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RESUMO 

A presente pesquisa tem como finalidade realizar uma análise das inter-relações das feições 

geomorfológicas e dos processos morfodinâmicos na evolução do sítio urbano de Garanhuns-PE. 

Dessa forma, fornecer subsídios para implantação de políticas públicas, que contemplem a 

implantação de um modelo de uso e ocupação sustentável do solo. No transcorrer da pesquisa 

foram utilizadas as tecnologias do Sensoriamento Remoto e SIG, para confecção de um banco de 

dados georreferenciado, o qual foi alimentado com dados matriciais do INPE/DGI, INCRA e 

Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, arquivos SRTM da EMBRAPA (Projeto Brasil 

em Relevo) e informações vetoriais da CPRM e do IBGE. O que possibilitou a interpretação dos 

fenômenos espaciais que estão ocorrendo no perímetro de estudo e representa-los através de 

Cartas Temáticas e Imagens 3D. A partir dos referidos mapas e modelos 3D foi possível realizar 

as correlações entre as características físicas do espaço geográfico e seu sistema de ações. 

Tornando possível a identificação e o monitoramento pelos órgãos municipais das principais 

áreas de riscos, para ocupação antrópica da paisagem devido sua suscetibilidade aos processos 

morfodinâmicos. Dentre essas áreas destacaram-se os bairros: Liberdade, Heliópolis, Novo 

Heliópolis, Parque Fênix, COHAB III, São José, Santo Antônio e Magano. Devido seu alto 

índice de susceptibilidade a movimentos de massas. 

Palavras-chave: morfodinâmicos, sítio urbano e espaço geográfico. 
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ABSTRACT 

The present research has the aim of analyzing the inter relations of the geomorphologic features 

and the morph dynamic processes in the evolution of the urban site from Garanhuns-PE. This 

way, supplying subsides for the implantations of public policies, which contemplate the 

implantation of a model of usage and sustainable occupation of soil. During the research, 

technologies of remote sensing and SIG were used, to create a referential geologic data bank 

which was supplied by matricidal data from INPE/DGI, INCRA and “Banco de Dados 

Geomorfométricos” from Brazil, SRTM archives from EMBRAPA (Project Brazil in Landscape) 

and vectorial information from CPRM and IBGE. What makes possible the interpretation of the 

space phenomena which are occurring in the studied perimeter and represent them through 

Thematic Letters and 3D Images. From the referred maps and 3D models, it was possible to 

make the correlations between the physical features of the geographic space and its action 

system. Making possible the identification and monitoring from the public departments of the 

main risk areas, to the human occupation of the landscape because of the susceptibility to the 

morph dynamic process. Among the areas, these are highlighted: Liberdade, Heliópolis, Novo 

Heliópolis, Parque Fênix, COHAB III, São José, Santo Antônio and Magano. Since their high 

rate of susceptibility to mass movements.  

Key-words: morph dynamic, urban sites and geographic space. 
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1 INTRODUÇÃO 

A expansão urbana desordenada é um problema corriqueiro na região nordeste do 

Brasil, suas origens estão ligadas ao êxodo rural. No estado de Pernambuco esse fenômeno 

socioespacial representa um problema frequente, mas vem intensificando-se no transcorrer dos 

anos, principalmente nas cidades que atuam como polos regionais. 

No caso de Garanhuns, vêm ocorrendo desde 1922 com a inauguração do Bairro Boa 

Vista, sendo que nas últimas décadas intensificou-se com a construção de espaços residenciais 

afastados do centro comercial da cidade para as comunidades de baixa renda (COHABS I, II e 

III, Várzea, Manoel Xeu, Bela Vista, Parque Fênix, Liberdade, Massaranduba, Vale do Mundaú, 

São Carlos, Mãe Rainha...) e conjuntos residenciais fechados em locais melhores localizados, 

para classe social de maior poder aquisitivo (Floriano Madeiros, Garoa, Úrsula Moraes, Morada 

do Sol, Alamedas da Serra, Monteverde, Vale do Una, Bellevue – Residencial Clube...). 

O avanço urbano sem o devido planejamento está desestabilizando as feições do 

modelado, provocando diversos problemas de ordens ambientais e econômicas no espaço 

geográfico, dentre eles destacam-se: a contaminação das nascentes de água, instabilidade do 

solo, intensificação do voçorocamento, eutroficação nos reservatórios naturais de água, retirada 

da cobertura vegetal, implantação de flora exótica e utilização de voçorocas para o descarte dos 

resíduos sólidos e líquidos. 

É necessário compreender que o local onde está localizada a cidade, apresenta 

peculiaridades geográficas que devem ser levadas em consideração no processo de implantação e 

ampliação do seu assentamento urbano. Portanto o plano diretor do município deve contemplar 

os princípios da sustentabilidade. Dessa forma os impactos ambientais serão minimizados, tendo 

como consequência direta o aumento da qualidade de vida da população local e regional, pois o 

município exerce o papel de cidade polo na região. 

Segundo Albuquerque (2002) o padrão de consumo da sociedade moderna, juntamente 

com o destino dos resíduos que ela produz, tem causado uma degradação contínua dos recursos 

naturais e da qualidade de vida dos indivíduos. 

Para abordar as questões acima citadas, a pesquisa teve como objetivo geral: realizar 

estudos geomorfológicos no sítio urbano de Garanhuns-PE para compreender as inter-relações 

do modelado e dos processos morfodinâmicos na dinâmica de uso e ocupação do solo. 
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Os objetivos específicos foram: confeccionar as cartas temáticas do sítio urbano 

(Hipsometria, geomorfologia, vulnerabilidade do modelado, drenagem, uso do solo...), analisar 

os processos predominantes sobre a dinâmica do modelado e compreender a expansão urbana do 

espaço geográfico e suas implicações socioambientais. 

O presente trabalho apresenta nove subdivisões, a primeira é uma Introdução a qual tem 

como finalidade realizar uma breve abordagem sobre o processo de crescimento desordenado do 

sítio urbano de Garanhuns-PE e suas consequências geoambientais no espaço geográfico, a 

segunda parte é a Fundamentação Teórica na qual foi realizado um levantamento teórico 

referente às feições geomorfológicas e os processos morfodinâmicos que atuam no modelado e 

as contribuições do Sensoriamento Remoto e SIG para o mapeamento geomorfológico. 

A terceira contempla os Materiais e Métodos, onde são apresentados os procedimentos 

necessários para confecção dos mapas e posterior interpolação das informações. A quarta 

subdivisão contempla o capítulo referente à Formação do Espaço Geográfico, nele foi realizado 

um levantamento histórico do processo de formação do assentamento urbano do município e 

localização espacial da área de estudo. A quinta subdivisão é a Caracterização da Área, onde são 

descritos os aspectos naturais / físicos da área de estudo. 

O sexto capítulo analisa a problemática Uso e Ocupação do Solo, cujo objetivo é 

realizar uma análise do modelo de ocupação do espaço geográfico e de seus ritmos de 

crescimento. No antepenúltimo capítulo é feita uma análise do Crescimento Urbano 

Desordenado. 

A penúltima subdivisão é formada pelas Considerações Finais da Pesquisa, discutindo o 

modelo de uso e ocupação do solo em Garanhuns-PE e suas consequências ambientais. A última 

parte é formada pelas Referências Bibliográficas, possui a relação e os locais onde foram 

adquiridos o material bibliográfico e dados em formato digital. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conforme Correa (1997), o mapeamento geomorfológico tem como principal objetivo, 

investigar as formas, defini-las e elucidar suas funções dentro do sistema. Entretanto, outro tipo 

de exame deve ser realizado, no qual sejam contemplados os processos ocorrentes, em particular 

das taxas de operação dentro da geomorfologia dinâmica. Logo essa análise possibilita 

evidenciar o papel que o homem vem exercendo sobre a modificação do meio físico, como 

resultado da alteração das taxas de intemperismo, erosão e deposição. 
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Tricart (1977) propõe a classificação das feições geomorfológicas a partir de unidades 

ecodinâmicas. Ele sugere que a paisagem seja analisada pelo seu comportamento dinâmico, 

partindo de uma compartimentação em unidades de paisagem ecodinâmica. Para o referido autor, 

a morfodinâmica e o elemento determinante dos processos, dependendo diretamente do clima, 

relevo, natureza da rocha, solos, cobertura vegetal, dentre outros fatores.  

Dessa forma as inter-relações entre diversos componentes relacionados à dinâmica e os 

fluxos de matéria e energia deve ser levada em consideração para a avaliação dos impactos 

causados pela inserção do homem e suas dinâmicas espaciais. 

Estando a paisagem subdividida em três categorias de análise dos processos, 

denominadas de meios: estáveis, intergrade e fortemente instáveis. 

Para Libault (1971) a pesquisa de caráter geográfico deve ocorrer nos níveis: 

compilatório, correlatório, semântico e normativo. No primeiro nível ocorre o levantamento 

bibliográfico e cartográfico, escolha do local da pesquisa e da escala de estudo adequada. No 

segundo serão realizadas as inter-relações entre os elementos responsáveis pela dinâmica 

superficial, a partir da escolha de indicadores ambientais para avaliar o grau de instabilidade. O 

terceiro é responsável pela síntese, onde são nomeadas as normas de inter-relações entres as 

diversas variáveis. No último nível é realizada a confecção do mapa morfodinâmico.  

Ross (1992) propôs uma classificação taxonômica do relevo que apoia-se 

fundamentalmente no aspecto fisionômico das diferentes formas e tamanhos de relevo, baseado 

na gênese e na idade dessas formas, tendo em vista o significado morfogenético e as influências 

estruturais e esculturais no modelado.  

Essa proposta subdivide o relevo em seis táxons. Dessa forma o primeiro refere-se à 

Unidade Morfoestrutural, que é a maior forma de relevo, sua idade e história genética são mais 

antigas que as Unidades Morfoesculturais esculpidas em seu interior.  

O segundo é representado pelas Unidades Morfoesculturais, que são dimensões 

inferiores a Unidade Morfoestrutural, e com idades bem menores. 

A terceira subdivisão é chamada de Unidades Morfológicas ou Padrões de Formas, elas 

retratam um determinado aspecto fisionômico decorrente das influências dos processos erosivos 

mais recentes e posteriores aqueles que esculpiram os planaltos e depressões.  

O quarto táxon representa os Tipos de Formas de Relevo, referindo-se a cada uma das 

feições do modelado encontradas nas Unidades Morfológicas ou Padrões de Formas 

Semelhantes. 
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A quinta subdivisão é representada pelos Tipos de Vertentes, são os tipos de vertentes 

contidas em cada forma de relevo, sendo assim, de gênese e idades mais jovens. 

O sexto táxon simboliza as Formas de Processos Atuais, refere-se às formas de relevo 

bem menores e muito mais recentes, que surgiram ao longo das vertentes por processos 

geomórficos e até mesmo por ação antrópica.  

O presente trabalho está inserido no 6º táxon. Dentro dessa perspectiva as pesquisas 

referentes à ocupação desordenada do modelado, servirão de auxílio para a elaboração de um 

planejamento de ocupação urbana-rural sustentável. 

Ross (2005) afirma que a Geomorfologia, nos estudos ambientais, está sustentada sobre 

as ciências naturais, ainda que possua forte vínculo com as ciências humanas, servindo dessa 

maneira, como suporte para o entendimento das sociedades humanas que se estruturam, extraem 

recursos e organizam o espaço físico territorial, sobre os ambientes originalmente naturais. O 

conhecimento dos aspectos geomorfológicos serve tanto para diagnósticos, como de subsídio nas 

questões territoriais. Lembrando que para a realização de um estudo geomorfológico aplicado ao 

contexto urbano, faz-se necessário a aplicação de um mapeamento dessas feições, com a 

finalidade de compreender a distribuição hierárquica do relevo. 

É necessário ressaltar que o clima possui um importante papel na dinâmica 

geomorfológica, características como temperatura, regime pluviométrico... Vão favorecer ações 

intempéricas distintas. Os grandes índices pluviométricos do município em conjunto com suas 

peculiaridades topográficas favorece o intemperismo físico, através da força das águas. 

Jatobá (2010) afirma que o clima desempenha um papel muito importante na 

morfogênese do relevo terrestre. E quando falamos em clima, estamos nos referindo aos climas 

atuais e os pretéritos. De uma maneira sintética, podemos dizer que as influências das condições 

climáticas sobre a origem do relevo terrestre se faz de duas maneiras: direta e indiretamente.  

As influências diretas são as decorrentes da ação dos elementos climáticos, especialmente 

a temperatura do ar, as precipitações atmosféricas, a umidade e os ventos. Esses elementos vão 

agir sobre o material rochoso, alterando-o física e quimicamente, e contribuirão para o 

desencadeamento dos diversos processos que irão esculpir as paisagens geomorfológicas das 

áreas emersas. Inúmeros mecanismos morfogenéticos do relevo terrestre são devidos a essas 

influências climáticas diretas.  

Para Guerra (1972) a necessidade de representar o relevo e seus agentes modeladores faz 

a cartografia geomorfológica torna-se um dos mais importantes meios de comunicação e análise 
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dos resultados obtidos para essa ciência. Logo as mais distintas análises geomorfológicas, 

tornam-se mais ricas, lógicas e melhor entendidas quando acompanhadas de documentos 

cartográficos nos quais estejam espacializadas. 

  Segundo Silva & Rodrigues (2009) os mapas geomorfológicos apresentam, em 

contrapartida aos demais mapas temáticos, um grau de complexidade maior no sentido da 

representação dos elementos indispensáveis para a análise geomorfológica, uma vez que, apesar 

da comunidade de geomorfólogos apresentarem despadronização da representação cartográfica, 

visto que ainda não se chegou a um modelo de uniformização que atendesse os diversos 

interesses dos estudos geomorfológicos. Existe unanimidade de conteúdo geral para a 

representação nos mapas, sendo basicamente informações sobre os tipos de formas de relevo, 

gênese e idade. 

Atualmente a cartografia tem ganho grandes contribuições das tecnologias do 

Sensoriamento remoto e SIG. Possibilitando uma maior exatidão e riqueza de detalhes nas cartas 

geomorfológicas. 

