morfoestratigráfica, Mudanças Ambientais, Brejo de Altitude, Serra dos
Cavalos.

INTRODUÇÃO
Compreender a dinâmica geomorfológica e ambiental de uma determinada área
sempre foi objetivo da Geografia Física. Muito se tem investido nas ferramentas
geotecnologicas e trabalhos de campo com o inutito de identificar áreas, analisar
variados ambientes, compreender as unidades do relevo e o meio ambiente, além de
interpretar os fatores desses espaços e compreender a geodinâmica que sempre está à
procura de um equílbrio. A dinâmica existente entre os processos de denudação e
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acumulação vem sendo lançados dentro dos estudos do Quaternário. Este período
geológico é constituído de aproximadamente 1,6 a 2,5 milhões de anos de acordo com a
Internacional Union for Quaternary (INQUA). Dividindo-se em dois períodos, o
primeiro denomina-se de Pleistoceno e o segundo de Holoceno, esse com duração dos
últimos 11,5 mil anos até os dias atuais.
De acordo com Silva (2013, p. 277), os sedimentos depositados durante o
Quaternário e seus modelados de acumulação resultantes tonaram-se importantes
registros dos processos geomórficos que exerceram controle sobre a evolução da
paisagem, principalmente nos contextos geotectônicos plataformais da zona tropical,
seja sob a forma de notáveis relevos deposicionais ou de uma sequência de estratos
inumados que revele a história evolutiva da paisagem. Para o estudo do Quaternário se
exige mais do que um estudo baseado na observação e na lógica científica, visto que, a
elucidação deste período requer uma análise minuciosa dos pequenos eventos cíclicos
que não podem ser compreendidos apenas pela lógica humana. Sendo assim, nestes
contextos de contribuição da elucidação pretérita da evolução da paisagem, os estudos
sedimentológicas são imprescindíveis, pois indicam na paisagem sua evolução (MELO
2014, p. 47).
Os processos ocorridos durante o Quaternário julgam-se importantes para a
compreensão da evolução da paisagem, tendo em vista que estes são responsáveis pela
paisagem constituída nos dias atuais. De acordo com Melo (2014, p. 47), a análise do
Quaternário é compreender como os processos geomorfológicos que atuaram no
passado deixaram evidências geológicas e geomorfológicas que ainda estão na
paisagem. Seja de forma parcial ou total, resistindo às intempéries e as erosões,
diferentemente de outras evidências que já foram em grande parte exumada da
superfície terrestre, o estudo dos processos atuais nos permite correlacionar processos
pretéritos prevendo a resposta do sistema, reconstruindo, assim, a paisagem pretérita.
No Quaternário se desenvolveu muito do que hoje compõe a paisagem atual,
neste período é também onde o homem surge, e se estabelece como agente modificador
da Terra. A importância do Quaternário está relacionada, às mudanças ambientais no
espaço e no tempo nesse curto intervalo do tempo geológico, mudanças estas que
geraram as formas de relevo da paisagem atual, bem como, o substrato sedimentar que
recobre esse relevo. (MOURA, 1998 apud MELO, 2014, p.43).
Para Kramer (2002 apud MELO, p. 44), o Quaternário tem se apresentado como
o período que contém o maior número de informações paleoecológicas e a história da
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nossa civilização e das grandes intervenções do homem sobre os ecossistemas naturais.
Sendo assim, buscar-se-á uma interpretação dos processos formativos envolvidos na
gênese da unidade dos depósitos coluviais encontrados na Serra dos Cavalos/PE,
procurando compreender como tais feições evoluíram ao longo do Pleistoceno
Superior/Holoceno e quais implicações ambientais podem ser inferidas a partir da
análise morfoestratigráfica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área de Estudo
A área de estudo está localizada na porção centro-leste do estado de
Pernambuco, abrangendo vários municípios do Estado de Pernambuco (Figura 1). Na
porção norte, encontram-se Caruaru, Bezerros e São Caetano que fazem parte da
Mesorregião do Agreste Pernambucano e na Microrregião do Vale do Ipojuca, no
Estado de Pernambuco. Já na porção sul, encontramos os munícipios de Altinho,
Agrestina e São Joaquim do Monte, que geograficamente pertencem também a
Mesorregião do Agreste Pernambucano e na Microrregião Brejo Pernambucano. Vale
salientar, que todos os municípios estão inseridos na unidade Geoambiental do Planalto
da Borborema.
A Serra dos Cavalos é um corpo intrusivo delimitado por encostas íngremes sob
a influência do intemperismo químico em sua face úmida e físico, em sua face mais
seca. Na área de estudo está localizada o Parque Natural Municipal Professor João
Vasconcelos Sobrinho (Figura 2), criado em julho de 1998. Com 359 hectares, o Parque
foi criado para proteger um remanescente da mata atlântica, localizada em meio de uma
região de clima mais seco, em razão das características da formação de um brejo de
altitude.
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Figura 1: Localização do Maciço Estrutural no Estado de Pernambuco.Fonte: Autores, 2019.

Figura 2: Maciço estrutural com cobertura de Mata Atlântica pertencente ao município de Caruaru.
Fonte: autores 2018.

A unidade de pesquisa é caracterizada como um brejo de altitude, que de acordo
com Lins (1989) “representam áreas de exceção no contexto da Zona do Agreste,
favorecidos por condições naturais mais amenas que aquelas das caatingas
circundantes.” Neste caso, o relevo executa função de barreira aos ventos úmidos, os
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quais alcançam maiores altitudes, resfriando-se e propiciando a formação de nevoeiros e
chuvas (CALDAS LINS, 1989 apud RODRIGUES et al., 2008).
Os brejos de altitude são áreas situadas no perímetro das secas, no interior da
Região Nordeste do Brasil. São marcadas por um clima tropical úmido ou subúmido,
Devido à elevada altitude, criam todas as condições necessárias ao desenvolvimento de
uma flora que reúnem características da Mata Atlântica.
Segundo Andrade-Lima (1982) “Os Brejos de Altitude são áreas de refúgio de
flora e fauna, que sofreram isolamento geográfico durante o Pleistoceno e Plioceno
superior. Os brejos têm uma dinâmica muito elevadas em sua fauna e flora”. Por serem
detentora de uma diversidade biológica com presença de espécies ameaçadas de
extinção, bem como o grau de isolamento geográfico destes ecossistemas, diversos
autores acreditam que as áreas de brejos de altitude devem ser prioritárias para a
conservação da biodiversidade (DINERSTEIN et al., 1995; WEDGE, & LONG 1995;
BRASIL, 1998).
Desta forma, a pesquisa se desenvolveu a partir de uma vasta revisão
bibliográfica, investigações de campo com coleta e processamento laboratoriais.
Ocorreram 3 visitas de campo, onde a primeira foi reconhecimento de área com ajuda
do google Earth Pro e mapas de pré campo. O segundo campo foi para validação de
dados e unidades. O terceiro campo ocorreu entre os dias 07 a 11 de janeiro de 2018
para coleta de materiais. Selecionou previamente duas áreas de coletas, a primeira área
(Figura 3) foi a superfície de cimeira a uma altitude de 770 metros (Figura 3). O
segundo ponto de coleta está localizado em uma rampa coluvial a 550 metros de altitude
e distando cerca de 1,5Km da primeira (Figura 4). As amostragens foram processadas
no Laboratório de Geomorfologia do Departamento de Ciências Geografia da UFPE.
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Figura 3: Primeiro ponto de coleta. Fonte: Gerlando Lima, 2018.

Figura 4: Segundo ponto de coleta. Fonte: Gerlando Lima, 2018.

As amostras foram nomeadas (Tabela 1) e coletadas em sacos plásticos, com
cerca de 1000g e encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia Mineral do
Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco.
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Tabela 1: Nomenclatura das amostras coletadas em campo.
Localização das Amostras

Nomes das Amostras
CCSC20 Cm
CCSC80 Cm
CCSC130 Cm
CC30 Cm
CC80 Cm

Superfície de cimeira

Rampa Coluvial
Fonte: Autores, 2018.

Dessa forma, o procedimento teve íncio com o granulométrico, onde 100g de
cada amostra (separadas por quarteamento) foram lavadas em solução de
hexametafosfato de sódio, composta por 1l de água destilada e 5g do soluto. A solução
foi levada ao agitador mecânico por 30 minutos para desflocular os finos e deixar os
grãos bem lavados, feito isso, o material foi levado à peneira de 62 µm onde os
sedimentos muito finos foram evacuados e os que ficaram retidos na peneira levados
para secar em estufa a 60º. Posteriormente, as amostras foram novamente pesadas e
peneiradas no rotap pelo tempo de 10min, em jogo de peneiras com intervalos
sucessivos de 1 phi (Ф) para a determinação de areia muito fina, areia fina, areia media,
areia grossa, areia muito grossa, cascalho.
Os dados obtidos no processo de peneiramento seco resultaram em valores
específicos para cada fração granulométrica. Estas foram submetidas a tratamento
seguindo os parâmetros estatísticos de Folk & Ward (1957), tendo sido calculados o
diâmetro médio, o grau de seleção, o grau de assimetria e curtose; e para a classificação
dos sedimentos foi usado o diagrama de Pejrup e Folk utilizando o programa SysGran
3.0.
Após a separação das frações granulométricas, o procedimento de morfoscopia
foi realizado para cada amostra onde 100 grãos na fração de 0,250mm foram
selecionados e analisados o grau de arredondamento, esfericidade e mineralogia dos
grãos. Esta análise permite caracterizar qualitativamente e quantitativamente o material,
possibilitando a identificação dos processos operantes durante a dinâmica deposicional.
Visando tornar mais objetivo o grau de arredondamento avaliado, foram definidas as
categorias: muito angular (0,5); angular (1,5); subangulares (2,5); sub-arredondado
(3,5); arredondado (4,5); e bem arredondado (5,5); e para o grau de esfericidade foram
definidas as seguintes categorias: esfericidade alta (0,5 e 4,5); esfericidade média (-2,5)
e baixa esfericidade (0,5), cujo arredondamento foi previamente calculado de acordo
com o procedimento descrito por Tucker (1995) (Figura 5).
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Figura 5: Diagrama representativo utilizado para medir e analisar os diferentes graus de arredondamento
e esfericidade dos depósitos. Fonte: Adapatado de Powers, 1982 apud Tucker, 1995.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A avaliação da dispersão granulométrica segundo Folk e Ward (1957) para a
matriz (frações de areia e silte/argila) do maciço estrutural Serra dos Cavalos indicam
que os sedimentos são muito pobremente selecionados (Tabela 2). Camargo Filho e
Bigarella (1998), afirmam que o coeficiente de seleção indica o resultado do processo
de sedimentação que atua sobre o material, destaforma, os depósitos com distribuição
granulométrica heterogênea tendem a ser pobremente selecionados, conforme ocorre
nos locais de coleta.
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Tabela 2: Estatísticas de seleção, assimetria e curtose das amostras coletadas no maciço
estrutural Serra dos Cavalos.
Amostras
Seleção
Assimetria
Curtose
CC30
3,095
Muito 0,2155 Positiva
0,6323
Muito
pobremente selecionada
platicúrtica
CC80
2,883
Muito 0,1227 Positiva
0,5818
Muito
pobremente selecionada
platicúrtica
CCSC80
2,721
Muito -0,8275
Muito 0,6101
Muito
pobremente selecionada negativa
platicúrtica
CCSC20
2,597
Muito -0,8289
Muito 0,5839
Muito
pobremente selecionada negativa
platicúrtica
CCSC130 3,091
Muito -0,8265
Muito 0,6348
Muito
pobremente selecionada negativa
platicúrtica
Fonte: Autores, 2018.

A assimetria é uma medida de simetria da distribuição textural e fornece
indicações sobre a natureza do fluxo transportador dos sedimentos, se unidirecional
(assimetria positiva) ou bidirecional (assimetria negativa). Os valores de assimetria
muito positiva estão relacionados às fácies areno-argilosas e as muito negativas àquelas
argilo-arenosas e argilo sílticas (BIGARELLA et al., 1975). Praticamente todas as
amostras apresentaram-se com assimetria muito negativa, com exceção da CC30 e
CC80 que se classificou como positivo fluxo unidirecional.
As análises baseadas em Folk e Ward (1957) têm por objetivo caracterizar as
unidades deposicionais (Figura 6). No maciço estrutural Serra dos Cavalos as classes
modais para matriz dos sedimentos estudados (frações de areia e silte/argila) refletiram
tanto o processo transportador quanto a maturidade pedológica dos sedimentos, com o
predomínio de classes modais entre areia lamosa e lama arenosa.

Figura 6: Diagrama triangular segundo Folk e Ward para os sedimentos analisados.
Fonte: Autores, 2018.
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O diagrama de Pejrup (1988) tem por objetivo demonstrar a hidrodinâmica que
os sedimentos foram submetidos até serem depositados. Desta forma, observando o
diagrama das amostras coletadas no maciço (Figura 7) é possível observar que as
amostras CC30, CC80, CCSC80, CCSC20 e CCSC130, foram expostas a hidrodinâmica
muito alta, com fração de grânulos < 3% (sedimentos mais finos), e também foram
expostas a uma hidrodinâmica alta, com fração de grânulos > 3% (sedimentos mais
grossos).

Figura 7 : Diagrama de Pejrup para os sedimentos coletados e analisados. Fonte: Autores, 2018.

Outro parâmetro utilizado para os resultados das análises sedimentológica foi à
morfoscopia (Tabelas 3 e 4), onde foram determinados o grau de arredondamento,
esfericidade e mineralogia dos grãos. Esta análise permitiu caracterizar qualitativamente
e quantitativamente o material, possibilitando a identificação dos processos operantes
durante a dinâmica deposicional.
Tabela 3: Análise morfoscopica da fração 0,250mm do ponto de coleta na cimeira do
maciço estrutural Serra dos Cavalos no Munícipio de Caruaru/PE.
Propriedade
CCSC20 Cm
CCSC80 Cm
CCSC130 Cm
Distribuição por
Heterogêneo
Heterogêneo
Heterogêneo
Tamanho
Agregação
Pouca Agregação
Pouca Agregação
Pouca Agregação
3% Prismoidal
3% Prismoidal
0% Prismoidal
25%Subprismoidal
29% Sub-prismoidal
25% Sub-prismoidal
Esfericidade
39% Esférico
55% Esférico
25% Esférico
19%Sub-discoidal
9%Sub-discoidal
13%Sub-discoidal
14%Discoidal
4% Discoidal
12% Discoidal
10%Muito Angular
10%Muito Angular
0%Muito Angular
Arredondamento
29%Angular
31%Angular
40%Angular
30%Sub - angular
28%Sub - angular
37%Sub - angular
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Textura
superficial
Opacidade
Minerais
Diversos

5% Sub- arredondado
11% Arredondado
15%Bemarredondado
80%Brilhante
16%Polida
4% Fosca
75%Transparente
20%Opaco
5%Translúcido
Mica, Feldspato, quartzo
Carvão

13% Sub- arredondado
14% Arredondado
4%Bemarredondado
55%Brilhante
17%Polida
28% Fosca
43%Transparente
38%Opaco
19%Translúcido
Mica, Feldspato,
quartzo

12%Sub - arredondado
2% Arredondado
0%Bemarredondado
81%Brilhante
6%Polida
15% Fosca
63%Transparente
9%Opaco
30%Translúcido
Mica, Feldspato, quartzo

Fonte: Autores, 2018.

Tabela 4: Análise morfoscopica da fração 0,250mm do ponto de coleta na rampa
coluvial do maciço estrutural Serra dos Cavalos.
Propriedade
CC30 Cm
CC80 Cm
Distribuição por Tamanho
Heterogêneo
Heterogêneo
Agregação
Pouca Agregação
Pouca Agregação
10% Prismoidal
1% Prismoidal
39%Subprismoidal
46%Subprismoidal
Esfericidade
38% Esférico
50% Esférico
11%Sub-discoidal
2%Sub-discoidal
2%Discoidal
1%Discoidal
15%Muito Angular
59%Muito Angular
49%Angular
36%Angular
21%Sub - angular
3%Sub - angular
Arredondamento
5% Sub - arredondado
1% Sub - arredondado
5% Arredondado
0% Arredondado
5%Bemarredondado
1%Bemarredondado
60%Brilhante
75%Brilhante
Textura superficial
29%Polida
13%Polida
11% Fosca
12% Fosca
51%Transparente
83%Transparente
Opacidade
35%Opaco
13%Opaco
14%Translúcido
4%Translúcido
Minerais diversos
Mica, Feldspato, quartzo, Carvão Mica, Feldspato, quartzo, Carvão
Fonte: Autores, 2018.

A análise morfoscópica demonstrou para as amostras analisadas uma
distribuição bastante heterogênea quanto à forma dos grãos, com alta esfericidade e um
predomínio de grãos variando de muito angulosos a angulosos em seu grau de
arredondamento. Tais parâmetros, sugerem pouca variação dos processos de transporte
dos sedimentos, sendo estes aparentemente transportados por corridas de lama com área
fonte próximo. Sendo assim, a morfologia dos grãos deve-se, principalmente à alteração
da rocha-mãe, com pouca alteração morfológica pelo transporte.
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As amostras apresentaram abundancia de material em diversos estágios de
alteração, com presença de feldspatos, mica, quartzo, o que sugere um transporte
relativamente rápido com isolamento do material após a deposição. Dentre outros
fragmentos encontrados, o carvão (não mineral) se fez bastante presente nas amostras
devido as ações antrópicas sofrida nos pontos de coleta para o uso do solo na
agricultura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos por meio da observação in situ dos
sedimentos, os depósitos sedimentares foram derivados da remobilização dos mantos
eluviais de alteração do embasamento cristalino que se reestruturaram em depósitos
coluviais de diversas espessuras, associados a ciclos climáticos de signos distintos e
mediados por padrões de vegetação distintos.
Desta forma, pode-se dizer que os colúvios apresentam uma homogeneidade quanto aos
seus processos genéticos. Os resultados das análises sedimentológicas das amostras para
granulometria e morfoscopia apresentaram resultados bem homogêneos, demonstrando
que os depósitos coluviais foram derivados por sedimentação gravitacional do tipo
corrida de lama, através de fenômenos de episódios espasmódicos durante chuvas
torrenciais em clima semiárido com área fonte proximal.
Entretanto, a principal dificuldade dessa proposta é que os depósitos coluviais,
da forma que se encontram na paisagem, representam apenas uma pequena parcela dos
materiais originais que se moveram das porções superiores das encostas; pois, os
eventos de acumulação de sedimentos são pontuais, ao menos os sedimentos que
conseguem permanecer sobre as encostas não parecem indicar um processo de
acumulação lento e contínuo, mas a ocorrência de eventos deposicionais discretos de
curta duração.
Outro dado importante refere-se aos mecanismos climáticos atuantes na geração
dos depósitos, pois aparentemente esses não refletem apenas a ocorrência de momentos
transicionais como de climas mais secos para climas mais úmidos, mas também
refletem a ocorrência de eventos máximos mesmo durante a égide de climas
provavelmente mais secos. Este padrão parece indicar que a utilização dos depósitos de
encosta como marcadores paleoclimáticos não revela uma composição binomial de tipos
climáticos e respostas erosivo-deposicionais, mas sim um intricado padrão onde eventos
de grande magnitude se intercalam a eventos de recorrência mais frequentes, por vezes
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até superando estes últimos na sua capacidade de elaborar formas agradacionais que
sobrevivam por muito tempo como estrutura superficial da paisagem.
Sugere-se o desenvolvimento de mais pesquisa na área com intuito de
reconstruir

a dinâmica geomorfologica associada a reconstrução paleomabinetal e

paleoclimática, e também na necessidade de ofertar mais dados para o planejamento
territorial e ambiental.
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Resumo
A tecnologia do geoprocessamento se constitui como uma ferramenta fundamental para realização do
mapeamento do uso e ocupação do solo em áreas urbanas. Permite a coleta, o armazenamento, o
tratamento e a análise dos dados de forma georreferenciada. Este estudo buscou identificar, através do
geoprocessamento, as ocupações irregulares provocadas por processo de expansão urbana ocorridas nas
áreas públicas do loteamento Jardim Barra de Jangada, bairro de Barra de Jangada, município do
Jaboatão dos Guararapes/PE. Para isso, foram utilizadas imagens aéreas, oriundas de serviço de
aerofotogrametria, datadas de 2016, que foram manipuladas no software livre QGis e submetidas a
técnicas de fotointerpretação. A partir dessa análise, foi possível obter mapas temáticos, onde foi
observada uma expressiva quantidade de imóveis ocupando área pública, totalizando 103 unidades.
Através dos resultados obtidos, destaca-se a utilização do geoprocessamento como uma alternativa
viável e ágil para promover um planejamento urbano adequado em relação as áreas públicas.
Palavras-chave: Expansão Urbana; Geoprocessamento; Planejamento Urbano.

INTRODUÇÃO
A urbanização é um fenômeno presente nas sociedades que adquire formas
diferentes de desenvolvimento de acordo com as especificidades culturais,
socioeconômicas, tecnológicas e geográficas da região (ROSA & PAZ, 2016). De
acordo com Vieira et al (2017), o processo de urbanização no Brasil ocorreu com maior
intensidade a partir da década de 1970, quando houve fluxo considerável de migrações
de pessoas do campo para a cidade. No entanto, em muitas cidades brasileiras, esse
fenômeno aconteceu de forma desordenada, acelerada e intensa, sem a fiscalização da
gestão pública urbana e o ordenamento de dispositivos legais (SILVA et al, 2017).
Conforme Silva et al (2016), o adensamento do espaço urbano contribui para a
ocupação de áreas consideradas públicas ou de risco, tais como áreas passíveis de
alagamentos, bordas de manguezais, morros e encostas, faixas de domínio de redes de
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infraestrutura, como redes de transmissão de energia, viadutos, margens de estradas,
áreas abandonadas, dentre outras.
Diante da crescente complexidade na dinâmica dos municípios, ressalta-se a
importância e a necessidade da obtenção de informações confiáveis e atualizadas
referentes ao uso e ocupação do solo, como subsídio para a estruturação e viabilização
de políticas públicas adequadas (ROSA & PAZ, 2016). Nesse contexto, o uso da
tecnologia do geoprocessamento é fundamental para a gestão do território e análise
ambiental, devido a sua abordagem múltipla e a rapidez na geração de resultados
precisos.
A utilização do geoprocessamento aplicado ao planejamento do uso do solo
urbano pode trazer sensíveis ganhos de qualidade e rapidez para a elaboração de
estudos, como planos diretores, e projetos de engenharia de maneira geral (CIRILO et
al, 2014). Consequentemente, os estudos urbanos utilizando essa técnica têm facilitado
a geração de um banco de dados capaz de auxiliar na solução dos problemas oriundos
da própria urbanização (FONSECA, 2013).
O objetivo do presente estudo foi identificar, através de geoprocessamento, as
ocupações irregulares ocorridas nas áreas públicas do loteamento Jardim Barra de
Jangada, bairro de Barra de Jangada, município do Jaboatão dos Guararapes/PE.
ESTUDOS SEMELHANTES
A tecnologia do geoprocessamento permite ser utilizada para os mais diversos
fins. Existem inúmeras metodologias desenvolvidas para serem aplicadas nos mais
diferentes setores (RUTHES, 2012). Considerando a especificidade abordada neste
estudo, foram encontradas aplicações similares cujo desenvolvimento serviu como
embasamento para comparação deste trabalho.
Rosa e Paz (2016) analisaram a evolução da ocupação em via pública não
aberta no loteamento denominado Jardim Peurê, localizado no município de
Navegantes/SC. Para isso, utilizaram diversas imagens obtidas entre os anos de 1978 e
2015 para compreender a evolução da ocupação nestas áreas através da elaboração de
mapas temáticos, montados em plataforma SIG, e por fotointerpretação visando
identificar as edificações.
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Sá et al. (2012), através de geoprocessamento, analisaram as irregularidades na
implantação do parcelamento do solo urbano no bairro Icaivera, município de Betim,
MG. Os autores discutiram questões específicas sobre a implantação no referido bairro,
para demonstrar os impactos associados à deficiência de fiscalização e regulação dessa
atividade na engenharia e arquitetura. Eles, através dessa ferramenta, chegaram a
constatar que os problemas mais comuns são: não há como localizar os imóveis com
precisão em relação à planta aprovada do loteamento; há sobreposição de áreas públicas
e privadas; vias públicas lançadas em áreas impróprias; ocupação em Áreas de
Preservação Permanente; insuficiência de áreas públicas.
O estudo de Matias e Nascimento (2006) empregou a tecnologia do
geoprocessamento na elaboração do mapeamento das áreas de uso e ocupação irregular
da terra existentes na cidade de Ponta Grossa, PR.

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da Região do Estudo
O loteamento Jardim Barra de Jangada é datado de 1951 e está localizado no
bairro de Barra de Jangada, ao sul da região costeira do município do Jaboatão dos
Guararapes, definido entre as coordenadas UTM 286.993,881mE e 287.292,416mE e
9.090.398,404mN e 9.089.992,674mN. A Figura 1 apresenta uma cópia fiel da planta
original do referido loteamento, mantendo o mesmo traçado dos lotes e vias públicas.
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Figura 1: Planta do Loteamento Jardim Barra de Jangada com carimbo de aprovação pela Prefeitura
municipal datado de 21 de julho de 1951.

