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Para os deuses as coisas são mais coisas.  

Não mais longe eles vêem, mas mais claro  

Na certa Natureza  

E a contornada vida...  

Não no vago que mal vêem  

Orla misteriosamente os seres,  

Mas nos detalhes claros  

Estão seus olhos.  

A Natureza é só uma superfície.  

Na sua superfície ela é profunda  

E tudo contém muito  

Se os olhos bem olharem.  

Aprende, pois, tu, das cristãs angústias,  

Ó traidor à multíplice presença  

Dos deuses, a não teres  

Véus nos olhos nem na alma.  

 

Ricardo Reis, 
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Resumo 

A pesquisa em tela visou compreender os aspectos morfotectônicos e 
morfoestratigráficos da Bacia do Riacho Pioré instalada no setor nordeste do Planalto 
Sedimentar da Bacia do Jatobá, no sertão pernambucano. Para análise morfotectônica 
da bacia foram utilizadas varias técnicas de morfometria do relevo: isobase, índice de 
concentração de rugosidade, rugosidade do relevo, gradiente hidráulico, índice de 
relação declividade extensão, perfil longitudinal, concentração de fotolineamentos e 
fraturas e padrões de drenagem. Com base nos dados obtidos a partir dessas 
técnicas, se efetuou uma correlação entre esses dados e os padrões tectônicos 
descritos para área na literatura corrente. Esta correlação permitiu estabelecer a 
compartimentação morfotectônica em horst, grabens e hemigrabens. Estas estruturas 
se dispõe no sentido sudoeste-nordeste e crescem altimetricamente no sentido oeste-
leste. Em uma estrutura em blocos escalonados onde foram identificados os seguintes 
compartimentos  no sentido oeste- leste Horst da Falha de Ibimirim, Horst dos 
Campos, Graben do Moxotó, Graben do Frutuoso, Horst, do Quiri Dalho, Graben do 
Puiu, Horst do Moxotó,  os Hemigrabens do Cumbe, Malhador e Ponta da Várzea, o 
Graben do Catimbau e o Horst da Falha de Jerusalém. Assim fica evidente a eficácia 
das técnicas de morfometria na identificação de compartimentos morfoestruturais. Em 
um desses compartimentos, o Graben do Puiu procedeu-se a análise 
morfoestratigráfica. Este compartimento por apresentar-se deprimido e encontrar-se 
praticamente perpendicular as duas principais bacias que drenam o reverso da cuesta, 
tornando-se um nível de base local, sendo preenchido pelos sedimentos transportados 
por esses canais, bem como, pelos aventais de colúvios que se formaram nas 
escarpas que limitam este compartimento, outro ponto de destaque trata-se da lagoa 
do Puiu onde se encontram interdigitados sedimentos lacustres, fluviais e coluviais que 
ocorreram na área e que estruturam os relevos hodiernos no seu entorno. Nosso 
objeto de análise morfoestratigráfica nesse sentido foram esses depósitos 
quaternários que ocorrem no entorno da lagoa no interior do graben do Puiu. A partir 
da análise e correlações destes depósitos pudemos compreender a dinâmica 
geomorfológica recente que ocorreu na área. Analisando os colúvios que ocorrem 
entre a margem direita da lagoa e a escarpa da falha do Quiri Dalho, em um trecho de 
aproximadamente 1 Km, onde foram observadas três gerações de colúvios que se 
estruturam em modelo de cascata Apresentando idades de 29.000AP ±7.500 AP, 
17.500 ±3.800AP , 9.400 ±3.800AP e 4.100±1000AP, Os materiais da margem 
esquerda tratam de um colúvio com idade de 17.900±2.800AP, um pacote onde se 
interdigitam sedimentos coluviais , fluviais e lacustres, sendo obtido para o pacote 
lacustre a idade de 9.500±2.600 AP que marca o nível máximo de expansão da 
paleolagoa do Puiu, Os outros pontos tratam de colúvios datados em 
26.200±4.100AP.A correlação entre essas datas e os principais eventos de 
umidificação ocorridos entre o final do Pleistoceno e início do Holoceno apresentou 
verificação relevante com Último Máximo Glacial, Youger Dryas, Transição 
Pleistoceno/Holoceno e Ótimo Climático do Holoceno. A partir do exposto fica evidente 



a importância de áreas como o graben do Puiu no processo de formação, conservação 
e estocagem de sedimentos quaternários condicionados por compartimentos 
morfotectônicos. 

Palavras –Chave: Morfotectônica, Morfoestratigráfica, , morfometria, Bacia do riacho 
do Pioré,Graben do Puiu, drenagem, depósitos quaternários 

 

 

Abstract 

The research aimed try to understand aspects morphotectonic morphoestratigraphic of 

Pioré Basin Creek installed in the northeast sector of the Jatoba Sedimentary Plateau, 

in the Sertão region of Pernambuco. For morphotectonic analysis were used several 

techniques of  relief morphometry:isobase, concentration ratio of roughness, roughness 

relief, hydraulic gradient, stream length-gradient index , longitudinal profile, 

concentration and photolinaments fractures and drainage patterns. Based on the data 

obtained from these techniques, if performed a correlation between these data and 

tectonic patterns described in the literature for the area. This correlation allowed us to 

establish the  morphotectonic partitioning in horst, graben and hemigrabens. These 

structures are available in the southwest-northeast direction and grow altimetrically 

from west to east. In a layed structure where blocks were identified following 

compartments from west to east of the fault Ibimirim Horst, Campos Horst, the Moxotó 

