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1. Introdução 

O presente trabalho desenvolvido dentro da temática dos impactos ambientais 

ocasionados pelo contínuo processo de expansão dos centros urbanos está voltado para a 

análise dos fenômenos físicos identificados em zonas de proteção ambiental, ou seja, áreas 

formalmente designadas como reservas ambientais e, portanto, ditas de preservação 

permanente. Acredita-se que este trabalho possa auxiliar no entendimento das relações 

causais que desencadeiam eventos de desequilíbrio ambiental, catalisados pela retirada do 

regolito nestas áreas para fins de construção civil. 

De acordo com o exposto acima, justifica-se a inserção da presente pesquisa no 

âmbito dos estudos dos impactos antrópicos associados à expansão urbana - estudo de 

caso do município do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), 

Nordeste do Brasil, onde foi constatada a remoção extensiva da cobertura pedológica em 

áreas ao longo do litoral, inclusive em reservas protegidas por lei, desencadeando 

processos de desequilíbrio ambiental. 

Os objetivos deste trabalho são, portanto, identificar os processos geomorfológicos 

envolvidos na degradação do ambiente em uma reserva natural, tomando-se como premissa 

que a intensificação dos processos superficiais de erosão surgem como resposta à retirada 

indevida de sedimentos para a construção civil. Desta forma busca-se analisar a partir da 

observação direta em campo o impacto exercido pela apropriação indevida por parte dos 

agentes sociais; moradores e veranistas, dos recursos naturais em áreas de proteção 

ambiental estrita. 

2. Área de Estudo: A reserva de Camaçari 

De acordo com a lei estadual Nº 9.989, de 13 de janeiro de 1987 define-se como 

reservas ecológicas da Região Metropolitana do Recife todas as áreas de preservação 

permanente da RMR, e dispõe-se sobre procedimentos básicos relativos à sua preservação. 
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Nestes termos a Reserva Ecológica de Camaçari, alvo deste estudo, compreende uma área 

de 223,3 ha. de vegetação de mata atlântica situada no município do Cabo de Santo 

Agostinho, ao sul do Recife. Quanto ao manejo e utilização da área da reserva a lei 

determina que: 

I - seja vedado o parcelamento para fins urbanos e a ocupação com edificações; 

II - seja vedado o desmatamento e a remoção da cobertura vegetal; 

III - seja vedada a movimentação de terras bem como a exploração de pedra, areia, 
argila, cal ou qualquer espécie mineral; 

IV - seja vedado o emprego de fogo em práticas agropastoris ou em qualquer outra 
atividade que comprometa a integridade das reservas bem como de suas áreas 
limítrofes. 

Parágrafo único. As condições específicas de preservação e aproveitamento dos 
recursos naturais das reservas serão objeto de regulamentação própria, com base em 
estudos a serem elaborados para cada uma delas. 

É justamente sobre o parágrafo único, que versa sobre a necessidade de realização 

de estudos que caracterizem as particularidades de cada área antes que a mesma possa vir 

a ser explorada, a fim de evitar impactos indesejáveis, que este trabalho tem assentadas 

suas bases teóricas; uma vez que constatou-se que na área em foco, os processos 

geomorfológicos e a cobertura pedogenética, atuando como sistemas controladores e 

interdependentes, estão diretamente associados aos fenômenos de degradação 

observados. Neste caso propõe-se um estudo que sobreponha a dinâmica geomorfológica à 

compartimentação pedológica a fim de buscar os elementos desencadeadores da 

morfogênse antrópica na área (figura 01). 
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Figura 01 – Localização da Área de Estudo 