A Lei Federal n.º6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano,
define o termo loteamento como “a subdivisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”. Essa característica na
descrição de um loteamento, de abertura de vias de circulação, é percebida na Planta do
loteamento Barra de Jangada, uma vez que é percebido que há áreas reservadas para a
construção dessas vias.
Um fator determinante para a delimitação desse loteamento está no fato da sua
criação e implantação serem anteriores da Lei Federal n. 6.766/79, não prevendo a
destinação de áreas para a implantação de equipamentos urbanos e áreas verdes,
restringindo as áreas púbicas às vias de circulação.
O loteamento Barra de Jangada é caracterizado por estar situado numa região de
especulação imobiliária devido a exploração turística e a facilidade do acesso ao
município do Cabo de Santo Agostinho, como apresenta a Figura 2. Limita-se por uma
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região de expansão imobiliária de alto padrão (SILVA, 2013) a nordeste, pela foz do rio
Jaboatão a sudeste e pela Estrada de Curcurana, que é uma importante via do município,
a oeste.

Figura 2: Localização do loteamento Jardim Barra de Jangada.

Procedimentos metodológicos
Para o desenvolvimento deste trabalho foram adquiridos elementos da
cartografia básica municipal, tais como: delimitação dos bairros e o loteamento objeto
do estudo, no formato vetorial shapefile, disponibilizados pela Prefeitura do Município
do Jaboatão dos Guararapes (PMJG). Também foram adquiridos produtos
fotogramétricos datados de 2016 com o objetivo de ser efetuada uma análise foto
interpretativa das possíveis ocupações irregulares na área de estudo. Para isso foi
utilizado um mosaico de imagens advindas de um recobrimento aerofotogramétrico
contratado pela PMJG e restituição estereofotogramétrica do local. Essas imagens foram
manipuladas no software livre QGis (Versão 2.18.22) em coordenadas UTM no Sistema
de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS).
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Para delimitação da região de estudo foi realizada uma superposição da camada
vetorial, referente ao loteamento Jardim Barra de Jangada, na imagem aérea. Na etapa
de delimitação dos imóveis frutos de ocupação irregular, foi realizada a interseção da
restituição estereofotogramétrica com as vias públicas do loteamento. Assim, foi
possível, então, identificar e quantificar esse tipo de manifestação ocorrida na região de
estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da delimitação e vetorização do loteamento Jardim Barra de Jangada nas
imagens aéreas, foi elaborado um mapa temático, conforme retrata a Figura 3,
evidenciando o cenário da região do estudo no período de 2016.

Figura 3: Loteamento Jardim Barra de Jangada no período de 2016.

Na imagem é possível verificar o loteamento Jardim Barra de Jangada 68 anos
após sua aprovação, onde se apresenta bastante desconfigurado mediante ao projeto
inicial. Neste período é possível não só identificar a existência de várias edificações
sobre área pública, mas também outras questões de incoerência, tal como a presença de
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corpo hídrico sobre alguns lotes que, conforme Silva (2013), surgiu no local devido ao
desencadeamento de processos erosivos na margem da foz do rio Jaboatão.
Através do emprego da tecnologia do geoprocessamento e das técnicas de
fotointerpretação foi possível detectar e delimitar os imóveis que ocupam área pública.
O mapa que identifica as ocupações irregulares pode ser verificado na Figura 4, onde
foram contabilizados 103 imóveis ocupando total ou parcialmente área pública.

Figura 4: Ocupações irregulares no loteamento Jardim Barra de Jangada no ano de 2016.

Diante desses resultados, foi constatado que a região em estudo se encontra em
um desordenado processo de expansão urbana que está relacionado, principalmente, ao
surgimento da estrada que dá acesso a ponte Wilson Campos, mais conhecida como
ponte do Paiva, pois ela facilita o acesso ao complexo de SUAPE diminuindo a
distância entre a Região Metropolitana do Recife (RMR) em 40 Km (SILVA, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da tecnologia do geoprocessamento foi possível compreender o processo
de ocupação irregular em área pública no loteamento Jardim Barra de Jangada. Essa
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ferramenta mostrou-se bastante eficiente, pois permitiu que fossem identificadas 103
imóveis sobre vias públicas.
O trabalho trouxe informações de extrema importância para o município do
Jaboatão dos Guararapes/PE. Onde, através dos mapas apresentados, tornou-se possível
observar como a dinâmica da expansão urbana se definiu na região do estudo com uma
maior segurança. Estes são dados que se mostram efetivos para atuação da gestão
municipal, considerando-se que através dos mesmos é possível promover um
planejamento urbano adequado, o qual possibilita segurança ao município para
situações do porvir, bem como contribuir para a melhoria da qualidade ambiental,
reduzindo e monitorando impactos que podem ser causados pelo uso e ocupação
desordenados do espaço urbano.
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Resumo
A ocorrência de inundações tem aumentado e se tornado cada vez mais frequente na Região
Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata Pernambucana, devido os altos índices
pluviométricos associados a áreas de elevada impermeabilização do solo, incluindo-se o município de
Paulista. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar o mapeamento de áreas de risco a inundação no
bairro de Maranguape I, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife (PE). Para cumprir
este objetivo, foi realizada a setorização das áreas de risco e a sua classificação em quatro graus de risco
(R1:baixo; R2: médio; R3:alto e R4:muito alto) utilizando-se fichas de cadastro em visitas de campo.
Foram delimitados 4 setores de risco; dentre os quais foram classificados 4 setores de risco em áreas
densamente urbanizadas e edificadas. Destes, foi possível identificar dois setores de risco R1; um setor
R3 e um setor R4. Os resultados alcançados poderão contribuir em um melhor planejamento urbano,
auxiliando na prevenção e no controle de inundações.
Palavras-chave: Inundações; Uso da terra; áreas de risco.

INTRODUÇÃO
A ocorrência de inundações tem aumentado e se tornado cada vez mais
frequentes na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata
Pernambucana, devido ao excesso de áreas impermeabilizadas associadas aos altos
índices pluviométricos dos períodos mais chuvosos. Nesse sentido, as altas taxas de
desmatamentos; a intensificação do escoamento superficial; a ocupação inadequada
em margens de rios; as mudanças nos cursos d’água e canalizações; entre outros
fatores, acabam potencializando os episódios de enchentes e de inundações nas áreas
muito urbanizadas (TUCCI, 1999; TOMINAGA et al., 2009).
De acordo com Tucci (1999), a expansão urbana modifica a cobertura vegetal
tornando as áreas mais impermeáveis. Assim, tal situação acaba gerando problemas no
ciclo hidrológico natural, aumentando o escoamento superficial e reduzindo a
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capacidade de infiltração de água no solo, além do escoamento subsuperficial e o
efeito de evapotranspiração. Dessa forma, muitas inundações são causadas por
intervenções antrópicas (pressões antropogênicas) sobre os canais de drenagem;
incluindo o processo de assoreamento, devido o carregamento de sedimentos erosivos
e tecnogênicos (ex. restos da construção civil) para os canais fluviais.
O relevo da Região Metropolitana do Recife, na qual se encontra a cidade de
Paulista, é bastante suscetível a ocorrência de enchentes e de inundações, devido a
presença de muitas planícies flúvio-marinhas e de terraços fluviais, com áreas
altimetricamente baixas entre 2m e 8m ao nível do mar, como as cidades de Olinda,
Paulista, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, entre outras. Além disso, tais áreas
passaram a apresentar maior risco na medida em que foram ocupadas por moradias
irregulares, muitas vezes manifestadas por autoconstruções. O número de casos de
inundações está presente de forma crescente nos períodos de maiores precipitações nas
cidades da Região Metropolitana do Recife, de acordo com levantamentos feito pela
Defesa Civil do Estado (2017).
A cidade de Paulista, localizada a 22km de Recife,no contexto de sua Região
Metropolitana, vem sendo enquadrada para um plano de melhoria urbanística, para a
regularização de áreas precárias e de risco do município, que englobam 23 bairros
litorâneos, nas áreas de Mata Atlântica e de manguezais. Nesse contexto, o bairro
Maranguape 1 apresenta diversos casos de inundações (Figura 1) e de
escorregamentos nas encostas, uma vez que houve, historicamente, um elevado
desmatamento para o uso irregular da terra, assoreando os canais de drenagem do
distrito, resultando na potencialização de eventos de inundação; justificando, portanto,
a sua seleção para esta pesquisa.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para alcançar os objetivos proposto desta pesquisa, a etapa metodológica principal
desta pesquisa (Figura 1) consistiu no mapeamento das áreas de risco a inundação,
conforme detalhado a seguir:
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Mapeamento de
áreas de risco a
inundação no bairro
Maranguape I,
Paulista (PE)

Levantamento
de dados (visita
a campo) e
referêncial
teórico

Tratamento de
dados em SIG
(carta de risco)

Análise e
discursão

Figura 1: Fluxograma dos materiais e métodos da pesquisa.

Para o mapeamento das áreas de risco a inundações utilizou-se o método
proposto pelo MINISTÉRIO DAS CIDADES e IPT (2007), que prevê a identificação
dos processos atuantes, a delimitação dos setores de risco em escala de zoneamento
(homogeneização de setores) e a avaliação do grau de risco de ocorrência de acidentes.
Para o zoneamento das áreas de risco, foram realizados trabalhos de campo, que
permitiram a delimitação de 4 setores de risco, conforme a (Figura 2).

Figura 2: Localização dos setores de risco a inundação avaliados.

65

Estas áreas foram setorizadas conforme diferentes graus de risco por meio da
aplicação de 4 fichas de cadastro (Figura 18 e 19), onde foram observadas as
características da área e do canal e as intervenções ocorridas (Tabela 2). Essa análise
permitiu determinar a magnitude dos processos atuantes na região, bem como,
classificar o risco com base na seguinte escala, de acordo com os critérios apresentados
na Tabela 3: R1 (baixo); R2 (médio); R3 (alto) ou; R4 (muito alto). Dessa forma, os
respectivos setores foram delimitados a partir da fotointerpretação de imagens de
satélite e de visitas de campo, considerando os parâmetros de declividade do terreno
(somente setores de planície fluvial); malha viária; padrão de arruamento e a partir das
coordenadas geográficas fornecidas por GPS durante os trabalhos de campo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O bairro de Maranguape I situa-se próximo a importantes corpos d’água, como o
próprio rio Paratibe e dois de seus afluentes: Canal das Tintas e Rio Fragoso. Neste
último, também conhecido como Rio Doce, foi construído o canal do Fragoso, visando
sanar os problemas de inundações em períodos de pluviometria intensa na Região
Metropolitana do Recife. No rio Paratibe, além da construção de diques em sua foz,
são encontradas estruturas de suporte e de estreitamento do leito em trechos com
pontes de eixos viários (CARVALHO, 2011).
Os critérios de classificação de riscos a inundações (tabela 1 e 2) referem-se a
tipologias de processos hidrológicos (inundação lenta ou com alta energia de
escoamento); ao padrão construtivo das habitações e a distância das moradias ao canal.
Aqueles classificados como muito alto (R4) são referentes a cursos d’água com grande
potencial para causar danos e aqueles considerados como baixos (R1) relacionam-se ao
pequeno potencial para causar danos (MINISTÉRIO DAS CIDADES e IPT, 2007).
Foram ainda verificadas as evidências de inundações, tais como altura das cheias,
marcas d’água nas construções, entre outros; além de entrevistas com a população local.
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Tabela 1: Indicadores observados em campo para o zoneamento das áreas de risco a inundações.
Fonte: Adaptado de MINISTÉRIO DAS CIDADES e IPT (2007).

Descrição

Características observadas para risco a inundação

Características das

Condição das vias, sistema de drenagem, cobertura, pontos de
erosão, densidade de ocupação e, moradias (do canal)

áreas
Características do

Tipo de canal, lâmina d’água, identificação da situação de
montante e identificação da situação de jusante

canal
Intervenções na
área

Diques, barragens, piscinões, pontes, canalizações e travessias

Tabela 2: Critérios para determinação do grau de risco a inundações.
Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES e IPT (2007).

Grau de
probabilidade

Descrição para processos de inundação

R1
Baixo ou sem
risco

Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
baixo potencial de causar danos e baixa frequência de ocorrência (sem
registro de ocorrências significativas nos últimos 5 anos)

R2
Médio

Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
médio potencial de causar danos e média frequência de ocorrência
(registro de 1 ano de ocorrência significativa nos últimos 5 anos)

R3
Alto

Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
alto potencial de causar danos, média frequência de ocorrência
(registro de 1 ano de ocorrência significativa nos últimos 5 anos), que
envolvem moradias de alta vulnerabilidade

R4
Muito alto

Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
alto potencial de causar danos, principalmente sociais, alta frequência
de ocorrência (pelo menos 3 eventos significativas em 5 anos), que
envolvem moradias de alta vulnerabilidade

O bairro apresenta a maior parte de sua área impermeabilizada devido à
ocupação urbana ao longo das últimas décadas e passa, frequentemente, por processos
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de inundação, especialmente quando ocorrem chuvas intensas. Dessa forma, no
mapeamento das áreas de risco a inundação foram delimitados 4 setores de risco; sendo
o setor 1 e o setor 2 classificados como R1 (risco baixo); o setor 3 como R4 (muito alto)
e o setor 4 como R3 (alto), conforme a (Figura 3). Destaca-se que não foram
identificados e classificados, neste mapeamento, setores com risco médio (R2).

Figura 3: Mapa das áreas de risco a inundação de Maranguape 1.

Os setores 2,3 e 4 apresentam um perfil de inundação lenta de planícies fluviais.
São áreas que apresentam uma baixa capacidade natural de escoamento dos cursos
principais de drenagem. Nesse sentido, a ocupação inadequada no bairro, resultou em
áreas impermeabilizadas, diminuindo o tempo de infiltração, aumentando a velocidade
de escoamento das águas superficiais em direção as calhas de drenagem principal, que
somadas a falta de serviços básicos de infraestrutura, potencializam os episódios de
inundação.
Os setores com grau de risco mais alto (R3 e R4) apresentam um histórico
frequente de inundações (ex. eventos de 2015, 2016 e de 2017) conforme a (Figura 4).
Além disso, os canais são assoreados; com edificações de baixo padrão construtivo,
construídas muito próximas às margens dos canais e sujeitas ao risco iminente de
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inundações e de solapamento de margem fluvial; além de infraestruturas precárias.
Diversas evidências de inundação foram observadas durante os trabalhos de campo,
sobretudo por marcas da altura das águas nas moradias; indicando a ocorrência dos
processos.
Verifica-se, dessa forma, sobretudo com o histórico frequente e contínuo de
inundações, que as situações de risco às moradias e ao uso irregular com baixo padrão
econômico, no que se refere à ocupação da terra e seu planejamento urbano, acaba
levando a diversas consequências negativas, tanto ambientalmente quanto na própria
saúde da população local, em função da disseminação de vetores. A falta de organização
estrutural das moradias é um fator preocupante para estas áreas.

Figura 4: A) Evento de inundação no bairro em junho de 2015 (Fonte: Wagner Santos); B) Episódio de
inundação em 2016 (Fonte: Renato Leite); C) Evento de inundação em julho de 2017 (Fonte: Renato
Leite); D) Moradias de baixo padrão construtivo localizadas muito próximas ao canal de drenagem
Fonte: Mariangela Badarau.

Em linhas gerais, conforme os resultados do mapeamento de risco aqui
apresentados, o bairro encontra-se em um processo intenso de urbanização em áreas
ribeirinhas acompanhadas de um processo de infraestrutura precária. Medidas
preventivas deverão ser efetuadas; retirando as famílias das áreas mais críticas;
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regularizando a legislação ambiental; promovendo saneamento básico nas áreas de calha
de drenagem fluvial e concretizando ações de educação ambiental para a população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais, conforme os resultados do mapeamento de risco aqui
apresentados, o bairro encontra-se em um processo intenso de urbanização em áreas
ribeirinhas correlacionadas com processos de infraestrutura precária. Medidas
preventivas deverão ser efetuadas; retirando as famílias das áreas mais críticas;
regularizando a legislação ambiental; promovendo saneamento básico nas áreas de calha
de drenagem fluvial e concretizando ações de educação ambiental para a população.
Os resultados alcançados nesta pesquisa poderão ser usados como um
instrumento importante para a fiscalização das áreas de risco na região e como suporte
para a elaboração de ações de prevenção e controle de inundações. Assim, trabalhos
futuros serão realizados, visando a modelagem matemática das áreas mais suscetíveis a
inundação, além de uma análise evolutiva do uso da terra ao longo de um tempo
histórico.
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Resumo
A utilização de modelos matemáticos em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) tornou-se uma
alternativa para a previsão de processos de escorregamentos, utilizadas para a gestão e a redução de
perdas sociais, econômicas e ambientais. O objetivo deste trabalho foi aplicar o modelo matemático
SHALSTAB nas áreas de tabuleiros costeiros de Maceió (AL), a fim de investigar as áreas mais
suscetíveis a escorregamentos. A análise foi realizada em ambiente SIG e foram classificadas 7 classes de
instabilidade de acordo com Montgomery e Dietrich (1994). Os resultados mostraram que a maioria das
áreas foram incondicionalmente estável (99,102%), com baixa probabilidade de ocorrência de
escorregamentos, sendo as poucas áreas mais instáveis localizadas em encostas declivosas. Dessa forma,
é possível correlacionar os resultados de estabilidade das encostas com os fatores condicionantes
antrópicos, que não são variáveis utilizadas pelo modelo em tela.
Palavras-chave: Escorregamentos, SHASLTAB, Tabuleiros Costeiros, Maceió.

INTRODUÇÃO
No Brasil, os principais fenômenos causadores de desastres naturais estão
relacionados a escorregamentos e inundações, tendo sua ocorrência associada a intensos
e prolongados eventos pluviométricos (CARVALHO e GALVÃO, 2006). Os
movimentos de massa, sobretudo os escorregamentos, são influenciados diretamente por
ações antrópicas, sobretudo no Nordeste brasileiro.
Para Guidicini e Nieble (1984), os escorregamentos são definidos por
movimentos rápidos, de duração relativamente curta, de massas de terreno geralmente
bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e
para fora do talude. Dessa forma, ocorrem a partir da ruptura das condições de
equilíbrio da encosta, definidas por fatores geológicos, geomecânicos e climáticos,
72

tendo as chuvas, um papel fundamental na deflagração desses processos.
Os escorregamentos remobilizam os materiais ao longo das encostas em direção
às planícies e promovem, juntamente com os processos erosivos, o recuo das encostas e
a formação de rampas coluviais. No entanto, quando ocorrem em áreas ocupadas,
podem se tornar um problema causando mortes e prejuízos materiais e econômicos
(SANTOS, 2009).
Os fatores condicionantes para o desenvolvimento desses processos são
decorrentes da forma inadequada de ocupação das encostas, além de serem agravados
pelos condicionantes naturais (ex. litologia, declividade, forma da encosta, pluviometria,
entre outros). Assim, as áreas mais suscetíveis terão maior grau de risco, logo, a
suscetibilidade é uma característica inerente ao meio que representa a fragilidade do
ambiente frente aos movimentos de massa (ALHEIROS et al., 2004).
Alguns dos fatores condicionantes antrópicos, tais como a remoção da
vegetação, a execução de cortes e de aterros instáveis para a construção de moradias e
vias de acesso, a deposição de lixo diretamente na encosta, a ausência de sistemas de
drenagem de águas pluviais e de coleta de esgoto, os lançamentos concentrados de água
sobre as encostas, entre outros, provocam a aceleração e o desencadeamento destes
processos nas encostas, principalmente as densamente ocupadas (DREW, 1983;
SELBY, 1993; GUERRA e MARÇAL, 2006; CARVALHO et al., 2007).
Além de considerar a geometria e a natureza dos materiais instabilizados, os
escorregamentos podem ser subdivididos em três tipos: escorregamentos rotacionais ou
circulares, escorregamentos translacionais ou planares e escorregamentos em cunha,
(IPT, 1991; FERNANDES e AMARAL, 1996; TOMINAGA et al., 2009;
RODRIGUES, 2013). Os escorregamentos translacionais, aqueles que mais se destacam
na área de estudo desta pesquisa, são caracterizados por ter sua dinâmica hidrológica
mais superficial e as rupturas deflagradas em um curto espaço de tempo, ocorrendo
durante eventos pluviométricos de alta intensidade (FERNANDES e AMARAL, 1996).
Nessa configuração, a representação espacial e o uso de modelagem com
Sistemas de Informação Geográfica torna-se uma alternativa para a previsão desses
processos, tornando-se necessárias para a gestão e a redução das perdas sociais,
econômicas e ambientais. Existem vários modelos matemáticos para identificação de
áreas com predisposição a escorregamentos translacionais (suscetibilidade), tais como, o
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modelo SHALSTAB (Shallow Landsliding Stability Model) desenvolvido nos Estados
Unidos por Montgomery e Dietrich (1994). É um modelo determinístico com reduzida
subjetividade em comparação com métodos heurísticos de análise de suscetibilidade,
possibilitando a determinação de áreas estáveis e instáveis em valores absolutos
(MELO; KOBIYAMA, 2018). Este modelo foi implementado por Dietrich e
Montgomery (1998) para utilização em softwares de geoprocessamento, tornando-se
possível a espacialização dos resultados.
Melo e Kobiyama (2018) ressaltam a ampla aplicação do modelo SHALSTAB
no Brasil, sendo atribuída aos resultados satisfatórios encontrados. O rápido
processamento e o desenvolvimento da ferramenta ASA (Automatic SHALSTAB
Analysis) para o software ArcGIS por Sbroglia et al. (2017), tornou a plataforma com
interface mais amigável com o usuário, além da disponibilidade gratuita na internet.
Melo e Kobiyama (2018) realizaram um levantamento de trabalhos que
utilizaram o modelo SHALSTAB no Brasil, contabilizando um total de 39 trabalhos
(artigos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e relatórios técnicos),
sendo a maioria dos estudos em áreas de declividade acentuada (relevo de serra). A
maior parte dos trabalhos tem áreas de estudo nos estados de Santa Catarina, Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas gerais. Os estados da Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio
Grande do Sul e o Distrito Federal não ultrapassaram mais de 3 publicações, nos demais
estados, como Alagoas, não foram encontradas aplicações deste modelo. Dessa forma, o
objetivo desse trabalho é aplicar o modelo SHALTAB nas áreas de tabuleiros costeiros
em Maceió - Alagoas, a fim de avaliar o desempenho do modelo na identificação de
áreas suscetíveis a escorregamentos.
ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo localiza-se no município de Maceió (AL), inserido na
Mesorregião do

Leste

Alagoano, tratando-se

mais precisamente

da

região

geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros de Maceió. Essa região detém uma área de
149 km², onde estão totalmente inseridos os bairros de Guaxuma, Garça Torta, Riacho
Doce, Pescaria, Ipioca, e parte dos bairros de Benedito Bentes e Jacarecica (Figura 1).
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Figura 5: Localização da área de estudo.
Fonte: Os autores com dados do CPRM, IPT (2014)

A área delimitada é possuidora de alterações (urbano, indústria, turismo e
agricultura) dando origem a pressões na organização espacial. Os últimos eventos de
desastres naturais ocorridos nesse município têm nos movimentos de massas como
fenômeno de maior recorrência identificado por trabalho de campo e por documentos
cartográficos do município (BISPO et. al., 2015).
As encostas cortam toda a região, chegando até um limite central que separam a
planície flúvio-marinha da região dos tabuleiros (Planalto Sedimentar Litorâneo). As
encostas possuem altitudes que variam em média de 40 m a 60 m, chegando até 90 m
(Figura 2), e são constituídas de sedimentos friáveis do Grupo Barreiras, atual
Formação Barreiras (RADAM BRASIL, 1983).
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Figura 6: Mapa hipsométrico da área de estudo. Fonte: Os autores com dados do satélite ALOS
PALSAR (2011).

A maioria de suas encostas apresentam declives que oscilam entre 15% a 45%,
cuja maioria apresenta faces orientadas para Sudeste e com declividades de 45% a 70%.
Essa última configuração dificulta uma ocupação urbana segura e onera os custos das
infraestruturas de contenção a serem construídas pelo poder público (Figura 3).

Figura 7: Mapa de declividade da área de estudo. Fonte: Os autores com dados do satélite ALOS
PALSAR (2011).
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Geologicamente, tem-se o destaque para a Formação Barreiras (recobre grande
parte da área) e Depósitos Litorâneos (Figura 4). A formação Barreiras apresenta-se sob
a forma de extensos tabuleiros costeiros formando uma superfície elevada, plana e
pouco dissecada, com drenagem dada por vales jovens ou rejuvenescidos com perfis em
forma de “V” agudo, que os retalham profundamente (RADAM BRASIL, 1983). A sua
litologia é composta por arenitos argilosos, com intercalações subordinadas de argilas e
siltitos (DA SILVA, 2013).
Os depósitos costeiros são os sedimentos de idade recente que ocorrem na
região, onde sua composição litológica varia em função do ambiente de deposição. É
uma área de planície superficialmente coberta pelos sedimentos de praia e aluvião, que
recobrem parte da Formação Barreiras. Esses depósitos localizam-se nas margens de
rios e laguna, além da região litorânea (DA SILVA, 2013).

Figura 8: Mapa de unidades litológicas da área de estudo. Fonte: Os autores com dados do CPRM, IPT
(2014).