Graben, Frutuoso´s Graben, Quiri Dalho Horst,, the Puiu Graben, Moxotó Horst ,and 

the Cumbe Malhador and Ponta da Várzea Hemigrabens, the Catimbau Graben and 

Horst  of Jerusalem Fault. Thus it is evident the effectiveness of the techniques of 

morphometry in identifying morphostructural compartments. In one of these 

compartments, the Graben Puiu's morfoestratugraphic analysis proceeded. This 

compartment  presenting depressed and find yourself practically perpendicular of two 

major watersheds that drain the reverse of the cuesta, becoming a local base level, 

being filled by sediments transported through these channels, as well as the aprons of 

colluvium that formed on the slopes bordering the graben, another important point is to 

the Puiu pond where they are interdigitated lake sediments, fluvial and colluvial that 

occurred surroundings in the area and that structure the reliefs nowday's. Our object of 

morphoestratigraphic analysis in this direction were  these Quaternary deposits that 

occur in the vicinity of the pond within the Puiu graben. From the analysis and 

correlation of these deposits could understand the recent geomorphological dynamics 

that occurred in the area. Analyzing the colluvium that occur between the right bank of 

the pond and the fault scarp  of Quiri dalho, in a stretch of about 1 km, were observed 

where three generations of colluvium that are structured in cascading  Featuring  ages 

of 29.000AP ±7.500 BP, 17.500 ±3.800 BP , 9.400 ±3.800 BP e 4.100±1000 BP, 

deposits in left margin address a colluvium aged 17.900±2.800BP, a package where 

colluvial sediments interdigitate, river and lakedeposits, being obtained for the package 

at lakeside age of 9,500 ± 2600 BP that marks the maximum expansion of the 

paleolagoa Puiu, The other points deal with colluvium dated at 26.200±4.100BP. A 

correlation between these dates and major events that occurred between the 

humidification Late Pleistocene and early Holocene presented with relevant verification 



Last Glacial Maximum, Youger Dryas, Transition Pleistocene / Holocene Climate and 

Holocene cooling. From the forwards steps it is evident the importance of areas the like 

Puiu's graben in the process of formation, preservation and storage of Quaternary 

sediments by conditioned morphotectonic compartments. 

Key-Words: Morphotectonic, Morphostratigraphic, morphometric, Pioré drainege 
basin, Puiu´s Graben, drenaige, quaternary deposits 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A compreensão da evolução de ambientes semiáridos no Brasil tem 

grande importância para os estudos Geomorfológicos. A sua componente 

relacionada à compreensão dos sedimentos desenvolvidos durante o 

Quaternário, sejam eles de origem climática ou tectônica, são de grande 

importância para o entendimento dos elementos que estruturam a paisagem 

atual. Já que esta, principalmente em sua componente geomorfológica, pode 

ser entendida como um palimpsesto, na qual residem elementos e, por 

conseguinte evidências de elementos que compuseram aquela paisagem em 

seu passado. 

Neste sentido, com base no exposto acima, este trabalho  faz parte do 

projeto de pesquisa “Evolução da Paisagem Geomorfológica no Semiárido 

Pernambucano a partir do estudo dos Modelados de Acumulação e Denudação 

no Parque Nacional do Catimbau” desenvolvido pelo Grupo de Estudos do 

Quaternário do Nordeste Brasileiro e busca compreender através das 

evidências encontradas na paisagem aventar interpretações de como a 

paisagem atual evoluiu e se estabeleceu. Para tanto, um desses componentes 

torna-se de grande valia nesse processo. Tratam-se dos modelados 

deposicionais, elemento pelo qual é passível se compreender os mecanismos 

que envolveram a esculturação e estruturação da paisagem. Esta premissa tem 

sido levada em consideração por muitos estudiosos do assunto, tanto em 

âmbito nacional com na Região Nordeste, sendo que nesta merece destaque 

os trabalhos pioneiros de Barreto (1996) Oliveira et.al. (1999) Correa (2001) e 

posteriormente com a criação do Grupo de Estudos do Quaternário do 

Nordeste Brasileiro tais estudos tem se tornado mais frequentes, tais como os 

Trabalhos de Silva (2007e 2013), Mutzenberg (2007), Santos (2007), Mello 

(2008), Tavares (2010), Monteiro (2010) e Azambuja (2012). 

Este trabalho se norteia em uma perspectiva de compreensão da 

evolução Das formas de relevo através da ótica da teoria dos sistemas que 
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permita a amarração de elementos formadores da paisagem, articulando as 

escalas tempo e espaço. Tais sistemas caracterizam-se por um grande número 

de variáveis independentes que se retroalimentam e se relacionam gerando 

alto grau de complexidade e imprevisibilidade aos eventos (Correa, 2006). O 

que torna necessário um extenso conjunto de elementos a serem ligados e 

correlacionados para compreender um único evento ou fenômeno. 

A partir da tomada de perspectiva sistêmica, faz-se necessário então um 

conjunto de metodologias voltadas a abranger os elementos que compõem o 

nosso objeto de estudo. Desta forma, a análise morfoestrutural torna-se uma 

importante técnica para a compreensão da origem dos compartimentos de 

relevo de uma área, já que nesta se encerram um grande conjunto de técnicas 

que possibilitam envolver os diversos processos e elementos que estruturam 

esse objeto. Outro conjunto de metodologias que visa a entender a formação 

do relevo trata-se daquela de cunho morfoestratigráfico. 

Para aplicação destas metodologias e a busca por uma apreensão de 

conhecimento do processo evolutivo das formas de relevo no semiárido 

pernambucano. Selecionou-se uma área na do Planalto Sedimentar da Bacia 

do Jatobá, uma sinéclise soerguida. Justificada pela importância de 

compreensão destes tipos de compartimentos de relevo na geomorfologia da 

Região Nordeste bacias sedimentares amplamente afetadas por processos 

tectônicos advindos do soerguimento do planalto da Borborema. A área 

selecionada mais especificamente, trata do setor setentrional do planalto. No 

qual se selecionou como unidade fundamental de análise a bacia hidrográfica 

do Riacho Pioré estabelecida no reverso do relevo cuestas que compõe o 

planalto sedimentar. E ainda, dentro desta unidade, enfocou-se nos modelados 

Quaternários que ocorrem no interior da Bacia Cenozóica do Graben do Puiu.  

Esta abordagem permite reconstruir aspectos da dinâmica decorrente na 

formação do relevo, tanto em sua componente escultural como estrutural, 

viabilizando o estabelecimento do conjunto de informações que possibilitam a 

reconstrução dos estádios evolutivos e formadores da paisagem. 