  A área da Reserva do Camaçari caracteriza-se por sua extrema diversidade de 

compartimentos geomorfológicos recobertos por diversos tipos de associações florestais 

secundárias referidas à mata tropical sub-perenifólia. Os compartimentos se sobrepõem de 

leste a oeste, transitando lateralmente de terraços de acumulação flúvio-marinha (6 a 10 

metros de altitude), provavelmente pleistocênicos, para baixas colinas dissecadas (até 80 
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metros) esculpidas tanto nas litologias vulcânicas associadas ao vulcanismo do Cabo, 

quanto nos sedimentos terrígenos mesozóicos e cenozóicos, confinados pela sub-bacia do 

Cabo. Em todas as circunstâncias de campo encontradas, no entanto, as litologias 

apresentaram um recobrimento espesso por um manto de alteração caulinítico, por vezes 

marcado pela existência de mais de um nível de encouraçamento laterítico. A alteração 

geoquímica tem contribuído com a diferenciação lateral e horizontal da capacidade de 

infiltração da água nas formações superficiais, o que se reflete no incremento dos processos 

de erosão linear em todo o contexto observado. 

3. Material e Métodos 

A geografia física tem dedicado parte de suas considerações ao estudo do impacto 

humano sobre a paisagem (Conti, 1999; Christopherson, 1994; Goudie 1993), no entanto a 

maior parte dos trabalhos tende a versar sobre as áreas rurais, onde o impacto das 

atividades agrícolas sobre os sistemas erosivos ocupa posição central nas preocupações 

metodológicas, voltando-se para o desenvolvimento de técnicas de mitigação ou reparo dos 

danos causados pelos processos erosivos e proteção dos solos aráveis. A geomorfologia 

aplicada aos estudos urbanos vem, no entanto, assumindo um papel cada vez mais 

importante neste cenário, uma vez que dentre os processos mais dinâmicos de produção do 

espaço no Brasil, encontra-se a metropolização e o crescimento das cidades médias, 

avançando por sobre áreas tradicionalmente rurais ou de preservação ecológica. Trabalhos 

recentes como o de Ross (1992), PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO (1993) e 

Müller-Plantenberg & Ab’Saber (1998) atestam o crescimento da preocupação em 

desenvolver metodologias que permitam avaliar de forma mais efetiva o impacto dos 

sistemas antropogênicos sobre sistemas naturais em áreas urbanas e ou de expansão do 

fenômeno urbano. 

Nesse contexto, aplicou-se o conceito de unidades morfodinâmicas estabelecido por 

Tricart (1977) à área da reserva fazendo-se uma relação entre os processos de 

morfogênese/pedogênese através de um ordenamento tipológico da evolução da 

degradação a partir das formas resultantes e sua relação estreita com a cobertura vegetal, 

aceitando como premissa o fato de que esta representa uma defesa do relevo, e suas 

formações superficiais, contra a erosão. No desenvolver dessa linha de raciocínio, utilizou-

se para a área da reserva a tipologia de paisagem caracterizada a partir de três estágios em 

grau crescente de desequilíbrio ambiental, como definida por Corrêa, Albuquerque e Melo 

(1995) para setores dos morros da Guabiraba, Recife – PE, agora adaptadas para a reserva 

ecológica do Camaçari, em função da intensidade dos processos atuais, sendo elas: a) 

áreas florestadas apresentando estabilização morfodinâmica; b) áreas revestidas por 

capoeiras apresentando formas de erosão incipientes e ruptura inicial do equilíbrio 
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morfogenético e c) áreas desnudas extensivamente erodidos (ambientes fortemente 

instáveis). 

Dentro desta perspectiva, tornou-se necessário fundamentar as constatações 

teóricas a cerca do incremento da erosão em áreas de expansão urbana, a partir do seu 

confronto com observações de campo e gabinete. Desta forma o trabalho se desenvolveu, a 

princípio, por meio de uma revisão bibliográfica de literatura sobre a gênese e evolução dos 

processos erosivos em áreas tropicais úmidas, como analisadas por Thomas (1994), coleta 

dos dados censitários da área afetada, passando em seguida pelo levantamento 

cartográfico na escala de 1: 10.000 e por fim às visitas de campo e aos órgãos responsáveis 

pela gerência da reserva ambiental estudada. 