Quanto à cobertura vegetal, os estágios vegetacionais encontrados são: Floresta
Subperenifólia de Restinga, Formação de Mangues ou Manguezais, Campos de
Restinga e Campos de Várzea (BISPO et. al., 2015).
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Em geral, a vegetação natural encontra-se bastante degradada em algumas áreas
isoladas dos Tabuleiros Costeiros e, principalmente nas encostas, onde a maioria tem
vegetações arbóreas com características de restinga e a predominância de gramíneas nas
áreas de maior inclinação. Sob essas condições a ocupação humana se estabeleceu
decisivamente sob os terrenos quaternários, retrabalhados pelo mar e pelos ventos,
expandindo-se sobre os tabuleiros costeiros (BISPO et. al., 2015).

MATERIAIS E MÉTODOS

O modelo SHALSTAB calcula para cada píxel de um raster o grau de
suscetibilidade a ocorrência de escorregamentos translacionais por meio da razão entre a
quantidade de chuva e a transmissividade do solo (q/T), utilizando parâmetros
topográficos e do solo (MONTGOMERY e DIETRICH, 1994; SBROGLIA et al.,
2017).
O SHALSTAB calcula a suscetibilidade por meio da combinação entre um
modelo de estabilidade de encosta, que utiliza parâmetros topográficos para calcular a
estabilidade de uma determinada área, com um modelo hidrológico, que considera o
estado uniforme de recarga, e utiliza parâmetros hidrológicos na estimativa do grau de
saturação

do

terreno

MONTGOMERY, 1998;

(MONTGOMERY;

DIETRICH,

LISTO, 2011; SBROGLIA;

1994;

DIETRICH;

et al, 2017; MELO;

KOBIYAMA, 2018).
Na combinação entre os modelos de estabilidade e hidrológico, são incorporados
respectivamente os parâmetros topográficos (declividade e área de contribuição),
obtidos a partir de um Modelo Digital do Terreno, e as propriedades físicas do solo
(coesão, ângulo de atrito interno, espessura do solo, peso específico, entre outros)
(MONTGOMERY e DIETRICH, 1994). Suas limitações estão relacionadas à aplicação
do modelo em áreas de solo espesso, áreas com baixa declividade, afloramentos de
rochas e áreas muito escarpadas. A combinação destes modelos, resolvida pela rotina
automatizada do SHALSTAB, é demonstrada na Equação 1, que contempla todas as
variáveis do modelo, expressando a suscetibilidade da encosta em função do parâmetro
hidrológico q/T.
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𝑞
𝑇

𝑏

= 𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 ∗ [𝛾

𝑐′

𝛾

2
𝑤 ∗𝑔∗𝑧∗𝑐𝑜𝑠 𝜃∗𝑡𝑔𝜑1

𝑡𝑔𝜃

+ 𝛾𝑠 ∗ (1 − 𝑡𝑔𝜑1)]
𝑤

(1)

Onde: q a intensidade da chuva (mm); T a transmissividade do solo (m²/dia), ou seja, o
produto entre a condutividade hidráulica saturada e a espessura do solo ;b o
comprimento de contorno unitário que equivale à resolução espacial do grid (m); a é a
área de contribuição ou área drenada a montante (m²); θ a declividade (graus); c’é o
intercepto de coesão efetiva (kPa); γθ é o peso específico do solo saturado (kg/m3); γw
é o peso específico da água (kg/m3); g é a aceleração da gravidade (m/s²); z a
espessura do solo (m); σ é a tensão normal no momento de ruptura (kPa).

Para a realização do modelo foi utilizada a ferramenta ASA (Automatic Shalstab
Analysis) – Infinitas direções, desenvolvida por Sbroglia et al. (2017), no software
ArcGIS 10.5 (licença acadêmica), que contém uma rotina automatizada da equação
matemática do modelo. Dentre as vantagens da automatização dos processos na
modelagem, cita-se a rapidez na obtenção dos resultados, a eliminação do erro humano
em etapas do processo e a possibilidade de testar diferentes parâmetros de forma ágil
(SBROGLIA et al., 2017).
Para a ferramenta ASA - Infinitas direções, foram necessárias 5 entradas
(imputs) (SBROGLIA; et al, 2017), detalhadas a seguir:
1. Workspace: endereço da pasta onde foram desenvolvidos os cálculos do modelo;
2. MDE (Modelo Digital de Elevação): utilizou-se MDE em formato raster, derivado
do satélite ALOS PALSAR gratuitamente com precisão de 15 metros;
3. Camada geotécnica: camada em formato vetorial, na qual foram utilizados os dados
geotécnicos de uma encosta de Maceió-AL a partir do trabalho de Ramos (2014) para
toda a área de estudo (Tabela 1);
4. Camada ab: área de contribuição em formato raster (intitulado ab.tif) elaborada por
meio do MDE ALOS PALSAR na ferramenta TAUDEM (Terrain Analysis Using
Digital Elevation Models) no ArcGIS 10.5;
5. Z.tif: camada com a profundidade de solo em formato raster, sendo que para este
trabalho foi considerado a profundidade de 2 metros para toda a área de estudo.
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Tabela 3: Propriedades Geotécnicas do Solo utilizadas na geração do mapa de suscetibilidade (modelo
SHALSTAB).
RS - Peso
F - Ângulo W - Carga de
ZCS - Coesão
CR - Coesão de
específico do
de atrito
vegetação
Profundidade
do solo (N/m²)
raízes (N/m²)
solo (Kg/m³)
(Graus)
(Kg/m²)
(m)
415

0

2111,83

35,05

0

2

Adaptado de Ramos (2014).

O resultado da modelagem é classificado em 7 classes de instabilidade de acordo
com Montgomery e Dietrich (1994): Incondicionalmente instável (-10 a -9,9); -9,9 a 3,1; -3,1 a-2,8; -2,8 a -2,5; -2,5 a -2,2; -2,2 a 9,9 e incondicionalmente estável (9,9 a
10). Para a validação do mapa de suscetibilidade foram utilizadas sete cicatrizes de
escorregamento mapeadas pelo CPRM e IPT (2014), sobrepostas ao mapa gerado pelo
SHALSTAB, para o cálculo do índice Concentração de Cicatrizes (CC): razão entre o
número de células de cada classe afetadas pelas cicatrizes e o total de células afetadas
na área de estudo (Tabuleiros Costeiros).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O modelo SHALSTAB (Figura 7) classificou a área de estudo, quase em sua
totalidade (Tabela 2), como uma área incondicionalmente estável (99,102%), ou seja,
uma área onde não há a mínima probabilidade de ocorrência de escorregamentos. As
poucas áreas mais instáveis estão localizadas em encostas de alta declividade. Ao
comparar esse resultado com o inventário de cicatrizes (índice Concentração de
Cicatrizes-CC), observa-se que 99,259% estão localizadas nas áreas incondicionalmente
estáveis e os demais 0,741% estão localizados na classe de suscetibilidade > -2,2, que
também representa uma classe de estabilidade.
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Figura 9: Mapa de suscetibilidade gerado pelo modelo SHASLTAB. Parâmetros utilizados: 415 N/m²
(CS); 0 N/m² (CR); 2111,83 Kg/m³ (RS); 35,05º (F);0 Kg/m² (W) e 2m (Z). Destaque para as áreas de
instabilidade indicadas pelo modelo. Fonte: Os autores.

Tabela 2: Frequência de cicatrizes em cada classe de suscetibilidade. Fonte: Os autores.

Tal resultado demonstra que, a priori, as áreas dos tabuleiros costeiros de
Maceió são estáveis, considerando os aspectos físicos utilizados pelo modelo
(parâmetros topográficos e físicos do solo), explicando os altos valores percentuais de
áreas estáveis. Dessa forma, a maioria dos escorregamentos da área foi condicionada
por fatores condicionantes antrópicos, não incorporados pelo modelo, tais como, cortes
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e aterros mal compactados, lançamento e vazamento de água servida nas encostas,
ocorrência de detritos, vegetações com porte inadequado para as encostas, entre outras.
Tais fatores demonstram, portanto, que os indícios de perigo e de vulnerabilidade são
superiores na determinação dos processos em relação à suscetibilidade para os
tabuleiros. Assim, encostas naturalmente estáveis estão sofrendo processos de
escorregamentos devido pressões antropogênicas desfavoráveis no processo de
ocupação, aumentando, consideravelmente, as áreas de risco.
Do ponto de vista geológico e geomorfológico, a instabilidade potencial das
encostas dos tabuleiros, quando submetida à convergência de certos elementos
desencadeadores, tais como, tipos de ocupação, eventos climáticos e características
topográficas e geológicas, é manifestada pela ocorrência de processos erosivos e por
escorregamentos (SANTANA e LISTO, 2018), sobretudo na Formação Barreiras, no
qual está inserido parte dos tabuleiros costeiros de Maceió. Santana e Listo (2018) já
haviam verificado que para os tabuleiros costeiros de Recife (PE), a ocupação criou
knickpoints artificiais, que romperam o perfil de equilíbrio das encostas, e geraram
taludes artificiais com declividades incompatíveis com o ângulo de repouso dos
materiais que estruturam o relevo de tabuleiros/Planalto Sedimentar Litorâneo
(sedimentos incoesos da Formação Barreiras), corroborando para a ocorrência de
escorregamentos devido às questões antropogênicas.
Estes fatores são, portanto, potencializados por áreas antropizadas, que
apresentam uma incidência maior de escorregamentos (ALHEIREOS, 1998; ARAI,
2006). Nesse sentido, recomenda-se metodologia que considere parâmetros antrópicos,
atrelados ao modelo SHASLTAB, para uma avaliação completa dos escorregamentos da
presente área de estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização das geotecnologias para processos de escorregamentos é uma
ferramenta importante, pois podem auxiliar à prevenção e à previsão de desastres,
contribuindo para a maior eficiência da gestão de riscos, reduzindo possíveis danos
sociais, econômicos e ambientais. Dessa forma, o modelo SHALSTAB, é um dos
poucos modelos que podem identificar as áreas de maior instabilidade a
escorregamentos, pelo uso de geotecnologias.
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Quanto aos resultados do modelo nas áreas dos Tabuleiros Costeiros em Maceió,
a classificação em incondicionalmente estável na maior parte da área, indicou que os
processos ocorrentes resultam de questões antrópicas e não de suscetibilidade. Em
outras palavras, encostas naturalmente estáveis vêm sofrendo processos de
instabilização de encostas devidos práticas antrópicas inadequadas (pressões
antropogênicas). Tal resultado é fundamental para indicar que áreas estáveis precisam
ser melhor planejadas, quanto à ocupação, à fim de evitar processos de
escorregamentos, muitas vezes danosos.
Como trabalhos futuros a esta pesquisa, recomenda-se a análise integrada da
paisagem, ao atrelar metodologias que incorporem parâmetros antrópicos, tais como
mapeamentos de áreas de risco e de vulnerabilidade, possibilitando a visualização dos
fatores antrópicos mais evidentes na área (gênese dos escorregamentos de Maceió).
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Resumo
A maior bacia sedimentar do interior do Nordeste Brasileiro, a Chapada do Araripe, possui relevo
morfoestrutural, aclinal de topo plano, tendo uma característica climática que propicia sua privilegiada
vegetação, comparada ao entorno, ao longo de sua escarpa algumas áreas apresentam feições de
escorregamentos atuais e pretéritas. Desta feita, o artigo tem como objetivo avaliar o papel dos
parâmetros topográficos para previsão de escorregamentos na borda oriental da chapada do Araripe. Por
meio do Modelo Digital do Terreno-MDT, foram gerados mapas de hipsometria, declividade e aspecto,
que posteriormente tiveram sobreposição das 32 cicatrizes mapeadas e assim, exibiram a distribuição dos
escorregamentos dentro da borda oriental da Chapada do Araripe. A partir disso foi possível a
visualização das cicatrizes e suas concentrações ao longo da área estudada, as quais se localizam em sua
maior parte nas regiões, Leste, Nordeste e Norte, onde os parâmetros topográficos apresentam maiores
altitudes e inclinação.
Palavras-chave: Chapada do Araripe, cicatrizes, mapeamento, destribuição.

INTRODUÇÃO
A chapada do Araripe, é considerada a maior bacia sedimentar do interior do
Nordeste Brasileiro, guardando em si importantes fases evolutivas da Terra e Região do
Cariri. Conforme Santos et al. (2009), trata-se de um relevo de natureza morfoestrutural,
aclinal, formado a partir do preenchimento de uma bacia sedimentar do tipo rift
(abortado) com o topo relativamente plano, o que permite a descrição da mesma como
um relevo tabular, sem a existência de um front. Segundo Viana e Neumann (2006), a
região da Chapada possui uma paisagem privilegiada, graças a exibição das suas formas
do relevo, possuindo em sua extensão fontes de água mineral, vegetação que ajuda a
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proporcionar as características climáticas relativamente amenas, contrastando com o
clima semiárido - quente e seco.
Os parâmetros topográficos, como ângulo e curvatura da encosta, têm
importante papel na deflagração dos escorregamentos translacionais rasos, sendo eles
peças chaves para a compreensão dos processos existentes na paisagem, dando suporte
ao Estado para criação de políticas públicas, e tomada de decisões que envolvam o
planejamento territorial, sendo assim, os principais condicionantes que contribuem para
a deflagração de escorregamentos estão ligados aos fatores geológicos, topográficos,
pluviométricos e antrópicos (O’LOUGHLIN, 1986; SELBY, 1993; VIEIRA, 2007;
LISTO; VIEIRA, 2010, entre outros).
Os escorregamentos translacionais mais frequentes na paisagem, como
conceituados por Viera (2007) possuem superfícies de forma planar, sendo
condicionadas pela presença de estruturas geológicas (ex. acamamentos, fraturas etc.),
depósitos de encostas, contatos entre solo e rocha e entre horizontes do solo etc. São
tipicamente deflagrados em encostas mais íngremes e com presença de solos rasos. O
plano de ruptura encontra-se em profundidades que variam de 0,5 a 5,0 m.
Considerando

que

os

escorregamentos

possuem

diferentes

fatores

condicionantes e de que a Chapada do Araripe, apresenta diversos cenários
topográficos, este trabalho tem como objetivo avaliar o papel dos parâmetros
topográficos (declividade, hipsometria e orientação das encostas) para previsão de
escorregamentos na borda oriental da chapada do Araripe.

MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo compreende a borda oriental da Chapada do Araripe, localizada
no município do Crato - CE (Figura 1 e 2), constitui-se num planalto sedimentar que
por sua altitude média de 900 m, configurando-se como uma zona de exceção
climática (MORALES e ASSINE, 2015).
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Figura 1: Área de estudo. Fonte: Bispo, et al. (2018).

Figura 2: Cobertura aerofotagramétrica da área de estudo. Fonte: Autores (2019).
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Para a realização desta pesquisa utilizou-se o sofware ArcGIS na extensão do
ArcMap versão 10.5 (Licença do Laboratório de Geotecnologias Aplicadas a
Geomorfologia de Encostas e Planícies - ENPLAGEO) para produção dos produtos
cartográficos. Os parâmetros topográficos foram obtidos por um Modelo Digital do
Terreno (MDT) com resolução de 12,5 m e escala de 1:50.000, tendo como base de
dados o satélite ALOS PALSAR Global Radar Imagery, disponibilizado gratuitamente.
Todos os mapas topográficos foram gerados numa rotina automatizada no ArcGIS,
dentro da caixa de ferramentas ArcToolbox /3D Analyst Tools/Raster Surface.
A descrição representativa das características físicas como as feições e
constituintes do relevo, desníveis, forma da encosta são uma das funções exercidas
pelos mapas topográficos, desta maneira, para obtenção dos resultados, foram gerados
materiais cartográficos de hipsometria, declividade e aspecto da área, identificando em
cada um deles a distruibuição e concentração de suas classes.
O mapa de declividade foi classificado de acordo com a Lei Lehmann (Lei
Federal n.6.766/79, que divide a declividade em três classes: 0-9,6°; 9,6-16,7; 16,8>. O
mapa de orientação das encostas (aspecto) foi classificado de acordo com as direções da
rosa-dos-ventos (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) para as quais as encostas estão
voltadas. Por fim, o mapa hipsométrico foi classificado de acordo com as altitudes,
máximas e mínimas.
Ao finalizar a construção dos mapas, todos foram sobrepostos a um inventário
de cicatrizes de escorregamentos (elaborados a partir de imagens de satélite, disponível
no Google Earth Pro) buscando encontrar as regiões que agrupam o maior número
destas feições, calculados a partir dos índices: Frequência de Distribuição (FD), a
quantidade de pixels existente em cada classe, e, Concentração de Cicatrizes (CC), ou
seja, a quantidade de pixels inserida dentro das cicatrizes de escorregamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir dos mapas topográficos gerados, conseguiu-se realizar uma boa
avaliação dos condicionantes topográficos na borda oriental da Chapada do Araripe que
colaboram para o acionamento de processos de escorregamentos que afetam a região. A
partir do inventário de cicatrizes de escorregamentos, identificou-se 32 cicatrizes, estas
estão sobrepostas em cada um dos mapas topográficos analisando exibindo as zonas de
concentração dos escorregamentos.
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Para o parâmetro declividade constou-se que a área estudada apresenta uma
escarpa de alta declividade no perímetro de borda (Figura 3) embora seja de
conhecimento que a declividade não seja o único deflagrador dos escorregamentos,
muitos pesquisadores já afirmaram que em áreas mais declivosas existe um
favorecimento a atuação de processos de escorregamentos (IPT, 1991; SELBY, 1993;
LISTO, 2011; GUERRA et al., 2017).
Foi perceptível, na avaliação da FD das classes, que as cicatrizes de
escorregamentos têm ligação direta com o parâmetro topográfico de declividade. A
maior parte da borda estudada, 74,5% do terreno, está na menor declividade (0-9,6°), e
nela, encontra-se 6% da CC, expondo assim, a existência de uma zona preferencial para
os escorregamentos, e que primordialmente, não está ligada a extensão da área, mas
sim, com o grau de inclinação do terreno. Desta forma, a menor concentração de
cicatrizes, 6% delas, acha-se na maior frequência 74,5%, sendo ela, a menor
obliquidade 0-9,6°.
A necessidade da comparação para obtenção de resultados, é plausível na
metodologia utilizada, pois como na concentração de cicatrizes anterior, 6% das feições
de escorregamentos estão localizadas na declividade 9,6-16,7°, em contrapartida, a área
é menor, compreendendo 17,3% da declividade da borda oriental. Reenterrando, a
declividade com um agente deflagrador aos escorregamentos, pois em 91,8% da área (a
junção da FD das declividades 0-9,6° e 9,6-16,7°) estão localizadas menos de 4 das 32
feições mapeadas.
Analisando o mapa de declividade, pode-se constar que 87,8% das cicatrizes
estão na maior obliquidade (16,8°>), zona que representa apenas 8,2% de borda oriental
da Chapada do Araripe. Após a análise comparativa dos das frequências de distribuição,
percebe-se que não há proporcionalidade nas FD e CC, pelo contrário, eles mostraramse ser inversamente proporcionais, pois a região de menor frequência de distribuição
tem a maior concentração de cicatrizes. Resultados semelhantes foram obtidos por Listo
e Vieira (2010), ao mapearem as áreas de risco a escorregamentos na bacia do Limoeiro,
Alto Aricanduva, São Paulo.
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Figura 3: Declividade da área estudada
Fonte: Autores (2019)
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Figura 4: Frequência de distribuição das classes (FD) e Concentração de Cicatrizes (CC) no
mapa de declividade.

Concernente ao parâmetro de altimetria, afirma-se que a chapada do Araripe é
um típico topo tabular que sua cimeira, encontra-se a 891- 955m de altitude. Com
nítidas quebras de patamar (Figura 5) dentro das altitudes, que saem de 406m e chegam
a 955m, mais que dobrando o valor da elevação inicial até a superior. De maneira geral,
a hipsometria da borda oriental é bem distribuída, não tendo bruta discrepância na sua
distribuição, sendo a diferença entre a menor (16,5%) e maior (24,6%) frequência de
apenas 8,1%.
Dentro de 39,8% da área não foi encontrada nenhuma das 32 cicatrizes
mapeadas, referindo-se estes locais as duas menores hipsometrias, 406-551m (22,2% da
FD) e 552- 656m, (17,6% da FD). A altimetria intermediária de 657-780m concentra
3,0% das cicatrizes, com a frequência de distribuição de 16,5%. Como exposto na
declividade, os condicionantes geomorfológicos influenciam na deflagração do
escorregamento, sendo a quantidade de feições menores nas zonas mais baixa
hipsometricamente.
Em contrapartida, existe uma evidente concentração das cicatrizes nas maiores
altitudes, especialmente entre os 781 a 955m. Aproximadamente 15 cicatrizes estão
localizadas entre a altitude de 781-890m, sendo 48,4%, o mesmo valor repete-se na
hipsometria de 891-955m, as duas últimas classes são expostas na figura 6, e significam
em somatório, 43,7% das subcategorias dos mapas, encontrando-se nelas mais de 96%
dos escorregamentos, isto dispõe aproximadamente 30, das 32 cicatrizes mapeadas.
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Figura 5: Hipsometria da área estudada
Fonte: Autores (2019)
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Figura 6: Frequência de distribuição das classes (FD) e Concentração de Cicatrizes (CC) no
mapa Hipsometrico.

A partir do mapa de orientação de encosta, é possível, situar as regiões de
ocorrência de cada cicatriz, compilando os parâmetros anteriores de declividade e
hipsometria,

e

assim,

mapeando

as maiores

e

menores

suscetibilidade

a

escorregamentos da borda oriental da Chapada. Respectivamente em regiões e
frequência de distribuição, as áreas planas 5,3%, Sul 5,8 % e Sudoeste 4,7%, não
possuindo elas, nenhuma concentração de cicatriz.
As direções Sudeste e Noroeste, ambas têm a mesma concentração de cicatrizes
3,2% e sua frequência de distribuição são muito próximas, sendo 12,6% no SE e 12,9%
NE. As orientações Norte e Nordeste não possuem muita disparidade em relação a
distribuição das classes e concentração de cicatrizes, sendo ao N sua área de 16,8% FD
e 15,1% CC e NE 19,6% FD e 21,1% CC.
Assim, como o esperado e mantendo o padrão das análises dos materiais
cartográficos anteriores, existe majoritariedade de uma classe em comparação as outras,
onde o número de cicatrizes nela é maior expressado por seus favoráveis
condicionantes, e neste caso, o tamanho da classe na área de estudo não determina a
quantidade de escorregamentos, pois, de maneira geral, os agentes deflagradores a
escorregamentos (declividade, hipsometria, ausência de cobertura vegetal, material
pedológico, entre outros) podem ser encontrados em uma pequena ou grande área do
terreno. 51,4 % das cicatrizes estão concentradas ao leste da orientação, ou seja,
aproximadamente 16 cicatrizes, orientação que ocupa 15,9% da área de estudo.
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Figura 7: Orientação das encostas da área estudada
Fonte: Autores (2019)
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Figura 8: Frequência de distribuição das classes (FD) e Concentração de Cicatrizes (CC)
no mapa de aspecto.
Fonte: Autores (2019)

Pela análise dos parâmetros topográficos utilizados nesta pesquisa pode-se
perceber que as regiões onde concentra-se os escorregamentos, tanto presente, quanto
pretéritos, estão distribuídas em vastas áreas da porção leste da Chapada do Araripe,
suscetibilizando pontos específicos das ocorrências de feições. Em contrapartida, assim
como houveram concentrações de feições, existiram regiões que não contabilizaram
nenhuma destas 32 cicatrizes mapeadas, sendo eles os setores sul, sudoeste e áreas
planas dos mapas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo como objetivo a identificação das zonas de maiores ocorrências das
cicatrizes de escorregamentos, pode-se constar que a maior parte das cicatrizes est ão
localizadas nas maiores altitudes e incliç ão do terreno, sendo que aproximadamente
96% delas encontram-se nas duas maiores altitudes dispostas na área, e 87,8% das
mesmas localizam-se na declividade de 16,8°>.
Em contrapartida, a partir da análise do mapa de aspecto, foi perceptivel, que os
setores planos, sul e sudoeste do mapa não contabilizaram nenhuma destas 32 cicatrizes
mapeadas. Portanto, compreende-se, que há concentração das cicatrizes, e elas estão
respectivamente localizadas nas regiões, Leste, Nordeste e Norte, onde os parâmetros
topográficos apresentam maiores altitudes e inclinação.
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Resumo
Este trabalho busca refletir acerca da importância da Cartografia Social para complementação do
georreferenciamento, a partir de informações tangentes às relações territoriais que constituem o espaço
geográfico. Para isso, propõe-se uma discussão norteada a partir dos resultados de uma oficina realizada
no projeto de extensão denominado “UFPE no Meu Quintal”, vinculado à Universidade Federal de
Pernambuco. Afinal, quem mais especializado para mapear determinada região, do que quem nela vive? É
adotando este questionamento enquanto problemática norteadora que esta pesquisa visa promover, para
além de uma socialização de resultados da experiência vivida na oficina, o levantamento de questões que
nos possibilite vislumbrar que os polos entre cartografia social e tradicional, não são opostos, mas,
complementares. A experiência vivida em Solidão, aqui destrinchada, desvelara a construção de mapas
sociais que valorizaram as diferentes acepções de mundo da população local, bem como o
empoderamento dos participantes, tendo como base a Cartografia Social.
Palavras-chave: Cartografia Social; Georreferenciamento; Oficina.