 



3 
 

 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de obter informações sobre a 

evolução geomorfológica que se processou na borda norte da sinéclise 

soerguida do Planalto do Jatobá. Sendo a perspectiva dividida em dois focos 

um que visa compreender a compartimentação morfoestrutural da área 

utilizando de metodologias de morfometria de relevo. E um segundo que busca 

compreender a evolução geomórfica quaternária dentro de um destes 

compartimentos morfoestruturais.  

 

1.2. ÁREA DE ESTUDO  

 

As áreas de estudo selecionadas possui interesse Nacional por se inserir 

em parte do Parque nacional do Catimbau criado pelo decreto s/n° de 13 de 

dezembro de 2002(Figura 01). 

A bacia do Riacho do Pioré esta compreendida entre as coordenadas 

37º64 e 37º21 W e 8º 48 e 8º70 S. Compreendendo os Municípios de Ibimirim, 

Tupanatinga e Buíque. O acesso saindo de Recife pela BR-232 até a sede do 

município de Arcoverde onde se muda o trajeto para a PE-270 sentido sede do 

município de Buíque no qual se alcança a parte de cabeceiras da bacia. Já 

para as áreas da media e baixa bacia segue-se pela BR-232 até a localidade 

de Cruzeiro do Nordeste e direcionando se para sul pela BR-110 em sentido a 

Ibimirim até o povoado de Campos onde se acessa uma estrada municipal até 

localidade do Puiu. 
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O Riacho do Pioré é afluente da margem esquerda da Bacia do Rio 

Moxotó, que por sua vez, é afluente do Rio São Francisco. O rio Moxotó 

(9752,71 km²) conta com 8648 km² no estado de Pernambuco,133 km² na 

Paraíba e os demais 971 km² no estado de Alagoas. Sua extensão total é de 

204 km, até a foz na margem esquerda do rio São Francisco, dos quais 66 km 

constituem-se a divisa entre os Estados de Pernambuco e Alagoas. A bacia em 

estudo insere-se nas microrregiões do Sertão de Moxotó, Arcoverde e Sertão 

do São Francisco. 

 A bacia hidrográfica do Pioré apresenta área de 768 km². Suas 

cabeceiras se estabelecem acima de 1000 m e sua foz aproximadamente a 

380m. A Bacia Cenozóica do Graben do Puiu encontra-se na porção central da 

Bacia hidrográfica do Pioré. 



 
 

 

Figura 1-Esquema de localização das áreas de estudo 

. 



 
 

 

 

1.2.1 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 
A área de estudo se encontra estruturada em terrenos do sistema de 

Bacia Recôncavo – Tucano – Jatobá (RTJ), mais especificamente na sua 

porção setentrional, a Bacia do Jatobá (figura 2). A Bacia do Jatobá constituem 

um sistema de riftes que cobrem uma área de cerca de 45.000 km², alongando-

se na direção N–S entre a cidade de Salvador até próximo ao Lineamento de 

Pernambuco, quando as falhas da borda norte da Bacia de Jatobá infletem 

para a direção NE (Milani, 1987; Magnavita e Cupertino, 1987; Milani e 

Davison, 1988; Santos e Braga, 1990; Santos et al. 1990).  

Só a Bacia do Jatobá ocupa uma área de aproximadamente 5.000 km² 

com orientação NE-SW, e tem seus limites dados pela Falha de Ibimirim, a 

norte; pela Falha de São Francisco, que separa da Sub-Bacia Tucano Norte, a 

oeste; A sul e a leste, seu contato com o embasamento é discordante ou ocorre 

mediante falhas de pequeno porte. E pela borda flexural, nas demais direções. 

(Costa et al., 2007). 

Segundo Magnavita & Cupertino, (1987) a Bacia do Jatobá tem sua 

origem relacionada à extensão crustal que fragmentou o Supercontinente 

Gondwana. O evento da extensão foi marcado em duas fases distintas, onde a 

primeira fase se desenvolveu no Berriasiano e a segunda no Aptiano, dando 

origem ao Oceano Atlântico.  

Na primeira fase, iniciada no Berriasiano (± 130 Ma), os processos de 

rifteamento atuaram como os tensores de esforços distensivos orientados 

segundo a direção E-W. O segundo estágio deformacional, iniciado no Aptiano 

(+ 107Ma), caracterizou-se pela implantação de um pólo de rotação na região 

de São Luís do Maranhão e a mudança na direção de deformação para o 

quadrante NW-SE (Magnavita, 1992). 

Zonas de acomodação ou de transferência seccionaram 

transversalmente o Sistema Rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá, tendo permitido a 

formação de cinco sub-bacias (Bacias do Recôncavo, Tucano Sul, Tucano 

Central, Tucano Norte e Jatobá), com características estruturais e 

sedimentológicas próprias (Milani. & Davison, 1988). 



7 
 

 

 

 

 

De acordo com Caixeta et al, (1995) o início do processo de rifteamento 

tem sido muito discutido, sendo utilizados diferentes critérios para o seu 

posicionamento. Dentre estes critérios, destaca-se a presença dos primeiros 

falhamentos que controlaram a sedimentação jurássica. Mais recentemente, no 

entanto, o início da fase Rifte tem sido posicionado na discordância que, na 

Bacia de Jatobá, sobrepõe os pelitos lacustres da Formação Candeias aos 

arenitos flúvio-eólicos da Formação Sergi.  Ao contrário das bacias da margem 

continental, que evoluíram ao estágio de margem passiva, as bacias do 

Recôncavo, Tucano e Jatobá constituem um ramo do Rifte Sul-Atlântico 

abortado no Eoaptiano. 

Estratigraficamente a Bacia do Jatobá é considerada análoga, 

estratigraficamente, com a Bacia do Araripe, que tem como parâmetro a 

análise de sequências realizadas por Ponte et al. (1997). Deste modo, a Bacia 

Figura 2-Mapa de Localização da Bacia Sedimentar do Jatobá. 