Constatou-se que estas etapas serviram de guia para a compreensão da evolução 

do quadro de desequilíbrio ambiental até atingir o seu estado atual, no qual se verifica o 

desenvolvimento de extensas redes de voçorocas, além da ocorrência de movimentos de 

massa, como resposta dinâmica do sistema geomórfico aos processos de retirada irregular 

do manto de intemperismo e da cobertura vegetal. No entanto, estes processos estão ainda 

à mercê da variedade de classes de solos encontradas na área, além da compartimentação 

geomorfológica propriamente dita. 

4. Resultados e Discussão 

Segundo Tricart (1977), uma unidade ecodinâmica se caracteriza por certa dinâmica 

do meio onde a cobertura vegetal constitui o produto base de todo ecossistema e a 

morfodinâmica é o fator limitante desse ecossistema. Sendo assim, a partir da modificação 

da cobertura vegetal tem-se a produção da vulnerabilidade na dinâmica do sistema natural, 

tendo sua maior expressividade na relação pedogênese/morfogênese. 

Na área da reserva, a erosão foi desencadeada pelo fato da vegetação haver sido 

removida e, principalmente, pela retirada irregular do manto de intemperismo, a ela 

sotoposto, para construção civil. O processo erosivo tende a acelerar-se à medida que mais 

áreas são desmatadas deixando os solos desprotegidos, fazendo com que a chuva incida 

diretamente sobre a superfície do terreno. Entretanto, os processos de erosão não se 

apresentam em toda a área da reserva, estando restrito aos espaços sem cobertura vegetal. 

Sendo assim, as áreas florestadas apresentam uma cobertura vegetal densa, fornecendo 

proteção ao solo, impondo-se como um mecanismo eficaz no sentido de impedir o 

desencadeamento dos processos mecânicos da morfogênese. Os espaços revestidos por 

capoeiras demonstram a interface permanente entre morfogênese/pedogênese, 

evidenciando fraca instabilidade. Contudo, o enfoque ora oferecido será concentrado sobre 

os compartimentos das “áreas desnudas”, voltando-se para uma análise evolutiva do 
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comportamento dos processos erosivos e concomitante geração de áreas ecologicamente 

instáveis. 

4.1 Geomorfologia e Solos 

Como já fora apontado por Mabesoone e Silva (1991), a área imediatamente ao sul 

do Recife é marcada por um relevo em colinas baixas, largas e estruturado tanto em rochas 

do embasamento cristalino pré-cambriano quanto nos sedimentos da Formação Cabo 

(conglomerados a argilitos do Aptiano) e vulcanitos alcalinos da Formação Ipojuca (90 a 114 

m.a.). Regionalmente esta faixa recebe a denominação de Superfícies Remobilizadas, Chãs 

Pernambucanas ou Piemonte Oriental da Borborema, estendendo-se desde as planícies 

flúvio-marinhas quaternárias, até a escarpa oriental do planalto da Borborema como um 

único compartimento geomorfológico. Em geral as colinas esculpidas sobre os sedimentos 

da Formação Cabo diferenciam-se daquelas do embasamento cristalino por apresentarem 

topos mais regulares e maior convexidade (forma de “meias-laranjas”). 

Na área da reserva do Camaçari este compartimento apresenta-se muito dissecado 

em pequenas colinas, de até 80 metros de altitude, de encostas pluri-convexizadas em 

declividades que variam de 60 a 240, recobertas por um espesso manto de intemperismo, 

areno-argiloso amarelo-avermelhado, com uma morfogênese marcada pelo predomínio de 

movimentos de massa lentos como o rastejamento e, em menor escala, pelos fluxos de 

detritos. Os estreitos vales de fundos chatos são colmatados por sedimentos alúvio-

coluvionares arenosos. Esta unidade limita-se em toda a sua extensão com as planícies 

aluviais e flúvio-marinhas, nela desenvolvem-se solos profundos das classes dos Latossolos 

e Podzólicos, enquanto que nas planícies predominam os podzóis hidromórficos e as areias 

quartzosas. 