Conforme Câmara et al. (2001) a coleta de informações sobre a distribuição geográfica 

de recursos minerais, propriedades, animais e plantas sempre foi uma parte importante das 

atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, no entanto, isto era feito apenas em 

documentos e mapas em papel, isto impedia uma análise que combinasse diversos mapas e 

dados. Com o desenvolvimento simultâneo, na segunda metade do século passado da tecnologia 

de informática, tornou-se possível armazenar e representar tais informações em ambiente 

computacional, abrindo espaço para o aparecimento do Geoprocessamento. É uma tecnologia 

interdisciplinar, que permite a convergência de diferentes disciplinas científicas para o estudo de 

fenômenos ambientais e urbanos. Ou ainda, que “o espaço é uma linguagem comum” para as 

diferentes disciplinas do conhecimento. O que facilita a compilação e interpretação dos dados 

obtidos pelo SIG.  

Do ponto de vista da tecnologia, desenvolver um SIG significa oferecer o conjunto mais 

amplo possível de estruturas de dados e algoritmos capazes de representar a grande diversidade 

de concepções do espaço.  

Para Afonso (2002) SIG é uma coleção organizada de hardware, software, dados 

geográficos e pessoal envolvido no trabalho, projetado para capturar, armazenar, atualizar, 

manipular, analisar e apresentar todas as formas de informações referenciadas geograficamente. 
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Sendo que as informações que estão no SIG são provenientes da tecnologia do sensoriamento 

remoto.  

Afonso (2002) considera que sensoriamento é um conjunto de subsistemas que atuam 

simultaneamente para coletar e analisar informações sobre a superfície terrestre. E este sistema é 

composto por três partes.  

A primeira são os Sistemas de Sensores, são equipamentos que focalizam e registam a 

radiação eletromagnética proveniente do objeto.  

A segunda é o Processamento de Dados, tem como finalidade converter o dado bruto 

produzido pelo sensor em produtos possíveis de serem interpretados e convertidos em 

informação. 

Por último ocorre o processo de Análise, que inclui todas as ferramentas que permitem 

integrar as informações derivadas de sensoriamento remoto a outras informações ambientais, 

dentre as quais se destaca o SIG.  

Utilizando os recursos do Sensoriamento Remoto, SIG e Cartografia Geomorfológica, a 

pesquisa sobre a ampliação da zona antropizada de Garanhuns e seu papel na degradação 

ambiental apresentará melhores informações sobre a dinâmica espacial. 

De acordo com Souza (2004) define-se área degradada, como aquela que após distúrbio 

teve: 

 Eliminados juntamente com a vegetação nativa, os seus meios de regeneração 

biótica como banco de sementes, banco de plântulas, chuva de sementes e órgãos ou 

partes que possibilitem a rebrota, inclusive com a perda da camada fértil do solo; 

 A fauna destruída, removida ou expulsa; 

 A qualidade e regime de vazão do sistema hídrico alterado. Nessas condições, por 

apresentar baixa resiliência, ocorre à degradação ambiental devido à perda de adaptação 

às características físicas, químicas e biológicas. 

Nesse caso, o seu retorno ao estado anterior pode não ocorrer ou se vinher a acontecer 

extremamente lento, tornando necessária a ação antrópica para a recuperação desses 

ecossistemas e possibilitar o restabelecimento do desenvolvimento socioeconômico.  

Dessa forma compreende-se que o plano gestor da área em questão deve contemplar as 

questões ambientais em consonância com os distintos interesses da sociedade.  
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Para Gois (2010) o planejamento ambiental pode se apresentar sob diferentes formas de 

expressão, sendo que os termos zoneamento territorial ambiental, os estudos de impactos 

ambientais, planos de manejo de bacias hidrográficas e capacidade agrícola das terras são apenas 

instrumentos do planejamento ambiental. 

Santos (2004) afirma que a avaliação de impactos ambientais é outro instrumento de 

planejamento ambiental, pois a avaliação constrói cenários futuros e pressupõe a participação 

pública.  

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

Para o avanço da pesquisa, os materiais foram empregados conforme a necessidade de 

cada método aplicado. Portanto utilizou-se: 

 Teses, artigos científicos e livros que contemplem a problemática socioambiental 

da área em questão; 

 Dados SRTM, do projeto Brasil em Relevo da EMBRAPA, com as seguintes 

características técnicas: formato GeoTiff / 16 bits, resolução espacial de 90m, sistema 

de coordenadas geográficas e datum WGS-84. Correspondente à carta digital SC-24-X-

B; 

 Imagens via satélite da DGI do INPE, obtidas através dos satélites: Landsat 5 

equipado com o sensor TM que apresenta a resolução espacial de 30m. Referentes aos 

anos: 1985, 1987, 1990, 1999 e 2010 e CBERS 2B, equipado com o sensor HRC que 

possui uma resolução espacial de 2,7m. Referentes aos anos de 2007, 2008, 2009 e 

2010;  

 Arquivos vetoriais da CPRM, referentes às cartas digitais SC-24-X-B-VI e SC-24-

X-B-V; 

 Fotografias aéreas do INCRA, na escala de 1:5.000 (1982);  

 Planta base do município, na escala de 1:15:000 (1982); 

 Folha SC-24-X-B-V da SUDENE, com a escala de 1:100.000 (1986); 

 Carta SC-24-X-B-VI da SUDENE, na escala de 1:100.000 (1986); 

 Arquivos SHP e PDF, do IBGE; 

 Imagens do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, Projeto Topodata, com 

a articulação 1:250.000, formato GeoTiff, cena 08S375; 
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 GPS. 

Sistemas de Informações Geográficas-SIG utilizados: SPRING, Global Mapper e 

ArcGIS. 

3.2 Métodos 

 Conforme a ordem de aquisição dos materiais, eles foram analisados, editados e 

interpolados com as informações provenientes da pesquisa de campo. Logo em seguida foi 

realizada a edição final, objetivando compreender o processo de uso e ocupação do solo no sítio 

urbano, suas consequências socioambientais e fornecer subsídios para população, os órgãos 

governamentais e não governamentais que ajudem a compreender e minimizar os impactos 

causados por esse fenômeno socioespacial.  

3.3 Pesquisa Bibliográfica 

Análise e interpretação de dissertações, teses, artigos científicos, livros, dados vetoriais 

e matriciais. Referentes ao perímetro da pesquisa. 

3.4 Trabalho de Campo 

No transcorrer dessa etapa foram tiradas fotografias da área em questão no período 

chuvoso e no seco possibilitando uma análise mais detalhada, marcação de pontos no GPS para 

realização do georreferenciamento das fotos tiradas em campo e para localização absoluta das 

áreas de risco, coleta de dados em órgãos governamentais e não governamentais e reambulação 

dos dados obtidos em gabinete. Fornecendo informações que maximizaram o banco de dados 

geográficos da pesquisa. 

3.5 Geoprocessamento e SIG 

Essas tecnologias possibilitaram a formação de um banco de dados geográficos digitais, 

facilitando a análise, edição e interpretação das informações disponíveis sobre a temática. 

Servindo de subsídio na confecção das cartas temáticas:  

 Hipsometria; 

 Geologia; 

 Geomorfologia; 

 Drenagem; 

 Dinâmica de Ocupação do Sítio Urbano; 
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 Vulnerabilidade do Modelado; 

 Complexos Regionais; 

 Uso do Solo; 

 Área de Risco nos Bairros (Liberdade, Novo Heliópolis, Parque Fênix, COHAB 

III, São José, Santo Antônio e Magano). 

 

Na elaboração da carta hipsométrica realizou-se os seguintes procedimentos no SIG 

SPRING 5.2.1: criação de um banco de dados geográficos e um projeto com o sistema de 

coordenadas geográficas, datum SIRGAS e zona (24). Logo em seguida foi feita a importação 

dos dados (Carta digital SC-24-X-B, arquivo no formato DWG, referente às isolinhas de 50 

metros), registro das imagens (georreferenciamento) e criação das categorias: imagem, temática 

e MNT. Na categoria imagem foram realizados os seguintes procedimentos: importação das 

imagens referentes à carta digital SC-24-X-B, composição colorida (RGB), tratamento digital e 

criação de uma imagem sintética. Essas etapas na presente categoria permitiram a visualização 

colorida do modelado da área de estudo. 

 Na categoria temática ocorreram as seguintes ações: criação das classes temáticas (700 

a 750m, 800 a 850m, 850 a 900m, 900 a 950m e >950m) atribuindo cores distintas a cada uma 

delas (cores mais claras altitudes mais baixas) e importação do polígono referente ao perímetro 

urbano.  

Na categoria MNT foram desenvolvidas as ações: importação dos dados (formato 

DWG) referentes às isolinhas com cotas de 50 metros, geração da grade retangular, criação de 

um polígono que envolva somente o sítio urbano de Garanhuns, execução e associação do 

fatiamento das classes criadas na categoria temática. Exportação dos dados para categoria 

temática e confecção da carta no Scarta. 

A confecção da carta Geológica ocorreu no SPRING 5.2.1 da seguinte forma: confecção 

de um banco de dados geográficos e um projeto com o sistema de coordenadas geográficas, 

datum SIRGAS e zona (24). Foi importado para categoria cadastral o polígono referente ao sítio 

urbano e os dados vetoriais referentes às cartas SC-24-X-B-VI e SC-24-X-B-V. Logo em 

seguida ocorreu a seleção dos dados pertinentes à temática e elaboração da carta no Scarta. 

A carta Geomorfológica confeccionou-se seguindo os procedimentos: foto interpretação 

e georreferenciamento no Global Mapper 13 das: fotografias aéreas do INCRA, na escala de 

1:5.000 / 1982,  fotografias que foram retiradas na pesquisa de campo e imagens obtidas pelo 

satélite Landsat 5sensor TM / 2010.  
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Confecção e exportação de dados nos formatos SHP e GeoTiff, gerados a partir da carta 

digital SC-24-X-B, utilizando o Global Mapper 13. 

 Após esses procedimentos foi criado no SPRING 5.2.1 um banco de dados geográficos 

e um projeto com o sistema de coordenadas geográficas, datum SIRGAS e zona (24). Na 

categoria imagem foram importados os arquivos referentes às imagens Landsat e a fotografia 

aérea. Para ambas foi feita a composição colorida (RGB), tratamento digital e criação de uma 

imagem sintética. Para categoria MNT foi importado o SHP referente às isolinhas com cotas de 

50 metros, geração de uma grade retangular. Na categoria temática foi feita a edição vetorial dos 

polígonos referentes às principais feições geomorfológicas e importação do SHP referente ao 

perímetro urbano e confecção da carta no Scarta. 

Para a confecção da carta referente à Drenagem foram adotadas as etapas no SPRING 

5.2.1: criação de um banco de dados geográficos e um projeto com o sistema de coordenadas 

geográficas, datum SIRGAS e zona (24). Importação dos dados SHP referentes às cartas SC-24-

X-B-VI e SC-24-X-B-V para categoria temática, edição vetorial e importação do SHP referente 

ao sítio urbano e elaboração da carta no Scarta. 

Na elaboração da carta de Dinâmica de Ocupação do Sítio Urbano, foram utilizados os 

seguintes procedimentos no SIG ArcGIS: confecção de um banco de dados geográficos 

georreferenciados e um projeto com o sistema de coordenadas geográficas, datum SIRGAS e 

zona (24). Logo em seguida foi realizada a importação das imagens HRC do satélite CBERS 2B, 

referente ao ano de 2010, delimitação dos polígonos conforme as categorias de análise do 

espaço, atividade de campo para reambulação dos dados obtidos em gabinete e desenvolvimento 

da carta temática. 

A elaboração da carta referente à Dinâmica de Ocupação do Sítio Urbano passou pelas 

etapas no software SPRING 5.2.1: produção de um banco de dados geográficos e um projeto 

com o sistema de coordenadas geográficas, datum SIRGAS e zona (24). Na categoria imagem 

foram importados os dados referentes às imagens Landsat 5 sensor TM referentes aos anos de 

1985, 1987, 1990, 1999 e 2010. Para cada uma delas foi feita a composição colorida (RGB), 

tratamento digital e elaboração de uma imagem sintética.  

Também foi importado um arquivo referente ao ano de 1982 (Foto aérea 

georreferenciada e convertida para o formato GeoTiff no Global Mapper 13). Esse dado passou 

pelos mesmos procedimentos das imagens Landsat. De posse desse material foi feita uma edição 

vetorial na categoria temática, objetivando criar um polígono base e logo em seguida foram 

sendo acrescentadas as novas áreas de acordo com o crescimento urbano. Posteriormente foi 

feita a elaboração da carta no Scarta. 
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A carta de Vulnerabilidade do Modelado passou pelo seguinte processo de confecção no 

SPRING 5.1.2: produção de um banco de dados geográficos e um projeto com o sistema de 

coordenadas geográficas, datum SIRGAS e zona (24).  

Na categoria imagem foi feita a importação das imagens Landsat 5 sensor TM 

referentes a 2010, logo em seguida foi feita a composição colorida (RGB), tratamento digital e 

criação de uma imagem sintética. Para categoria MNT foram importados os dados DWG 

referentes às isolinhas com cotas de 50 metros e confecção de uma grade retangular. Na 

categoria cadastral realizou-se a importação dos polígonos referentes à área urbana e dos SHP 

referentes ao uso e ocupação da paisagem. Na categoria temática foi feita a edição vetorial 

levando em consideração o grau de ocupação da paisagem, índices de desmatamento e altimetria 

do modelado. Em seguida foi feita a elaboração da carta no Scarta. 

Para a realização da carta dos Complexos Regionais utilizou-se os procedimentos: 

criação de um banco de dados geográficos georreferenciado no ArcGis, com o sistema de 

coordenadas geográficas, datum SIRGAS e zona (24). Posteriormente foi feita a importação dos 

dados SHP, correção do datum, delimitação e demarcação das áreas referentes aos complexos 

Cabrobó e Belém de São Francisco através de dois polígonos, inclusão das informações 

pertinentes às estruturas geológicas e perímetro urbano, a partir de dados SHP. Posteriormente 

foi confeccionada a carta no mesmo SIG. 