8 
 

do Jatobá pode ser dividida em cinco tectono-seqüências: a tectono-seqüência 

Beta, de idade siluro-devoniana; a tectono-seqüência Pré-rifte, de idade 

neojurássica; a tectono-seqüência Sin-rifte, de idade eocretácica; a tectono-

seqüência Pós-rifte, de idade mesocretácica e a tectono-seqüência Zeta, de 

idade cenozóica. A tectono-sequência Beta constitui o primeiro ciclo 

deposicional nas bacias intracratônicas sob condições ortoplataformais, quando 

a plataforma brasileira se encontrava consolidada e estabilizada. Ela 

documenta um ciclo transgressivo-regressivo completo, e é representada na 

bacia pelas formações Tacaratu e Inajá.  

 

As Formações encontradas na área são: 

 

Formação Tacaratu  

A Formação Tacaratu repousa discordantemente sobre o embasamento 

cristalino, aflora de forma bastante contínua na borda oriental e sul da Bacia do 

Jatobá, que se estende desde a porção sul da cidade de Inajá até as 

proximidades da cidade de Arcoverde, no extremo NE da Bacia do Jatobá.  

Segundo Costa Filho et.al. (2007) morfologicamente, compõe um relevo 

bastante acidentado, com encostas abruptas, em função da sua composição 

psamito-psefítica, com forte diagênese, ou localmente, extremamente 

silicificados, principalmente em zonas de falha, onde a ação do intemperismo 

esculpe formas inusitadas, de aspecto ruiniforme. Litologicamente está 

caracterizada por uma sequência predominantemente arenosa, onde se 

destacam arenitos grosseiros, muitas vezes, micáceos, arenitos 

conglomeráticos e níveis de conglomerados, com intercalações pelíticas 

subordinadas, muitas vezes caulínicas. Os arenitos geralmente possuem cor 

variando de esbranquiçados a róseos avermelhados, granulometria grosseira a 

média, localmente fina, constituída essencialmente por grãos de quartzo, 

angulosos a subarredondados, geralmente de forte diagênese ou localmente, 

extremamente silicificados. 

Na área de estudo esta formação aflora na serra do Quiri Dalho na parte 

central da bacia e nos  setores leste e ao longo do terço médio e superior dos 

vales dos riachos do Macaco e do Pioré. Encontra-se ainda nas partes somitais 
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estruturando as cimeiras. É encontrado também no setor noroeste formando 

cristas relacionadas à falha de Ibimirim(figura 03). 

 

Formação Inajá  

Esta unidade estratigráfica, a exemplo da Formação Tacaratu, aflora 

também de forma bastante contínua. Designada formalmente por Barreto 

(1968), esta unidade foi subdividida em cinco membros por Villaça (1965): 

Primeiro Siltito – É representado pelo Siltito basal; Arenito Feldspático – O 

arenito feldspático é concordante com o siltito basal. O arenito cacimba 

apresenta contato gradacional com o arenito feldspático. Baseando-se nas 

informações de furos de sonda realizados na bacia, pode-se estimar uma 

espessura de aproximadamente 150 m a 180 m para esta formação. As 

características litológicas aliadas às estruturas sedimentares observadas em 

campo, além do seu conteúdo fossilífero (Barreto, 1968), permitem indicar um 

ambiente deposicional marinho de plataforma rasa dominante, apresentando, 

de forma subordinada. 

Esta formação encontra-se no interior do Graben do Puiu relacionada a 

falhas que preservaram estas camadas, é também encontrada em extensa 

área no setor oeste da bacia, aflorando como substrato de glacis erosivo, e 

limitando-se a leste com coberturas alúvio coluviais na forma de bad lands 

,estendendo-se no sentido Sul-Norte sendo limitada pela falha de Ibimirim ao 

Norte(figura 03).   

 

Formação Aliança  

A Formação Aliança, juntamente com a Formação Sergi, constitui o 

chamado Grupo Brotas, formalizado por Viana et al. (1971), cuja área de 

afloramento a exemplo das unidades a ela sotopostas, estende-se por toda 

porção oriental interna da bacia, de NNE até o extremo WSW. Geralmente 

constitui áreas arrasadas devido a sua natureza dominantemente pelítica. 

Apresenta fraca densidade de vegetação, consequência da má percolação de 

águas e de seu conteúdo salino. Litologicamente está caracterizada por 

folhelhos e siltitos amarronzados e esverdeados, com intercalações de arenitos 

finos, localmente grosseiros, além de calcarenitos e calcissiltitos 
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esbranquiçados a marrom claro, fossilíferos, lenticularizados e mais raramente, 

níveis de evaporitos.  

As estruturas sedimentares mais freqüentemente observadas são: 

estratificação plano-paralela, marcas onduladas, cruzadas acanaladas de 

pequeno porte e cruzadas de baixo ângulo. O contato inferior com a Formação 

Inajá é do tipo discordante erosional, enquanto que o superior, com a 

Formação Sergi é gradacional (Medeiros & Ponte, 1981). 

Esta formação encontra-se na área borda leste e no interior do graben 

do Puiu na forma de bad lands  e jazendo sobre as coberturas alúvio coluviais 

que estruturam os compartimentos de patamares conservados. É encontrada 

também no setor oeste da bacia, da mesma forma que a Formação Inajá 

estando limitada por esta a leste e pela Formação Aliança a oeste(figura 03). 

 

Formação Sergi  

 Menezes Filho et al, 1988 morfologicamente, os sedimentos da unidade 

constituem pequenos serrotes e/ou suaves ondulações com pouca 

expressividade topográfica. Caracteriza-se litologicamente por arenitos creme 

avermelhados, de granulometria variando de grossa a fina, ora conglomerática, 

apresentando intercalações localizadas de siltitos esverdeados, com bolsões 

de argila. A formação apresenta contato gradacional e interdigitado com a 

Formação Aliança (Menezes Filho et al, 1988.); quando em contato com as 

formações paleozóicas, isto se dá através de falhas extensionais ou de 

discordâncias erosivas.  