INTRODUÇÃO
Ao longo da história as sociedades se preocuparam em representar os espaços
que as rodeavam de forma a subsidiar formas de intervenção na natureza. Nesse sentido,
a Cartografia enquanto ciência se moldou (e se molda) às diversas intencionalidades de
quem produz os mapas e as cartas, principalmente àquelas econômicas. Assim, surge a
problemática da representação do território enquanto processo vertical e segregador, na
medida em que os fenômenos socioeconômicos são constituídos por concepções
espaciais puramente técnicas, nas quais a participação da sociedade local assume um
lugar periférico de construção.
As Geotecnologias assumem um papel primordial no processo de reconstrução
de alguns aspectos da ciência cartográfica ao considerarmos o caráter cultural da gênese
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dessa tecnologia, pois é criada e recriada a partir da relação das intencionalidades
humanas com a natureza (LÉVY, 1999). Dessa forma devem ser propostas outras
estratégias de apropriação das plataformas técnicas que constituem as Geotecnologias,
norteadas pelas relações horizontais de um território permeado por relações de poder e
por conflitos que, muitas vezes, escapam às representações cartográficas.
Considerando tal contexto, a Cartografia Social surge como possibilidade de
reformulação metodológica para a coleta dos dados que serão espacialmente
referenciados e provenientes das concepções e das representações de mundo das
comunidades locais que constituem determinado território. Por outro lado, se trata de
um processo heterogêneo e dialético, pois lida com diferentes sujeitos situados num
espaço e portadores de territorialidades que influenciam as representações cartográficas.
Além disso, há a questão da distância existente entre os Sistemas de Informação
Geográfica (SIG) e os sujeitos comunitários (ACSELRAD; COLI, 2008), sendo
necessárias outras abordagens cartográficas (GIRARD, 2011).
O presente trabalho busca refletir acerca da importância da Cartografia Social
para complementação do georreferenciamento a partir de informações tangentes às
relações territoriais que constituem o espaço geográfico. Para isso, propõe-se uma
discussão norteada a partir dos resultados de uma oficina realizada no projeto de
extensão denominado “UFPE no Meu Quintal”, vinculado à Universidade Federal de
Pernambuco. Na oficina foi desenvolvida uma socialização a respeito de questões
sociais que permeiam os habitantes do município de Solidão, onde foram construídos
mapas sociais que valorizaram as diferentes acepções de mundo e precederam do e no
processo de empoderamento dos participantes, tendo como base a Cartografia Social.
Uma vez que a relação entre Cartografia e as Geotecnologias se constitui de
forma interdisciplinar (D’ALGE, 2009), algumas proposições foram delineadas a partir
dos registros cartográficos dos participantes das oficinas, das experiências relatadas
pelos mesmos e do processo de coleta de dados que compõem o processo de
georreferenciamento (ROSA, 2005). Nesse sentido, o presente trabalho é um esforço de
desmistificação da relação fragmentada entre a cultura e as tecnologias na construção
das representações de uma Geografia idiográfica atenta aos fenômenos territoriais
individuais.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A discussão aqui proposta se baseou em levantamento bibliográfico referentes
às definições, metodologias e problemáticas da Cartografia Social (ACSELRAD; COLI,
2008; GIRARD, 2011; HARLEY, 2009; NETO; SILVA; COSTA, 2016), articuladas
aos pressupostos e ao arcabouço teórico das Geotecnologias (ROSA, 2005). Foram
adicionados outros elementos ao debate, como o registro da oficina com seus objetivos
e descrição das atividades desenvolvidas, além dos mapas produzidos pelos
participantes. Uma vez que a categoria da paisagem norteou o trabalho de mediação das
produções orais e cartográficas durante as oficinas, os participantes foram instigados a
considerar suas próprias percepções sobre o espaço geográfico.
Ademais, fez-se necessário uma breve análise de dados extraídos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) sobre o município de Solidão, onde
foram realizadas as oficinas. Tal investigação permitiu a elaboração de uma justificativa
para a composição do projeto a partir da problemática específica identificada no Sertão
do Pajeú, localizado no interior de Pernambuco. Cabe ressaltar que o desenvolvimento
das oficinas se deu a partir das concepções freirianas sobre o diálogo (FREIRE, 1983),
visto como instrumento de reflexão sobre os próprios contextos sociais dos sujeitos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A produção de mapas é, para além de cartográfica, estritamente geográfica. Isto
se deve, sobretudo, à necessidade de apreensão de determinado espaço, per si,
qualificadamente geográfico. Quanto a este, as relações sociais o fizeram e o refazem a
todo tempo, caracterizando a dinâmica social a que mapas detém perspectivas. Melhor
dizendo, às perspectivas e ambições de quem produz mapas. Justamente mediante a
representação destas apreensões do mundo, pondera-se que os mapas, quaisquer que
sejam, não estão livres de intencionalidades.
Na meada de quem produz estes artefatos culturais, as representações sempre
estarão “a seu favor”, ou seja, sempre serão postas de acordo com uma visão de mundo
carregada de signos e significados que atribuem valores a estas representações
cartográficas. Para Harley (2009, p. 2), “o papel particular dos mapas, como imagens
ligadas a contextos históricos precisos, quase não se sobressai do discurso geográfico no
qual eles estão inseridos”. Destarte, à mesma maneira que a produção dos mapas têm
intencionalidade, a dificuldade ao acesso também têm, o que evidencia que para além de
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uma caricatura da realidade, expressa em suas variadas formas de conhecimento, os
mapas também representam formas de poder (idem, 2009).
Por mais que haja uma intencionalidade a partir da produção dos mapas – e que
isto venha a reforçar a padronização de estereótipos, baseados no imaginário popular e
coletivo a partir do espaço representado, pouco se usufrui do que outrora é entendido
por democratização ao acesso (e à produção) destes. Assim sendo, a experiência
proporcionada pelo Projeto de Extensão UFPE No Meu Quintal, edição realizada no
município de Solidão, deu margem ao entendimento destas questões, uma vez que a
produção de mapas na oficina fora realizada pela população local.
Ao analisarmos o município de Solidão podemos perceber que o mesmo possui
considerável potencialidade paisagística, reflexo da sua inserção no domínio do
semiárido pernambucano. Com a maioria da população - cerca de 5.744 pessoas concentrada na parte rural do território (IBGE, 2010), a percepção da população acerca
do lugar onde vivem pode se encontrar vinculada a especificidades relativas ao
cotidiano, às formas como as pessoas se relacionam com o meio, dada suas
características físicas, estruturas sociais, políticas e econômicas.
Neste contexto, a proposição da cartografia social se desenhara justaposta à
racionalidade crítica; se dificilmente a população tem contato com mapas, e quando
tem, veem afigurados símbolos e representações que não lhes convém, por que não
incentivar a produção de mapas sociais? Não obstante, valores não deixaram de ser
atribuídos às representações cartográficas, conquanto, diferentemente de um mapa tido
como oficial, estes carregavam significados vividos, imbuídos de vontades de
transformação social.
A Cartografia Social (CS) é um ramo da ciência cartográfica responsável pela
construção de mapas e cartas através da participação das comunidades locais de um
determinado território, objetivando uma ação política de apropriação deste espaço
impregnado de relações de poder através do mapeamento. Dessa forma, a diversidade de
significados atribuída ao mundo é democratizada e posta em debate através de um
processo que busca diminuir as distâncias existentes entre o arcabouço tecnológico e os
sujeitos que efetivamente vivenciam os problemas sociais (ACSELRAD; COLI, 2008).
Enquanto uma tipologia de mapeamento participativo, a CS é objetivada
enquanto um instrumento de empoderamento. A partir da realização de ações que
contemplem cartografias sociais, o conhecimento geográfico, tanto quanto cartográfico,
reverbera-se às margens do vivido. Apesar de toda (des)construção impregnada a esta
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representação cartográfica, que se faz uma alternativa ao tradicionalismo, os paradigmas
estruturantes da ciência positivista dificultam sua consolidação e prosperidade. Desta
maneira,
Nós distinguimos assim a leitura dos mapas dos cânones da crítica
cartográfica tradicional e de seu rosário de oposições binárias entre mapas
“ verdadeiros e falsos ”, “ exatos e inexatos ”, “ objetivos e subjetivos ”,
“ literais e simbólicos ”, baseados na “ integridade científica ” ou marcados
por uma “ deformação ideológica ”. Os mapas nunca são imagens isentas de
juízo de valor e, salvo no sentido euclidiano mais estrito, eles não são por
eles mesmos nem verdadeiros nem falsos. Os mapas nunca são imagens
isentas de juízo de valor e, salvo no sentido euclidiano mais estrito, eles não
são por eles mesmos nem verdadeiros nem falsos. Pela seletividade de seu
conteúdo e por seus símbolos e estilos de representação, os mapas são um
meio de imaginar, articular e estruturar o mundo dos homens. (HARLEY,
2009, p. 2)

Nesse sentido, a oficina denominada “Mapeando Solidão: uma oficina de
Geografia e Fotografia” partiu do pressuposto de que os moradores do município de
Solidão são um dos agentes mais adequados para mapear o território em questão. Como
objetivo geral da oficina, se estabeleceu a construção de um mapa social de Solidão a
fim de valorizar as diferentes percepções empíricas da população. Os participantes
foram instigados a representar Solidão em suas escalas urbana e rural, relacionadas
também a dinâmica regional do Sertão do Pajeú, onde o município está inserido. Para a
elaboração dos mapas foi utilizada a cartografia de esboço (figuras 1, 2 e 3), definida
como
um método ligeiramente mais elaborado. Esboça-se um mapa com base na
observação ou memória. Não conta com medidas exatas, tais como escala
consistente ou referências geográficas. Normalmente envolve o desenho de
símbolos em folhas grandes de papel para representar as características da
paisagem. (ACSELRAD; COLI, p. 21, 2008)

Como desdobramento da proposta, a oficina promoveu, a partir da fotografia
tirada pelos participantes e das presentes em acervos online, a expressão e visibilidade
da população local acerca de seu(s) próprio(s) território(s). A partir dessa atividade,
buscou-se compreender a Cartografia Social como sendo uma representação espacial
participativa e mobilizadora que tem o potencial de transformação, a partir do
reconhecimento espacial. Por fim, e já com os mapas sociais construídos, foram
analisados o domínio morfoclimático (semiárido) e o bioma (caatinga) dentro de um
contexto social, cultural e ambiental a partir de debates sobre problemáticas locais.
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Figura 1: Cartografia de esboço realizada em Solidão – PE.

Figura 2: Cartografia de esboço realizada em Solidão – PE.
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Figura 3: Cartografia de esboço realizada em Solidão – PE.

As noções básicas de cartografia, representada pelos participantes da
oficina transgrediram o que Harley (2009) entendera por “integridade científica”. As
cartografias de esboço, apresentadas nas imagens, deixam em evidência a subjetividade
presente na cartografia social, tão válidas quanto as representações cartográficas
tradicionais. De maneira não excludente, puderam representar seus lugares, paisagens,
territórios. Eis a problemática trazida por este trabalho.
É neste sentido que a crítica construtiva ao georreferenciamento se
desenha. Muitos dos símbolos e significados expressos pelos participantes, agregariam
valor usual e interpretativo às representações cartográficas lidas enquanto oficiais. Por
isto se faz profundamente necessário que no processo de construção e confecção de
mapas, a população esteja presente, pois ninguém mais apto a representar dada
realidade, do que quem a vive cotidianamente.
A cartografia social experienciada no município de Solidão afasta-se da ideia de
representar determinado espaço de maneira não-vivida e, decerto, impositiva. Com
alguns de seus habitantes, contextualiza que cartografar uma área vai além de transferir
os conhecimentos técnicos da cartografia à população que protagonizará a ação social.
Ao contrário, reverbera que a técnica detém importância quanto à integralidade da
representação territorial (NETO; SILVA; COSTA, 2016), mesmo salientando que
algumas das cartografias de esboço preferiram não usufruir dos elementos
convencionais dos mapas (como legenda, escala, etc).
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Este fato evidencia que a CS não compactua com o ato de representar o espaço
de maneira isenta, ou ainda, dotado de intencionalidade mercadológica, ora, pois, de
maneira crítica, lúdica, fazendo jus à luta de quem vive a representação. “A utilização
das ferramentas e recursos técnicos nos processos de mapeamento participativo
contribuem para fornecer ao mapa a validade “cientifica” transformando-o em
documento detentor poder nas negociações com o Estado.” (NETO; SILVA; COSTA,
2016, p. 62).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento das atividades pôde-se perceber a intrísceca
relação entre as experiências espaciais dos participantes com o lugar onde vivem.
Aqui também surge a possibilidade de maior inserção das Geotecnologias
enquanto recurso para a sociedade local, tendo em vista que os mapas construídos
enfocaram a área urbana do território de Solidão, desconsiderando o entorno rural
onde a maioria da população reside. Nesse sentido, a construção de mapas
georreferenciados pra a área rural se mostra perminente, numa relação de troca e
diálogo com os saberes locais.
Ademais, reforça-se o caráter condicionante da tecnologia em questão
(LÉVY, 1999). Por mais que a Cartografia e as Geotecnologias, ao longo da
história, tenham servido aos interesses de elites sociais (SANTOS, 2016), novos
paradigmas científicos surgem e possibilitam a construção de uma sociedade mais
consciente de seu espaço. A Cartografia Social se insere num movimento de
estratégias que podem permitir uma maior apropriação do espaço geográfico por
aproximação das Geotecnologias, não esquecendo de que estamos lidando com
relações entre sujeitos e potenciais conflitos que daí resultam.
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Resumo
Ocorrências de escorregamentos são frequentes na Região Metropolitana do Recife, geralmente em áreas
de risco, onde existem aglomerados urbanos intensos. Nos períodos de alta pluviosidade, esses eventos
são intensificados, gerando perdas econômicas e sociais. Dentro deste contexto destaca-se o bairro de
Rurópolis, Ipojuca-Pe, caracterizado como um dos bairros com mais ocorrências no município, devido a
alta declividade e precariedade de ocupação. O objetivo principal foi mapear as áreas de risco a
escorregamentos do referido bairro. Para cunprir este objetivo, foi aplicada uma ficha de campo
desenvolvida pelo Ministério das Cidades e IPT (2004), na qual os setores de risco foram avaliados em
quatro graus de risco. Conforme os resultados obtidos neste trabalho, o bairro de Rurópolis apresentou
muitas áreas de risco alto e muito alto localizadas em áreas de declividade elevada e de curvaturas
convexas, cujas habitações são irregulares.
Palavras-chave: Escorregamentos, Áreas de risco, Ipojuca.

INTRODUÇÃO
O Brasil ainda apresenta altos índices de ocorrências de desastres naturais,
sobretudo em áreas urbanas densamente ocupadas, cuja configuração do espaço ocorreu,
em linhas gerais, de forma inadequada ao longo do processo histórico. Assim, muitos
ambientes suscetíveis para a ocupação, ou que, sofreram com pressões antropogênicas
desencadearam e potencializaram a ocorrência destes desastres, especialmente aqueles
ligados a movimentos de massa (ONU, 1993; FERNANDES et al.,2002; CARVALHO
et al., 2007, NETO e COSTA, 2014; PINTO et al., 2015).
Segundo levantamentos do Serviço Geológico do Brasil, aproximadamente 3
milhões de pessoas residem em áreas de risco no país (CPRM, 2016). De acordo com o
Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED, 2013), as moradias sem condições de
serem habitadas em razão da precariedade das construções ou com infraestrutura
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inadequada, correspondem a mais de 5 milhões de domicílios, dos quais mais de 4
milhões estão localizados em áreas urbanas.
Dentre os desastres naturais mais frequentes no Brasil, destacam-se as
inundações e os escorregamentos, ambos relacionados à configuração do espaço urbano
e a eventos pluviométricos mais prolongados, além de caractísticas intrínsecas
(geológicas, geomorfológicas e pedológicas) causando diversos prejuízos econômicos,
sociais e vítimas fatais. Assim, embora as inundações sejam mais frequentes no país,
são os escorregamentos os que causam um maior número de perdas humanas. Segundo
dados do Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo (Arquivo IPT)
entre os anos de 1998 a 2017, foram registrados cerca de mais de 3 mil óbitos devido a
escorregamentos em todo o país (Figura 1).

Figura 1: Registros de vítimas por escorregamentos no Brasil de 1988 a 2017.
Fonte: Banco de Dados IPT (2017).

Segundo IPT (2009), os municípios mais suscetíveis e vulneráveis a
escorregamentos no Brasil estão localizados nos Estados de São Paulo; Rio de Janeiro;
Minas Gerais; Santa Catarina; Pernambuco; Alagoas; Bahia e Espírito Santo,
principalmente, devido suas características geomorfológicas e pluviométricas. No
Nordeste brasileiro, o estado de Pernambuco se destaca pelos maiores índices de
109

escorregamentos, considerando que há 48 mil moradias em locais de risco, onde vivem
cerca de 193 mil pessoas (CPRM, 2016), sobretudo na Região Metropolitana do Recife
e na Zona da Mata do estado (Figura 2).
Nesse contexto, destaca-se o município de Ipojuca, localizado no litoral sul
Pernambucano em função de diversas ocorrências de escorregamentos em áreas de
risco, precariamente ocupadas. O bairro de Rurópolis enquadra-se nesse cenário (Figura
3) no contexto de Ipojuca, por ser considerado pela Defesa Civil, um dos que
apresentam mais riscos a escorregamentos. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa
foi mapear as áreas de risco a escorregamentos no bairro de Rurópolis, Ipojuca-PE.

Figura 2: Mapa de registros de movimentos de massa em Pernambuco de 1991 a 2012, com destaque
para a Região Metropolitana do Recife (RMR). Fonte: CEPED (2013).
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Figura 3: (A) Localização da área de estudo com destaque ao bairro de Rurípolis (vermelho), (B) Áreas
de risco no bairro de Rurópolis (Ipojuca- PE) em encostas declivosas.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O mapeamento de áreas de risco foi iniciado a partir da definição de setores de
risco no bairro de Rurópolis, área piloto desta pesquisa. Para a pré-setorização deste
recorte escalar foram considerados os parâmetros de acordo com a metodologia
proposta pelo Ministério das Cidades e Instituto de Pesquisa Tecnológicas – IPT (2007),
por meio do levantamento do histórico de escorregamentos e pela classificação de risco
pretérita disponibilizada pela Defesa Civil do município de Ipojuca. Foram também
considerados demais critérios, tais como trabalhos de campo, possibilitando reconhecer
as áreas mais críticas do bairro de Rurópolis, em conjunto aos parâmetros de
declividade do terreno e padrão de arruamento.
Para a avaliação do grau de risco, o bairro foi dividido em 14 setores. Essa
subdivisão permitiu uma avaliação mais precisa sobre a suscetibilidade e a definição do
grau de risco. Após a delimitação dos setores de risco foi aplicada uma ficha de campo
desenvolvida pelo Ministério das Cidades e IPT (2004), cujo objetivo foi classificar o
grau de risco em uma escala que varia de R1: Baixo; R2: Médio; R3: Alto a R4:Muito
Alto, com base nos critérios estabelecidos conforme o Quadro 1. Ao total, foram
aplicadas14 fichas durante os trabalhos de campo.
A ficha busca por meio de visitas técnicas cadastrar os condicionantes naturais,
antrópicos, os níveis de vulnerabilidade e de perigo e as evidências de movimentação a
escorregamentos. É constituída por alguns passos que possibilitam a análise mais
detalhada, como por exemplo, o ângulo da encosta, a forma da encosta, o tipo de corte e
a orientação em relação as residências, o tipo de saneamento básico do local, os tipos de
vegetações, os sinais de movimentação das residências, como rachaduras e outros
processos que podem ocorrer no recorte de estudo, os tipos de moradias quanto ao seu
padrão construtivo, a consolidação urbana da área, o histórico de ocorrências e, por fim,
o grau de risco considerando todos os fatores supracitado.
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Quadro 1- Critérios para a determinação dos graus de risco a escorregamentos
Grau de Probabilidade

Descrição
1. os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de
terreno, etc.)e o nível de intervenção no setor são de baixa ou nenhuma
potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e
solapamentos.

R1

2. não se observa(m) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade. Não há indícios

Baixo ou sem risco

de desenvolvimento de processos de instabilizarão de encostas e de margens de
drenagens.
3. mantidas as condições existentes não se espera a ocorrência de eventos
destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal.
1. os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de
terreno, etc.)e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para
o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos.
2. observa-se a presença de algum(s) sinal/feição/evidência(s)de instabilidade
(encostas e margens de drenagens), porém incipiente(s). Processo de

R2
Médio

instabilizarão em estágio inicial de desenvolvimento.
3. mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de
eventos de strutivos durante episódios de chuvas intensas e prolonga das, no
período compreendido por uma estão chuvosa.
1. os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de
terreno, etc.)e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o
desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos.
2. observa-se a presença de significativo(s) sinal/feição/ evidência(s) de

R3

instabilidade (trincas no solo, de graus de abatimento em taludes, etc.).

Alto

Processo de instabilizarão em pleno desenvolvimento, ainda sendo possível
monitorar a evolução do processo.
3. mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de
eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas,
1. os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de
terreno, etc.)e o nível de intervenção no setor são de muito alta potencialidade
para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos.
2. os sinais/feições/evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de
abatimento em taludes, trincas em moradia sou em muros de contenção, árvores
ou postes inclinados, cicatrizes de deslizamento, feições erosivas, proximidade
da moradia em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão

R4

presentes em grande número ou magnitude. Processo de instabilizarão em

Muito Alto

avançado estágio de desenvolvimento. É a condição mais crítica, sendo
impossível monitorar a evolução do processo, da dos eu elevado estágio de
desenvolvimento.
3. mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos
destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no
compreendido por uma estação chuvosa.

Fonte: Ministério das Cidades e IPT (2007).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram mapeadas 14 áreas de risco a escorregamentos no recorte estudado do
bairro de Rurópolis (Figura 4). Tais áreas apresentam, em linhas gerais, assentamentos
precários sem infraestrutura adequada para ocupação e estão situados em relevos muito
dissecados e colinosos (Figura 5).
Destes setores, 3 foram classificados como R3 (risco alto) e 11 como risco R4
(muito alto). Não foram, portanto, mapeados setores de risco R1 e R2 devido à intensa
precariedade e risco das ocupações do bairro. A contagem de moradias foi prejudicada
devido a dificuldade de acesso em algumas áreas, em função do grau de periculosidade.

Figura 4: Mapa de áreas de risco do bairro de Rurópolis.
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Figura 5: Situação das áreas de risco de Rurópolis, na qual se observam diversas
moradias muito próximas a base e ao topo das encostas, desprovidas de infraestrutura
básica.
Setores de risco R3
Esses setores foram caracterizados pelo alto grau de risco a escorregamentos, nos
quais foram encontrados inúmeros processos que intensificam o grau de risco.Dessa
forma, há muitas rachaduras/trincas nas moradias, encostas declivosas com águas
servidas, canalização de esgoto precária, lançamentos de resíduos diretamente na
encosta, assim como o cultivo de vegetação irregular (Figura 6).

Figura 6: Setor de risco R3 com moradias muito próximas ao topo e à base da encosta.
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Setores de risco R4
Estes setores apresentaram alto grau de risco a escorregamentos, cujas
declividades são muito elevadas. Grande parte destes setores apresentou cortes na
encosta próxima as moradias, rachaduras/trincas, evidências de movimentos de massa,
que deslizaram algumas casas nos períodos com maior pluvisodade, água servida,
entulhos, culturas inadequadas (ex. bananeiras), excesso de autoconstruções (Figura 7),
entre outros.

Figura 7: Excesso de autocontruções desprovidos de laudos técnicos.

É importante destacar que o bairro de Rurópolis já havia passado por um
mapeamento de áreas de risco pretérito realizado em 2014 por HENRIQUE (2014).
Realizando-se uma análise comparativa entre os dois mapeamentos (2014 e 2018),
observa-se que após 4 anos houve uma evolução do uso e ocupação da terra, com
expansão do número de moradias; evidenciando a ausência de planejamento urbano, de
fiscalização e de medidas de melhorias. Assim, com tal acréscimo, houve um aumento
no grau de risco dos setores (em 2014 parte dos setores foi classificado como médio e
em 2018 como alto ou muito alto), devido, sobretudo, novas pressões antropogênicas
que evidenciaram o descontrole da ocupação neste intervalo de tempo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo os resultados obtidos neste trabalho, o bairro de Rurópolis apresentou
diversas áreas de risco alto e muito alto localizadas em encostas de declividade elevada
e de curvaturas, em geral, convexas, cujas habitações são irregulares.
A aplicação de ficha de campo possibilitou um maior detalhamento e uma
melhor precisão para a compreensão do grau de risco dos setores, sendo uma
metodologia consagrada em muitos outros estados brasileiros. Assim, as metodologias
aplicadas para este trabalho trouxeram resultados satisfatórios para a compreensão dos
fatores que motivaram processos de escorregamentos no bairro. Dessa forma, os
objetivos deste trabalho foram cumpridos.
Quanto aos paramentos antrópicos, são nítidas as evidências de que as alterações
antropogênicas sofridas estão inteiramente ligadas aos episódios de escorregamentos.
Há uma ocorrência elevada de áreas com solo exposto, plantações inadequadas, além de
resíduos sólidos lançados diretamente nas encostas. Além disso, houve um
desmatamento considerável na área, que contribuiu de forma elevada para a exposição
do solo, aumentando o escoamento superficial e a ocorrência de processos erosivos. Da
mesma forma, a existência de vegetação de culturas inadequadas (ex. bananeira) gera
pontos de instabilidades e, assim, potencializa escorregamentos.
Em campo, foram observadas medidas de contenção de encostas temporárias
(ex. lonas), entretanto é necessário o uso de medidas mais duradouras, tais como, muros
de arrimo, retaludamentos, entre outras; além de obras de reurbanização, remoção de
moradias e educação ambiental, uma vez que as ocorrências de escorregamentos são
frequentes no bairro.
Os resultados obtidos nesta pesquisa podem contribuir para o futuro
planejamento do bairro, cabendo aos órgãos públicos aplicarem ações mitigatórias de
prevenção aos processos e reparação dos danos causados; a retirada da população das
áreas mais críticas e a conscientização da população para a prevenção dos processos;
além da correta fiscalização quanto à legislação de uso da terra.
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Resumo
O presente trabalho segue a metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process) para mapeamento de áreas
de risco de inundação utilizando cenas de radar da missão SRTM, para determinação das características
morfométricas do município de limoeiro localizado na Mesorregião do Agreste Pernambucano. A
modelagem digital será realizada no módulo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) do software
ArcGIS - ESRI GIS and Mapping Software. Para verificar a consistência dos pesos estatísticos calculados,
será verificada a razão de consistência (RC = IC/IR), sendo este parâmetro menor que 0,10 para validação
do modelo, em que RC corresponde à razão de consistência, IR corresponde ao índice aleatório e IC ao
índice de consistência. Assim utilizando-se de pesos estatísticos para a elaboração do mapa de risco de
inundação da Bacia de acordo com o método estatístico AHP que consiste na categorização do problema
em níveis hierárquicos lineares de importância em relação a cada fator ambiental pré-definidos.
Palavras-chave: SIG, Geotecnologias, Meio Ambiente, Morfometria, Hidrologia.