Utilizando o software Global Mapper, as principais operações realizadas foram: 

correção de datum, georreferenciamento, extração de perfis topográficos e isolinhas.  

Para a elaboração da carta Áreas de Risco do Bairro da Liberdade, procedeu-se 

obedecendo à ordem: criação de um banco de dados geográficos georreferenciado no ArcGis, 

com o sistema de coordenadas geográficas, datum SIRGAS e zona (24).  

Posteriormente foi feita a importação das imagens Landsat (2010), sensor TM, 

composição colorida (RGB), criação dos arquivos SHP referentes à área urbana, vale e encostas 

instáveis.   

 A próxima etapa foi à vetorização das categorias de análise do espaço e confecção 

da carta temática. 

As cartas Áreas de Risco dos Bairros: Novo Heliópolis, Parque Fênix, COHAB III, São 

José, Santo Antônio e Magano, seguiram os mesmos procedimentos da carta áreas de Risco do 

Bairro Novo Heliópolis.  
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3.6 Fotointerpretação 

Essa fase do trabalho teve como objetivo a interpolação dos dados obtidos na pesquisa 

de campo e em gabinete. Com o propósito de efetuar a reambulação das informações decorrentes 

da fotointerpretação. Proporcionando ajustes nas cartas desenvolvidas, quando necessários. Para 

posterior análise, interpretação dos dados provenientes desse material. Dessa forma a pesquisa 

apresentará dados com um maior grau de coesão e coerência com os fenômenos que estão 

ocorrendo no espaço geográfico.  

3.7 Delimitando as Unidades do Modelado  

O mapeamento morfodinâmico foi subsidiado pelo software ArcGIS, com base nos 

seguintes procedimentos metodológicos: foi criado um banco de dados geográficos, com o 

sistema de coordenadas geográficas, datum SIRGAS e zona (24). Posteriormente foram 

importados os dados no formato DWG, referentes às isolinhas com cotas de 50m.  

De posse dessas informações foi gerado um MDE com seis classes altimétricas, em 

seguida foi sobreposta uma IMG Landsat 5 sensor TM referente ao ano de 2010. Esse 

procedimento possibilitou localizar as compartimentações do modelado, criar e calcular a área 

dos polígonos referentes a cada feição, tomando como base a classificação taxonômica de Ross 

(1992). 

Utilizando esses procedimentos foi possível identificar no modelado: 

 Superfícies somitais convexas, com cotas altimétricas entre 908/954m; 

  Estrutura somital convexa com altimetria superior a 954m; 

 Superfície tabular contínua com altitudes que oscilam entre 862/908m; 

 Superfícies tabulares descontínuas com altitudes médias de 875m;  

 Dois grupos de patamares de dissecação, um com altitudes entre 816 e 862m, e o 

outro com altitudes que vão de 770 a 816m; 

 Divisores de águas; 

 Rupturas de declives; 

 Os encaixes da drenagem; 

 Vertentes côncavas, convexas e retilíneas; 

 Voçorocas. 

Após essa análise foi feita uma atividade de campo objetivando confirmar, acrescentar 

quando necessário e reambular os dados obtidos em gabinete. Possibilitando a obtenção de um 

resultado mais fidedigno.   
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3.8 Análise Morfodinâmica  

No SIG SPRING 5.1.2 foram realizadas as seguintes etapas metodológicas: confecção de 

um banco de dados geográficos, com o sistema de coordenadas geográficas, datum SIRGAS e 

zona (24). Posteriormente foram criadas categorias MNT e IMG. Na categoria MNT foram 

importados e manuseados os dados no formato DWG, referentes às isolinhas com cotas de 50m e 

posteriormente foi gerada uma grade retangular. Na categoria IMG foram feitas as composições 

coloridas (RGB) e confecção das suas respectivas imagens sintéticas provenientes do sensor TM 

do satélite Landsat 5, referentes aos anos de: 1985, 1987, 1990, 1999 e 2010. Na mesma 

categoria foi importado um arquivo referente ao ano de 1982 (Foto aérea georreferenciada e 

convertida para o formato GeoTiff no Global Mapper 13). 

A próxima fase do trabalho foi gerar uma imagem 3D da grade retangular e sobrepor à 

fotografia aérea. De posse dessa sobreposição realizou-se a análise e interpretação dos processos 

morfodinâmicos atuantes no modelado. O mesmo procedimento foi feito de maneira paulatina 

com as imagens restantes, obedecendo à sequência cronológica. O que possibilitou analisar os 

processos morfodinâmicos atuantes no modelado em relação a cada intervalo temporal. 

Terminada a etapa de gabinete realizou-se um trabalho de campo, com a finalidade de confirmar, 

acrescentar quando necessário e reambular os dados obtidos em gabinete.  

4 FORMAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

4.1 Processo Histórico 

O processo de ocupação do espaço geográfico de Garanhuns remonta importantes fatos 

históricos ocorridos no estado de Pernambuco. No período da colonização, Garanhuns ou 

Capitania do Ararobá, como era chamada, foi um local de perseguição aos nativos Tupinambás, 

e posteriormente aos negros que procuravam refúgio na região, logo após a desestruturação do 

Quilombo dos Palmares em 1964. Entre 1700 e 1800, o processo de ocupação antrópica ocorreu 

de maneira lenta, tendo como principal atividade econômica a pecuária extensiva.  

Apesar de lenta, a configuração territorial da localidade começava a tomar forma, 

através de uma estrutura de caminhos que tinham que dar acesso a Igreja Matriz ou Catedral da 

cidade, quanto mais próximo desse centro religioso, maior era o valor atrelado ao terreno ou 

imóvel. O que demonstrava a forte influência da religião católica na configuração socioespacial 

da paisagem local.  
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Em 04 de fevereiro de 1879, foi sancionada a Lei nº 1.309 que elevava a Vila de Santo 

Antonio de Garanhuns à categoria de cidade. A qual foi contemplada com um terminal 

ferroviário que funcionou de 1887 a 1971, a princípio tinha como principal função interligar 

Garanhuns a Recife, mas com a abertura da Estação Ferroviária Sul de Pernambuco interligou-se 

com a estação ferroviária de Glicério no município de Paquevira-PE. 

 Em 1940 essa estação passou a chamar-se de Paquevira. Esses dois eventos 

proporcionaram a cidade o fortalecimento do setor primário e terciário. Tendo como 

consequências: movimentos migratórios em direção à cidade, especulação imobiliária das terras 

próximas à estrutura ferroviária, aumento da capacidade de escoar as mercadorias, maior oferta 

de empregos... 

4.2 Formação dos Primeiros Bairros 

O modelado ondulado em forma de colinas dificultou o processo de expansão urbana. O 

bairro Boa Vista teve seu começo de ocupação com a construção de uma igreja para homenagear 

o santo São Miguel da Boa Vista, sua inauguração ocorreu em 1922. Provocando um fenômeno 

espacial idêntico ao que ocorreu na porção central da cidade, quanto mais próximo o imóvel ou 

terreno estivesse de uma igreja católica maior seria o valor imobiliário dessa propriedade. 

A ocupação do bairro Magano ocorreu paralela ao da Boa Vista, mas devido à ausência 

de uma igreja católica no bairro, as propriedades não apresentavam grande valor imobiliário. 

Essa localidade só iria contar com a presença da igreja católica em 1941 com a inauguração da 

paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus e o chamado Cristo do Magano inaugurado em 1954. 

 Em ambos os bairros nota-se que não ocorreu o devido planejamento urbano, a lógica 

de ocupação do espaço geográfico era a localização mais próxima possível dos centros religiosos 

católicos. Em contraposição ao crescimento urbano desordenado, surgiu o bairro Heliópolis, que 

apresentava uma proposta de crescimento urbano mais ordenado em uma porção do modelado 

que apresentava uma topografia privilegiada, ou seja, com feições topográficas mais aplainadas.  

Mas novamente com grande influência religiosa, nesse caso o fixo difusor e reestruturador dessa 

paisagem foi à igreja Evangélica Presbiteriana, área que atualmente é ocupada pelo colégio 

evangélico XV de Novembro, Instituto Presbiteriano do Norte e mediações.  Ao notar a 

topografia privilegiada da área o então prefeito Euclides Dourado, intensificou o processo 

urbanístico, através da criação de novos loteamentos, nesse espaço e nas suas proximidades, 

encaminhando o crescimento urbano em direção as encostas do modelado. 
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Atualmente essa porção do espaço geográfico garanhuense é chamada de Heliópolis, 

sendo considerada a área nobre da cidade. No que diz respeito à igreja católica, a mesma passou 

a ter representatividade física através do seminário São José inaugurado em 1953, sobre a 

supervisão dos padres diocesanos e igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro construída entre 

1957 e 1962, administrada pelos padres redentoristas.  

4.3 Aspectos Socioeconômicos 

No período colonial a principal fonte de renda era a criação de gado e equinos. A partir 

do século XIX, a expansão da monocultura do café atuou como um elemento de forte impacto 

econômico. Devido sua ótima produtividade, fácil escoamento e baixo custo de transporte.  

Com a implantação da monocultura do café em outras regiões do país os órgãos 

governamentais incentivaram a substituição dessa atividade por outras atividades agrícolas, o 

que levou a uma abrupta diminuição da produção desse grão. De acordo com Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística-IBGE/2010, a população é de 129.392 habitantes, dos quais 87.8% 

residem na zona urbana e 12.2% residem na zona rural, apresentando uma densidade 

demográfica de 273.87 habitantes/km². Possui um Produto Interno Bruto-PIB de R$ 831.822.939 

e a sua renda per capita é de R$ 6.391.07, segundo o IBGE/2008. Seu Índice de 

Desenvolvimento Humano-IDH é de 0.693 conforme o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento-PNUD/2000. 

 Garanhuns exerce a função de cidade polo da Microrregião de Garanhuns, que é 

formada por 19 municípios. Seu setor primário é subdividido em culturas temporárias e 

permanentes. Em relação à pecuária dar-se ênfase a produção de leite, 360 milhões de litros por 

ano, conforme Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco-ADDIPER/2005.   

Devido à posição estratégica no Planalto da Borborema, sua paisagem e clima destacam-se das 

regiões vizinhas, favorecendo as atividades ligadas ao turismo ecológico. Destacando-se o 

Festival de Inverno de Garanhuns-FIG, que teve sua primeira versão em 1990, na gestão do 

então prefeito Ivo Amaral. No princípio tinha como zona de influência apenas as cidades 

circunvizinhas, mas atualmente essa festividade encontra-se no calendário festivo oficial do 

governo de Pernambuco. Proporcionando um maior fluxo de turistas, o que contribui para o 

aumento das vendas no setor terciário formal e informal, principalmente de gêneros alimentícios, 

vinhos, agasalhos, artesanatos locais e regionais...  
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4.4 Localização da Área de Estudo 

A cidade está localizada na Região Nordeste do Brasil, no Planalto da Borborema, na 

Mesorregião do Agreste e na Microrregião Garanhuns. Estando delimitada pelos paralelos de 8
0
 

51’ 37’’ / 8
0
 55’ 40’’ S e pelos meridianos de 36

0
 26’ 6’’ / 36

0
 30’ 52’’ W (Figura 01). Estando 

os locais mais susceptíveis a movimentos de massas situados nas porções N, NO, NE e SE da 

paisagem (Figura 02). 

 

Figura 01 – Mosaico de Localização. 
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Figura 02 – Bairros com Maior Susceptibilidade a Movimentos de Massas. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

5.1 Aspectos Fisiográficos 

O município apresenta valores hipsométricos que oscilam de 725 a mais 954m (Figura 

03), nessa topografia destacam-se: as superfícies somitais convexas com uma área de 35.77Km
2
, 

na qual o Magano representa 17.55% dessas feições e possui o ponto mais alto da cidade 

(1.030m) estando localizado nas coordenadas de 8º 52’ 42” S e 36º 31’ 6” W; estruturas 

aplainadas com um perímetro de 143.7Km
2
, dos quais 22.41% são descontínuos; dois níveis 

distintos de dissecação do modelado, no qual o primeiro representa um espaço de 236.26 Km
2
 e 

o segundo 229.47 Km
2
 e vales com uma dimensão total de 106.46 Km

2
. 

 

Figura 03 – Altimetria do Sítio Urbano de Garanhuns-PE. 



32 
  

As peculiaridades topográficas e sua localização na porção oriental do Planalto da 

Borborema possibilita a Garanhuns-PE ter o clima Mesotérmico Tropical de Altitude, 

colocanduo em uma posição de destaque em relação aos sistemas climáticos do nordeste 

brasileiro. Sofrendo a influência da ZCIT durante os meses de março e abril e da FPA durante o 

outono e inverno. 

Segundo Azambuja (2007) a diferente circulação atmosférica atuante sobre a Depressão 

Sertaneja, a posição próxima ao rebordo meridional da Borborema permite em Garanhuns-PE a 

entrada durante o outono da FPA e das perturbações de Leste, garantindo a região um maior 

índice de precipitação anual, sobretudo se comparada com as áreas a sota-vento do Planalto. Já 

durante o verão, a atuação do anticiclone subtropical do Atlântico Sul garante à região a 

permanência de um tempo seco. As raras ocorrências de precipitação durante o semestre 

primavera-verão são atribuídas as ITS que asseguram precipitações mais ou menos importantes 

durante todo ano. Em todo caso, as saliências do relevo local são responsáveis pelo abreviamento 

do período seco, enquanto as depressões o prolongam. 

Conforme o INMET (2013) a precipitação média anual é 80.1mm, com máxima de 

155.8mm em junho e mínima de 23mm em novembro (Gráfico 01). 

 

 
Gráfico 01 – Precipitação Anual. Fonte: < www.inmet.gov.br >. Acesso: 01 de janeiro 

de 2013. 

 

P(mm) 

http://www.inmet.gov.br/
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Seu período mais chuvoso vai de março a agosto, com uma precipitação média de 

118.5mm, o período com menor índice pluviométrico ocorre de setembro a fevereiro com uma 

pluviometria média de 41.61mm (Gráfico 02). 