Esta formação é bem restrita na área encontrada no interior do graben 

do Puiu estruturando pequenas cristas na parte central(figura 03). 

 

Formação Candeias  

De acordo com Costa Filho et.al. (2007) a área de afloramento desta 

formação ocupa uma faixa alongada de direção NNE-WSW, próxima ao 

povoado de Campos, na borda Norte da bacia, estendendo-se até o Sítio Varas 

a W de Moxotó, onde muda para a direção SW da área estudada, 

acompanhando a direção do rio Moxotó. Os afloramentos mais representativos 

desta unidade estão localizados na região do Sítio Varas, no já citado ponto de 
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inflexão e a SE do povoado de Campos. O exemplo da Formação Aliança, seus 

litótipos constituem áreas arrasadas, em razão do caráter dominantemente 

pelítico, formando-se suaves ondulações, onde predomina a fração arenosa.  

O contato inferior desta unidade está representado por uma discordância 

erosiva regional; o contato superior, com os sedimentos do Grupo Ilhas, é do 

tipo gradacional. De idade eocretácica, a Formação Candeias é correlacionada 

à Formação Barra de Itiúba, da Bacia SE/AL (Menezes Filho et al. op.cit). Esta 

se limita a leste pela formação Aliança e a oeste pelo Grupo Ilhas estruturando 

glacis erosivos na área(figura 03). 

 

Grupo Ilhas  

Segundo Costa Filho et.al. (2007) a área de afloramento desta unidade 

ocupa uma faixa relativamente estreita, paralela à área da Formação Candeias. 

Na maioria das vezes, esses sedimentos constituem suaves ondulações sem 

muita expressão topográfica. O pacote sedimentar destaca uma alternância de 

psamitos e pelitos, em proporção semelhante, que da base para o topo.  

O Grupo Ilhas, de idade eocretácica, foi dividido por Viana et al.(1971), 

em duas formações: Marfim e Pojuca, na Bacia do Recôncavo. Menezes Filho 

et al. 1988 correlacionam a Formação Marfim (basal) à sequência intermediária 

da Formação Barra de Itiúba, da Bacia SE/AL, como também a Formação 

Pojuca (superior) à Formação Penedo, desta mesma bacia. Encontrando - se a 

leste-noroeste na bacia em área intensamente dissecada por processos 

erosivos estruturando áreas de bad lands(figura 03). 

 

Formação São Sebastião  

Para Costa Filho et.al. (2007) geralmente seus afloramentos constituem 

serras arredondadas ou morrotes ondulados, e mais raramente, serras 

escarpadas. As principais exposições desta unidade situam-se na região do 

povoado de Campos, na porção oeste da área de estudo, mais 

especificamente, na Fazenda Paraíso e sua principal característica 

fotogeológica é a textura rugosa esbranquiçada. Litologicamente, a formação 

está caracterizada por arenitos médios a finos, com raros níveis grosseiros na 



12 
 

base, gradando para arenitos finos a muito finos (bimodais), em direção ao 

topo(figura 03).  

 

Complexo Vertentes 

Esse complexo tratar-se da pequena área da bacia segundo Brasilino 

et.al., (2008) onde ocorre o embasamento cristalino é constituído de anfibólio - 

biotita - granada gnaisses e ortognaisses bandados. O anfibólio - granada - 

biotita gnaisse apresenta coloração cinza, granulação média e bandamento 

gnáissico de ordem centimétrica a decimétrica. Encontrada na porção mais a 

noroeste da área apresentando-se na forma de um pedimento erosivo(figura 

03). 

 

Aluviões e Coberturas Elúvio-coluvionares 

A coberturas aluvionares são encontradas acompanhando os canais dos 

principais drenos da bacia hidrográfica. Já as coberturas elúvio-coluvionares 

apresentam-se como mantos recobrindo extensas fruto dos processos de 

intemperismo e erosão, e por sua vez, acabam inumando as litologias mais 

antigas(figura 03). 
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Figura 3- Mapa geológico da bacia do Riacho Pioré
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Contexto Tectono-Estrutural  

A configuração estrutural da Bacia do Jatobá reflete a atuação dos 

esforços extensionais em um embasamento heterogêneo (Magnavita, 1996). 

Essa anisotropia preexistente é dada por planos de xistosidade, contatos 

litológicos, acamamentos, falhas e zonas de cisalhamento reativadas durante a 

ruptura crustal mesozóica (Davison & Arthaud, 1987). A mudança no sentido de 

abertura do Rifte, que passa de S-N, no Tucano Norte, para SW-NE, na Bacia 

do Jatobá, é um bom exemplo do controle exercido por estruturas pretéritas do 

embasamento. Esta inflexão abrupta está condicionada à Zona de 

Cisalhamento Pernambuco-Paraíba, cuja reativação durante o Eocretáceo deu 

origem à Falha de Ibimirim, Limite N da Bacia do Jatobá (Costa et al., 2007).   

Falhas Normais Planares acomodam o mergulho das camadas em 

direção aos depocentros, a partir da margem flexural. Na Bacia do Jatobá, 

estas falhas são sintéticas em relação à falha de borda e possuem uma 

orientação geral N70E (Santos et al, 1990). Os dados sísmicos, na área da 

Bacia do Jatobá, mostram o padrão estrutural e o mergulho regional das 

camadas para NW (Figura 04). Dentre seus principais elementos estruturais 

podem ser destacados (Figura 05) (Costa et al, 2003):  

 Falha de São Francisco: feição estrutural de direção geral N-S, que operou 

como divisor da sedimentação entre as bacias de Jatobá e Tucano Norte, e 

onde se notam aspectos compressivos; 

 Horst de Icó: alto estrutural de forma distendida, disposto paralelamente ao 

eixo da bacia e limitado, a sul, pela falha de Itacoatiara; suas dimensões são de 

perto de 60 km x 7 km, e em sua porção mais ocidental, afloram sedimentos 

paleozóicos e neojurássicos (Grupo Brotas);  

 Falha de Ibimirim: relacionada à reativação eocretácea do Lineamento de 

Pernambuco, corresponde à falha de borda da bacia do Jatobá, definindo o 

limite setentrional desta bacia; seu depocentro (Baixo de Ibimirim) compreende 

uma área de aproximadamente 360 km² e profundidade superior a 3000 m; 

nele localiza-se o poço 2-IMst-1-PE.  
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Figura 4- Seção sísmica NW-SE na Bacia do Jatobá – Baixo de Ibimirim – ilustrando o padrão 
estrutural e o mergulho regional das camadas para NW, localização do corte na Figura 2 
(Costa et al, 2003). 