A principal associação de solos na área compreende os PODZÓLICOS AMARELO e 

VERMELHO-AMARELO (70% da área) textura média a argilosa, nas áreas suavemente 

onduladas e encostas, e o LATOSSOLO AMARELO (30% da área) textura média a argilosa 

nas áreas de relevo plano a suave; ambos álicos e distróficos com A moderado e fluxo 

subsuperficial. A retirada indiscriminada da vegetação e a mineração ilegal de argila e areia 

para a construção estão concentradas nesta associação de solos e acabam por expor à 

superfície descontinuidades internas dos perfis, tanto de origem pedogenética como 

deposicionais, que atuam como catalisadoras dos processos erosivos como se verá a seguir 

(figura 02). 
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Figura 02 – Compartimentos geomorfológicos e tipos de solo na área da Reserva do 

Camaçari, Cabo de Santo Agostinho, PE. 

4.2 Geomorfologia dinâmica e pedogênese das áreas desnudas 

Foram escolhidas duas áreas-tipos de retirada de material superficial na Reserva do 

Camaçari, a fim de caracterizar os processos geomórficos atuantes na área e seus vínculos 

com a pedogênese. 

A primeira, área A, situa-se no extremo sul da reserva próxima à estrada carroçável 

que liga a área à praia de Itapoama. Este setor é marcado por um contato brusco entre as 

encostas do relevo colinoso e os terraços aluviais da planície ao sul. A área é caracterizada 

por uma pequena colina com cerca de 30 metros de elevação, a qual teve seu flanco sul 

removido para a retirada de sedimentos para a construção civil. Observa-se na base da 

elevação um contato litológico entre as alteritas de um traquito, associado ao vulcanismo do 

Cabo, e sedimentos finamente laminados e argilitos da fácies leques distais da sub-bacia 

Cabo. 

Neste setor observou-se que sobre os sedimentos argilosos desenvolveu-se um 

perfil de intemperismo caulínico profundo, com vários níveis de formação de crostas 

ferralíticas, sendo dois mais evidentes: um basal bem preservado e um superior em franco 
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processo de argilização. Embora tenha ocorrido uma destruição completa da superfície de 

cimeira da colina inviabilizando a delimitação de horizontes pedológicos, observa-se em 

perfil uma zonação clara de zonas superficiais parcialmente eluviadas e níveis de 

concentração de argila, abaixo dos quais ocorrem os níveis encouraçados (figura 03). 

 

Figura 03 – A – queda de blocos; B – contato entre o horizonte argiloso e a crosta em 

dissolução; C – erosão linear em sedimentos arenosos laminados; D – alterita de traquito na 

base da colina. 

Quanto à morfogênese, nesta área foram observados dois comportamentos distintos: 

a erosão laminar atuando sobre sedimentos arenosos de estrutura laminada, que afloram à 

meia encosta ao norte da colina em questão, e movimentos de massa do tipo queda de 

blocos ocorrendo nos sedimentos argilosos, secundariamente associados à erosão em 

sulcos. 

De fato, o ângulo de incisão do talude na área de ocorrência dos sedimentos 

argilosos, acima do ângulo de fricção interna do material, é em parte responsável pela 

desestabilização dos sedimentos, mas a ocorrência de argilas expansivas, nos horizontes 
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álicos, e as crostas ferruginosas geram um cenário que localmente potencializam os 

tombamentos. 