 

 

A média térmica anual é de 21.7ºc, durante o inverno a média térmica é 19.1ºc, as 

temperaturas podem atingir 14.1ºc, a mais fria registrada foi 9ºc em 1961. No verão a média 

térmica é de 34.4ºc, com máxima de 35.4ºc (Gráfico 03). De acordo com Ubirajara (2001) os 

intervalos de tempos mais frios ocorrem a partir das dezesseis horas até ás nove horas do dia 

seguinte. 

   

 

T (ºc) 

Gráfico 02 – Pluviometria. Fonte: < www.inmet.gov.br >. Acesso: 01 de 

janeiro de 2013. 

 

P(mm) 

Gráfico 03 – Registro Térmico. Fonte: < www.inmet.gov.br >. Acesso: 01 de 

janeiro de 2013. 

 

http://www.inmet.gov.br/
http://www.inmet.gov.br/
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A interpolação entre os dados de precipitação e temperatura permite uma análise mais 

detalhada dessa dinâmica climática (Gráfico 04).   

 

 

Sua cobertura vegetal é uma transição entre Zona da Mata e Sertão. Por localizar-se em 

um ecótono encontrava-se em sua flora grande quantidade de: xerófilas, epífitas, bromélias, 

latifoliadas, subcaducifólias...   

Sendo que os intensos processos de urbanização sem os devidos cuidados ambientais, a 

retirada da madeira para servir de matéria prima para padarias, madeireiras, construção civil, 

atividades juninas... Foram responsáveis por praticamente toda remoção dessa cobertura vegetal, 

encontrando-se seus resquícios principalmente nas áreas: centro comercial da cidade e 

localidades circunvizinhas, Parque Ruber Van Der Linden, Bairro Heliópolis, recôncavos 

urbanos e aglomerados rurais. Esse intenso processo de desmatamento aumentou o grau de 

susceptibilidade dos solos aos agentes erosivos. Sendo comum encontrar na paisagem feições 

com intenso processo intempérico (Figura 04).  

Gráfico 04 – Diagrama Ombrotérmico. Fonte: < www.inmet.gov.br >. Acesso: 01 de janeiro 

de 2013. 

http://www.inmet.gov.br/
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De acordo com a CPRM (2005) os solos de Garanhuns são representados pelos 

Latossolos nos topos planos, sendo profundos e bem drenados: pelos Podzólicos nas vertentes 

íngremes, sendo pouco a medianamente profundos e bem drenados, e pelos Gleissolos de Várzea 

nos fundos de vales estreitos, com solos orgânicos e encharcados. 

Azambuja (2007) afirma que o perímetro urbano está totalmente situado no domínio dos 

Latossolos Amarelos, os quais são constituídos por minerais altamente intemperizados e argila 

de baixa atividade, ou argila do tipo 1:1. Seus perfis alcançam em geral espessuras superiores a 2 

metros, com horizontes B (latossolo profundo). A formação de micro-agregados no horizonte B 

proporciona a estes solos alta porosidade, permitindo dessa maneira uma maior condutibilidade 

de água, o que por sua vez amplia o risco geomorfológico, quando saturados em áreas de 

encostas urbanas.  

Ocorre ainda associado aos Latossolos Amarelos a presença dos Argissolos no entorno 

urbano. Em termos genéticos estes Argissolos podem ser considerados antigos Latossolos em 

processo de podzolização. A não funcionalidade destes solos de caráter herdados, sob condições 

climáticas atuais, atribui aos Argissolos uma maior sensibilidade, facilitando a ocorrência de 

erosão laminar, linear e movimentos de massas. 

 

Figura 04 – Solo Exposto com a Presença de Sulcos.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 13’’S 36º 27’ 34’’W) 

ecologia.ib.usp.br_bie214_pdf_classificacao_climatica_2009.pdf

ecologia.ib.usp.br_bie214_pdf_classificacao_climatica_2009.pdf
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5.2 Geologia 

O estado de Pernambuco é formado predominantemente por corpos rochosos do pré-

cambriano, aproximadamente 90%. Estando a província da Borborema definida por uma 

sequência orogenética meso-neoproterozóico que se alastra pelo Nordeste. Inserida nesse 

cinturão orogenético, a Borborema teve seu começo de estruturação no Estiano/Neoproterozóico 

II, Ciclos Cariris Velho (1.1 a 0.95 Ga) e Neoproterozóico II e III, Ciclo Brasiliano (0.75 a 0.57 

Ga). Estando a província dividida por uma estrutura principal, chamada de Lineamento 

Pernambuco, na qual Garanhuns-PE está inserido na poção ao sul do Lineamento, descrita como 

domínio Externo ou Meridional (CPRM, 2008). 

 Ao regionalizar o local da pesquisa destacam-se os complexos denominados de Cabrobó 

e Belém de São Francisco. O primeiro é constituinte de uma sequência clástica ou vulcano-

sedimentar continental, onde está assentado o perímetro urbano de Garanhuns-PE. E o segundo 

refere-se à área circunvizinha, caracterizando-se pela presença de ortognaisses e migmatitos com 

restos de supracrustais. O complexo Cabrobó é subdividido em quatro unidades, estando o sítio 

urbano de Garanhuns-PE totalmente inserido na unidade dois do complexo (Figura 05), o qual 

possuí a presença de: biotita gnaisse, biotita xisto, migmatito, mármore, muscovita-biotita xisto, 

muscovita-biotita gnaisse, metagrauvaca e metarcóseos. E está sobre a influência geológica das 

unidades: Caetés, Conceição, Ibirajuba, Rio Una 2 e 3, Saloá, Serra da Caatinga Branca e Serrote 

dos Macacos. 

 Conforme a CPRM (2005) às estruturas geológicas que mais se destacam na unidade 

Cabrobó 2 são as zonas de cisalhamento transcorrente sinistral Garanhuns, Bonito, Canhotinho, 

Rio Chata (NE-SE) e Saloá (SO); três lineamentos a SE, cinco a SO e um SO-NO; duas falhas 

(Indiscriminadas) uma a SE e outra a SO e uma fratura a SE. 

Segundo a CPRM (2008) Garanhuns-PE apresenta um grande potencial para a exploração 

do Granito Rosa Imperial. Seus jazimentos estão localizados nos sítios Alagamar, riacho Gandu, 

Laguinho, lagoa da Porta e na fazenda Aline. Está última área constitui uma mina ativa, na qual 

seu corpo rochoso tem mais de 300m de comprimento por 100m de largura, com reservas acima 

de 1.000.000m
3
, as quais

 
tem uma pequena densidade de fraturas, veios, enclaves máficos e de 

pontos de oxidação. Constituindo um indicativo positivo para a lavra de blocos. Sendo 

explorados pela mineradora Ferreira Costa Minerações LTDA. 

 O corpo rochoso, ao qual são relacionados os jazimentos em questão, tem áreas de 

exposições nas porções nordeste e sudoeste de Garanhuns-PE, reaparecendo a sudoeste da folha, 

ao norte do município de Iati, englobando as Serras do Limitão, Sacão e Caraíbas.
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5.3 Geomorfologia 

Do ponto de vista morfoestrutural, o Planalto da Borborema é constituído por um 

complexo de gnaisses, xistos e plutons pré-cambrianos que formam um maciço montanhoso. A 

sua fisiografia reflete a influência das feições tectônicas desenvolvidas em corpos plutônicos e da 

estruturação dos compartimentos formados sobre rochas metamórficas, visto que essas formas 

têm uma forte relação com a erosão, principalmente no que diz respeito à erosão diferencial, que 

vai refletir as formas resultantes desse desgaste, onde as rochas mais rebaixadas corresponderiam 

às rochas mais tenras ou que sofreram subsidência tectônica, evidenciado pela orientação e 

entalhe dos vales, exibindo diversos níveis de aprofundamento ao passo que toda região elevada 

seria composta de rochas resistentes aos agentes erosivos ou soerguida tectonicamente. 

Na Borborema, essas vastas extensões compostas por rochas metamórficas, associadas 

às faixas móveis pré-cambrianas, durante o Cenozóico foram submetidas à flexura do rebordo 

continental para o leste, devido ao levantamento tectônico, onde a partir dessa flexura as 

vertentes orientais da Borborema passaram a funcionar como áreas de exposições a favor das 

massas de ar úmidas de E e SE.  

Devido essas exposições, a drenagem acelerou a dissecação do modelado, o inverso do 

que ocorreu na vertente leste, localizada na sombra pluvial. Esse evento formou um arranjo de 

blocos soerguidos, rebaixados e basculados que, ao sofrerem a esculturação pelos agentes 

exógenos, resultou em uma estrutura em cristas, inselbergs e depressões. 

De acordo com Correa (2001) as cristas constituem os núcleos mais elevados formados 

por granitos, gnaisse e migmatitos, enquanto que nas partes deprimidas estão os micaxistos. Já os 

inselbergs - feição geomórfica muitas vezes associada ao sistema morfoclimático semiárido - 

também ocorrem como apófises secundárias dos corpos plutônicos principais, balizando escarpas 

como testemunhos de fases repetidas de soerguimento epirogênicos. 

A área da pesquisa está localizada no centro-sul dessa formação. Conforme Azambuja 

(2007) geomorfologicamente destacam-se em Garanhuns as feições geneticamente homogêneas, 

resultantes da ação dos processos geomórficos exógenos e que constituem focos de instabilidade. 

Formando uma paisagem com topos tabulares (Figura 06). 

Essas localidades possuem em geral rupturas de declividades e encostas convexas ou 

retilíneas, com fortes dissecações sobre as unidades de encostas. Na transição entre os patamares 

são encontrados três tipos de rupturas de declives: vertentes retilíneas, côncavas e convexas. As 
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vertentes retilíneas, em geral, estão associadas às formas côncavas em posição inferior da 

encosta. Predominam nesse setor as cicatrizes de deslizamentos, constituindo presença ubíqua 

sobre o perímetro ocupado pela sociedade garanhuense.  

Já onde ocorrem as formas côncavas das vertentes, a convergência de águas induz a 

formação de sulcos e voçorocas. As rupturas convexas funcionam como locais dispersores de 

fluxos superficiais, associando-se à ocorrência de erosão laminar uniforme. 

Trentin & Filho (2009) explicam que as áreas correspondentes ao solo exposto nas 

proximidades dos rios, estradas e caminhos podem facilitar os processos de erosão e 

assoreamento junto aos cursos d’água e proximidades, principalmente quando relacionados com 

declividades mais elevadas já que esses solos ficam susceptíveis a ação das chuvas. 

Essas peculiaridades do modelado aliadas a interferência humana sem os cuidados 

necessários maximizam o poder de ação dos agentes erosivos. Tendo como principais 

consequências à ampliação das áreas susceptíveis a movimentos de massas assoreamento dos 

corpos d’águas.  

 

 
Figura 06 – Visão Parcial dos Topos Tabulares da Cidade. 

(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 19’’S 36º 27’ 42’’W) 

. 
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Aplicando a classificação taxonômica de Ross (1992), a unidade morfoescultural de 

Garanhuns apresenta as seguintes unidades morfológicas ou padrões de formas: superfícies 

somitais convexas e tabulares, patamares de dissecação em diferentes níveis topográficos, 

pedimento dissecado, vertentes côncavas, convexas, retilíneas e voçorocas (Figuras 07 e 08).  

As quais estão distribuídas da seguinte forma: 

 Formas de relevos estão representadas pelas superfícies somitais convexas; 

 Patamares de dissecação com altitudes; 

 Pedimento dissecado; 

 Superfícies tabulares contínuas e descontínuas; 

 Vertentes côncavas, convexas e retilíneas; 

 Voçorocas. 

O município está distribuído de maneira heterogênea nessas feições (Tabela 01), tendo as 

características geomorfológicas como elemento decisivo no modelo de uso e ocupação do espaço 

geográfico. 

FEIÇÃO ALTITUDE (m) ÁREA (km
2
) 

Superfície Somital Convexa (N1) > 954 6.28 

Superfície Somital Convexa (N2) 908 / 954 29.49 

Superfície Tabular Contínua 862 / 908 131.57 

Superfície Tabular Descontínua 875 11.5 

Patamar de Dissecação (N1) 816 / 862 236.26 

Patamar de Dissecação (N2) 770 / 816 229. 47 

Pedimento Dissecado  725 / 770 106.46 

Voçorocas -------------- 
0.592 

  

 

Analisando as correlações entre feições geomorfológicas encontradas na paisagem 

utilizando o método proposto por Ross (1992) com o processo de expansão do sítio urbano, fica 

evidenciada a forte influência da geomorfologia na lógica de ocupação do espaço geográfico. 

 

Tabela 01 – Distribuição das Feições Geomorfológicas. Fonte: 

<http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>. Acesso: 01/02/2011. 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/
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Figura 08 – Visualização 3D da Geomorfologia de Garanhuns-PE. 
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A Superfície Somital Convexa (N1), possui uma topografia bem singular. Traçando um 

perfil topográfico entre as coordenadas 8º 52’ 40” S / 36º 30’ 51” W e 8º 52’ 58” S / 36º 30’ 48” 

W, do ponto inicial para o final a altitude apresenta um decréscimo de 100m  (Figura 09). 

 

 

Realizando um segundo perfil topográfico, partindo das coordenadas 8º 52’ 38” S / 36º 

30’ 46” W  para 8º 52’ 29” S / 36º 30’ 43” W, do primeiro ponto para o segundo a altitude  reduz 

80m (Figura 10). 
 

 

 

Essas peculiaridades foram determinantes para o seu modelo de uso e ocupação, 

passando a ser ocupado pela população mais carente, devido o baixo valor comercial dos lotes 

localizados nessa feição. A falta de um modelo sustentável na ocupação dessa porção do 

modelado está acelerando os processos erosivos, maximizando o grau de instabilidade dessa 

feição. Situação essa que é agravada no período chuvoso, colocando em risco a população. 

Figura 09 – Perfil Topográfico.  

 

Figura 10 – Perfil Topográfico.  



44 
  

Segundo a Defesa Civil (2012) essa localidade é considerada uma área de risco de 

deslizamentos e desmoronamentos nos períodos chuvosos, sendo recomendada a remoção desses 

moradores para outras localidades e a revitalização da vegetação nativa.  