 

Figura 5- Mostra principais elementos estruturais da Bacia de Jatobá (modificado de 
Magnavita, 1992por Matias, 2010). O quadro indica o posicionamento da área mapeada. 

Outras estruturas importante encontrada na área, trata-se dos Horst do 

Quiri Dalho e o Graben do Puiu este apresenta direção NE-SW (figura 6). 

Segundo Lima Filho et.al.(2010) as estruturas encontradas na área encontram-

se em três direções principais direções principais: NE-SW, paralelas a Falha de 

Ibimirim; NW-SE e N-S. A Falha de Quiri Dalho (NE-SW) limita o Graben do 
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Puiu no setor oeste e a Falha do Macaco o limita a leste estando à origem 

deste relacionada à Falha de Ibimirim originado por movimentos extencionais 

causados por esta falha e assim gerando o graben.  

Segundo Matias (2010) na região do Graben do Puiu as camadas, no 

geral, mergulham para N-NW, ou seja, na direção da falha do Quiri dalho. Além 

disso, esta falha apresenta maior rejeito que a Falha do Macaco. Estas 

observações indicam que na verdade a subsidência do graben não ocorreu de 

forma simétrica. A região mais próxima à falha do Quiri Dalho possui maior 

rejeito o que fez com que as camadas mergulhassem para N-NW. Isto quer 

dizer que na verdade o Graben do Puiu deve ser um meio-graben, como toda a 

Bacia do Jatobá, formado por falha sintética, no caso a Falha do Quiri Dalho, e 

falha antitética, caracterizada pela Falha do Macaco. 

 Ainda na área do Graben do Puiu foram identificadas falhas 

transversais, com direções de N-S e NW-SE, que divide o Graben do Puiu em 

dois blocos. A falha N-S localizada na parte mais central do graben possui 

rejeito de gravidade com mergulho para oeste, sugerindo um esforço de 

abertura no sentido E-W. A outra falha transversal de direção NW-SE 

localizada no limite SW do graben, foi classificada como falha transferente de 

rejeito dextral, pois desloca o Graben do Puiu a SW e tem forte influência no 

Graben do Moxotó. 

Esta área do graben apresenta importância significativa por estruturar-se 

como um nível de base local devido a sua topografia plana, caracterizando-se 

como uma bacia cenozoica onde são encontradas extensas áreas aluvionais, 

aventais coluviais e depósitos lacustres. 

Outros falhamentos e estruturas associadas foram identificados para a 

área por Costa filho et. al 2001que identifica a Falha da Serra de Jerusalém no 

setor oeste da bacia, a Falha e o Hemigraben da Ponta da Várzea. Estes 

compondo os horsts do graben do Catimbau.  

Barbosa, 2006 afirma que com exceção das Zonas de Cisalhamento (de 

origem Pré-Cambriana) e talvez da Falha do Catimbau, as estruturas que 

controlam o relevo da bacia vinculam-se as fases rifte de formação da bacia. 

Nestas fases, a reativação de falhas e zonas de cisalhamento Pré-Cambrianas, 

resultou na deformação tanto da superfície do embasamento subjacente à 
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bacia quanto do pacote sedimentar propriamente dito. A reativação sinistral da 

Zona de Cisalhamento Pernambuco (ZCPE), resultou em falhamentos normais 

de direção NE-SW no interior da Bacia.  

Segundo Santos, 2012 o Horst do Quiri Dalho, que assume uma forma 

de mesa anticlinal e bordeja uma estrutura em graben, com a mesma direção, 

limitada pela Falha do Angico e pela Falha de Ibimirim: o Graben do Frutuoso. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 6- (A) a figura mostra Mapa geológico do Graben do Puiú com suas principais falhas de 
borda, e ao lado o perfil topográfico C-D elaborado através de imagem SRTM. (B) observa-se o 

perfil geológico esquemático A-B(Fonte Matias 2011 modificado de Cunha, 2009) 
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1.2.2 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

 

A área de estudo trata-se de uma sinéclese soerguida, soerguimento 

este ocorrido na borda flexural que afetou os terrenos cristalinos na Borborema 

desde o Albiano médio (ASSINE, 1994) pulsos de soerguimento associados à 

abertura do Atlântico e magmatismo continental cenozoico (DE OLIVEIRA, 

2008). Estes soerguimentos manifestam-se na área que encontra-se 

topograficamente em posição elevada, convertendo a antiga área receptora de 

sedimentos para hoje uma área planáltica somital fornecedora de sedimentos. 

Durante esse processo de soerguimento varias reativações tectônicas 

ocorreram na bacia proporcionando o estabelecimento de blocos escalonados 

que se mantém atualmente dando um aspecto grabens e hemigrabens 

seccionados por falhamentos normais e distensivos. Em relação a pendente 

das camadas sedimentares a bacia tem inclinação NW e sofreu basculamento 

no seu setor leste, onde afloram litologias da formação Tacaratu as mais 

antigas das formações sedimentares depositadas na bacia, e que atualmente 

estruturam as cimeiras do planalto, sendo encontradas em grande parte na 

porção leste da Bacia, constando como uma evidência de soerguimento das 

camadas sedimentares do eixo SE da bacia. 