INTRODUÇÃO
O desmatamento de nascentes e matas ciliares, assoreamento de rios,
impermeabilização urbana, drenagem inadequada, e precipitações muito intensas
extrapolam a capacidade de rios, gerando inundações (TUCCI, 1993). Em muitas
regiões do planeta, os eventos de inundação são agora mais frequentes e intensos por
causa da mudança climática e do uso indevido da terra, resultando em riscos para a
população. Contudo, os procedimentos para determinar com precisão as áreas de risco
em regiões influenciadas por usos ainda são ineficientes. Nas bacias rurais, usos
inadequados ocorrem quando os usos reais se desviam capacidade de terra, e são
denominados conflitos ambientais de uso da terra (CALDAS et al. 2018).
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A inundação é o transbordamento das águas de um canal de drenagem, atingindo
as áreas marginais (planície de inundação ou área de várzea). O que difere de enchente
ou cheia que é o aumento temporário do nível d’água no canal de drenagem devido ao
aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém sem transbordamento. As
áreas alagadas referem-se ao acúmulo de águas por problemas de drenagem do solo
(CALDAS, 2015).
Com o avanço tecnológico e da busca da modernização administrativa, a
utilidade do geoprocessamento como ferramenta na gestão pública não pode mais ser
contestada (DAVIS JR, 2002). O geoprocessamento surgiu no final do século XX, como
uma ferramenta de alta tecnologia e inovação para interpretações relacionadas ao
espaço. É um conjunto de técnicas que permite realizar análises espaciais, manipular e
gerenciar informações espaciais georreferenciadas com uma agilidade e precisão, que
até antes de seu surgimento, eram inimagináveis (MEDEIROS; PIRES, 1998).
Para Moura (2003), a análise ambiental na gestão pública, além de complexa, é
um problema notadamente espacial. Daí o emprego do geoprocessamento como
instrumento auxiliar aos gestores para aquisição, manipulação, armazenamento,
combinação, análise e recuperação de informações importantes que direcionam à
tomada de decisões. O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma ferramenta
poderosa e deve ser encarada como atividade estratégica e rotineira para o processo
administrativo (CÂMARA; MEDEIROS, 1998). No Brasil, poucas são as prefeituras
que utilizam as técnicas de geoprocessamento há mais de uma década (DAVIS JR,
2002).
As informações geradas, a partir de mapas temáticos obtidos por técnicas de
geoprocessamento para o ordenamento do território são inúmeras, tais como: formações
básicas do relevo, hidrografia, características geológicas, geomorfológicas, declividades
ou áreas de ocorrências de doenças e área de expansão urbana, análise de infraestrutura,
informações socioeconômicas, plano diretor, lei de uso e ocupação do solo,
zoneamento, análises de interesses ambientais (CAMÂRA et al. 1996).
O trabalho tem o objetivo de identificar as possíveis áreas de inundação do
município de Limoeiro através de dados cenas de imagens de radar SRTM (Shuttle
Radar Topography Mission), resolução espacial de 30 m, DATUM WGS84. As
imagens estão disponíveis gratuitamente nos sites da Empresa Brasileira de Pesquisas
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Agropecuárias (EMBRAPA, 2005) e do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais
(INPE).

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de Estudo
O estudo foi realizado no município de Limoeiro, que está localizado na
mesorregião Agreste e na Microrregião Médio Capibaribe do Estado de Pernambuco,
limitando-se a norte com Vicência, a sul com Passira e Feira Nova, a leste com Carpina,
Lagoa do Carro e Feira Nova, e a oeste com Salgadinho, João Alfredo e Bom Jardim. A
área municipal ocupa 276,3km² e representa 0.28% do Estado de Pernambuco. Está
inserido nas Folhas SUDENE de Limoeiro Surubim na escala 1:100.000. A sede do
município tem uma altitude aproximada de 138m e coordenadas geográficas de 07º 52’
e 19” de latitude sul e 35º 27’ 01” de longitude oeste, distando 90,9km da capital, cujo
acesso é feito pela BR-408, e PE-090/005 (CPRM, 2005)
O município está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema,
formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros.
Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte. O
relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com
respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de média
para alta (CRPM, 2005).

Figura 10: Enfoque do município de Limoeiro.
Fonte: O autor.
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Limoeiro encontra-se inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio
Capibaribe. Seus principais tributários são os rios Capibaribe, Orobó, Cotunguba e
Tracunhaém e os riachos: Marajó, Meu refúgio, Gabioá, das Areias, Ladeira Vermelha,
da Mangueira, da Praça, Montado e da Serra. Os principais corpos de acumulação são: a
Lagoa do Ouro e os açudes: Boa Viagem, Salgado, Três Lagoas, do Mari e Lasinha.
Todos os cursos d’ água no município têm regime de fluxo intermitente e o padrão de
drenagem é o dendrítico (CPRM, 2005).
Mapas Temáticos
A modelagem digital será realizada no software ArcGIS da ESRI GIS and
Mapping Software, licenciado para o laboratório de Geotecnologias do Departamento de
Tecnologia Rural da UFRPE. Será executada uma rotina no módulo Catalog do ArcGIS,
para criação de uma plataforma de armazenamento e organização dos dados.
A extensão para modelagem, programa SWAT (Soil and Water Assessment Tool)
desenvolvido pelo Blackland Research Center da Texas Agricultural Station e USDA
Agricultural Research Service. Os mapas dos fatores ambientais, altitude, classes de
declividade, uso e ocupação do solo, serão obtidos do mosaico SRTM e pelo
processamento em plataforma ArcMap. Posteriormente, serão reclassificados em
classes, as quais receberão valores que variam em uma escala de zero a dez, referentes
ao grau de susceptibilidade à inundação e determinação dos pesos estatísticos do
modelo para cada fator ambiental envolvido sendo hierarquizados utilizando o método
de AHP (Analytic Hierarchy Process) proposto por Saaty (1977, 2008).
Para verificar a consistência dos pesos estatísticos calculados, será verificada a
razão de consistência (Equação 1), a qual deve ser menor que 0,10 para que o modelo
seja aceitável.
𝐼𝐶

𝑅𝐶 = 𝐼𝑅

(Equação 1)

Em que RC é a razão de consistência, IR é o índice aleatório e IC é o índice de
consistência.
Validado os pesos estatísticos, para a elaboração do mapa de risco de inundação,
utilizar-se-á o modelo matemático abaixo (Equação 2).
(Equação 2)
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Risco de inundação = (0,5650 x Altitude) + (0,2622 x Uso do solo) + (0,1175 x
Declividade) + (0,0553 x Classe de solo)
Todos os mapas gerados em rotina computacional realizada no módulo ArcMap
do ArcGIS, serão reclassificados em classes, às quais serão atribuídos coeficientes de
contribuição de acordo com sua importância para o risco de inundação, na escala de 1 a
10, do menor para o maior risco.
O critério adotado para a geração do mapa de risco de inundação seguirá a
distribuição de todos os coeficientes e, posteriormente dos pesos, para cada fator
ambiental, será definido a partir da importância de cada fator, sendo esta obtida em
levantamentos bibliográficos e em debates com uma equipe multidisciplinar, composta
por Engenheiros Agrônomos, Agrícolas, Ambientais e Florestais, Biólogos, Advogados
e Geógrafos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com o intuito de se obter a visualização de toda área de estudo, foram gerados
quatro mapas: o mapa de uso e ocupação do solo, da altimetria, de classes de solo e o da
declividade do município.
Na Figura 2A evidencia-se o mapa com as classes de declividades preconizadas
pela Embrapa solos, onde há uma predominância das classes 8 à 20% (Ondulado) e da
classe 20 à 45% (Forte Ondulado), havendo uma presença de áreas com declividade
acima de 75%.

Figura 2: Mapa de classes de declividade (A) e mapa de altitude (B).
Fonte: O autor
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A Figura 2B descreve a altimetria do município, apresentando altitude mínima
de 93 metros acima do nível médio dos mares, ocorrendo uma predominância das
menores altitudes, entre 93 m à 174 m.
Através do site do IBGE foi possível obter os mapas de uso e ocupação do solo
(Figura 3A), mapa de classes do solo (Figura 3B).

Figura 3: Mapa (A) de uso e ocupação do solo e mapa de classes de solo (B)
Fonte: IBGE, geociências.

Os mapas dos fatores ambientais foram reclassificados em classes, as quais
foram atribuídos valores que variaram em uma escala de zero a dez, referentes ao grau
de susceptibilidade à inundação, conforme Tabela 1.
Susceptibilidade à inundação
 Menos susceptível
 Mais susceptível
Tabela 1 - Classes de susceptibilidade à inundação.
Fonte: Saaty (1977).

Grau
0
10

Após a reclassificação e concessão dos valores referentes ao grau de
susceptibilidade, procedeu-se a determinação dos pesos estatísticos do modelo para cada
fator ambiental envolvido. Para a representação do risco de inundação, para as
condições do município de Batatais, os fatores foram hierarquizados utilizando o
método de AHP (Analytic Hierarchy Process) proposto por Saaty (1977, 2008), que
consiste na categorização do problema em níveis hierárquicos lineares de importância
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em relação a cada fator ambientais pré-definidos. A fase de escolha dos valores, com
base na escala de comparadores, foi considerada um dos momentos mais importantes do
processo de construção do mapa de risco de inundação. O grau de cada fator (Tabela 2)
foi definido a partir da importância de cada fator, sendo esta obtida em levantamentos
bibliográficos e em debates com uma equipe multidisciplinar.
Tabela 2 - Fatores, grau de susceptibilidade às classes e pesos para determinar o risco de inundação.
Fator: Altitude
Classes (m)
Grau de susceptibilidade
Peso do fator
093 – 134
10
134 – 175
9
175 – 216
8
216 – 257
7
7
257 – 299
6
299 – 340
5
340 – 381
4
381 – 422
3
Fator: Uso do solo
Classes
Grau de susceptibilidade
Peso do fator
Corpos Hídricos
10
Agropecuária
8
5
Área Urbana
7
Floresta Secundária
2
Floresta Primária
1
Fator: Declividade
Classes (%)
Grau de susceptibilidade
Peso do fator
0–3
9
3–8
8
8 – 20
7
3
20 – 45
5
45 – 75
2
> 75
1
Fator: Classe de solo
Classes
Grau de susceptibilidade
Peso do fator
Planossolo
10
Luvissolo
8
1
Nitossolo
4
Argiloso
2

Validado os pesos estatísticos, para a elaboração do mapa de risco de inundação
para o município de Limoeiro, utilizou-se o modelo matemático abaixo (Equação 3).
Risco de inundação = (0,5650 x Altitude) + (0,2622 x Uso do solo) + (0,1175 x
Declividade) + (0,0553 x Classe de solo)
(Equação 3)
Com o auxílio da ferramenta “raster calculator” do módulo ArcMAP do
software ArcGIS, operou-se a álgebra de mapas tendo como base os mapas dos fatores
ambientais e seus respectivos pesos estatísticos.
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No mapa de risco de inundação observam-se as áreas de risco para o município
de Limoeiro - PE, em cinco níveis de susceptibilidade (Figura 4).

Figura 4: Mapa de risco de inundação
Fonte: O Autor

As áreas com maiores riscos de inundação localizam-se no centro e sudeste do
município, contemplando a área urbana. Destacam-se também áreas do município com
risco alto, que margeiam corpos hídricos. As áreas que apresentam risco altíssimo e alto
de inundação estão, em sua maioria, sobre as áreas de relevo plano a suave ondulado. A
menor declividade confere às áreas diminuição da capacidade de escoamento da água
por consequência do maior tempo de retenção e acúmulo. Segundo Oliveira et al.
(2010), Kang et al. (2013), Rudari et al. (2014) e Oliveira et al. (2004), quanto maior a
altitude e declividade, menos suscetível é a área à ocorrência de inundações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A caracterização morfométrica da área de estudo através do modelo SWAT
possibilitou o melhor entendimento da área, bem como possibilitou a obtenção de
informações relevantes para o processo para identificar as áreas de risco de inundação
do município. As áreas de risco alto e altíssimo representam mais da metade da área
total do município, contemplando o centro urbano e as áreas sobre ocupação da
agropecuária. Estas áreas representam um grave problema para perdas humanas,
estruturais e materiais, caso venha ocorrer um fenômeno natural, como uma chuva
intensa e muito prolongada nesta região.
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Resumo
O intenso adensamento populacional vivenciado nas últimas décadas acompanhando da falta de
planejamento urbano e de medidas preventivas, resultou o aumento da ocorrência de desastres naturais
nos últimos anos. Neste cenário, os movimentos de massa, especialmente os escorregamentos, despontam
como um dos principais causadores destes desastres. Este trabalho teve o objetivo de caracterizar o grau
de risco a escorregamentos, de forma participativa, no munícipio de Quipapá, zona da mata sul do estado
de Pernambuco. O mapeamento das áreas de risco foi realizado a partir do método/escala de zoneamento
de acordo com o Ministério das Cidades e IPT; adaptado para uma linguagem participativa. Dessa forma,
a ficha de mapeamento participativo utilizada nesta pesquisa foi adaptada a partir da ficha de mapeamento
de risco a escorregamentos desenvolvida pelo Ministério das Cidades e IPT (2007). O mapeamento
demonstrou o desconhecimento dos moradores com relação aos riscos que suas moradias se encontravam.
Tal fato demonstra a importância da participação da população, aumentando a eficiência das ações de
conscientização e, consequentemente, diminuindo os riscos por eles enfrentados visando um melhor
planejamento urbano participativo.
Palavra-chave: Mapeamento Participativo; Áreas de Risco; Escorregamentos; Cartografia social.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas é notório o adensamento populacional nas cidades de todo o
mundo e devido uma condição histórica de ineficiência de promover o ordenamento
territorial, essa população se instala em áreas que não são favoráveis à habitação. Esse
adensamento, geralmente, ocorre em locais com topografia e com condições
geomorfológicas inadequadas ou com restrições ambientais para ocupação regular,
como por exemplo, as encostas dos morros e os fundos de vales, normalmente
desprovidas de infraestrutura adequada (CERRI, 1993; AYALA, 2002; MACEDO et
al., 2004; LISTO e VIEIRA, 2012).
No Brasil, especificamente, o número de ocorrências de desastres naturais tem
aumentado ao longo dos anos, sobretudo em função da ausência de medidas de
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prevenção e de planejamento urbano. Segundo SEDEC (2009), os principais fenômenos
que ocorrem no Brasil, relacionados a desastres naturais são derivados da dinâmica
externa da Terra, tais como, enchentes e inundações, escorregamentos de solos e/ou
rochas, tendo como um dos elementos deflagradores os altos índices pluviométricos;
além de fatores condicionantes intrínsecos (geomorfológicos; geológicos e pedológicos)
e de pressões antropogênicas.
Muitas vezes, a ocupação de áreas com topografias declivosas fez com que o
homem as remodelasse visando atender suas necessidades, retirando a vegetação
original; modificando o terreno por meio de cortes e de aterros; impermeabilizando o
solo; entre outros. No entanto, Vargas (2015) sinaliza que as influências antropogênicas
sobre as encostas naturais representam um dos principais efeitos sobre os processos
(erosivos, inundações e movimentos de massa), potencializando-os e evoluindo-os.
O mapeamento participativo, método utilizado neste estudo, possui como
objetivo principal identificar as áreas de risco por meio de indicações dos próprios
habitantes destas áreas, considerando a percepção e o entendimento das comunidades
que vivenciam tais localidades, considerando também sua identidade com estas regiões.
Para Milagres (2011), esta metodologia possibilita que possíveis reivindicações das
comunidades acerca do território e dos seus recursos possam ser elaboradas,
consideradas e interpretadas por um mesmo coletivo por meio das construções
simbólicas cartográficas geradas em função do processo de mapeamento.
O mapeamento participativo, método utilizado neste estudo, possui como
objetivo principal identificar as áreas de risco por meio de indicações dos próprios
habitantes destas áreas, considerando a percepção e o entendimento das comunidades
que vivenciam tais localidades, considerando também sua identidade com estas regiões.
Para Milagres (2011), esta metodologia possibilita que possíveis reivindicações das
comunidades acerca do território e dos seus recursos possam ser elaboradas,
consideradas e interpretadas por um mesmo coletivo por meio das construções
simbólicas cartográficas geradas em função do processo de mapeamento.
O objetivo desta pesquisa e analisar o grau de risco a escorregamentos, de forma
participativa, no município de Quipapá-PE, zona da mata sul do estado de Pernambuco.
Para atingir o objetivo principal, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos:
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Setorizar as áreas de risco com base nas informações das próprias comunidades e
despertar nas comunidades os principais cenários de risco, conscientizando-os.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para este mapeamento, foi utilizado o método/escala de zoneamento de áreas de
risco, conforme a proposta do Ministério das Cidades e IPT (2007), no qual compreende
a identificação dos processos destrutivos atuantes, a avaliação do risco de ocorrência de
acidentes e a delimitação e a distribuição espacial de setores homogêneos em relação ao
grau de probabilidade de ocorrência do processo ou mesmo ocorrência de risco.
No município de Quipapá, foram delimitados 43 setores de risco a
escorregamentos, exclusivamente na área urbana da cidade, por se tratar da área onde há
um maior número dos eventos de escorregamentos. Os referidos setores foram
delimitados a partir dos parâmetros adotados pelo Ministério das Cidades e Instituto de
Pesquisas Tecnológicas - IPT (2007), tais como: declividade/inclinação; tipologia dos
processos; padrão de arruamento; posição da ocupação em relação à encosta e qualidade
da ocupação (vulnerabilidade).
Primeiramente, foi realizada uma pré-setorização das áreas de risco a partir da
fotointerpretação de imagens de satélite do Google Earth a fim de identificar as áreas
onde ocorreram o maior número de escorregamentos, buscando a localização das
cicatrizes destes processos na área urbana do munícipio.
Para a setorização final/definitiva foi necessário a realização de trabalhos de
campo para a identificação de áreas que dispunham de menor qualidade nas ocupações,
pois as moradias de madeira são menos resistente ao impacto da massa escorregada sendo necessário considerar esse elemento - e a posição da ocupação em relação à
encosta, visto que as moradias a depender da posição a encosta terão maior ou menor
probabilidade de sofrerem escorregamentos.
Outro parâmetro importante considerado na setorização foi o registro de
ocorrência de escorregamentos disponibilizado pela Defesa Civil local. Foram
utilizados, ainda, dados bibliográficos secundários para o auxílio da setorização, como
por exemplo, a setorização de risco estabelecida pela CPRM (2012) em escala nacional
e a interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite. Dessa forma, a setorização
final foi então realizada com a delimitação de setores de risco digitalizados em ambiente
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SIG com base na interpretação das imagens de satélite; na malha viária; no padrão de
arruamento e a partir de coordenadas geográficas fornecidas por GPS durante os
trabalhos de campo.
Após a setorização das áreas mais críticas, a etapa seguinte consistiu na
aplicação da ficha participativa (figura 1) junto aos moradores, cujo objetivo foi avaliar
o grau de risco em uma escala que varia de R1 (baixo); R2 (médio); R3 (alto) e R4
(muito alto). Considerando que a setorização agrupou as moradias com as características
homogêneas, foi realizado pelo menos uma entrevista com um morador de cada setor.
Ao total foram aplicadas 45 fichas e realizadas 45 entrevistas.

Figura 1: Setores delimitados na área urbana de Quipapá.

A ficha de mapeamento aplicada junto à população contém seis eixos de
questionamentos, tais como, caracterização dos residentes do imóvel; memória;
percepção do risco; diagnóstico; medidas preventivas ao risco e medidas emergenciais
(Figura 4.2). A ficha foi elaborada pelo autor e teve como base a ficha de mapeamento
de risco a escorregamento utilizado pelo Ministério das Cidades e IPT (2007). Esta foi
adaptada pelo autor a fim de tornar mais acessível aos moradores, utilizando uma
linguagem mais popular e menos técnica, de fácil acesso às comunidades. Destaca-se
que os graus de risco foram julgados pelos próprios moradores das comunidades, tendo
como base os seguintes critérios: R1 (risco baixo) não há risco da “barreira cair”1; R2
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(risco médio) possibilidade da “barreira cair” e atingir algumas moradias; R3 (risco alto)
evidências da “barreira cair”, com a necessidade da população ficar de sobreaviso e R4
(risco muito alto) “barreira pode cair” a qualquer momento, sendo necessário o local ser
interditado urgentemente.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O município de Quipapá está localizado na microrregião da mata meridional de
Pernambuco (Figura 2), cuja extensão territorial da cidade é de 230,6 km², tendo 123
km² de área urbana bastante adensada, destacada em vermelho conforme a figura 2.

Figura 2: Mapa de localização do município de Quipapá com destaque para a sua área urbana; onde
foram aplicados os mapeamentos de risco.

De acordo com o último censo, IBGE (2010), a população total é de 24.186
habitantes, sendo cerca de 11.812 habitantes residindo na área urbana do município (
que sofrem com eventos extremos de escorregamentos, causando perdas econômicas e
sociais, inclusive óbitos. Segundo Silva (2018), 68% da área urbana são utilizadas para
moradia, sendo a maior parte dessa ocupação caracterizada por moradias com baixa
infraestrutura e sem planejamento. Essas moradias estão concentradas, em sua maioria,
em áreas de encostas ou muito próximas aos canais de drenagem. A falta de
planejamento em ocupações nas encostas é responsável pela intensificação de processos
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de escorregamento de massa, pois essas moradias alteram a dinâmica hidrológica das
encostas fazendo com que esses processos se intensifiquem.
Os resultados obtidos neste mapeamento indicaram que, do total de 43 setores
delimitados, 22 foram classificados pelos moradores em R1 com cerca de 493 moradias;
12 desses setores foram classificados pelos moradores como R2 com cerca de 259
moradias; apenas 3 setores foram classificados como sendo R3 com cerca de 51
moradias e 6 setores foram definidos pelos moradores como tendo um risco R4 com 173
moradias (Figura 3).