Sendo que essas medidas geram ônus para os cofres públicos, dessa forma são feitas 

apenas ações paliativas como: deslocamento temporário dos moradores, cobrir as encostas 

desnudas com lonas, implantação de calçamento sem o sistema de drenagem do esgoto... 

É necessário ressaltar que boa parte dos dejetos oriundos dessa área vão em direção à 

fonte de água mineral da Indústria Serra Branca S/A, sem nem uma forma de tratamento.  Essa 

indústria é a principal fornecedora de água mineral para Garanhuns-PE e região. 

Dessa forma os problemas dessa comunidade transcende o âmbito local e passam a ser 

de caráter regional, no que diz respeito à saúde pública.  

A Superfície Somital Convexa (N2) tem uma menor oscilação altimétrica, 

confeccionando um perfil topográfico entre as coordenadas 8º 52’ 10” S  / 36º 30’ 43” e 8º 52’ 

89 /  36º 29’ 25” W, observa-se que seu do ponto mais alto para o mais baixo o decréscimo é de 

40m, existindo a presença de pequenos vales (Figura 11).  

Os quais são utilizados para práticas agrícolas de subsistência e criação extensiva de 

animais de pequeno, médio e grande porte.   

 

 

 

No segundo perfil topográfico traçado entre as coordenadas 8º 53’ 1’’ S / 36º 30’ 40’’ 

W e 8º 53’ 09’’ S / 36º 29’ 45’’ W, apresenta uma diferença altimétrica entre o local mais alto e 

o mais baixo de 40m, apresentando um modelado mais propício a ocupação antrópica em relação 

Figura 11 – Perfil Topográfico.  
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ao perfil anterior (Figura 12), tendo suas feições utilizados para atividades agrárias de 

subsistência e fixação de moradias. 

 

 

Devido suas encostas serem  mais suaves do que a Superfície Somital Convexa (N1), 

apresenta um alto índice de povoamento, sendo ocupada pela população de classe média baixa 

para média alta. Existindo a presença de dois condomínios fechados (Floriano Madeiros e 

Garoa). O primeiro é ocupado pela classe média baixa e o segundo pela média alta. 

Apesar da Superfície Somital Convexa N1 ser continuidade da Superfície Somital 

Convexa N2, suas características topográficas foram decisivas para o modelo de ocupação desse 

espaço geográfico. Modelo esse que as classes sociais com melhor poder aquisitivo ocuparam as 

feições com menores desníveis topográficos. A Superfície Tabular Contínua, devido suas 

características geográficas privilegiadas em relação às demais áreas da paisagem (Figura 13), 

possuem um alto valor comercial, sendo ocupadas pela classe social média alta e alta. 

 

 

A maior parte dessa área não sofre grandes danos com o período chuvoso, pois possui: 

bom sistema de drenagem, coleta de resíduos sólidos residenciais permanentes e seletivos, bons 

índices de cobertura vegetal, residências com boa infraestrutura...  

Figura 12 – Perfil Topográfico.  

Figura 13 – Perfil Topográfico.  
(Coordenadas Geográficas entre os Pontos: 8º 52’ 49’’ S / 36º 29’ 13’’ W e 8º 53’ 26’’ S / 36º 29’ 21’’ W) 



46 
  

Sendo que devido à especulação imobiliária essa porção do perímetro urbano começou 

a crescer em direção as encostas (Figura 14), para aumentar á superfície aplainada, estão 

colocando resto de material provenientes da construção civil.  Mas esse tipo de medida não está 

evitando os movimentos de massas nas vertentes (Figura 15).  

Para Veloso (2002) diversas áreas do conhecimento se interessam pela usabilidade do 

solo e pela resolução e prevenção de problemas gerados pelos diferentes tipos de feições 

geomorfológicas no sentido de se obter melhores resultados nesse uso, minimizando os impactos 

a ele associados. Nesse sentido as vertentes são feições geomorfológicas importantes para 

compreender e explicar a evolução da paisagem.  

Guerra & Cunha (1996) definem as vertentes como planos de declives que divergem a 

partir das cristas enquadrando o vale.  

As quatro Superfícies Tabulares Descontínuas estão localizadas distantes do sítio 

urbano, devido o baixo grau de interferência urbana, essas frações da paisagem apresentam-se 

bem preservadas em relação à Superfície Tabular Contínua. 

 

 
Figura 14 – Crescimento Urbano em Direção as Encostas.  

(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 32’’S 36º 28’ 44’’W) 
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O Patamar de Dissecação (N1), nas porções que estão em contato com a Superfície 

Tabular Contínua, são utilizadas como locais de expansão residencial pela população de maior 

poder aquisitivo e para atividades agrárias de subsistência e fixação de moradias pelas 

comunidades de baixa renda. Suas demais áreas, juntamente com o Patamar de Dissecação (N2) 

são locais utilizados principalmente para agricultura familiar. Os Pedimentos Dissecados 

encontram-se localizados no fundo dos vales, esses locais são utilizados para criação semi-

intensiva de animais de pequeno, médio e grande porte. Logo existe a presença de água durante 

todo o ano. Independente do regime de chuvas, pois parte dos esgotos residenciais desaguam 

nesses locais. Os processos de voçorocamento são de fácil percepção em toda a paisagem, 

devido à retirada da cobertura vegetal para praticas agrárias insustentáveis ou abertura de 

loteamentos residenciais.  

De acordo com Veloso (2002), esse fenômeno caracteriza-se pelos agentes de transporte 

que retiram rochas ou pedaços do solo de um lugar (intemperismo), transportam-no a alguma 

distância abaixo da linha das vertentes mais íngremes e depositam-no de novo em outro local 

(erosão). Conforme ocorre o intemperismo, o transporte e a deposição em outro local, a que 

denominamos erosão, a forma ou geometria das vertentes, e também de toda a superfície 

terrestre, é moldada nas paisagens que observamos.  

 

Figura 15 – Problemas Estruturais: fissura na parede lateral 

decorrente de movimentos de massas denominados de rastejos. 

 (Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 33’’S 36º 28’ 45’’W) 
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5.4 Rede Hidrográfica 

O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Mundaú (Figura 16). Essa rede 

hidrográfica está localizada nos Estados de Pernambuco e Alagoas, abrangendo uma área de 

4.090.39 km² dos quais 2.154.26 km² estão no Estado de Pernambuco, correspondendo a 2.19% 

do seu território. A porção compreendida no território pernambucano encontra-se delimitada 

pelos paralelos 08º 41’ 34” / 09º 14’ 00”S e pelos meridianos de 36º 03’36” / 36º 37’ 27”W. 

Limitando-se com: Bacia do Rio Una (norte), Estado de Alagoas e um grupo de rios 

secundários (sul), Bacia do Rio Una e o Estado de Alagoas (leste) e Bacia do Rio Una (oeste). A 

referida drenagem abrange 15 municípios (Caetés, Garanhuns, Canhotinho, Lagoa do Ouro, 

Brejão, Calçado, Capoeiras, Jucati, Jurema, Jupi, Lajedo, Angelim, Correntes, Palmeirina e São 

João). O Rio Mundaú nasce em Garanhuns, seus principais afluentes são: Riacho Conceição, 

Riacho Salgado, Rio Correntes, Rio Mundauzinho e o Rio Canhoto. 

 

Figura 16 – Drenagem. 
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6 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

6.1 Atividades Econômicas Locais e Consequências Ambientais 

A criação de gado de corte e leiteiro com a finalidade de abastecer o mercado interno e 

as demais cidades do estado de Pernambuco, o cultivo de monoculturas como o algodão e o café 

com as mesmas finalidades da atividade anterior, produção de carvão vegetal para atender a 

demanda interna das panificadoras, extração de madeira com o objetivo de fazer fogueiras para 

que as mesmas sejam revendidas local e regionalmente, atendendo o mercado dos festejos 

juninos e abertura de loteamentos residenciais, foram as principais atividades que contribuíram 

para retirada da vegetação nativa do município de Garanhuns-PE. 

De acordo com Ubirajara (2001) a cotonicultura, cafeicultura e a bovinocultura foram as 

atividades agrárias precursoras que mais impactaram o município, nos seus aspectos naturais e 

socioeconômicos. 

Realizando uma análise temporal das três atividades econômicas percussoras dos 

maiores impactos socioambientais no município, verifica-se que antes da implantação do cultivo 

do algodão em Pernambuco em 1840, o modelo econômico rural de Garanhuns-PE era baseado 

em atividades agrárias que visavam principalmente o consumo interno.  

Mas com a implantação da atividade algodoeira, a então Vila de Santo Antônio de 

Garanhuns passou a praticar uma atividade agrícola voltada para o mercado externo. Tendo 

como ápice a década de 1860. Por causa da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, pois o Sul 

desse país ficou impossibilitado de fornecer essa matéria prima para o mercado inglês.  

A cotonicultura era praticada tanto pelos pequenos proprietários de terras como pelos 

grandes. Existindo casos em que pessoas que não possuíam terras, realizavam o cultivo do 

algodão em propriedades de terceiros, tendo como forma de pagamento a metade de sua 

produção.  

Mas devido o baixo nível tecnológico utilizado para o monitoramento dessa cultura, os 

produtores ficaram impossibilitados de controlar a praga do Bicudo (Anthonomus grandis 

Boheman), o que provocou a maximização dos custos de produção, devido os elevados preços 

dos pesticidas e das tecnologias necessárias para o seu uso adequado. Com isso o cultivo do 

algodoeiro entrou em declínio.  
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Como alternativa econômica para a erradicação da cotonicultura, no começo do século 

XX é implantada a cafeicultura. Tal como o algodão o café tinha como finalidade principal o 

abastecimento do mercado externo e o seu modelo de produção não empregava tecnologias 

modernas. Por isso apresentava uma produtividade satisfatória para o IBC. 

Dessa forma em 1965 o Instituto Brasileiro do Café, começa uma política de 

erradicação do café em Garanhuns-PE e regiões com um perfil produtivo semelhante.  

Conforme Ubirajara (2001), no caso de Garanhuns-PE, as indenizações dos 

cafeicultores foram investidas na implementação de pastagens para criação de gado leiteiro. 

Esse novo modelo agrário provocou grandes mudanças nas relações socioeconômicas. 

Logo a criação de gado leiteiro não exigia grandes quantidades de mão de obra como no caso da 

cultura do algodão e do café. Tendo como consequência a minimização das éreas da lavoura e 

maximização das pastagens (Tabela 02), o que provocou movimentos migratórios em direção à 

cidade, a qual não possuía infraestrutura para comportar esse aumento populacional. 

Ano Lavoura (ha) Decréscimo (%) Pastagem (ha) Crescimento (%) 

1960 48.47 ---- 27.78 ---- 

1970 38.31 21.39 47.76 71.92 

1975 32.84 14.27 53.08 11.13 

 

 

Analisando a tabela (02), observa-se que da década de 60 a 70 as áreas para plantio de 

lavouras diminuiu 35.66%. Já o perímetro das pastagens no mesmo espaço de tempo maximizou 

83.05%.  

A pecuária leiteira exerce um papel de destaque na economia de Garanhuns-PE e de 

Pernambuco. De acordo com o IBGE (2013) a produção de leite do Brasil supera os 26 bilhões 

de litros por ano, sendo 0.747 bilhões são produzidos em Pernambuco, dos quais 73% são 

produzidos na bacia leiteira de Garanhuns-PE.  

 A reterritorialização do espaço geográfico do município ocorreu de forma brusca com a 

introdução da criação de gado leiteiro com fins comerciais a partir de 1970. Essa falta de 

planejamento público e privado culminou ao longo das décadas em um cenário rural marcado 

Tabela 02 - Relação entre as Áreas de Lavouras e Pastagens. Fonte: 

<http://www.ibge.gov.br>. Acesso: 01/02/2013. 

http://www.ibge.gov.br/
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pelo êxodo rural e um perímetro urbano sem a infraestrutura necessária para atender os setores 

da economia e as necessidades da população em crescente aumento. Destacando-se a falta de: 

saneamento ambiental, áreas de lazer, local adequado para tratamento dos resíduos residenciais, 

comerciais e industriais.  

Esse modelo de desenvolvimento territorial é insustententável, e suas consequências são 

visíveis ao longo da paisagem (Figura 17). 

 

 

 Mesmo com a falta de infraestrutura urbana o município apresenta-se como um polo 

regional, no qual seu setor terciário tem como principais serviços relacionados ao comércio, 

saúde e educação. 

 Nas últimas décadas os gestores públicos municipais e estaduais em parceria com a 

iniciativa privada estão promovendo atividades relacionadas ao turismo, logo a área em questão 

apresenta peculiaridades geográficas singulares em relação ao nordeste brasileiro. O que 

possibilitou a implantação de festividades como o Festival de Inverno e o de Jazz. O primeiro 

ocorre em meados do mês de julho, aproveitando as temperaturas mais baixas como atrativo para 

Figura 17 – Lixiviamento do Solo no Santuário Mãe Rainha.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 12’’S 36º 27’ 33’’W) 



52 
  

os turistas o segundo é realizado na época das festividades carnavalescas, serve como festividade 

alternativa ao carnaval. 

Atividades turísticas relacionadas à religião são bem comuns, os principais destinos são: 

Santuário Mãe Rainha e o Distrito de Frecheiras. 

Em relação às demais categorias de turismo, o município de Garanhuns-PE tem como 

principais potencialidades: Açude Lajes, Parque Euclides Dourado ou Parque dos Eucaliptos, 

Bica do Timbó ou Grota do Timbó, Antiga Estação Ferroviária, Cristo do Magano, Relógio das 

Flores, Parque Ruber Van Der Linden ou Pau Pombo, e as Barragens das Inhumas, do Cajueiro e 

da Cajarana. 

Em relação ao setor secundário na região destacam-se as seguintes indústrias: 

Refinações de Milho Brasil S/A (Garanhuns) e Bom Gosto S/A. Pois em Pernambuco as 

indústrias encontram-se concentradas na grande Recife. 