 No que se refere ainda ao aspecto morfoescultural, para BRASIL 

(1983), regionalmente a área se insere na região geomorfológica do Planalto 

da Bacia Tucano-Jatobá e na unidade geomorfológica da Chapada do Tonã e 

Serra Talhada. Esta unidade tem direção N-S, iniciando-se nas proximidades 

do rio Vaza-Barris até a margem do São Francisco (Serra de Tonã), infletindo 

em seguida em direção SO-NE (Serra Talhada) até o limite com os Maciços 

Setentrionais da Borborema. Sendo a Serra Talhada o setor da unidade em 

interesse no tocante a este trabalho. Ainda segundo BRASIL (1983) esta se 

limita, além seu bordo leste com os Maciços Setentrionais da Borborema, com 

o Pediplano Central e a oeste e com o Pediplano Sertanejo. O contato com as 

unidades vizinhas se faz através de rampas, registrando-se, entretanto, 

ressaltos topográficos e escarpas monoclinais do tipo cuestas nas bordas 

orientais da Chapada da Serra Talhada. Constitui-se de rochas cretácicas, 

destacando-se os arenitos, folhelhos, argílitos e conglomerados. No trecho SO-
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NE correspondente a Chapada de Serra Talhada que são recobertos por 

areias, argilas e crostas lateriticas, ocorrendo também sedimentos 

silurodevonianos das Formações Inajá e Tacaratu. Esta unidade caracteriza-se 

pelas feições planas mais conservadas do planalto. A perfeita conservação 

deste plano esta relacionada à horizontalidade das camadas cretácicas 

sustentadas por encouraçamentos ferruginosos e silcretes, formados sobre 

uma superfície de aplanamento.  

De acordo com BRASIL (1983), a área em questão apresenta forma 

embaciada com bordos levantados, exibindo frentes voltadas para sudeste e 

reversos rampeados para noroeste, constituindo relevos tipo cuestas. Alguns 

destes relevos são observados, só que especialmente menos representativos, 

no extremo norte da unidade próximo a Arcoverde e Buique. Estes relevos são 

esculpidos em arenitos, folhelhos, siltitos e conglomerados das Formações 

Inajá e Tacaratu, formando um alinhamento SO-NE interceptado por 

boqueirões, destacando-se a superimposição do rio Moxotó. Nos bordos desta 

chapada registram-se ainda áreas de dissecação diferencial onde os desníveis 

do topo para o fundo do vale são da ordem de 15 a 34 m e de 39 a 68m com 

declividade variando entre 3° a 6° e de 6° a 12°. O rio Moxotó e seus afluentes 

são os cursos que drenam a unidade (figura 7).  

Segundo Missura (2011) As formas de relevo encontradas nesta unidade 

formam Patamares Dissecados Plainos Aluviais e Terraços, Cimeiras 

Tabuliformes e Pedimentos em Borda de Chapadas. O Relevo da bacia esta 

dividida em dois blocos topográficos principais, seccionados pela 

superimposição do Rio Moxotó e a falha do Moxotó área na qual se apresenta 

uma extensa planície aluvial. O Bloco nordeste apresenta topos tabulares 

amplos mapeados como cimeiras conservadas com altitude decrescente no 

sentido SE – NW, recobertos por sedimentos arenosos colúvio/eluviais ou nas 

áreas dissecadas com afloramentos do substrato rochoso. Esses topos 

tabulares são dissecados pela drenagem gerando patamares com vales 

profundos e simétricos entalhados nos extratos sedimentares da bacia que no 

mapeamento foram discriminados como Patamares Dissecados. O Bloco 

Centro-Sul também apresenta topos tabulares amplos em cimeiras 

conservadas e em patamares dissecados, contudo apresenta duas Cimeiras 
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Tabulares com grandes altitudes, representadas pelos topos das Serra Negra e 

Serra do Periquito, que apresentam similaridade topográfica ao relevo 

encontrado na unidade da Chapada do Araripe de topo tabular só que numa 

expressão areal muito menor.  

De acordo com Missura(2011) ao contrario das outras áreas somitais 

encontradas no Planalto do Jatobá que estão estruturadas em rochas dos seus 

estratos sedimentares mais antigos das Formações Tacaratu e Inajá, estes 

relevos em destaque estão estruturado em rochas de formações sedimentares 

do último período deposicional da bacia durante do Cretáceo, sendo as 

Formações Exu, Santana e Marizal. No entorno desses topos encontramos 

vertentes íngremes formando glacis de erosão e acumulação em Bordas de 

Chapadas muito similares aos encontrados nas bordas da Chapada do Araripe.  

Segundo Missura(op.cit.) no setor sul da Serra Negra também se 

desenvolve uma Cimeira Tabuliforme, rodeada por Patamares dissecados 

apresentando sua pendente na direção NE – SW, sendo que o relevo mais ao 

Sul em direção à calha do Rio São Francisco encontramos um bloco com 

Patamares Dissecados com altitudes no seu topo entorno de 500m que 

decrescem em direção ao Rio São Francisco onde alcançam os 300m. Esses 

Patamares Dissecados se projetam para o outro lado do Rio São Francisco. O 

rio São Francisco da mesma forma que o Moxotó se superimpôs ao 

soerguimento da bacia, já na outra margem trata-se do setor da bacia 

conhecido como Tucano Norte. 

Outra classificação ainda é proposta por Silva (2001) considerando o 

relevo associado aos padrões pedológicos encontrados nesta pesquisa. Esta 

classificação não descreve os compartimentos de relevo encontrados, apenas 

expondo em mapeamento o mosaico de relevo apresentado as seguintes 

unidades e variações: Serras e Serrotes que são encontradas nas áreas de 

rebordos de cimeiras na Serra Negra e Serra do Periquito Serra de Jerusalém 

dentre outras no centro leste do planalto e nas áreas a leste-sudeste e norte 

nas áreas de front de cuesta formados pelas bordas do planalto sedimentar e 

mesetas e morros testemunhos encontrados na área chapadas e chapadas  

baixas pouco dissecadas encontram-se nas porções de topos nos 
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compartimentos anteriores formandos topos planos,  Pediplanos arenosos, 

arenosos/argilosos, argilosos, avermelhados e textura média e argilosa e com 

problemas de sais e de drenagem, são encontrados de maneira geral nos 

setores de reverso das cuestas mais especificamente em áreas de patamares 

dissecados e nas áreas mais rebaixadas do reverso; Superfícies arenosas , 

dissecadas e retrabalhadas, as arenosas são as unidades de maior ocorrência 

espacial na área encontradas nos reversos em áreas de patamares 

conservados , as dissecadas encontram-se em áreas restritas entre as 

chapadas nas porções nordeste do Planalto e as retrabalhadas entre as serras 

Negra e do Periquito no setor centro leste do Planalto; Várzeas e terraços 

fluviais  dadas à escala de mapeamento ser pequena este compartimento se 

restringe aos sedimentos aluvais da planície central do Moxotó que divide os 

setores Sul e Norte do Planalto (figura 8). 