Figura 3: Mapa de grau de risco participativo a escorregamentos

Os resultados e análises dos dados mapeados, conforme a Figura 3, realizadas no
mapeamento participativo junto à comunidade, corroboram uma relação social e cultural
afetiva e hereditária com a região, visto que cerca de 51% dos setores foram
classificados pelos moradores como R1, ou seja, um risco muito baixo. Essa
classificação, por meio de uma análise técnica (inclusive realizada pelo autor) seria
muito provavelmente diferente considerando que há no local diversos fatores
responsáveis pela elevação do risco, tais como histórico de escorregamentos, trincas e
fissuras nas moradias e nos terrenos, moradias muito próximas à encosta, cortes e
aterros, entre outros.
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Fatores de afetividade com o lugar (relação de identidade) inibem ou até
impedem a população de apontar que sua moradia se encontra em áreas de risco a
escorregamento. Nesse sentido, Tuan (1975) corrobora que o lugar possui muitos
significados, atribuídos pelas pessoas que os traduzem como espaços com os quais são
mantidos vínculos mais afetivos e subjetivos em relação aos racionais e objetivos, tais
como uma praça ou uma rua onde se brinca desde a infância, ou o alto de uma encosta
de onde se observa a cidade.
Setores R1
Foram caracterizados pelos moradores 22 setores (03, 06, 09, 12, 11, 14, 15, 16,
17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 42) como sendo grau de risco R1
(Figura 5.4), que conforme o Ministério das Cidades e IPT (2007), possuem os
condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção no setor
de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos.
Essas moradias, em sua grande maioria, estão em áreas onde as ruas são
pavimentadas e as casas são de alvenaria, indicando uma sensação de segurança para os
moradores. Porém, em muitos casos as moradias se encontram em áreas com contextos
de risco, como por exemplo, histórico de escorregamentos que não necessariamente são
amenizados pelas pavimentações.
Por fim, foi observado que alguns destes setores apresentaram elementos que
denotam certo grau de risco aos residentes (maior que R1). No entanto, a falta de
conhecimento em relação às áreas de risco e o receio de remoção das moradias pela
Defesa Civil os conduziram a essa avaliação de risco.
Setores R2
Foram caracterizados pelos moradores 12 setores (01, 02, 04, 05, 08, 10, 13, 29,
33, 34, 38, 43) como sendo grau de risco R2 (Figura 5.7), ou seja, de acordo com a
classificação do Ministério das Cidades e IPT (2007), possuem condicionantes
geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, entre outros) e o
nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos.
Em oito destes setores moravam crianças ou idosos. Alguns setores (02, 05, 08,
34, 43) estão em áreas não pavimentadas, aumentando a vulnerabilidade das moradias.
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A maioria dos entrevistados que classificaram suas moradias como R2 alegaram que já
presenciaram algum escorregamento de encosta na área ou no entorno da sua residência.
Muitos entrevistados acreditam que os processos de escorregamento não
possuem relação com a ocupação antrópica (pressões antropogênicas). Entretanto,
alguns apontaram que os condicionantes antrópicos (ex. lançamento de água
diretamente na encosta) foram responsáveis pela deflagração dos escorregamentos. Os
moradores responderam, em linhas gerais, que a existência de lonas e obras de muro de
arrimo, bem como a canalização de esgoto seriam as medidas a serem tomadas para a
prevenção e a mitigação do risco a escorregamento.
Setores R3
Apenas três setores foram classificados pelos moradores como R3 (18, 37, 36),
conforme a Figura 5.10, cuja classificação do Ministério das cidades e IPT (2007)
classifica como alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de
escorregamentos; observando-se a presença de significativa(s) evidência(s) de
instabilidade (ex. trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, entre outros).
Os moradores que definiram suas residências localizadas em uma área de alto
risco alegaram que consideram esse risco pelo tamanho e pela proximidade das suas
residências em relação à encosta. Estes responderam que a aplicação de lonas e de obras
de muro de arrimo, assim como a canalização de esgoto, seriam as medidas a serem
tomadas para a prevenção do risco a escorregamentos por parte da Defesa Civil. Nestes
setores, muitas moradias possuíam seus esgotos canalizados, porém os moradores
declararam insegurança uma vez que as moradias vizinhas não possuíam esgotos
canalizados com lançamento de água diretamente na encosta. Tal fato poderia, portanto,
influenciar na ocorrência dos processos.
Assim como nos casos anteriores, os moradores também propuseram o não
lançamento de esgoto e de lixo diretamente nas encostas. Por fim, todos os moradores
entrevistados, que definiram sua residência com grau de risco R3, demonstraram ter
consciência de que a medida mais segura seria a remoção de moradias em
casos/situações de emergência.
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Setores R4
Foram caracterizados pelos moradores 6 setores (07, 19, 24, 35, 40, 41) com
grau de risco R4 (Figura 5.12), ou seja, pela classificação do Ministério das Cidades e
ITP (2007), possuem uma muito alta potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos. As evidências de instabilidade são expressivas e estão
presentes em grandes número e/ou magnitude.
Todos os entrevistados, naturalmente, consideram-se em uma área de risco e não
demonstraram segurança na ocorrência de chuvas intensas. Mais da metade respondeu
que suas casas apresentavam trincas e/ou árvores inclinadas, como indícios de
movimentos de massa (ex. rastejo).
Muitos moradores apontaram que as alterações antrópicas influenciaram
diretamente na deflagração dos escorregamentos, sendo o mais citado pelos
entrevistados o lançamento de água servida na encosta (popularmente relatado como
“cavar e jogar esgoto na barreira”). Ainda assim, apesar de apresentarem consciência
sobre este problema, em muitas moradias foram verificadas tais práticas. Muitos dos
solos destes setores permanecem um longo período saturados (com muita água)
tornando-se bastante suscetíveis a ocorrência de escorregamentos durante grandes totais
pluviométricos. Por fim, muitos moradores apresentaram consciência que aqueles locais
não são adequados para a moradia, porém alegaram que não possuem outro local para
habitação, corroborando com a exclusão social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mapeamento das áreas de risco a escorregamentos é uma importante medida
preventiva para evitar desastres naturais por direcionar as políticas de gestão nas
ocupações de áreas muito declivosas. Assim, é indispensável à execução de medidas
preventivas que assegurem a população dessas localidades a terem condições de habitar
áreas com a maior segurança possível. O mapeamento participativo, especificamente
aplicado neste estudo, teve como objetivo permitir uma maior visibilidade a população
local, colocando os discursos dos moradores em mapas. Dessa forma, o objetivo geral
desta pesquisa foi executado e cumprido.
O mapeamento participativo realizado sinalizou que os moradores possuem uma
relação afetiva com o local (identidade), o que coopera, entretanto, para que muitas
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vezes, infelizmente, não haja conhecimento da dimensão do risco, que suas moradias se
encontram. A participação da população em todo o processo de gestão/redução de risco
a escorregamentos é bastante defendida nas recomendações mais recentes de instâncias
internacionais. No entanto, sua prática no Brasil é ainda bastante incipiente.
A aplicação das metodologias participativas para a redução do risco de desastres
possibilita um amplo envolvimento dos cidadãos, atenuando a percepção do espaço em
que a população está inserida. Dessa forma, esse estudo procurou valorizar os saberes
da população, ou seja, o que as comunidades, desde que devidamente envolvidas, são
capazes de elaborar e interpretar mapeamentos de risco e participar, ativamente, em
diversas atividades de gestão/redução de risco.
As metodologias participativas desenvolvidas neste estudo indicaram que a
população é capaz de se envolver na realização dos mapas, mesmo que muitas vezes
seja necessária a adaptação técnica realizada por profissionais especializados (ex.
Geógrafos).
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Resumo
Inserida no Domínio Morfoclimático dos Mares de Morros, a cidade de São Paulo, tem sua evolução
associada, dentre outros processos, a movimentos de massa. Dentre os fatores condicionantes, os
geomorfológicos apresentam influência significativa na estabilidade natural das encostas, assim como da
ação antrópica, tornando a caracterização destes parâmetros uma etapa fundamental para a compreensão
da distribuição destes processos. Desta forma, o objetivo deste trabalho é realizar uma correlação,
preliminar, de parâmetros condicionantes de escorregamentos com suas áreas de ocorrência para a cidade
de São Paulo (SP). Para cumprir este objetivo, foram elaborados mapeamento primários a partir de
Modelo Digital de Terreno, além de informações secundárias. Os resultados demonstraram que as áreas
de ocorrência dos escorregamentos localizam-se em regiões de planalto, constituídas por rochas
metamórficas, com declividade entre 15oe25o, morros convexos e voltados para os quadrantes sul e
sudeste, com maior incidência para áreas a norte, a oeste e a sul.
Palavras-chave: Sistemas de Informação Geográfica; Modelo Digital do Terreno; Cidade de São Paulo;
Mapeamentos temáticos; Escorregamentos.

INTRODUÇÃO
Fernandes e Amaral (2003) verificaram que até 1993 os escorregamentos foram
responsáveis por 2.517 vítimas fatais em escala global, estando abaixo somente de
terremotos e de inundações, quanto ao número de vítimas. No Brasil, a situação é
semelhante, sobretudo, em função das condições climáticas (ex. altos índices de
precipitações), de relevos íngremes e de ocupações irregulares de encostas.
Entre meados dos anos 1990 até o presente momento, tanto o número de
ocorrências de escorregamentos como de vítimas fatais aumentaram expressivamente no
país. Segundo IG (2016)-Instituto Geológico de São Paulo, no período entre 2000 e
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2015, ocorreram 10.893 acidentes decorrentes de fenômenos geodinâmicos em 479
municípios do estado de São Paulo, isto é, 74% dos municípios do referido estado foram
atingidos. Destes, 1.430 acidentes foram decorrentes de movimentos de massa com
cerca de 971.849 pessoas diretamente afetadas (IG, 2016). Ainda neste cenário,
conforme a Defesa Civil Municipal de São Paulo (2003) e IPT (2015)-Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo, existem 32 mil habitantes em áreas de
risco a escorregamentos no estado.
Considerando-se a cidade de São Paulo, o último mapeamento de risco oficial
realizado em 2010 apontou 420 áreas de risco a escorregamentos (JORNAL O
ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). Entretanto, dados mais recentes do IBGE (2018)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicaram que a capital paulista é o
segundo município do país com maior número de habitantes em áreas de risco (670 mil
moradores em encostas suscetíveis).
Diante deste cenário, a legislação nacional e internacional avançou em relação à
redução de desastres, tanto no âmbito da prevenção quanto para minimizar perdas
econômicas e sociais. Destas, destacam-se: (i) a Lei Federal Nº. 12.608/2012 (BRASIL,
2012), ao instituir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que definiu as
responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios quanto a
adoção de medidas necessárias à redução dos riscos; (ii) a criação do Marco de Sendai
para a redução do risco de Desastres entre 2015-2030, adotado na terceira Conferência
Mundial das Nações Unidas, visando reduzir substancialmente os riscos de desastres e
seus prejuízos por meio de ações de resiliência (PARLAMERICAS, 2019); entre outras.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é realizar uma correlação, preliminar, de
parâmetros condicionantes de escorregamentos com suas áreas de ocorrência para a
cidade de São Paulo (SP).

MATERIAIS E MÉTODOS
Para cumprir o objetivo deste trabalho, a correlação preliminar entre os
parâmetros dos escorregamentos e suas áreas de ocorrência na cidade de São Paulo foi
realizada a partir da elaboração de mapeamentos temáticos, detalhados a seguir.
Os mapas topográficos (hipsometria, declividade, curvatura e aspecto) foram
elaborados a partir de Modelo Digital de Terreno (MDT) obtido a partir de base de
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dados Topodata, folhas 23S48_, 24S48_ e 23S465_ com resolução de 30 metros
(VALERIANO, 2003). Tais mapas foram elaborados em ambiente SIG (software
ArcGIS, versão estudante) por meio das ferramentas/extensões ArcToolbox/Spatial
Analyst Tools/Aspect, Curvature, Slope. O Mapa Hipsométrico foi obtido por meio do
uso de rampa de cores no MDT da cidade de São Paulo e da união e do uso de
transparências dos mapas Aspecto, Declividade e Hillshade (relevo sombreado). Os
mapas geológico e geomorfológico foram obtidos a partir da compilação dos dados, em
escala 1:290000 a partir da base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).
As áreas de ocorrência dos processos foram obtidas por meio de fotografias
capturadas em trabalhos de campo e também por meio de fontes secundárias, tais como
Arquivo do Estado de SP (2001). Assim, tais ocorrências foram georreferenciadas por
meio de coordenadas geográficas e correlacionadas com cada parâmetro apresentado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inserida no Domínio Morfoclimático dos Mares de Morros, a cidade de São
Paulo (Figura 1) é caracterizada pelos dobramentos cristalinos oriundos do Cinturão
Orogênico do Atlântico, constituindo o setor de planalto antecedente a escarpa da Serra
do Mar Paulista (ALMEIDA, 1964). Seu modelado é constituído de altitude, que varia
de 775 m a pouco mais de 900 m acima do nível do mar. É constituído por morros
mamelonares, esculpidos pela ação do clima tropical úmido, recobertos, originalmente,
por Mata Atlântica (AB’SABER, 2007).
Entretanto, em função do constante desmatamento influenciado pelo processo de
urbanização

e

do

crescimento

industrial,

associada

às

taxas

elevadas

de

impermeabilização do solo e da ocupação de encostas muito declivosas, que
modificaram as morfologias originais da cidade para morfologias antropogênicas,
aumentaram a frequência dos escorregamentos e de inundações (COELHO NETTO,
1994) (Figura 1).
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Figura 1: Mapa de Localização do Município de São Paulo (SP) à esquerda e ocupações em áreas de
risco sobre às áreas de mares de morros e fundos de vales com desencadeamento de processos erosivos,
movimentos de massa (ex.escorregamentos) e inundações à direita. Fonte: Organizado pelo autor com
base em fotografias (ARQUIVO DO ESTADO, 2001): (a) Marginal Tietê, 1960 (Zona Oeste), (b) Rua
Tapajós, 1919, transição entre o centro da cidade e a zona norte, (c) Rua Teixeira Leite, bairro da
Liberdade, 1956, Centro, (d) Vale do Anhangabaú, 1967, Centro, do Arquivo do Estado de SP (2001) e
Autores (2019) (e) Travessa Correntinos, Vila Albertina, Zona Norte e (f) Rua Tanon, Jardim Corisco,
Zona Norte (2019).

A cidade de São Paulo (SP) caracteriza-se por uma escarpa alta e abrupta
produzida por falhas recentes, resultado de dobramentos, associados a extensos
falhamentos e grandes massas intrusivas (AB’SABER, 2007). Nessa movimentação, os
sedimentos dobrados foram metamorfizados e intrusões magmáticas constituíram a
escarpa e o seu planalto. Diversas fases erosivas esculpiram e a modelam até os dias
atuais, entre elas os movimentos de massa. Assim, geomorfologicamente é constituída
pelas seguintes unidades (Figura 2): Escarpas e reversos da Serra do Mar; Formas
agradacionais atuais e subatuais interioranas; Planalto de Amparo; Serra da Mantiqueira
meridional; Tabuleiros e colinas sedimentares do rifte continental do SE do Brasil.
Na correlação entre o mapa geomorfológico da cidade e os processos de
escorregamentos, destacam-se as ocorrências localizadas na Avenida Miguel Stefano
(zona sul da cidade), onde ocorreu um escorregamento rotacional devido ao grande
fluxo de chuvas associado a corte de estrada e o Morro dos Macacos localizado no
bairro Eldorado (zona sul), marcado por três setores de risco: Risco Alto (R3), próximo
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às margens de um córrego; Risco Muito Alto (R4), localizado na encosta por conta do
retaludamento e ainda um setor de Risco Médio (R2), que compreende os trechos mais
planos da área (IPT 1997), na unidade do Planalto de Amparo.

Figura 2: Mapa geomorfológico do município de São Paulo (SP) à direita; Avenida Miguel Stefano,
bairro Vila Santo Stefano com escorregamento rotacional ocorrido devido ao grande fluxo de chuvas e o
Morro do Macacos, bairro Eldorado marcado por ocupações em áreas de risco sobre às áreas de mares de
morros com desencadeamento de processos erosivos e movimentos de massa (ex. escorregamentos) na
Zona Sul (SP). Fonte: Organizado pelos autores a partir de base de dados do IBGE.

A cidade de São Paulo (SP) de complexa formação litológica e estrutural, é
formada por rochas metamórficas de diferentes tipos e idades como gnaisses e em
menores proporções como intrusões de granito e sienito (AB’SABER, 2007).
Predominam rochas metamórficas pré-cambrianas, representadas sobretudo por
micaxistos que, somadas a elevada densidade de drenagem, promove um padrão
dentrítico em áreas de micaxistos (Figura 3). Apresenta, ainda, a ocorrência pouco
expressiva de gnaisses e de migmatitos e de intrusões graníticas, além de sedimentos
neógenos oriundos da bacia de São Paulo (AB’SABER, 2007). Tais sedimentos
constituem-se por siltes argilosos intercalados por camadas contínuas de areias finas
argilosas. A presença de rochas pré-cambrianas, em especial os micaxistos, bastante
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porosas, permeáveis e friáveis, podem favorecer o desenvolvimento de intenso processo
erosivo, como ravinas e voçorocas e movimentos de massa (AB’SABER, 2007). As
características geológicas e geotécnicas dos micaxistos e o seu comportamento bastante
sensível às intervenções antrópicas condicionam processos de instabilização notáveis na
cidade de São Paulo (SP). Associados a todos estes litotipos devem ser mencionados os
depósitos tecnogênicos, onde ocorreram aterramentos para uniformização topográfica
das superfícies (ex. várzeas) para vias de ocupações diversas. Recobrem aluviões,
principalmente nas áreas de maior ocupação urbana e viária (EMPLASA, 1980).
Na correlação entre o mapa geológico da cidade (Figura 3) e os processos de
escorregamentos e inundações, destacam-se as ocorrências localizadas no Conjunto
Habitacional Teotônio Vilela e Jardim Elba, ambas na Zona Leste da cidade, inseridas
na Formação Resende. Caracterizada pela presença de depósitos de sistema de leques
aluviais, predominando conglomerados polimíticos, brechas e diamictitos, lamitos por
vezes associados a arenitos e conglomerados do sistema fluvial entrelaçado.
Constituem terrenos relativamente menos suscetíveis a processos erosivos quando
comparados aos de natureza pré-cambriana, entretanto podem apresentar problemas
para a ocupação, como os relacionados a recalques diferenciais na camada mais
superficial argilosa e dificuldades de escavação (ALMEIDA, 1964). A ocupação urbana
em setores em fundo de vales está sujeita a inundação e alagamentos, tanto pelo
extravasamento das águas de cursos d’água, quanto pelo recebimento das águas
pluviais.
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Figura 3: Mapa geológico do município de São Paulo (SP) à direita; ocupação em áreas de risco (fundo
de vale) do Conjunto Habitacional Teotônio Vilela e o bairro Jardim Elba marcado por forte adensamento
urbano em área de risco às margens do córrego Oratório. Zona Leste (SP). Fonte: Organizado pelos
autores a partir de base de dados do IBGE.

No tocante a declividade (Figura 4), cerca de metade (51%) da área total possui
encostas com declividades entre 0o e 15o, o segundo maior percentual está entre 15o e
25o (43%) e 6% para ângulos acima de 40º. Tais valores demonstram predominância de
áreas inadequadas à ocupação urbana (Figura 4), conforme a densa ocupação no Sítio
Botusquara, Zona Noroeste de São Paulo e o Parque Santa Madalena com ocupações
irregulares em encosta declivosa (zona leste). Estas correspondem aos terrenos mais
dissecados, principalmente, aqueles localizados nas áreas de cabeceiras (altitudes
superiores a 800 m, que favorecem a infiltração).
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Figura 4: Mapa de Declividade do Município de São Paulo (SP); à direita, Sítio Botusquara, Zona
Noroeste de São Paulo, ao fundo ocupação irregular em encosta declivosa (15º e 25º) e o Parque Santa
Madalena com ocupações irregulares em encosta declivosa (intervalo 15º e 25º), Zona Leste. Fonte:
Autores (2019).

A forma da encosta possui um papel importante na distribuição do conteúdo de
água, em especial na rápida descarga de água nos mantos de alteração durante episódios
de chuva (SLIDE et al, 1985). As encostas convexas e côncavas apresentaram mais
ocorrência

comportando-se

em igual proporção na

cidade

de

São Paulo,

respectivamente 39% e 36%. As encostas retilíneas apareceram em menor quantidade
(25%) (Figura 5). As formas côncavas, principalmente os anfiteatros de drenagem, e as
formas convexas representaram os terrenos mais declivosos e com maiores altitudes,
nos quais, em campo, verificou-se a maior presença de risco a escorregamentos. Além
disso, tais encostas sofreram cortes no terreno, desmatamentos e sobrepesos por meio de
aterros e de detritos, elevando a sua instabilidade. Tal dinâmica pode ser exemplificada
nos bairros Jardim Damasceno e Jardim Paulistano (Zona Norte), caracterizados por
ocupação irregular em encostas declivosas e côncavas (Figura 5).
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Figura 5: Mapa de Curvatura do Município de São Paulo (SP); à direita encontra-se o Jardim Damasceno
e o Jardim Paulistano caracterizados por ocupação irregular em encostas declivosas e côncavas. Zona
Norte (SP). Fonte: Autores (2019).

Quanto ao aspecto a maior parte das encostas da cidade estão voltadas para o
quadrante sul (20%) e sudeste (19%), tal como, o bairro Pico do Jaraguá, com maior
incidência para as áreas norte, região que compreende o entorno da Serra da Cantareira
(Figura 6). Estas orientações podem ser explicadas pelos fatores estruturais (foliação e
acamamento) e climáticos (GAO, 1993; FERNANDES et al, 2003). A relação entre
aspecto e escorregamentos pode estar relacionada à insolação que controla o
intemperismo do corpo rochoso e o ciclo úmido e seco do solo, podendo levar ao
fraturamento deste e ao desenvolvimento de macroporos, aumentando a capacidade de
infiltração (SELBY,1993).
O clima úmido das encostas é controlado pelas massas de ar Tropical Marítimo e
Polar Atlântico, cuja direção NE-SO da Serra do Mar é responsável pelo elevado índice
de precipitação devido ao efeito orográfico (GUIDICINI e IWASA, 1976). A interação
dessas massas ao longo da costa brasileira, gera zonas de instabilidade atmosférica
intensa, ocasionando fortes chuvas.
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Figura 6: Mapa de Aspecto do Município de São Paulo (SP); à direita encontra-se a região do Pico do
Jaraguá situado em uma faixa pré-cambriana composto por rochas de metamorfismo regional epizonal e
Serra da Cantareira vista a partir do Pico do Olho D’água (Mairiporã), ambos os locais com ocupação de
risco. Zona Oeste (SP). Fonte: Autores (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cidade de São Paulo ocupa terrenos cujo substrato é composto,
predominantemente, por rochas cristalinas de idade pré-cambriana e situados em
morros, morrotes e serras; camadas de sedimentos neogênicos situados em colinas; e
sedimentos relativamente mais recentes, do período quaternário e situados em planícies
aluvionares (AB’SABER, 2007, ALMEIDA, 1964). Quanto às encostas, embora seja
complexa sua definição quanto ao predomínio de curvatura em perfil, pode-se afirmar
que as retilíneas e moderadamente as côncavas se destacaram, voltadas para o quadrante
sul e sudeste e com maior incidência para áreas norte, oeste e sul.
Tendo em vista o exposto, acredita-se na eminência de pesquisas que
identifiquem e que caracterizem os agentes e os processos físico-ambientais, atuantes na
cidade, como subsídio para a efetivação de mapeamentos temáticos padronizados. Estas
representarão os diversos níveis de fragilidades, acentuadas pelo modelo de uso, em que
se consolida a organização do espaço para, assim, gerar mapas temáticos associados a
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ocorrência de escorregamentos, acessível a órgãos públicos, com vias a um
planejamento urbano, e a toda comunidade civil.
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Resumo
O crescimento irregular das cidades é um problema que afeta majoritariamente os grandes centros, onde
existe um maior contingente populacional, onde se falta execução eficiente do planejamento territorial. O
presente artigo tem como objetivo avaliar a distribuição espacial dos domicílios no bairro de Fernão
Velho em Maceió -AL. Na metodologia utilizou-se dados disponibilizados pelo IBGE, censo 2010; visitas
de campo para aferição dos dados. Constatou-se que o maior número de domicílios está concentrado na
área restrita pelo plano diretor, e que o bairro carece de investimentos em saneamento básico. Defende-se
que grande parte desses problemas ocasionados na área é devido a falhas na execução de políticas
públicas de ordenamento no uso e ocupação do solo urbano, a falta do cumprimento do plano diretor e
carências existentes na fiscalização dessas áreas.
Palavras-chave: Planejamento urbano; saneamento básico; plano diretor; problemas ambientais.

INTRODUÇÃO
O processo de urbanização aplicado a realidade brasileira, acontece de forma
muito espontânea não havendo condições propícias para um planejamento territorial que
preze pelo respeito à legislação urbana. Em um estudo realizado em Maceió, Bispo
(2018), observou nas últimas décadas, tem havido uma rápida expansão da área urbana
da cidade de Maceió, a qual está assentada sob terrenos da Formação Barreiras,
apresentando composição geológica de sedimentos pouco consolidados, apresentando
muitos terrenos instáveis com suscetibilidade processos morfodinâmicos da paisagem,
como erosão e movimentos de massa.
Destaca-se o fato de que, a expansão do município de Maceió está intimamente
ligada as suas condições geomorfológicas, visto que a cidade se situa entre o Oceano
Atlântico e a Laguna Mundaú, dotada de um relevo diversificado com estreitas
planícies, marinha e lagunar, e tabuleiros cortados por inúmeras grotas (vales).
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Para Carvalho (2005), a falta de alternativas no interior do Estado e a dinâmica
econômica municipal um pouco superior à média estadual tem feito com que Maceió
represente um fortíssimo polo de atração populacional, com um crescimento urbano
acelerado, mas desigual.
Apesar do município de Maceió possuir uma legislação específica que trata da
ocupação e ordenação das encostas, Lei 5.593/07 (Código de Urbanismo e Edificações).
A ocupação irregular é uma realidade que se faz presente na cidade de Maceió, o que
coloca em situação de risco inúmeras família que habitam esses locais em situação
precária. Diante disso, este trabalho tem como objetivo: avaliar a distribuição espacial
dos domicílios no bairro de Fernão Velho em Maceió -AL.