6.2 Flora Exótica 

A cidade encontra-se localizada no ecótono Zona da Mata - Sertão do nordeste 

brasileiro, por isso originalmente apresentava em sua flora uma vasta variedade de espécies. 

Sendo que atualmente só existem resquícios dessa cobertura vegetal. O Parque Ruber van der 

Linden ou Pau Pombo possui exemplares dessa flora. Sistematicamente essa flora foi sendo 

retirada para que ocorresse o prolongamento do espaço geográfico urbano.  

Mas a falta de cobertura vegetal nas porções urbanas está maximizando a absorção do 

calor, o que provoca uma sensação térmica desconfortável na população. Tendo as classes de 

baixa renda como protagonista. Devido às características estruturais de suas casas apresentarem 

uma série de problemas, destacando-se: paredes baixas e conjugadas, falta de espaço para 

circulação do vento entre as casas, telhados sem o devido isolamento térmico, construções 

irregulares... 

Visando minimizar a sensação de calor e melhorar a estética da paisagem, introduziu-se 

a flora exótica na localidade, as principais espécies introduzidas foram o Pinheiro-do-Paraná 

(Araucaria angustifolia ou Amendoeira), Castanhola (Terminalia catappa), Espécies de 

Eucaliptos (Eucalyptus), Nim da Índia (Azadirachta indica). 

Atualmente o Nim da Índia é a variedade que possui a maior aceitação pela população, 

por apresentar um índice de crescimento que oscila entre 4 e 7m nos primeiros anos, o que é bem 
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mais rápido que o das espécies nativas, sua copa pode atingir até 12m, seu tronco é quase 

retilíneo e pode chegar aos 20m, possui um sistema radicular que pode chegar aos 15m de 

profundidade o que facilita sua sobrevivência em períodos com escassez de água. Essas são as 

principais características que levam a população a optar por essa árvore.  

Levando em consideração que as casas das comunidades pobres apresentam calçadas 

com uma média de 1.5m de largura o plantio dessa árvore vai ocasionar um problema na 

estrutura dessas casas em um intervalo temporal bem curto.  

6.3 Análise Espaço-Temporal do Crescimento Urbano 

Ao realizar a análise e interpretação da expansão urbana em Garanhuns-PE verifica-se 

que em 1982 o sítio urbano era concentrado em uma área longitudinal contínua com 76.43km
2
. 

Entre 1982 e 1987 o perímetro urbano cresceu 19.49km
2
, ampliando-se de maneira mais 

expressiva nos sentidos nordeste e sudoeste. Nos intervalos temporais 1987 / 1995 a mancha 

urbana teve um acréscimo de 15.25km
2
, novamente com grande ênfase para as porções nordeste 

e sudoeste. Ocorrendo um pequeno crescimento descontínuo a noroeste, com a formação de uma 

porção urbana descontínua de 1.54km
2
 chamada de COHAB III. Entre 1995 e 2001 ocorreu uma 

desaceleração no ritmo de crescimento, inchando 19.00km
2
, destacando-se a porção nordeste e 

sudoeste.  

No período de 2001 a 2011, o perímetro urbano desenvolveu-se 65.00km
2
, 

principalmente nas áreas nordeste, sudoeste e noroeste. No extremo noroeste esse fenômeno fica 

bem evidenciado com o incremento de 3.8km
2 

na COHAB III através do programa minha casa 

minha vida, para atender a comunidade de baixa renda removida do Vale da Liberdade pelos 

órgãos competentes e o surgimento do condomínio de luxo Bellevue – Residencial Clube com 

uma área de 2.52km
2
. O estudo multitemporal da área em questão (Figura 18), facilita a 

compreensão do arranjo espacial e suas consequências geoambientais. 

A partir dos cálculos de áreas realizados nos poligonos referentes aos anos de 1982, 

1982 a 1987, 1987 a 1995, 1995 a 2001 e 2001 a 2010. Constatou-se que o crescimento do sítio 

urbano apresentou ritmos distintos no transcorrer das décadas. O intervalo temporal de 2001 a 

2010 foi o que mais se destacou (Gráfico 05), esse crescimento está atrelado ao papel de cidade 

polo que exerce principalmente nos municípios que fazem parte da microrregião de Garanhuns. 

Posição essa que atrai dois modelos de fluxos migratórios: permanentes e temporários. Ambos 

exigem que a cidade amplie sua área urbana para que possa suprir as necessidades distintas 

desses fluxos populacionais.  
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Sendo que o planejamento urbano do município não está acompanhando esses ritmos de 

crescimento. O sítio urbano da área em questão está se verticalizando para atender essa demanda 

constante por novas áreas, criando novos espaços residenciais afastados do centro urbano.  

Em contraposição a essa nova configuração territorial, estão problemas como falta de 

saneamento básico, estreitamento das calçadas, ruas sem saída, residências em áreas de encostas, 

contaminação dos corpos de água... O que vai de encontro aos princípios ambientais e as ações 

nacionais e internacionais de crescimento sustentável. 

A falta de planejamento na execução do processo de expansão urbana fica explicita ao 

se verificar que a zona de expansão de Garanhuns-PE está localizada em áreas de vales, os quais 

estão com suas vertentes desestabilizadas, principalmente pela retirada da sua cobertura vegetal e 

o sistema de esgoto urbano que passa por suas encostas em direção aos fundos dos vales sem os 

devidos cuidados ambientais. Podendo provocar doenças de veiculação hídrica, logo essa 

drenagem é reaproveitada para práticas agrárias de subsistência.  

Realizando a análise e interpretação das informações provenientes da carta Uso do Solo 

(Figura 19) e da sua simulação em 3D (Figura 20), ficou evidenciado que o modelo de uso e 

ocupação da paisagem no município apresenta-se em seis categorias espaciais bem distintas e 

com grandes disparidades hierárquicas.                                                                     p

Gráfico 05 – Ritmo de Crescimento Urbano de 1982 a 2010. 

Km
2 
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Figura 20 – Representação 3D do Modelo de Uso do Solo. 
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O perímetro urbano apresenta uma área de 227Km², dos quais 5.53Km² são 

representados por dois centros comerciais. O maior tem como finalidade atender as necessidades 

da população local e regional, e o menor tem como objetivo suprir os habitantes da COHAB I e 

localidades circunvizinhas. Devido à distância relativamente longe dessas localidades em relação 

ao primeiro centro comercial. 

Comparando com sua extensão urbana em 1982 que era de 76.43km
2
, observa-se que 

em um intervalo temporal de 22 anos ocorreu um aumento de 150.57Km² nessa área, ou seja, 

51.71% (Gráfico 05). Esse ritmo elevado de crescimento ocorre principalmente pelo papel de 

polo regional que o município exerce na região e devido à política de erradicação do café 

implantada pelo Instituto Brasileiro do Café-IBC em áreas com baixas produtividades. E já que o 

município não empregava tecnologia suficiente para que pudesse apresentar taxas de 

produtividades satisfatórias, ocorreu à substituição dessa monocultura pela pecuária leiteira, 

atividade que exige menos mão de obra.  

Dessa forma os habitantes da zona rural migram em direção ao centro urbano do 

município de Garanhuns-PE em busca de novas oportunidades de emprego. Com isso percebe-se 

que a reestruturação do campo teve consequências diretas no processo de reorganização do 

espaço geográfico urbano. 

Essa nova população oriunda do campo instalou-se no recôncavo urbano, construindo 

moradias em locais sem: energia elétrica, saneamento básico, segurança pública... E passando a 

praticar agricultura familiar para complementar sua renda. Pois essa nova mão de obra superava 

a capacidade de absorção do mercado, situação essa que maximizou ainda mais a difícil situação 

socioeconômica dessa população. 

Sua zona de expansão urbana tem uma área de 68.86Km², mas devido à falta de áreas 

adequadas para instalação das residências, o perímetro urbano está crescendo em direção as 

encostas instáveis do modelado. A flora remanescente ocupa 101.76Km² do território, sendo que 

dentro da área urbana só existem resquícios de cobertura vegetal.  

O setor secundário possui uma área de 1.28Km², destacando-se a indústria Bom 

Gosto/SA que absorve parte da produção leiteira da região. Já as porções da paisagem ocupadas 

por pastos e agricultura de subsistência possuem uma área de 193.95Km². Sua grande extensão 

deve-se principalmente por causa da criação de gado leiteiro, logo a pecuária praticada no 

município e região é extensiva. 



59 
  

7 CRESCIMENTO URBANO DESORDENADO 

7.1 Encostas como Categoria de Análise do Espaço Geográfico 

O estudo das áreas de encostas é de grande valor para entender os processos 

geomorfológicos que estão operando modificações no modelado.   

De acordo com Selby (1982) as encostas representam para os estudos geomorfológicos 

a segunda feição em maior ocorrência na superfície da Terra, ficando atrás apenas dos terraços e 

planícies aluvias. Para os estudos ambientais urbanos, esta feição adquire importância à medida 

que sua evolução resulta da ação intempérica e da erosão que exerce efeitos diretos sobre os 

assentamentos urbanos.  

Para Bigarella et al. (1965) a morfologia da encosta pode ser um poderoso instrumento 

para o reconhecimento da sequência de eventos operantes no desenvolvimento da paisagem. A 

relação entre diversas formas e seus depósitos correlativos pode conduzir ao reconhecimento das 

condições ambientais prevalecentes durante sua elaboração e os processos atuantes. Sendo que, 

para estudar essas feições é necessário escolher uma categoria de análise, no Brasil a que mais 

destaca-se e a de Guidicini  & Nieble (1984).  

De forma bem simplificada eles dividem os movimentos de massas em escoamentos, 

escorregamentos, subsidências e movimentos complexos. A aplicação desse sistema de 

classificação é uma atividade complexa, devido às dificuldades oriundas da ação antrópica, as 

rápidas modificações que ocorrem nas cicatrizes das encostas, problemas associados à própria 

complexibilidade dos fenômenos atuantes.  

Para monitorar e examinar essas relações no modelado é necessário realizar 

monitoramento de campo, em escalas espaciais e temporais detalhadas. Levando em 

consideração a ação antrópica e suas relações com o meio físico.  

7.2 Avanço Urbano em Direção as Encostas 

 Os processos erosivos ocorrem naturalmente no relevo, sendo que as características do 

modelado podem proporcionar uma maior ou menor velocidade. No caso do sítio urbano de 

Garanhuns-PE, essas transformações ocorrem de forma mais rápida, devido suas peculiaridades 

físicas (Figura 21) e pela ação antrópica (Figura 22).  



60 
  

 

 

 

 

Figura 21 – Processo de Desmoronamento de Encosta.  

(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 21’’S 36º 27’ 45’’W) 

 

 

 

Figura 22 – Processo de Urbanização Desordenada.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 47’’S 36º 29’ 56’’W) 
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As características físicas que atuam de maneira mais determinante são: 

 Modelado ondulado em forma de colinas (Devido o grau de inclinação de suas 

vertentes, favorece o movimento gravitacional descendente); 

 Clima Cs’a ou Mesotérmico Tropical de Altitude (Favorecendo o intemperismo 

químico); 

 Tipos de Solos (No perímetro urbano ocorrem dois tipos de solos (Latossolos e 

Podzólicos) quem tem como característica comum o baixo percentual de corpos 

rochosos); 

 Rede hidrográfica (Os corpos d’águas temporários e permanentes tem suas 

capacidades erosivas ampliadas, devido o grau de inclinação das vertentes). 

 Em relação à atuação humana os fenômenos que operam de maneira mais 

contundente são: 

 Desmatamento (Favorece a ação erosiva); 

 Drenagem urbana (O sistema de esgotos não é adequado para as peculiaridades do 

modelado, intensificando os movimentos de massas nas encostas, contaminando os 

corpos d’aguas, envenenando a fauna e flora...); 

 Crescimento urbano desordenado (Não respeitando a capacidade temporal de 

recuperação do meio natural). 

7.3 Movimentos de Massas nas Encostas 

Os elementos de caráter geomorfológicos ou parâmetros topográficos que tratam das 

relações entre o modelado e drenagem permanente ou temporária e que ocorrem nas encostas 

englobam: declividade, forma da encosta, tipo de solo, simetria dos vales... Associando esses 

parâmetros as condições climáticas, retirada da cobertura vegetal e urbanização, tem-se um 

quadro de desequilíbrio geoambiental.  

A intensa ação antrópica nessas feições do modelado sem os devidos cuidados, em 

conjunto com suas peculiaridades estruturais maximizam os processos que levam a 

desestruturação desse tipo de feição (Figura 23). A realização de cortes nas vertentes para 

facilitar o processo de ocupação está desconsiderando a drenagem temporária e permanente do 

relevo, forçando esses corpos de água a se encaixarem em novos cursos. No caso em questão 

eles estão se encaixando nas ruas íngremes do espaço urbano, o que maximiza a capacidade 

erosiva desses corpos de água.  
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A água exerce um grande poder sobre e dentro do solo, com grande relevância nos 

processos de transporte. Assim um solo pode estar ou não saturado. Em um solo saturado à água 

exerce uma grande pressão sobre os grãos o que leva a afastarem-se uns dos outros. Porém 

quando o solo não está saturado suas partículas apresentam um maior grau de agregação. 

Rosa (2005) afirma que a despeito de toda essa dinâmica, de forma laminar ou vertical 

nas vertentes, são nos canais de escoamento que a matéria e a energia são vertidas em uma bacia. 

Assim pondera-se que a atenção diagnóstica deve estar centrada nos canais, permitindo 

condições mais ideais para averiguação e orientação dos níveis de energia que estão envolvidos 

na dinâmica da porção espacial limitada pela bacia. Já no estudo das vertentes, a atenção ao 

aspecto do planejamento é que permite a quantificação dos aportes de matéria e energia 

envolvidos, carreados posteriormente para os canais. 

 

 

 

 De acordo com Veloso (2002) a maioria dos projetos da engenharia civil, principalmente 

a construção de rodovias, está intimamente ligada às vertentes. Na sua construção, o gradiente 

dos taludes não deve exceder padrões aceitáveis na estabilidade das encostas a fim de que não 

Figura 23 – Desmoronamento de Encosta em Área Residencial.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 52’ 37’’S 36º 29’ 34’’W) 
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ocorram deslizamentos ou escorregamentos, para tanto, nos cortes, deve ser diminuído ao 

máximo o ângulo do talude e evitados aterros. Desta maneira o aparecimento de ravinas e 

voçorocas é minimizado. 