A argila expansiva na estação seca exibe rachaduras e estruturação em blocos 

prismáticos verticais, que interceptam a superfície do talude, estes por sua vez 

individualizam-se na estação seca (primavera/verão) e perdem sustentação quando as 

fissuras são umedecidas na época das chuvas (outono/inverno). A crosta laterítica sotoposta 

acaba funcionando como um plano de cisalhamento que impede a infiltração e facilita a 

lubrificação lateral, gerando um plano para o deslize dos blocos do horizonte argiloso 

sobrejacente. Assim o material desprende-se do topo da colina ora por gravidade (toppling), 

ora por deslizamento translacional. A recorrência dos tombamentos e deslizes não permite o 

desenvolvimento conspícuo da erosão linear, embora na ruptura de declive entre a face livre 

da encosta e os depósitos de sua base desenvolva-se uma rede de sulcos e pequenas 

ravinas. O voçorocamento, no entanto, atinge os sedimentos arenosos ao norte da colina na 

transição para a área-tipo B, no entanto este tem ocorrência espacial limitada uma vez que a 

área ainda apresenta uma cobertura florestal relativamente densa. 

A segunda área-tipo escolhida, área B, foi o topo de uma colina a oeste da reserva, 

com encostas convexas de baixa declividade, entre 60 e 120, e topo amplo atingindo a cota 

de 80 metros. Esta área constitui o maior setor de remoção ilegal de material superficial para 

construção civil no âmbito da reserva, havendo sido observada uma operação sistemática, 

em larga escala, de retirada de sedimentos ainda em andamento. Neste ponto o setor leste 

da colina foi totalmente removido, havendo sido escavados três anfiteatros de remoção de 

material em níveis topográficos distintos, a saber: 20/30 metros, 40/60 metros e 70 metros. 

Os anfiteatros foram escavados tomando por base a ocorrência dos níveis encouraçados, o 

que permitiu o avanço da frente de lavra de material argiloso sobre uma superfície rígida. No 

entanto, este procedimento gerou planos impermeáveis sobrepostos, que constituem níveis 

de base artificais, e delimitados por encostas sub-verticais de material argiloso. Estes planos 

intensificam a captação do fluxo superficial que, por erosão regressiva, escavam voçorocas 

profundas a partir da ruptura de declive de cada nível (figura 04). 
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Figura 04 – A – Formação de patamares erosivos por retirada de material argiloso sobre 

crosta laterítica; B – formação de voçorocas nas rupturas de gradiente entre os patamares. 

Entre o patamar de 70 metros e o topo da colina a 80 metros observa-se o controle 

pedogenético sobre a erosão através da degradação de um espesso horizonte eluvial, 

arenoso, em contato brusco com o horizonte B de textura argilosa e estrutura em blocos. A 

perda de sustentação lateral do material arenoso e sua baixa porosidade geram fluxos de 

terra (earthflows), que se precipitam do topo da colina para o patamar de 70 metros. Com a 

perda da cobertura arenosa o horizonte B sotoposto é atacado pela erosão linear que gera 

ravinamentos na face livre da encosta acima do seu ponto de inflexão. Estes ravinamentos 

canalizam ainda mais a perda de material arenoso do horizonte superior, expondo o 

horizonte B eluvial à erosão linear à moda de um sistema em feedback positivo. Mabesoone 

e Silva (1991) constataram a ocorrência ubíqua do horizonte eluvial arenoso com até 1,5 

metros de espessura nos tabuleiros da Formação Barreiras ao norte do Recife e atrelaram 

seu desenvolvimento à esculturação da cimeira notavelmente plana daquele compartimento 

geomorfológico pelo retrabalhamento lateral desses horizontes por processos eólicos na 

fases mais secas do Quaternário, no entanto não há referências para a sua formação sobre 

os sedimentos distais da sub-bacia Cabo, sobre relevo colinoso. Não obstante, a maior 

fragilidade deste material de cobertura frente aos processos erosivos antropogênicos 

ensejam maiores investigações de sua ocorrência nas áreas potencialmente afetadas pela 

exploração indevida de formações superficiais (figura 05). 