ÁREA DE ESTUDO
Fernão Velho é um dos bairros mais antigos de Maceió, seu desenvolvimento
por mais de um século esteve ligado a fábrica têxtil Carmem, fundada em 1857, sendo a
pioneira instalação têxtil no estado de Alagoas. O bairro de Fernão Velho (Figura 1),
está situado na Região Administrativa 4 (RA-4), localizado a noroeste da cidade de
Maceió, em uma estreita planície flúvio-lagunar entre a laguna Mundaú, ao sul, e a
região dos tabuleiros (Formação Barreiras), ao norte, onde parte dessa área segundo o
plano diretor é considerada restrita à ocupação e outra imprópria para a construção
devido ao decreto de criação da Área de Proteção Ambiental (APA), reduzindo dessa
maneira a área legal para a expansão urbana.
Atualmente o bairro está inserido na APA do Catolé e Fernão Velho, criada pelo
Decreto Estadual nº 5.347/1992, definida como uma região composta por floresta
ombrófila, manguezais e diversos mananciais. Possui uma população total de 5.752
habitantes (IBGE,2010), tendo como bairros vizinhos: Rio Novo, Clima Bom, Santa
Amélia e Bebedouro, banhado pela laguna Mundaú.
Os principais rios existentes são o Mundaú, e o Satuba, além de alguns riachos,
como, o Catolé, o Carrapatinho e o Aviação, sendo esses responsáveis pelo
abastecimento de 30% da população da capital.
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Figura 1: Área de estudo
Fonte: Santos (2017)

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas visitas ao bairro de Fernão Velho, realizando registros
fotográficos da área, juntamente com o contato das autoridades locais, como a
Associação dos Moradores e dos Pescadores, para tentar entender as reivindicações dos
mesmos junto aos órgãos públicos; levantamento bibliográfico sobre a origem do bairro,
sua formação histórica e natural, fazendo-se uma revisão no plano diretor da cidade de
Maceió, identificando os tópicos e capítulos que trazem as melhorias que deveriam ser
feitas a esse bairro, com aquisição dos dados por setores censitários do último censo
realizado pelo IBGE (2010). Posteriormente produziu-se tabelas e mapas com a
utilização do software livre QGIS 2.8.1 Wien. Juntamente com essas informações foram
utilizadas imagens de satélites de alta resolução disponibilizadas pelo Google Earth
Pro, foi possível gerar diversos produtos que serviram para atender ao objetivo proposto
neste artigo..

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para facilitar a discussão dos resultados, ou seja, a identificação das regiões mais
precárias no bairro, os dados foram analisados por setores censitários, que é a menor
unidade de coleta de informações utilizada pelo IBGE, o bairro possui o total de 4
setores censitários, como pode ser visto na Figura 2, adiante.
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Figura 2: Setores Censitários em Fernão Velho. Fonte: Santos (2017)

Analisando os dados do censo (2010), constata-se que no total, o bairro possui o
número de 1.588 domicílios, sendo o setor mais ao sul, o 270430205090029, que
apresenta o maior número de domicílios (Gráfico 1), sendo essa área restrita a
ocupação, segundo o mapa de macrozoneamento urbano da cidade, que se encontra em
anexo ao Plano Diretor de Maceió, como pode ser visto na Figura 3.
Gráfico 1 – Número de domicílios

Número de Domicílios

355
503

270430205090029
270430205090030
270430205090031

327

270430205090032
403

Fonte: IBGE (2010)
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Figura 3: Macrozoneamento Urbano, em destaque o bairro de Fernão Velho
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento de Maceió

O Plano Diretor do município de Maceió (2005) traz a seguinte informação
sobre essa área:
Art. 129. A Macrozona de Restrição à Ocupação é constituída por:
I – na planície costeira e flúvio-lagunar:
Áreas de fragilidade ambiental com deficiências de infraestrutura urbana e baixa
intensidade de ocupação humana; Áreas de fragilidade ambiental que necessitam de
restrição ao uso e à ocupação urbana para se compatibilizarem a capacidade de suporte
físico natural.
§ 1º A instituição da Macrozona de Restrição à Ocupação tem por finalidades:
I – Compatibilizar o uso e a ocupação urbana à proteção ambiental;
II – Garantir a qualidade da paisagem urbana;
III – Preservar ocupações tradicionais.
§ 2º O bairro de Pontal da Barra, Pescaria, Ipioca e partes dos bairros de
Bebedouro, FERNÃO VELHO, Rio Novo, integram a Macrozona de Restrição à
Ocupação na planície costeira e flúvio-lagunar.
§ 4º São diretrizes para a Macrozona de Restrição à Ocupação na planície
costeira e flúvio-lagunar:
I – Incentivo às atividades de turismo cultural e lazer;
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II – Prioridade na implantação de sistemas de esgotamento sanitário adequados
às características do meio físico;
V – Garantia do acesso público à praia e a lagoa;
VI – Preservação dos ecossistemas de suporte a atividade pesqueira – mangues e
arrecifes.
Como citado no incisos da legislação municipal, a área deveria ser prioritária a
implantação de sistemas de esgotamento sanitário, juntamente com a preservação dos
ecossistemas, mas os dados mostram uma realidade muito distante do planejado, sendo
o setor mais afetado, o 270430205090031, onde cerca de 67% dos domicílios lançam
seus esgotos na laguna, como mostra no (Gráfico 2)
Gráfico 2 – Esgotamento sanitário via rio/lago/mar

Esgotamento sanitário via rio/lago/mar
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67%

Fonte: IBGE (2010)

É fácil encontrar no percurso desse setor, as chamadas “línguas sujas”, (Figura
4), que surgem pela ausência do saneamento básico no bairro, no período das chuvas o
problema só piora, trazendo diversos transtornos à população, e deixando a qualidade da
água da laguna em péssimo estado, trazendo mortandade da vida aquática, diminuindo a
pesca, dessa forma, dificultando a vida dos pescadores.
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Figura 4: Esgoto lançado na laguna Mundaú
Fonte: Santos (2017)

Já quando o assunto é coleta de lixo e abastecimento de água, o setor mais
afetado é o 270430205090030, (Gráfico 3), onde somente apenas 18% dos domicílios
tem o direito assegurado ao serviço. Mesmo concentrando em sua região mananciais
que abastecem grande parte da população da cidade de Maceió, diversos domicílios do
bairro não tem acesso à água e além do mais, por estar inserido em uma APA, há um
descaso com os resíduos gerados, muitos são jogados em terrenos baldios e queimado
pelos moradores (Figura 5), que só faz piorar a situação.
Gráfico 3 - Coleta de lixo e abastecimento da rede de água

Coleta de lixo e abastecimento da rede de água
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Fonte: IBGE (2010)
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270430205090032

Figura 5: Despejo de lixo em terrenos baldios
Fonte: Santos (2017)

Essas irregularidades foram encontradas analisando o conteúdo que diz no Plano
Diretor, onde o mesmo compromete-se a solução desses problemas, mas quando é visto
o Decreto Estadual nº 5.347/1992, criação da APA Catolé Fernão Velho, outros
problemas são encontrados, lá diz o seguinte:
Art. 7° - Ficam declaradas de preservação permanente, na APA do Catolé e
Fernão Velho, as florestas e demais formas de vegetação situadas:
I - às margens dos mananciais, ao redor de nascentes, bicas, olhos d'água, sejam
quais forem suas situações topográficas, numa faixa de 50m (cinquenta metros) em cada
margem;
IV - nos manguezais em toda sua extensão;
A partir de um buffer de 50 m de distância dos corpos d’águas sobrepostas nas
imagens de satélite (Google Earth Pró), é possível observar que em algumas partes esse
limite proposto no documento da APA, não foi respeitado, onde diversas casas
invadiram área de manguezal (Figuras 6 e 7).
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Figura 6: Buffer da Laguna
Fonte: QGIS/Google Earth Pro

Figura 7: Buffer da Laguna
Fonte: QGIS/Google Earth Pro
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Nas Figuras 8, adiante, é possível ver algumas casas que são encontradas nessa
área do buffer.

Figura 8: Casas em áreas impróprias
Fonte: Santos (2017)

Os resultados mostrados até aqui denotam que a forma de ocupação do bairro
não mostra compatibilidade com o plano diretor e o decreto-lei da APA. Costa e Ramos
(2004) já havia mostrado que a quantidade de aglomerados subnormais têm aumentado
exponencialmente em Maceió, sendo grande parte localizados em áreas de risco,
situação semelhante a observada no bairro de Fernão Velho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É claro o não cumprimento do Plano de Diretor de Maceió e do Decreto
Estadual nº 5.347/1992, que se refere a criação da APA de Catolé Fernão Velho, no
bairro de Fernão Velho, sendo esse um dos primeiros a surgir na cidade, mesmo
apresentando diversas belezas naturais, com suas reservas de mata atlântica e detendo
mananciais que abastecem 30% da capital, não há investimentos públicos na
infraestrutura básica.
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Os destaques negativos vão ao setor 270430205090029, por apresentar o maior
número de domicílios do bairro, bem em uma área que não deveria ser ocupada, devido
à grande fragilidade ambiental existente, porém, foi a localidade que mais foi
expandida; ao setor 270430205090031, onde 67% dos domicílios não possui ligação de
esgoto a rede geral de tratamento, sendo esse lançado diretamente na laguna Mundaú,
agravando mais os problemas ambientais; ao setor 270430205090030 que somente 19%
dos domicílios tem abastecimento de água juntamente com coleta de lixo, onde os
demais utilizam terrenos baldios ou até mesmo a própria laguna para lançar os resíduos
produzidos.
Realmente o des-planejamento ocasionado no bairro é um caso lastimável, ainda
mais por estar inserido em uma Unidade de Conservação, lugar esse que deveria prezar
pela proteção e melhor gestão do território, mas há lançamento de esgoto e lixo nos
corpos d’águas, carência no abastecimento de água, e o desmatamento pela ocupação
irregular, o caminho para a resolução desses problemas já existe, já que diversos
documentos elaborados, apontam caminhos e soluções para o local, que certamente
trariam uma vida melhor aos moradores e uma conservação do meio ambiente.
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Resumo
Paisagens constituem um tema relevante e atual para a Sociedade, seja pelo sentido patrimonial atribuído
a elas, seja porque oferecem potenciais e limitações ao planejamento do uso da terra. Este trabalho
apresenta perspectivas para o mapeamento e classificação das paisagens do Semiárido Brasileiro. Resulta
de reflexões apresentadas na mesa redonda “Representação da Paisagem”, no II GIS Day da UFPE. São
abordados aspectos da identificação e classificação das paisagens com ênfase para o Semiárido Brasileiro.
Palavras-chave: Paisagens, Classificação, Semiárido Brasileiro.

INTRODUÇÃO
O Semiárido Brasileiro abriga paisagens diversas. Pedimentos, campos de dunas,
planícies aluviais, testemunhos carbonáticos, chapadas arenosas, grandes cavernas,
planícies hipersalinas, campos de inselbergs e diversas outras feições. Esta diversidade
que surge pela interação dos diferentes sistemas ambientais põe um desafio ao catálogo,
representação e classificação destas paisagens.
Lar de aproximadamente 24 milhões de pessoas, as paisagens do Semiárido
Brasileiro, a despeito de seu clima definidor, oferecem condições bastante variadas para
o uso da terra. Ademais, o sentido patrimonial que emana das relações entre as
formações naturais e os povos que aí se estabeleceram ainda pode ser melhor explorado,
sobretudo para fins pedagógicos.
Envolvendo e entrelaçando preocupações da pesquisa, do ensino e da extensão, o
Grupo de Pesquisa Geossistemas e Paisagem, da Universidade Federal de Pernambuco,
tem buscado nuclear atividades relativas ao mapeamento e divulgação das paisagens do
Semiárido Brasileiro. A construção e aplicação de materiais didáticos, tipologias e
cartografias tem sido a rotina da equipe (CAVALCANTI, 2016; CAVALCANTI, 2017;
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ISACHENKO;

CAVALCANTI,

2018;

SALINAS

CHAVEZ

et

al,

2019;

CAVALCANTI et al, 2019).
O texto que vem a seguir reúne uma reflexão das atividades do referido grupo,
destacando motivações e questionamentos e apontando perspectivas. A ênfase jaz na
classificação das paisagens do Semiárido Brasileiro, mormente pelo uso das novas
tecnologias de geoprocessamento e sensoriamento remoto.
CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PAISAGENS
Um desafio anterior à classificação das paisagens é sua identificação. Para tanto,
é necessário clareza quanto aos critérios e temas utilizados para a diferenciação das
unidades de paisagem. Num esforço de revisão de 54 trabalhos recentes Simensen,
Halvorsen e Erikstad (2018) examinaram os métodos utilizados para cartografia e
classificação das paisagens, destacando os critérios mais comuns.
Segundo os autores, os critérios adotados por mais da metade dos trabalhos de
identificação das paisagens foram: as formas de relevo (96%), a cobertura da terra
(83%), a vegetação (81%), a geologia (67%), os solos (63%), a hidrografia (57%), a
agricultura (54%) e as construções/infraestrutura (52%). Estes critérios nos revelam
diretrizes e tendências para o reconhecimento das paisagens.
Destaca-se o fato de que o tema cobertura da terra, entendida como a cobertura
biofísica do terreno abrange os critérios de vegetação, hidrografia, agricultura e
construções/infraestrutura. Do mesmo modo, uma perspectiva geomorfológica ampla,
permite abranger o tema formas do relevo e também os materiais superficiais (rochas,
solos e sedimentos). Assim, a identificação de paisagens pode ser conduzida pela
diferenciação de unidades geomorfológicas (associação das formas e materiais
superficiais) e suas diferentes coberturas (vegetal, hidrográfica, agrícola, construções,
etc.).
Neste sentido, procedimentos orgânicos a adoção dessas temáticas essenciais
(geomorfologia e cobertura) encontram suporte no processamento digital de imagens de
radar e satélite, não podendo fugir, contudo, da validação em campo, sobretudo no
tocante aos materiais superficiais.
A disponibilidade gratuita de imagens orbitais de alta resolução como do satélite
Sentinel 2 ou do radar do ALOS (PALSAR) e softwares já permitem o mapeamento em
escalas médias (1:25.000 a 1:250.000) com baixo custo. Para escalas maiores que
1:25.000, os dados são mais restritos, como aqueles do Projeto PE3d. Nestes casos, a
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melhor solução é o emprego de drones/VANTs para obtenção de imagens
ortorretificadas e modelos digitais do terreno.
Em relação à diferenciação de unidades geomorfológicas do semiárido, uma
dificuldade que começa a ser sanada é aquela das tipologias para mapeamento em
escalas maiores que 1:25.000. Em outra ocasião apresentamos uma proposta baseada na
revisão da literatura e experiências de campo (CAVALCANTI; LIRA; CORRÊA,
2016), deixando de fora, contudo, geomorfismos de áreas sedimentares e costeiras.
No tocante à cobertura da terra, um problema considerável reside na qualidade
da tipologia adotada. O que muitas vezes ocorre é a aglutinação de subcategorias. Por
exemplo: diferentes fisionomias vegetais sendo agrupadas como “vegetação”, diferentes
tipos de construções agrupadas como “área urbana”, diferentes culturas agrícolas
agrupadas como “agricultura”, diferentes áreas úmidas agrupadas como “corpos
hídricos”. Um bom mapa de cobertura da terra, que pretenda ser útil a uma cartografia
de paisagens que revele diferenças funcionais entre as unidades mapeadas deveria
considerar tais diferenças.
Sem dúvida a solução perpassa pela consideração de diferentes tipologias úteis
ao detalhamento dos temas considerados sob o conceito guarda-chuva de cobertura da
terra. Neste sentido, é salutar a integração dessas tipologias para uma representação
abrangente das paisagens que estão sendo mapeadas. Aqui sugere-se olhar com atenção
as tipologias de áreas úmidas para evitar a aglutinação dos corpos hídricos (Cf.
GOMES; MAGALHÃES JÚNIOR, 2018).
Outra proposta de destaque é aquela que trata das “local climate zones” – LCZ e
diferencia 17 tipos de regiões urbanas e rurais em função do efeito da cobertura de
edificações e da cobertura da terra na distribuição horizontal da temperatura do ar
(STEWART; OKE, 2012). A integração desta tipologia com a de áreas úmidas e das
unidades geomorfológicas ainda está por ser feita, mas o resultado parece promissor.
Não obstante o desafio de encontrar critérios que permitam uma identificação e
mapeamento integrado das paisagens, outro problema emerge na medida em que as
unidades mapeadas passam a ser entendidas como sistemas abertos: há uma organização
hierárquica das paisagens! Como identificar e classificar os diferentes níveis desta
hierarquia?
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SISTEMAS TAXO-COROLÓGICOS
Enquanto formações naturais e antropo-naturais, as paisagens são definidas por
sua heterogeneidade espacial. Embora possuam certa autonomia funcional em termos de
processos naturais (balanço de energia, balanço hídrico, produtividade de biomassa e
ciclagem de nutrientes), as paisagens não existem isoladamente, constituindo
verdadeiros conjuntos espaciais interativos.
A figura 1, a seguir, dá uma ideia daquilo que estou querendo dizer. No
Semiárido Brasileiro são encontradas elevações isoladas que despontam de uma vasta
planura (Fig. 1A). Estas pequenas serras, chamadas de Inselbergs, possuem uma
estrutura interna particular. Olhando o contexto da paisagem (Fig. 1B) é possível
distinguir o Rio São Francisco e suas ilhas, as áreas de agricultura irrigada e machas de
coloração cinza a marrom escuro que indicam os inselbergs.

Figura 1: Estrutura da paisagem. A) inselberg ao fundo; B) Paisagem nas proximidades do Rio São
Francisco, em Petrolina-PE. O retângulo amarelo indica o local da imagem “C”; C) Detalhe da estrutura
interna da paisagem. Fonte: ‘A’ o autor; ‘B’ e ‘C’ Google Earth.

O detalhe de um destes inselbergs (Fig. 1C) revela um afloramento rochoso de
um topo erodido, cercado por uma vegetação arbórea fechada, padrão típico em climas
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secos, onde as áreas rebaixadas, deposicionais, no entorno dos afloramentos são
alimentadas pelas águas pluviais que escoam rapidamente sobre a rocha (sobre isso ver
a tese de Lunguinho, 2017). Mais à direta da imagem (Fig. 1C), observa-se uma
vegetação aberta sobre um solo de coloração marrom a laranja, sugerindo o domínio de
reações geoquímicas de oxidação, característica de áreas drenadas, garantindo a
rubrificação do solo pela manutenção do Fe na forma oxidada.
Duas coisas podemos aprender com o exemplo da imagem anterior. A primeira é
que a fisionomia da paisagem possui um significado funcional e também genético, não
se limitando àquilo que se vê: as paisagens são verdadeiros geossistemas! A rocha
fornece uma base química para a resistência à erosão, composição dos solos e nutrição
das plantas. O clima atua na destruição das rochas pelo intemperismo e erosão,
resultando em feições residuais e deposicionais. O relevo em sua interação com os
materiais superficiais redistribui as águas criando condições ecohidrológicas
diferenciadas.
A segunda coisa importante é que estas paisagens/geossistemas não existem
isoladamente, antes constituem sistemas abertos e dinâmicos, organizando-se numa
hierarquia de metabolismo crescente. Voltando ao problema da classificação das
paisagens, é preciso considerar os níveis hierárquicos manifestos. Foi buscando uma
taxonomia que considerasse esses níveis que diversos autores propuseram sistemas
classificatórios, dentre os quais destacamos Bertrand, Sochava e Isachenko.
A proposta taxo-corológica de Georges Bertrand (1968) é um clássico no Brasil,
sendo largamente utilizada para fins acadêmicos e também para o planejamento
ambiental. Baseando-se nas ordens de grandeza propostas por Cailleux e Tricart (1965)
o geógrafo de Toulouse propões seis níveis hierárquicos para a paisagem: Zona (>10 6
km²), Domínio (106 km²), Região natural (104 a 105 km²), Geossistemas (103 a 104 km²),
Geofácies (10² km²) e Geótopo (<10 km²).
O problema é que estes níveis fixos não são aplicáveis a todas as regiões do
planeta. Já em 1976, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro se surpreendia com a
diferenças nas dimensões entre os geosistemas franceses e brasileiros. Retomando nosso
exemplo de Petrolina (Fig. 2), calculando a área para diferentes unidades observadas na
paisagem, percebe-se o inselberg em questão seria classificado como geótopo por sua
dimensão (<10 km²). Contudo, vimos que este possui diferenças internas. Seria um
subgeótopo? Essa categoria não está na taxonomia de Bertrand.
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Figura 2: Unidades de paisagem que deveriam ser classificadas como geótopos, mas possuem relação de
subordinação. Fonte: Google Earth, modificado pelo autor.

Outros sistemas taxonômicos tais como o de Sochava (1978) e Isachenko (1973)
(ambos baseados na taxonomia de Solntsev) têm apresentado os mesmos problemas no
tocante à ocorrência de unidades que não foram previstas ou que possuem critérios
semelhantes de diferenciação, mas apresentam relação de subordinação (CHERNYKH;
ZOLOTOV, 2007). Defendendo as taxonomias, Mamay (2007, p.23) fez o seguinte
comentário:
Durante pesquisas de campo, frequentemente táxons adicionais ocorrem nas
transições entre as categorias tradicionais de unidades de paisagem. Essas
categorias adicionais não têm um nome específico e usualmente são
chamadas “grupos de fácies”, “grupos de subtratos”, etc.. Sua gênese está
relacionada com diferentes estágios da evolução geomorfológica. Espera-se
que os cientistas da paisagem definam atributos diagnósticos para estas
categorias adicionais e estabeleçam termos apropriados.