O arranjo morfoestrutural do modelado em questão naturalmente já é bem susceptível a 

processos erosivos (Figura 24), não sendo necessária a presença de fluxos de águas contínuos. 

Nesse contexto a erosão que mais se destaca no espaço geográfico do sítio urbano de Garanhuns 

é a acelerada ou antrópica. 

Para Veloso (2002) os dois principais fatores que levam à erosão acelerada são: as taxas 

de Erosividade e de erodibilidade. Erosividade: é a capacidade das chuvas para causar erosão. 

Depende das características físicas da chuva como: intensidade total, tamanho das gotas e 

velocidade. Conhecendo estes fatores saberemos a energia cinética ou a totalidade do poder 

erosivo de determinada chuva.  

Erodibilidade: é a vulnerabilidade ou susceptibilidade do solo à erosão, é função das 

características físicas do solo e do seu manejo.  

Enquanto que a erosividade é medida diretamente através dos parâmetros físicos da 

chuva, a erodibilidade é muito mais complexa porque depende de muito mais variáveis, porém 

os solos onde não houve atividade humana não apresentam erodibilidade. 

No espaço urbano de Garanhuns não se encontra rochas aflorando. Com isso suas 

encostas são cobertas por solo ou regolito derivados principalmente do intemperismo químico.  

O conjunto dessas transformações no modelado provoca uma reestruturação na distribuição 

espacial da população.  

Na qual a classe de renda mais baixa tende a fixar residência nas porções mais instáveis 

das feições geomorfológicas (Figura 25). Paralela a essa ocupação começam a praticar atividades 

agrícolas de subsistência. Como o plantio da banana (Musa sapientum) nas encostas do vale 

localizado entre os bairros Heliópolis e Liberdade (Figura 26).  

Sendo que esse tipo de prática agrícola nesse ambiente desestabiliza o solo, tornando-o 

mais susceptível a deslizamentos e desmoronamentos. 
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Figura 24 – Representação 3D do Modelado.  
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Para tentar controlar esses processos são despejados restos de materiais oriundos da 

construção civil nas áreas com maior sensibilidade aos agentes erosivos (Figura 27). Mas essas 

medidas são apenas paliativas, quando chega à estação chuvosa os movimentos de massas se 

intensificam, colocando a população em risco. 

 Segundo Rosa (2005) as enxurradas além de transportarem o material não consolidado 

ou as partículas de solo desagregadas pelo impacto das chuvas, também agem como força de 

erosão pelo caminho no qual passam.  

A forma de administrar ou controlar locais com risco de deslizamento ou 

desmoronamento segue duas vertentes fundamentais: a primeira é previsão, que permite localizar 

áreas de risco, indicando possíveis locais onde podem ocorrer acidentes, e a segunda é a 

prevenção, que são medidas com a finalidade de evitar ou reduzir os impactos do local. 

As porções mais abertas dos vales são aproveitadas para realização da pecuária 

extensiva (Figura 28), reaproveitando as águas dos esgotos sem o devido tratamento como fonte 

de água permanente para o gado. Essa drenagem encaixa-se em áreas esculpidas por cursos de 

águas temporárias ou permanentes. 

 

Figura 25 – População Ocupando as Bordas Instáveis de um Vale do Município. 
 (Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 22’’S 36º 27’ 50’’W) 
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Figura 26 – Agricultura de Subsistência.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 27’’S 36º 28’ 38’’W) 

 

Figura 27 – Despejo de Detritos da Construção Civil em Encosta. 
 (Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 16’’S 36º 28’ 37’’W) 
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Esse tipo de prática provoca doenças de veiculação hídricas no gado, o qual será abatido 

para o consumo da população. Podendo vir a provocar problemas como disenteria, giardíase, 

hepatite A, cólera, febre tifoide... 

Germano & Germano (2001) explica que a demanda de água representa um grave 

problema, pois além do enorme volume consumido e desperdiçado, nem sempre a restituição do 

produto ao meio natural, sem tratamento prévio, está isenta de riscos à saúde e ao próprio 

ambiente. É o que acontece com a contaminação e a poluição provocadas pelos efluentes 

domésticos, públicos e industriais, lançados diretamente nos cursos d’águas.  

O mesmo se aplica para resíduos químicos provenientes de adubos, defensivos agrícolas 

e inseticidas, comumente utilizados nas práticas agrícolas e pecuárias, e que mediante as 

precipitações pluviométricas alcançam, por escoamento, os lençóis freáticos, os rios e os lagos 

naturais ou artificiais, colocando em risco a sobrevivência de qualquer forma de vida nessas 

áreas limítrofes. 

 

 

Para minimizar os impactos da rede hidrográfica urbana no modelado, os órgãos 

governamentais realizam obras de infraestrutura, mas elas não levam em consideração as 

peculiaridades físicas do local, contribuindo para problemas estruturais nessas obras (Figura 29) 

e agravando os movimentos de massas no perímetro (Figura 30). 

Figura 28 – Pecuária Extensiva em Fundo de Vale. 
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 52’ 23’’S 36º 29’ 42’’W) 
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Outra prática comum nas áreas de expansão do sítio urbano são as queimadas, essa 

atividade acelera os processos erosivos provocando a desestruturação dos solos (Figura 31).  

Figura 29 – Estrutura Comprometida por Movimentos de Massas: 

rastejos.  

(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 52’ 39’’S 36º 29’ 56’’W) 
 

Figura 30 – Movimentos de Massas: desmoronamentos.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 31’’S 36º 28’ 41’’W) 
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Os problemas provenientes do crescimento urbano em direção as áreas de encostas, 

podem ser minimizados através de um planejamento urbano que leve em consideração os 

aspectos físicos do modelado, proporcionando sua ocupação de forma sustentável. Os 

movimentos de massas na zona urbana de Garanhuns são responsáveis por uma grande 

quantidade de problemas de ordem social, econômica e ambiental.  

Para Bonuccelli & Zuquette (1999) as tentativas de solucionar ou minimizar os 

problemas relacionados aos movimentos de massas deve-se proceder primeiramente ao 

levantamento dos processos, levantamento das características do meio físico, zoneamento ou 

hierarquização das áreas sujeitas à ocorrência de movimentos de massas e processos correlatos, 

permitindo assim, uma previsão de futuros problemas e intervenções. Existem vários modelos de 

classificações e descrições para os movimentos de massas. Elas procuram agrupar o tipo de 

movimento a um conjunto específico de peculiaridades. Dentre eles destacam-se: rastejo (creep), 

escorregamentos (slides), quedas (falls) e corridas (flows). 

Filho (1992) desenvolveu uma classificação para esses movimentos que dá prioridade a 

descrição do tipo de processo do movimento, com as principais peculiaridades do material e da 

Foto 31 – Queimadas em Área de Encostas. 
 (Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 33’’S 36º 28’ 44’’W) 
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vertente. Conforme essa classificação os processos, características dos movimentos, matérias e 

geometria estão organizados de uma maneira que facilita a identificação na paisagem (Tabela 

03). 

PROCESSOS 
CARACTERÍSTICAS DO 

MOVIMENTO / MATERIAL / GEOMETRIA 

Rastejo ou Creep 

- Vários planos de deslocamento (internos); 

- Velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes 

com a profundidade; 

- Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes; 

- Solo, depósitos, rocha alterada/fraturada; 

- Geometria indefinida. 

Escorregamentos 

ou Slides 

- Poucos planos de deslocamento (externos); 

- Velocidades médias (m/h) a altas (m/s); 

- Pequenos a grandes volumes de material; 

- Geometria e materiais variáveis: planares (Solos pouco 

espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza), circulares 

(Solos espessos, homogêneos e rocha muito fraturada) e em 

cunha (Solos e rochas com dois planos de fraqueza). 

Quedas ou Falls 

- Sem planos de deslocamento; 

- Movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado; 

- Velocidades muito altas (vários m/s); 

- Material rochoso; 

- Pequenos a médios volumes; 

- Geometria variável (Lascas, placas, blocos...); 

- Rolamento de matação; 

- Tombamento. 

Corridas ou 

Flows 

- Muitas superfícies de deslocamento; 

- Movimento semelhante ao de um líquido viscoso; 

- Desenvolvimento ao longo das drenagens; 

- Velocidades médias a altas; 

- Mobilização de solo, rocha, detritos e água; 

- Grandes volumes de material; 

- Extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas. 

 

 

7.4 Localizações das Áreas de Riscos 

Dentro desse cenário de risco geoambiental (Figuras 32 e 33), destacam-se no sítio 

urbano de Garanhuns as comunidades: Liberdade, Heliópolis, Novo Heliópolis, Parque Fênix, 

COHAB III, São José, Santo Antônio e Magano (Figura 34).                        P       

Tabela 03 – Movimentos de Massas. Fonte: FILHO, 1992. 
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Figura 15 – Potencial de Risco de Movimentos de Massas. 

Figura 33 – Visualização 3D do Potencial de Risco de Movimentos de Massas. 
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O grau hierárquico do risco de movimentos de massas na carta de Vulnerabilidade do 

Modelado obedece à ordem: médio, baixo e alto (Tabela 04). Estando as comunidades pobres 

localizadas principalmente nos locais de alto risco. 

A comunidade da Liberdade está instalada na borda leste do vale da Liberdade 

popularmente chamado de Buracão, as encostas dessa área estão desestabilizadas devido à 

retirada da cobertura vegetal nativa para ampliação do perímetro urbano sem a devida 

infraestrutura (Figura 34).  

O sistema de esgoto dessas casas é estruturado de maneira que os dejetos orgânicos são 

armazenados em fossas individuais ou coletivas nas encostas ou são jogados diretamente nas 

vertentes. Em ambos os modelos de descarte dos resíduos o geoambiente é prejudicado com a 

contaminação e saturação do solo.  

As porções mais íngremes das vertentes que não são ocupadas com moradias são 

aproveitadas para realização de atividades agrárias com ênfase para o cultivo de banana, feijão, 

milho, criação de animais de pequeno porte como galinhas, cabras, suínos, coelhos... O fundo do 

vale é ocupado com o mesmo modelo agrícola acima exemplificado e com a criação de gado de 

corte e leiteiro.  

O modelo de ocupação do espaço geográfico implantado por essa comunidade provoca 

interferências na topografia local que maximizam a capacidade dos agentes erosivos. Em 2010 a 

população que ocupava a área mais crítica dessas encostas foi removida pela Defesa Civil e 

alocada na COHAB III.  

Logo em seguida essas moradias foram destruídas para evitar uma nova ocupação, 

sendo que essa localidade não foi contemplada com procedimentos que possibilitassem sua 

recuperação ambiental (Reflorestamento com flora endêmica, revitalização do solo e das 

nascentes d’águas, monitoramento geoambiental, tratamento dos resíduos residenciais...).  

A transferência de população sem um plano de recuperação ambiental para a então área 

degradada, apenas resolveu o problema relacionado à fixação de moradias nessa área susceptível 

a deslizamentos e desmoronamentos. Mas em contra partida maximizou o perímetro para prática 

de agricultura de subsistência e criação extensiva de animais.                                                    p
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UNIDADE 

GEOMORFOLÓGICA 
MODELADO PROCESSOS USO DO SOLO 

GRAU DE 

RISCO 

 

Superfície Somital 

Convexa  

- É denominado localmente de 

Morro do Magano, possuí uma 

área de 35.77Km², a diferença 

altimétrica do topo dessa 

estrutura para sua base é de 

100m, seu ponto mais alto 

possuí 1030m. 

 

 

 

- Movimentos de massas 

(Deslizamento de terra e 

desmoronamento), 

principalmente no período 

chuvoso; 

- Apresenta solos 

lixiviados; 

- Destacam-se na paisagem 

as ações do intemperismos 

físico e químico. 

- Alto índice de ocupação 

antrópica; 

- Sistema de esgotos passando 

pelas encostas sem as devidas 

precauções; 

- Prática de pecuária leiteira e de 

corte extensiva;  

- Cultivo de culturas de 

subsistência; 

- Retirada da cobertura vegetal 

remanescente para abastecer 

principalmente as fornalhas das 

padarias locais, carvoarias e o 

comércio dos festejos juninos. 

- Perfuração de poços de águas 

artesanais; 

- Descarte de resíduos sólidos 

residenciais. 

 

Alto 
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CONTINUAÇÃO 

Superfície Somital 

Tabular 

- Na sua porção contínua 

apresenta uma superfície 

aplainada com altitudes que 

oscilam de 862 a 908m, ocupa 

uma área de 131.57km².  

- Já nas suas porções 

aplainadas descontínuas suas 

atitudes médias são de 875m, 

com uma área de 11.5km², 

correspondendo a 15.3% da 

paisagem contínua.  

- Essas superfícies destacam-se 

na paisagem devido suas 

peculiaridades topográficas 

distintas em relação às regiões 

circunvizinhas. 

- Movimentos de massas 

(Rastejo); 

- Apresenta solos 

lixiviados. 

 

 

- Alta concentração residencial e 

comercial; 

- Perfuração de poços de águas 

artesanais; 

- Utilização de fossas sépticas 

artesanais; 

- Bom sistema de drenagem do 

esgoto urbano. 

- Presença significativa de áreas 

de lazer para população; 

- Altos índices de especulação 

imobiliária; 

- Visível processo de 

verticalização das residências; 

- Forte concentração de 

repartições públicas (Batalhão 

da Polícia Militar, Hospital Dom 

Moura, Gerência Regional de 

Ensino, Secretaria Municipal de 

Educação...). 

Baixo 
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CONTINUAÇÃO 

Patamar de Dissecação 

(Nível 01 e 02) 

- Superfícies onduladas em 

forma de colinas com altitudes 

que oscilam de 770 a 862m. 

Possuí vertentes côncavas, 

convexas, côncavas/convexas e 

retilíneas. E duas estruturas 

com topos tabulares com 

altitudes de 862 a 908m. 