 13085



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Figura 05 – A – fluxo de terra remobilizando horizonte eluvial arenoso; B – ravinamentos no 

horizonte B canalizando material arenoso sobrejacente. 

A jusante dos ravinamentos o material argiloso é depositado em leques de dejeção 

em forma lobada que acabam por impermeabilizar a superfície do terreno dando origem a 

barramentos da drenagem na retaguarda dos cones. Essas áreas formam poças sazonais 

conhecidas localmente como “banhos de lama” que favorecem a “selagem” superficial do 

terreno durante a estação seca, em seguida incrementando o escoamento superficial na 

época das chuvas (figura 06). 

 

Figura 06 – formação de uma “banho de lama” em cone de dejeção 

Dentre os resultados obtidos pela pesquisa, foi primordial constatar que a área de 

estudo vem sendo alvo de agressões ambientais desde o começo da década de 1980 em 

função do processo de expansão urbana, além da demanda por segundas residências 

desencadeada, cada vez mais, pela anexação da área ao contexto metropolitano da RMR. 

Em contraste com o Recife que exibiu uma taxa de crescimento populacional inferior a 1% 

ao ano no período 1991/200, o Município do Cabo teve crescimento de mais de 2% ao ano 

no mesmo período (pop. 152.836 hab.), e sua taxa atual de urbanização é de 89%. Logo, o 
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estado de desequilíbrio hoje observado é o resultado direto de, pelo menos, 20 anos de 

intensa antropização da área e mau uso da reserva ambiental, assim como de suas 

adjacências. 

Esses locais sofrem a ação de diversos fenômenos erosivos, que continuam a 

operar, no sentido da desestabilização da paisagem geomorfológica, mesmo após o 

abandono das áreas de exploração de material para a construção civil – como na área A, e 

sua respectiva migração para novas áreas no entorno – área B. O que demonstra que o 

tempo de recuperação (histerese) desses sistemas ambientais não é tão rápido como se 

possa supor, ou mesmo que jamais sejam restabelecidas as condições prístinas de 

equilíbrio, caso não se tome nenhuma ação de manejo das áreas afetadas. Questiona-se, 

portanto a gestão ambiental dessas áreas, ditas de proteção ambiental, e quais medidas 

efetivas podem ser tomadas no sentido de sua recuperação a partir do estudo meticuloso de 

suas particularidades geodinâmicas e pedogenéticas. 

5. Conclusão 

 A expansão urbana tem sistematicamente pressionado as áreas de reservas naturais 

da Região Metropolitana do Recife. Na área deste estudo, a destruição das áreas de 

preservação tem desencadeado a redução da cobertura vegetal, aumento da erosão dos 

solos, formação de ravinas, assoreamento de córregos e canais e o barramento da água 

pluvial formando os “banhos de lama”, em virtude da perda excessiva da argila para a água 

das chuvas, concluindo-se que a área não está evoluindo no sentido de uma estabilização 

de seus compartimentos morfodinâmicos (figura 7). Na área da reserva do Camaçari, como 

em boa parte do litoral do Município do Cabo de Santo Agostinho, é evidente que a ação 

antrópica está diretamente associada ao desequilíbrio dos sistemas geomorfológicos ali 

observados, sobretudo através do incremento das taxas de erosão e formação de redes de 

voçorocas em áreas de retirada irregular de material das formações superficiais (solos, 

regolitos, mantos coluviais etc.) para a construção civil. Após esta fase preliminar de 

diagnóstico, fazem-se necessários estudos mais aprofundados que aventem a possibilidade 

de recuperar estas áreas, bem como discernir formas de preservar as áreas remanescentes 

a fim de que as mesmas não sejam agredidas da mesma maneira. 
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Figura 7: Compartimentação ecodinâmica da reserva do Camaçari, Cabo de Santo 

Agostinho, PE. 
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