Por outro lado, Khoroshev (2019, p.2) afirma que os “geossistemas formam
hierarquias, mas a escala espacial e temporal específica em que as inter-relações operam
devem ser reconhecidas”. O autor defende o abandono de níveis taxonômicos rígidos e a
investigação dos padrões espaciais e dos fatores que concorrem para formação da
estrutura da paisagem.
Para o Brasil, especificamente para o Semiárido, vimos que uma taxonomia
largamente utilizada em nosso país apresenta limitações e que os sistemas de níveis
fixos (ex.: Zona-Domínio-Região natural-Geossistema-Geofácies-Geótopo) tem se
mostrado ineficientes, sugerindo um aprimoramento das unidades taxonômicas. Deste
modo, pode-se afirmar que ainda não há uma taxonomia abrangente para as paisagens
do Semiárido Brasileiro.
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CLASSIFICAÇÃO POR ESTATÍSTICA MULTIVARIADA
Uma alternativa para determinar a taxonomia de unidades de paisagem é a
utilização de estatística multivariada, sobretudo por meio de técnicas de agrupamento.
Estas técnicas buscam agrupar unidades de paisagem de baixo nível hierárquico que
possuem propriedades em comum, gerando uma classificação.
Uma proposta emergente é a utilização de classificações numéricas, que podem
fazer uso da Análise de agrupamentos (Cluster analysis). Esta técnica emprega um
método de agrupamento que determina os grupos com base num coeficiente de
distância ou de similaridade obtido da relação entre as amostras (LEGENDRE;
LEGENDRE, 2012).
Uma aplicação de Análise de agrupamentos para classificação das paisagens foi
apresentado recentemente por Salinas Chavez et al (2019) para o município de Mineiros
(GO). Inicialmente foi construído um mapa de unidades de paisagem a partir da
integração de diferentes mapas temáticos, resultando em 272 unidades inferiores que
foram classificadas em 25 grupos de paisagens. Esta solução destaca-se por sua
objetividade, contudo os próprios autores afirmam que um exame do significado e da
significância genética dos grupos ainda precisa ser feito. Além desta, outras
ponderações podem ser feitas.
A primeira delas diz respeito aos dados de entrada para o agrupamento. É
preciso se certificar que as unidades mapeadas refletem as menores unidades da
paisagem, ou algum tipo de associação mínima entre unidades de paisagem. Uma
sugestão é delimitar as unidades utilizando o conceito de grupos de fácies de Sochava
(1978).
O termo fácies geográfica é utilizado na Geografia Física para designar a menor
unidade de paisagem discernível no terreno, formada por uma condição geomorfológica
e sua cobertura, como um tálus com caatinga arbórea aberta ou um sopé coluvial com
caatinga arbustiva densa. É uma categoria passível de identificação principalmente em
campo ou por meio de imagens de altíssima resolução espacial (tal como aquelas
obtidas por drones/VANTs ou LIDAR).
Para áreas grandes, Sochava (1978) sugere a utilização do conceito de grupos de
fácies, definidos a partir de imagens aéreas e validados em campo. Grupos de fácies são
definidos como o menor tipo de associação funcional entre fácies, estando relacionados
“à situação no terreno e à vegetação” (SOCHAVA, 1978, p.227).
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Lysanova, Semenov, Sorokovoi (2011) destacam que grupos de fácies devem
ser identificados por um segmento do terreno geneticamente uniforme, um regime de
drenagem similar e um grupo de associações de plantas. Exemplos incluem: encostas
com mescla de abetos, musgo e arbustos (SOCHAVA, 1978); Planície de inundação
com brejos e pradarias turfo-ciperáceas em solos aluviais; Encostas com Picea e grama
fir em solos ácidos e terras marrons humilúvicas e; Encostas suaves com bétula e
bétula-álamo estepisado combinado com pradarias e estepes em chernozems lixiviados
(LYSANOVA; SEMENOV; SOROKOVOI, 2011).
Neste sentido, a base é agrupar diferentes segmentos de encosta ou de planícies
aluviais, ou de um complexo cársico ou eólico ou de superfícies de aplainamento,
considerando diferenças morfogenéticas (de microescala), no regime de drenagem (bem
ou mal drenados) e sua cobertura vegetal.
Uma segunda ponderação diz respeito aos atributos que serão utilizados para a
análise de agrupamento. Serão utilizados atributos que refletem a gênese das unidades
ou seu regime de funcionamento ou ambos? Em qualquer caso, é preciso, em SIG,
editar a tabela de atributos dos grupos de fácies para incluir tais informações.
Atributos genéticos deveriam enfatizar a origem dos materiais superficiais
(erosiva, eluvial, coluvial, aluvial, eólica, etc.) e sua vinculação a uma unidade
geológica, morfoestrutural ou morfotectônica. Além disso, informações climáticas
relativas a variações nos regimes de umidade e temperatura. Bons índices climáticos são
aqueles apresentados por Isachenko (2012).
Atributos que refletem o funcionamento dos geossistemas incluem informações
fenológicas (duração do período de crescimento e manutenção das folhas verdes),
balanço hídrico e balanço de energia. Estes atributos podem ser obtidos através do
processamento de imagens de satélite de alta resolução.
Uma previsão possível é a de que atributos que cobrem áreas muito grandes,
sobretudo aqueles relacionados ao clima e geologia, venham a determinar os
agrupamentos de níveis mais altos (menor coeficiente de distância/similaridade). Seja
como for, um trabalho cuidadoso deveria ser feito na construção de uma tabela de
atributos rica de informações significativas do ponto de vista genético e/ou funcional.
Uma vez que informações qualitativas (ex.: origem dos materiais superficiais)
podem ser consideradas, sugere-se utilizar coeficientes de similaridade, construídos a
partir de uma matriz de presença (1) e ausência (0) da categoria de atributo (ex: origem
coluvial) numa determinada unidade amostral, no nosso caso, o grupo de fácies.
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A determinação dos níveis da hierarquia ainda precisa ser examinada quanto à
sua significância estatística (pela observação do coeficiente de correlação cofenética –
CCC) e também sua significância genética (relativa à formação das paisagens). O CCC
mede a qualidade do modelo produzido pelo software em relação à matriz de entrada,
geralmente um valor acima de 0,7 indica um bom modelo, o que pode servir de
referência para escolher tanto o método de amostragem quanto o coeficiente de
similaridade (LEGENDRE; LEGENDRE, 2012). A significância genética deveria
observar a consistência dos grupos formados em relação a fatores explicativos, como a
evolução geomorfológica, à influência climática e à história do uso da terra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A representação das paisagens do Semiárido Brasileiro apresenta alguns
desafios: quais critérios utilizar para identificar as paisagens? Como representar sua
organização hierárquica? Neste trabalho procurei deixar uma luz para o caminho dos
que estão chegando agora.
Em relação aos critérios para identificar paisagens, a base é a identificação das
diferenças fisionômicas, isto é, das diferenças observáveis. Como foi visto na discussão
acima, alguns critérios recorrentes na literatura podem ser reunidos em dois grandes
temas úteis: geomorfologia e cobertura da terra.
Contudo, é preciso cuidado no processo de diferenciação para evitar
generalizações empobrecedoras. A recomendação é o estudo e a integração de tipologias
de áreas úmidas, local climate zones e unidades geomorfológicas, estas últimas sendo
entendidas num sentido amplo, abrangendo não apenas as formas de relevo, mas
também os materiais superficiais, considerados em termos de composição (rochas,
sedimentos e/ou solos) e origem (residual, fluvial, eólica, etc.). Esta integração de
tipologias ainda está por ser feita.
No tocante à identificação da organização hierárquica das paisagens, foi
apresentada a limitação de sistemas taxonômicos de níveis fixos como os de Bertrand,
Sochava e Isachenko. Embora relevantes, estes sistemas devem ser cotejados à luz de
dados de campo e testes estatísticos. O ideal é que uma nova proposta seja construída
utilizando o levantamento sistemático de dados em campo, mediados por considerações
sobre fatores meso e macrorregionais da diferenciação das paisagens. Neste sentido,
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uma análise integrada de dados de campo e dados de fontes remotas e mapas temáticos
é necessária. Para o Semiárido Brasileiro, ainda não há uma taxonomia adequada.
A utilização de estatística multivariada, pode ser uma alternativa viável para
determinação da hierarquia, além de ser uma técnica sofisticada. A utilização do
conceito de grupos de fácies de Sochava é uma opção promissora por sua vinculação
genética. Contudo, a decisão acerca das variáveis que devem ser escolhidas para o
agrupamento ainda é uma questão em aberto. Seja como for, o estudo e aplicação da
estatística constitui tópico atual e relevante no tocante à classificação e cartografia das
paisagens e que precisa ser melhor explorado.
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Resumo
Neste trabalho objetivou-se caracterizar o potencial à mecanização agrícola, visando mapear o grau de
qualidade de relevo da cidade para o uso da mecanizalçao. Com auxílio do Software ArcGIS 10.3 foi
gerado o mapa de declividade, a partir da base SRTM/MDE (Modelo Digital de Elevação) e utilizando-se
da interpretação para avaliação das áreas com restrição e aptidão a mecanização, também foi gerado o
mapa de classes de solo, a fim de classificar sua capacidade à mecanização por parâmetros de classes dos
solos complementados com declividade. Os resultados mostram que as classes de aptidão das terras à
mecanização apresentam de acordo com as classes de declividade a seguinte distribuição: Plano (aptidão
muito alta: 27,8 km² ou 8,27%), Suave Ondulado (aptidão alta: 85,7 km² ou 25,51%), Ondulado (aptidão
moderada: 157,344 km² ou 46,85%), Fortemente Ondulado (baixa aptidão:62,908 km² ou 18,73%),
Montanhoso (aptidão restrita:2,13 km² ou 0,63%) e Escarpado(Inapta: 0,0177 km² ou 0,00567%).
Palavras chave: Potencial de Mecanização, Mecanização Agrícola, Declividad e

INTRODUÇÃO
Declividade é a inclinação da superfície do terreno em relação à horizontal, ou
seja, é a relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a distância horizontal
entre esses pontos (IBGE – Instituto Brasileiro de Georáfia e Estátistica). É dada pelo
ângulo de inclinação (zenital) da superfície do terreno em relação à horizontal. Os
valores de declividade podem variar de 0° a 90° e podem também ser expressos em
porcentagem (INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A declividade é
considerada um fator limitante para mecanização agrícola, visto que esta característica
geomorfológica pode dificultar o tráfego de máquinas agrícolas na região.
Outros fatores limitantes para a mecanização Além da declividade do solo, a
extensão e forma dos pendentes, condições de drenagem, textura, rochosidade,
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pedregosidade e profundidade efetiva do perfil do solo (RAMALHO FILHO; BEEK,
1994)
A mecanização prática é essencial para o produtor rural, esta tecnologia facilita
cada vez mais seu trabalho no campo, diminuindo o custo com mão de obra, tem-se
maior praticidade, reduzindo o tempo de trabalho dos funcionários que antes faziam o
papel das máquinas e assim o trabalho árduo seria eliminado com este auxílio.
De acordo com Mialhe (1974) a Mecanização Agrícola é uma das áreas da
engenharia agrícola e se dedica ao planejamento, execução e desenvolvimento das
operações agrícolas por meio da utilização de máquinas, implementos e outras
ferramentas mecânicas. Mecanizar, racionalmente, as operações agrícolas constitui o
objetivo básico do estudo da Mecanização Agrícola.
A cidade de Vitória de Santo Antão fica localizada no estado de Pernambuco,
especificamente na zona da mata sul. A cidade de Vitória como é conhecida
regionalmente é o município da zona da mata sul com o maior PIB, e o 10º do estado de
Pernambuco, pouco mais de 3 milhões de reais.
A topografia da região é movimentada e irregular, principalmente em seu setor
oeste, onde se fazem presentes os primeiros contrafortes da serra das Russas. O clima de
Vitória de Santo Antão é o tropical, do tipo As' o município está localizado bem na
divisa entre o semiárido (a apenas 36 km de gravatá município semiárido) e a zona da
mata as chuvas em vitória de santo antão são bem Distribuídas ao longo do ano a
precipitação média anual é de 1.400 mm. O verão é quente e seco, com máximas entre
25 °C e 30 °C, com mínimas entre 17 °C e 20 °C. Tem invernos chuvosos e amenos,
com mínimas entre 16 °C e 19 °C, com máximas entre 22 °C e 26 °C.

MATÉRIAIS E MÉTODOS
Área de Estudo
A área de estudo compreende a cidade de Vitória de Santo Antão, com área total
de 335,9 Km², a cidade em análise possui maior parte de cultura agrícola o cultivo de
cana de açúcar.
A cidade de Vitória de Santo Antão possui um nível de desenvolvimento
elevado e a participação da agricultura nesta cidade ainda maioria das culturas agrícolas
é limitada na parte canavieira Jansen e Mafra (2009) estudaram como estes podem
176

elevar o interesse para o desenvolvimento de outras culturas. De acordo com (Cidade
Brasil) a região possui uma altitude média de 162 m de altura.

Figura 1: Localização da cidade no estado de Pernambuco

Metodologia
Para a realização da aptidão à mecanização agrícola dos solos na cidade de
Vitória, foi executada a interpretação dos parâmetros e sua classificação, de acordo com
os graus de declividade: Relevo plano (0 a 3%), suavemente ondulado (3 a 8%),
ondulado (8 a 20%), forte ondulado (20 a 45%), montanhoso (45 a 75%) e escarpado
(acima de 75%). Esta classificação que é definida pela EMBRAPA, foi corroborada
com o Mapa de classes do solo, interpretando assim a partir dos critérios de
enquadramento dos atributos diagnósticos dos solos, e após, elaborado o mapa de
aptidão à mecanização.
Os parâmetros utilizados para definir a aptidão à mecanização dos solos foram
enquadrados em classes, considerando-se a seguinte descrição indicada por (França
2015): Muita Alta (I) – área com requisitos muito favoráveis à mecanização agrícola;
Alta (II) – área com condições favoráveis à mecanização, com limitação de pelo menos
uma característica que impede o enquadramento na classe anterior; Moderada (III) –
área com presença de restrições, principalmente relacionadas ao relevo, à drenagem e à
profundidade efetiva; Baixa (IV) – área de acentuadas características restritiva não
recomendada à mecanização; Restrita (V) – área avaliada imprópria à mecanização
agrícola; Inapta (VI) – área avaliada imprópria à mecanização agrícola com a
declividade como a maior restrição.
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Para a elaboração do mapa de declividade, foi utilizada base de dados arquivo
SRTM. para geração do Modelo Digital de Elevação, foi classificado e elaborado o
mapa de declividade através da ferramenta Slope no Arcgis. O mapa de aptidão à
mecanização agrícola foi obtido através da interpretação entre os mapas resultantes da
declividade do solo Figura 3 e das classes solos Figura 2. Todas os procedimentos
foram realizadas no software ArcGIS 10.3.

MDE e Imagens SRTM
O MDE (Modelo Digital de Elevação) é um plano de informação que descreve a
altitude, ponto a ponto, de uma determinada área. Ele pode ser gerado a partir de
diferentes fontes de dados: medidas de campo com GPS em modo diferencial, cartas
topográficas ou sensoriamento remoto (FLORENZANO, 2008b).

A missão SRTM é um projeto liderado pela NGA (National GeospatialIntelligence Agency) e pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) e
gerou um modelo digital de elevação de grande parte do globo terrestre através da
interferometria, isto é, sensoriamento remoto aperando na faixa de micro-ondas. Os
dados referentes à América do Sul foram disponibilizados na resolução espacial
aproximada de 90 metros.
Além do MDE diretamente resultando da missão SRTM, existem MDEs
derivados do mesmo, como é o caso do projeto TOPODATA do INPE. As imagens
deste trabalho foram obtidas através do mesmo que é um banco de dados
geomorfométricos do Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através de das análises dos dados obtidos no mapa de declividade (Figura 2), da
cidade, observa-se que o terreno é em sua maior área considerado ondulado, que neste
caso alguns fatores podem dificultar a mecanização desses solos.
Para a produção de novas culturas nessa região um estudo de meios para
melhor drenagem dos solos, pois a drenagem dos solos que de acordo com (StefanoskiI
et al., 2013) é de extrema importância, pois um solo que acumula água tem diversos
problemas como o processo de aeração que dificulta a presença de ar nos solos, além de
afetar a resistência do solo que na parte de mecanização é de suma importância.
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Na Figura 2 temos disposto o Mapa de Declividade em que demonstra o
comportamento do relevo que varia de Plano a Escarpado de acordo com a metodologia
da EMBRAPA.

Figura 2: Mapa de Declividade.

Através da Figura 3 podemos obter mais informações acerca do potencial de
mecanização, pois a classe do solo é um fator limitante para a mecanização agrícola.

Figura 3: Mapa das classes dos solos da região.

A partir deste mapa de solos podemos compreender melhor como se dá a
declividade dos solos nesta região, há uma presença considerável de solo Podzólico
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Vermelho Amarelo na região de estudo. Este solo normalmente está presente em regiões
mais onduladas.
O mapa foi desenvolvido no ArcGIS 10.3 através de dados obtidos no site da
EMBRAPA SOLOS.
De acordo com a metodologia apontada por França (2015) como mostra a Figura
4. Estes dados dispostos no mapa são essenciais para se ter a ciência das áreas com seu
potencial agrícola de qualidade.

Figura 4: Mapa do Potencial favorável à mecanização agrícola.

A Figura 4 demonstra de forma explícita a região em que se tem um alto
potencial de mecanização agrícola, na parte superior da figura se há uma acúmulo de
região com potencial muito alto, proveniente de relevos planos, essa região está
paralelamente junto a bacia do Rio Tapacurá.
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Figura 5: Mapa de potencial desfavorável a mecanização agrícola.

Na figura 5, temos que o terreno em sua maior região cerca de 46% com
potencial considerado Moderado no qual os fatores limitantes estão principalmente
relacionados ao relevo, à drenagem e à profundidade efetiva, e caso haja algum cultivo
na região, o acúmulo de matéria orgânica pode vim trazer consequências ao solo e assim
sua fertilidade.

Tabela 1 - Dados de área e seus respectivos potenciais de mecanização e demonstra a
porcentagem que esta área ocupa.
Classe de Potencial

Área

(%)

I Muito Alto

27,8 Km2

8,27%

II Alto

85,7 Km2

25,51%

III Moderado

157, 344 Km2

46,85%

IV Baixo

62,908 Km2

18,73%

V Restrito

2,130 Km2

0,63%

VI Inapto

0,0177 Km2

0,00567%

Total

335,9 Km2

100%
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A região apresenta somando juntas cerca de 33,7% de áreas com muito alto e
alto potencial de mecanização, mas a maior predominância é de áreas com moderado e
baixo potencial de acordo com a metodologia adotada, isso implica que caso queira ser
implantada algum tipo de cultura nesta região, muitas dificuldades referente a
declividade do solo será encontrada, tendo de adotar métodos para se ter um relevo apto
a mecanização agrícola.
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Resumo
O presente trabalho se constitui na apresentação dos resultados obtidos com a proposta de implementação
do uso dos Sistemas de Informação Geograficas para alunos de ensino médio, da escola pública de
Referência em ensino médio Tito Pereira de Oliveira. Primeiramente foi passado aos alunos conceitos da
Geotecnologias para que houvesse uma assimilação com os assuntos teóricos vistos nas aulas de
geografia e ciências em geral, as aulas teóricas foram ministradas na própria escola, e as práticas foram
feitas no Laboratório de Geotecnologias da UFRPE. O SIG se mostou uma importante ferramenta
pedagógica para ser usada por professores. Com todos os mapas gerados, foi possível entender as diversas
aplicações das ciências, dessa forma, ao agregar a teoria com a prática os alunos demonstraram um alto
interesse nas aulas, aprendendo detalhes que em aulas teóricas passariam despercebidos.
Palavras-chave: Geoprocessamento, Geografia, Ferramentas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje a sociedade está cada vez mais exigindo um sujeito mais capaz
e autônomo, sendo participativo, crítico e apto a resolver os problemas atuais, e a escola
tem um papel fundamental na formação de sujeito capaz de enfrentar e solucionar estes
problemas, por isso deve instigar o aluno aprender a usar ferramentas que facilite e
forneça boas condições para encontrar conhecimento.
Nos últimos tempos vem um crescente interesse pela informação geográfica, se
tornando cada vez mais usado para vários fins e domínios de aplicação, em diversas
áreas distintas como as geociências, sociologia, saúde, economia, gestão, engenharias,
planejamento e monitoramento espacial, e outras.
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A utilização da informação georreferenciada, permite ao aluno um melhor
entendimento dos assuntos ensinados de geografia, justificando o interesse pelos temas,
quando Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é usado como instrumento facilitador
de ensino.
A implementação e exploração destes sistemas faz-se com recurso de software
particulares e específico, os quais contém funcionalidades para editar e realizar análise
de dados e produz mapas. O uso destas ferramentas da Geotecnologia aparece então
como uma nova forma eficiente que buscam resultados mais precisos e de qualidades,
pois possibilita uma visualização computacional do espaço.
Segundo Cavalcante (2015), existe um monopólio da distribuição de ferramentas
de geotecnologias, nos quais grandes empresas começaram a investir no uso de
aplicativos disponíveis no mercado como o ArcGIS da ESRI, MapInfo Professional da
MapInfo Corporation, Global Mapper da Blue Marble Geographics, AutoCAD MAP da
Autodesk, etc. Tendo saído do meio acadêmico ganhando mercado com uma grande
velocidade.
Como é de conhecimento, a educação escolar tem como base a pesquisa e não a
aula ou o simples contato entre professor e aluno, sendo a pesquisa uns dos processos de
construção de conhecimento mais relevantes, e englobando investigações de caráter
interdisciplinar. Esta é tida como princípio científico e educativo e deve tornar-se o
ambiente didático no professor e no aluno, desde logo para desfazer a expectativa
arcaica de que pesquisa é coisa especial, de gente especial (DEMO, 2002).
O uso de ferramentas de sistema de informação geográficas em sala de aula
proporciona ao aluno aprender coisas que está no assunto das suas disciplinas, e com
mostrando que o professor com estas práticas pedagógicas tem uma postura
diferenciada sendo mais estimulante o aprendizado pelo aluno.
Diante deste contexto, passa ter o papel do professor um motivador, pois através
dele, o estudante deverá ficar motivado no aprendizado dos temas estudados.
O setor de geotecnologias tornou-se uma área muito expandida com uma rápida
difusão, onde são usadas técnicas de mensuração, processamento, representação, leitura,
interpretação e análise de dados de informações geográficas. Desse modo, para tais
técnicas são necessários receptores de sinais de satélites, fotografias aéreas, imagens de
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satélite, hardware e software, como de Sistemas de Informações Geográficas
(ANDRADE, 2011).
Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são sistemas computacionais
capazes de capturar, armazenar, consultar, manipular, analisar, exibir e imprimir dados
referenciados espacialmente sobre/sob a superfície da Terra (RAPER & MAGUIRE,
1992).
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de Estudo
Esse projeto foi desenvolvido com alunos de 1º ano do ensino médio da Escola
de Referencia em Ensino Médio Tito Pereira de Oliveira, localizada no município de
Camaragibe - Pernambuco.
O município se localiza na região metropolitana do Recife, possui uma área
territorial de 55.083 km², e conta com uma população estimada para o ano de 2018 de
156.736 pessoas, Camaragibe é o sexto município mais populoso do estado de
Pernambuco segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A Escola de Referência em Ensino Médio Tito Pereira de Oliveira dispõe de 4
turmas de primeiro ano do ensino médio, com cerca de 30 alunos por turma, com um
total médio de 120 alunos.
AULAS DIDÁTICAS EXPOSITIVAS
Aulas Téoricas
Foram realizadas em sala de aula na escola, através de apresentações com data
show e quadro negro, para obtenção do êxito nas atividades, introduzimos aos alunos
temas pertinentes ao estudo das ciências, como: história da bússola, aplicação e seus
processos evolutivos; surgimento de novas tecnologias de sensoriamento remoto;
aplicações e uso do GPS, aulas com alguns equipamentos de medição como clinômetro,
trena, teodolito, estação total e nível de luneta.
Aulas Práticas
Foram realizadas no laboratório de Geotecnologias (GEOLAB) da Universidade
Federal Rural de Pernambuco, através de aulas práticas os alunos obtiveram os mapas
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com o software licenciado ArcGIS da ESRI GIS and Mapping Software e com ajuda de
outras ferramentas:
Google Maps
Com auxílio do Google Maps os alunos identificaram nos mapas as coordenadas
geográficas do EREM Tito Pereira de Oliveira, como evidenciado na (Figura 1) ao
escolher um ponto no mapa, a barra de endereços informa as coordenadas do ponto em
Graus no sistema WGS 84, as coordenadas foram, Lat: -7,9508867; Long: -35,0224293.

Figura 11: Obtenção das coordenadas da Escola Tito Pereira. Fonte: Google Maps.

Calc do Software LibreOffice
Usando a ferramenta Calc do Software LibreOffice, os alunos inseriram as
coordenadas obtidas com o Google Maps (Figura 2), e salvaram o arquivo com a
extensão “.xls”, para que o arquivo possa ser aceito pelo ArcGIS.

Figura 12: Inserção das coordenadas no Calc. Fonte: O autor.
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Software ArcGIS
A modelagem digital foi realizada no software ArcGIS da ESRI GIS and
Mapping Software, e foi executada uma rotina no módulo Catalog do ArcGIS, para
criação de uma plataforma de armazenamento e organização dos dados. Com o uso do
ArcMap extensão do software ArcGIS foi possível adicionar as coordenadas obtidas,
com o ArcMap aberto basta clicar sobre o botão Addmap e selecionar o arquivo criado
pelo Calc do Libreoffice, selecionar o mapa do estado de Pernambuco (Figura 3), o
mapa do estado está disponível no site do IBGE, podendo ser baixado gratuitamente em
seu site.

Figura 13: Inserção da planilha e do shapefile dos municípios de Pernambuco no ArcGIS.
Fonte: O autor.
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Após inserção das coordenadas e do shapefile contendo o mapa de Pernambuco
os alunos verificaram as informações contidas no mapa, primeiro evidencia-se a
planilha contendo as informações do município de Camaragibe, como área total,
perímetro e a latitude e a longitude do centro do município (Figura 4).

Figura 4: Visualização do shapefile do município de Camaragibe juntamente com as coordenadas do colégio.
Fonte: O autor.

Obtenção do banco de dados
Para a realização do mapa das curvas de nível e o mapa de altitude se faz
necessário a obtenção e geração de um mosaico incluindo as cartas SRTM SB-25-Y-C e
SRTM

SC-25-V-A,

as

mesmas

foram

obtidas

gratuitamente

no

site

www.relevobr.cnpm.embrapa.br (MIRANDA, 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os alunos puderam observar com o auxílio do software ArcGIS através da
geração de mapas, e simultaneamente sendo explicados conceitos sobre vários temas
das aulas de geografia do ensino médio, como: coordenadas geográficas, divisões do
estado por mesorregiões, modelo digital de elevação, latitude e longitude, altitude
máxima e mínima do município.
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Utilizando o software ArcGIS foi possível adicionar as coordenadas, o mapa do
município de Camaragibe e o mapa da mesorregião Metropolitana do Recife, gerando
por fim um mapa com essas informações (Figura 5).

Figura 5: localização do município de Camaragibe em relação às mesorregiões do estado de Pernambuco.
Fonte: O autor.

Com o mosaico das cartas SRTM SB-25-Y-C e SRTM SC-25-V-A foi possível
realizar o mapa das curvas de nível, com intervalos de contorno de 20 metros, o uso
desse intervalo contorno se justifica pelo o objetivo de aprendizagem deste mapa, pois,
diminuindo esse intervalo aumentaria o nível de detalhe do mapa, aumentando assim a
densidade das curvas e deixando o mapa com difícil visualização devido a equidistância
das curvas.
Para confeccionar o mapa foi necessário o uso da ferramenta Extract by Mask
essa ferramenta está contida no ArcToolbox, a qual realizou a extração da área de
interesse da carta topográfica, o município de Camaragibe.
Após a extração foi gerado o mapa contendo a altitude do município,
evidenciada na (Figura 6), a menor altitude encontrada foi de 5 metros acima do nível
do mar e a maior altitude encontrada no município foi 149 metros.
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Figura 6: Mapa de altimetria do município de Camaragibe.
Fonte: O autor.

Para geração das curvas de nível foi utilizado a ferramenta Contuor contida no
ArcToolbox. Com a geração desse mapa os alunos puderam observar que a escola está
inserida entre as curvas de nível 120m e 140m, conforme a Figura 7.

Figura 7: Mapa das curvas de nível do município de Camaragibe.
Fonte: O autor.
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Atualmente, a tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica-SIG, dada sua
capacidade para armazenar, gerenciar e analisar diversos tipos de dados espacialmente
referenciados, mostra-se como importante instrumento na realização de consultas e
análises, gerando novas informações e permitindo uma melhor visualização da
distribuição espacial de fenômenos demográficos, sociais, econômicos, agronômicos e
ambientais (CATÃO e SARTOR, 2001).
Para os estudiosos, a principal função dos Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) consiste em integrar as informações obtidas por sensoriamento remoto com outros
dados espacialmente distribuídos (modelo numérico do terreno e declividade, entre
outros).
Os SIG permitem, dessa forma, criar um modelo do mundo real ao integrarem
dados de natureza diversa, voltados para uma aplicação em particular (FARINA, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados, considera-se que a utilização do SIG agilizou o
entendimento de assuntos de certa complexidade, potencializando melhor a visão do
aluno sobre assuntos das ciências.
Os resultados obtidos demonstraram que a ferramenta prestou- se como bom
instrumento prático e funcional para o melhor entendimento dos temas abordados e que
poderá servir de apoio aos professores, facilitando e agilizando o ensino dos assuntos de
suas disciplinas.
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