- Movimentos de massas 

(Deslizamento e rastejo). 

Principalmente no período 

chuvoso. 

- Solos lixiviados; 

- Fortes processos de 

voçorocamento. 

 

 

- Índice moderado de ocupação 

antrópica; 

- Sistema de esgotos passando 

pelas encostas sem as devidas 

precauções; 

- Prática de pecuária leiteira e de 

corte extensiva;  

- Cultivo de culturas de 

subsistência; 

- Prática de agricultura familiar. 

 

 

Médio 

 

 

 

Pedimento Dissecado 

 

 

 

- Fundo de vale aplainado. 

- Local de acumulação dos 

materiais oriundos das 

encostas; 

- Movimentos de massas 

(Rastejo, escorregamentos 

e corridas). 

 

- Pouca presença de residências; 

- É utilizado para práticas 

agrícolas de subsistência. 

 
Baixo 

Tabela 04 – Relação entre os Aspectos Geográficos e o Grau de Risco para Ocupação Antrópica. 
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. 

Figura 34 – Área de Risco no Bairro da Liberdade. 
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O Heliópolis é um bairro que ocupa a borda oeste do vale da Liberdade, seu modelo de 

uso e ocupação do espaço geográfico ocorre de maneira mais estruturada pois a população que 

ocupa essa localidade é de alto poder aquisitivo.   

Seu esgoto é contemplado com um canal que recebe seus dejetos residenciais, o que 

evita que eles sejam despejados diretamente nas encostas (Figura 35), porém essas águas não são 

tratadas e são despejadas no fundo do vale. Provocando problemas de contaminação no solo.  

 

 

Suas fossas sépticas são bem estruturadas e estão longe de corpos de água, entretanto as 

casas que estão localizadas nas margens das encostas instalam suas fossas nas proximidades das 

vertentes ou despejam seus dejetos diretamente no sistema de esgoto público.  

Devido sua infraestrutura, as casas localizadas nessa porção do modelado não 

apresentam processos erosivos intensos. Apenas as residências que estão mais próximas da 

vertente é que apresentam movimentos de massas suaves (Figura 36).  

Figura 35 – Sistemas de Esgoto em Encosta de Vale.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 27’’S 36º 28’ 43’’W) 
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O bairro Novo Heliópolis ocupa as borda oeste de um vale (Figura 37), seu sistema de 

drenagem urbana deságua diretamente nas suas encostas maximizando a susceptibilidade a 

movimentos de massas. Mas contamina os solos do fundo do vale, logo essas águas são 

despejadas sem tratamento.  

As casas que estão localizadas nas encostas e próximas a esse sistema de esgoto público 

despejam seus dejetos diretamente nele, as demais possuem fossas sépticas individuais. Devido 

melhorias na infraestrutura dessa área, ela está passando por um processo de valorização 

imobiliária, tendo como consequência a retirada da cobertura vegetal secundária, para a abertura 

de novos loteamentos.  

Essas ações estão desestabilizando as encostas das feições, com isso as moradias que 

estão mais próximas dessa área já começam a apresentar rachaduras nas suas paredes, e os postos 

da rede elétrica estão inclinando-se. Caso as autoridades competes não tomem as devidas 

providencias em tempo hábil, essa localidade pode vir a ficar com problemas socioambientais 

semelhantes aos que ocorreram na comunidade da Liberdade.                                                       p

Figura 36 – Indicador de Movimentos de Massas.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 53’ 28’’S 36º 28’ 41’’W) 
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Figura 37 – Área de Risco no Bairro Novo Heliópolis. 
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A comunidade do Parque Fênix ocupa o lado leste do vale aberto (Figura 38), a qual 

está com um processo de desmatamento da flora local bem avançado. Seu esgoto é despejado 

diretamente nas vertentes desestabilizando as encostas, contaminando os solos... As residências 

que estão mais afastadas das encostas possuem fossas sépticas individuais ou coletivas. Em 

relação aos movimentos de massas nessas feições destacam-se os escorregamentos e corridas. 

Devido à abertura de novos lotes na porção noroeste do bairro ocorreu o processo de 

desaceleração do processo de urbanização em direção as vertentes. 

A COHAB III tem sua área mais instável na porção norte (Figura 39), devido à falta de 

um sistema de saneamento adequado, os esgotos são despejados nas margens das vertentes 

provocando a desestabilização e contaminação dos solos com os dejetos residenciais. As 

moradias localizadas nas encostas quando não despejam seus dejetos diretamente nessas feições, 

possuem fossas sépticas artesanais mal estruturadas. As quais quando enchem não são esgotadas 

com os devidos cuidados.  

Ao analisar as casas que estão próximas ou nas encostas, nota-se que apresentam 

rachaduras por causa de deslocamentos de massas. No perímetro do bairro encontra-se a 

presença de sulcos e ravinas encaixados dentro da drenagem oriunda das residências.  

A comunidade São José apresentava-se como uma área de elevado risco em relação a 

movimentos de massas em encostas (Figura 40), o qual está sendo agravado com o processo de 

construção de prédios residenciais nessa área que está ocorrendo de forma inadequada. Para 

maximizar as áreas de ocupação estão sendo feitos cortes retilíneos nas encostas. Sem levar em 

consideração as peculiaridades físicas do local, rápidas transformações nas feições 

geomorfológicas tendem a ocasionar danos geoambientais. 

O Bairro Santo Antônio possui uma porção de suas residências que estão localizadas em 

uma encosta instável (Figura 41), devido à retirada da cobertura vegetal, alongamento dessa 

feição sobrepondo camadas de lixo urbano e restos da construção civil, pois essa localidade já foi 

um lixão público municipal. Com a desativação dele passou-se a sobrepor camadas de argila e 

restos de construção, com o alongamento dessa área foi realizado um aplainamento e 

posteriormente a mesma foi subdividida em pequenos lotes para implantação de residências o 

que culminaria em problemas de instabilidade no solo da localidade. A prefeitura municipal já 

realizou varias obras de contenção para essa feição, sendo que elas não aguentam os invernos 

mais rigorosos.  
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Figura 38 – Área de Risco no Bairro Parque Fênix. 
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Figura 39 – Área de Risco no Bairro COHAB III. 
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Figura 40 – Área de Risco no Bairro São José. 



85 
  

 

Figura 41 – Área de Risco no Bairro Santo Antônio. 
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O Magano circunda a área de um vale localizado próximo ao centro da cidade, essa 

feição apresenta um alto grau de ocupação (Figura 42), mesmo apresentando vertentes íngremes, 

as quais são aproveitadas para criação extensiva de gado. Em relação aos esgotos, existe um 

sistema de escoamento público, mas sem tratamento, provocando contaminação no decorrer de 

seu trajeto. As fossas sépticas são artesanais, não passam por processos de esgotamento 

individuais e são instaladas nas encostas. Mas existem residências que despejam seus dejetos 

diretamente no esgoto. No fundo desse vale existe uma área denominada pelos populares de Vila 

Maria, nela está localizada uma das nascentes do Rio Mundaú. A princípio essa água é 

aproveitada para criação de gado e para lavar roupas na lavanderia pública municipal.   

O sítio urbano de Garanhuns apresenta oito localidades críticas em relação à ocupação 

das encostas. Utilizando a classificação taxonômica de Ross (1992), esse processo de uso e 

ocupação da paisagem está inserido no sexto táxon (Formas e processos atuais). Em relação aos 

tipos de movimentos de massas que estão ocorrendo nas encostas, ao aplicar a classificação de 

Filho (1992) constata-se que essas localidades contemplam os quatro processos de sua 

classificação (Rastejo, escorregamentos, quedas e corridas). Os processos de ocupação dessas 

vertentes tem como ponto comum a falta de planejamento adequado na execução do 

assentamento residencial, causando problemas de instabilidade no solo (Figura 43). 

Para Cunha & Guerra (2003) a intervenção humana nas encostas dele levar em 

consideração fatores ambientais como: geológicas e pedológicas, lençol freático, declividade da 

encosta, comprimento de encostas, formas de encostas, cobertura vegetal  e características do 

regime de chuvas. 

O conjunto de características acima atua na dinâmica natural das encostas 

sinergicamente, e interativamente, com outros fatores como o uso e manejo das áreas de encostas 

decorrentes do processo de apropriação dos solos que, geralmente, constitui-se em fator 

acelerador de instabilidades nos ambientes de encostas. De acordo com o plano diretor do 

município a dimensão ambiental deve servir de suporte e referencial para todas as questões a 

serem tratadas na implementação do plano diretor Participativo do Município de Garanhuns-PE, 

com vistas a nortear as proposições das demais áreas de atuação, considerando as necessidades: 

proteção dos recursos naturais e das paisagens notáveis, recuperação de áreas degradadas, 

adoção de formas sustentáveis de parcelamento, uso e ocupação do solo e utilização direta e 

indireta dos recursos naturais.                                       p
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Figura 42 – Área de Risco no Bairro Magano. 
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De acordo com Santos (2004) a expressão planejamento ambiental é compreendida 

como o planejamento de uma região que visa integrar informações, diagnosticar o ambiente, 

prever ações e normalizar seu uso através de uma linha ética de desenvolvimento. Sob este 

aspecto, está à preocupação com a conservação das bases materiais e a preocupação com os 

impactos resultantes das lógicas sociais e econômicas que regem uma determinada área de 

interesse. Assim os princípios do planejamento ambiental se remetem a uma análise em que a 

tríade meio, homem e sociedade passa a ser entendida como uma única unidade, que por sua vez 

exige uma abordagem holística de análise para posterior aplicação. 

Portanto uma das soluções para os problemas das atuais áreas de risco é a prevenção. 

Para que não ocorram novas paisagens com instabilidade nas suas feições é necessário implantar 

um modelo de uso e ocupação do solo, que: possibilite as comunidades explorarem de maneira 

sustentável as encostas quando possível, realizar o tratamento adequado aos resíduos urbanos. 

Atualmente o município vem praticando e incentivando a coleta seletiva de lixo e incentivando 

os catadores de material reciclável. Outra medida importante foi à revitalização da sementeira, a 

qual fornece gratuitamente mudas de árvores para manutenção do verde na cidade e região. 

 

 

Figura 43 – Área com Solo Instável.  
(Coordenadas Geográficas do Centro da Figura: 8º 52’ 9’’ S 36º 30’ 1’’W) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de assentamento e ampliação do sítio urbano de Garanhuns-PE não levou em 

consideração questões políticas e religiosas, desconsiderando as peculiaridades físicas e 

capacidade de recuperação do geoambiente, o que maximizou a ação dos agentes erosivos. 

Fenômenos como lixiviamento, assoreamento, formação de sulcos, ravinas, voçorocas, 

deslizamentos e desmoronamentos, corpos d’águas contaminados, são de fácil percepção na 

paisagem.  

Utilizando as tecnologias do sensoriamento remoto e SIG para formação de um banco de 

dados geográficos digitais foi possível realizar a interpolação dessas informações o que 

possibilitou a confecção dos mapas temáticos necessários (Hipsométrico, Solos, Geológico, 

Geomorfológico, Drenagem, Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo, Vulnerabilidade do 

Modelado e Áreas de Risco de Movimentos de Massas nos Bairros (Liberdade, Novo Heliópolis, 

Parque Fênix, COHAB III, São José, Santo Antônio e Magano) para analisar e interpretar as 

relações e consequências do modelo de uso e ocupação do espaço geográfico no espaço temporal 

de 1982 a 2010.  

Com base nessas informações foram localizadas no modelado da área em questão dez 

principais zonas de risco para população (Liberdade, Heliópolis, Novo Heliópolis, Parque Fênix, 

COHAB III, São José, Santo Antônio e Magano) devido o alto nível de instabilidade das 

encostas, as quais são ocupadas por residências, utilizadas para práticas econômicas de 

subsistência descarga do esgoto urbano sem o devido tratamento, aproveitado para descarte de 

resíduos sólidos, são cortadas para ampliar o espaço dos lotes residenciais e comerciais... O 

conjunto dessas ações insustentáveis está promovendo alterações nas feições e contaminação dos 

corpos de água, os quais em sua maioria são utilizados para o consumo humano e animal.  

O poder público tenta amenizar essa situação com a construção de obras paliativas 

emergenciais esporádicas (construção de muros de contenção, ampliação da rede de esgoto, 

remoção temporária ou permanente da população que ocupa locais com maior probabilidade de 

deslizamentos ou desmoronamentos), mas elas surtem pouco efeito nessa dinâmica 

socioespacial. Já as comunidades tentam minimizar a instabilidade das encostas colocando restos 

de detritos da construção civil, medida que apenas minimiza temporariamente o problema, logo 

essa feição não apresenta cobertura vegetal para estabiliza-la. Para os habitantes, o ápice desses 

problemas ocorre nos meses mais chuvosos que vão de abril a julho, esse intervalo temporal 

apresenta uma precipitação média de 118.25mm. Esse alto índice pluviométrico, encharca as 

encostas desprotegidas e instáveis agravando ainda mais esse cenário. 
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Para minimizar os impactos geoambientais no sítio urbano de Garanhuns-PE é 

necessária a implantação de um modelo de uso e ocupação do solo sustentável, possibilitando, 

incentivando e subsidiando ações como: pesquisas sobre a morfodinâmica local e suas relações 

com o sítio urbano, recuperação das áreas verdes com flora local, substituição do saneamento 

básico pelo saneamento ambiental, alternativas econômicas para as comunidades mais carentes, 

remanejamento da população das áreas para locais seguros...  

 Para que essas medidas tenham os efeitos desejados é necessário que ocorram de forma 

conjunta entre a sociedade, o poder público e a comunidade acadêmica. Evitando assim que elas 

ocorram de maneira inadequada, o que as tornaria pouco eficazes. Um bom exemplo foi o 

remanejamento de uma parte da população da comunidade da Liberdade para a COHAB III, 

nessa ação ocorreu apenas a transferência parcial da população, ou seja, o perímetro da encosta 

instável não foi recuperado nem monitorado. Com isso ele já começa e ser utilizado novamente 

para atividades econômicas de subsistência e ocupado por pequenas residências. 
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