Costa Filho (2007) correlaciona o relevo da área aos planos erosivos 

descritos por Mabesoone e Castro 1974 e King (1956) e define cinco 

compartimentos de relevo para a área: i) O mais inferior, entre 300 e 400m 

corresponde aos vales principais, recebendo denominações locais de “baixas” 

(Baixa de Alexandra, Baixa do Nazaro, Baixa do Feijão, etc.). Esse nível é 

correlacionado ao patamar inferior da Superfície Sertaneja; ii) O segundo 

plano, entre 400 e 600m domina em área e constitui os tabuleiros arenosos, 

frouxos, denominados vulgarmente de “altos” (Alto Grande, Alto do Peba e 

outros). Esse nível corresponde ao patamar superior da Superfície Sertaneja; 

iii) O terceiro plano, entre 600 e 800m funciona como divisor d’água entre os 

diversos cursos fluviais da região e pode ser dividida em chapadas, como a de 

São José e a da Serra Talhada. Corresponde ao nível inferior da Superfície 

Sul-americana; iv) O quarto plano, entre 800 e 1.000m restringe-se aos pontos 

mais altos da região, constituindo as “serras” (Serra Nega, Serra de Buíque, 

Serra dos Três Irmãos, etc). Corresponde ao nível superior da Superfície Sul-

americana; v) O quinto plano, com altitudes superiores a 1.000m corresponde 

apenas a pináculos isolados sobre as maiores elevações da área, como ocorre 

nas serras Negra, do Coqueiro e do Pingo. Corresponde ao Nível Cimeiro 

(figura 9)  
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Figura 7 -Mapa geomorfológico do Planalto do Jatobá(RADAMBRASIL 1983 modificado por Missura 2013) 
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Figura 8-Mapa de Unidades Geomorfológicas do Zoneamento Agroecológico de Pernambuco, 2001. 
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Figura 9-Mapa de Superfícies de Erosão da Bacia do Jatobá, Costa Filho, 2005 
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1.2.3 CLIMATOLOGIA REGIONAL.  

 

A área de estudo circunscrita no contexto da Região Nordeste do Brasil 

(NEB) tem seu comportamento climatológico relacionado a vários sistemas 

meteorológicos que exercem influencia no NEB. Dentre eles podemos destacar 

os seguintes sistemas meteorológicos: ENOS (El Niño Oscilação Sul), a ZCIT 

(Zona de Convergência Intertropical), os VCANs (Vórtices Ciclônicos de Altos 

Níveis) e os DOLs (Distúrbios Ondulatórios de Leste) ou simplesmente Ondas 

de Leste.   

Segundo Kayano (2009) as variações interanuais de precipitação no 

NEB estão associadas as anomalias na circulação local e global da atmosfera. 

Entre estes o El Niño Oscilação Sul (ENOS) é tratado como um dos principais 

fenômenos que influem nas variações na região. O ENOS esta associado a 

uma onda quase estacionária de pressão no nível do mar, de escala global, 

cujos centros de ação estão sobre a Indonésia e o Pacifico Sudeste, sendo 

acompanhada por um aquecimento El Niño ou resfriamento La Niña anômalos 

das água superficiais do Pacifico equatorial central e Leste. As conexões do 

ENOS são feitas através de ondas de Rossby, via latitudes médias e altas, 

através de circulação Leste-Oeste do tipo Walker, associadas a aquecimento 

na área tropical, via latitudes tropicais.  

Kayano (op.cit) no que se referem a estas circulações as secas no NEB 

esta associada a este fenômeno sendo explicado pela componente Leste-

Oeste do ENOS, que em anos de El niño o ramo descendente no NEB está 

relacionado com ambas às circulações de Walker deslocadas para leste, e a de 

Hadley, que se forma em ambos os lados do equador, no setor do Atlântico 

tropical. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), cujas variações de 

posição e intensidade estão diretamente relacionadas com alterações nas 

posições e intensidades dos Anticiclones Subtropicais do Atlântico Sul (ASAS) 

e do Atlântico Norte (ASAN). A ZCIT no Atlântico está na região de 

convergência dos alísios de nordeste e sudeste, apresentando movimentos 

ascendentes, baixas pressões, nebulosidade e chuvas abundantes, e segue as 



26 
 

regiões onde a TSM é mais elevada. A máxima precipitação em março – abril, 

no norte e no centro do NEB, deve-se a influencia da ZCIT do Atlântico. A ZCIT 

esta em sua posição mais ao norte (Sul) em torno de 10°N - 14°N, em agosto – 

setembro (4° s em março – abril) a posição mais ao sul na ZCIT, no final do 

outono austral, justifica ser este o principal mecanismo dinâmico responsável 

pelas chuvas estação chuvosa de fevereiro a março no norte e centro no NEB 

(figura 10).  

 

Figura 10-Exemplo do ZCIT influenciando a precipitação no verão do NEB. Fonte: Climatempo 
http://www.climatempo.com.br/destaques/wp-content/uploads/2013/03/ZCIT_5mar2013.jpg> 
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Figura 11- Exemplo do VCAN influenciando a precipitação no verão do NEB. Fonte: 
Climatempo.< http://www.climatempo.com.br/destaques/139251/muita-chuva-em-fortaleza-

3/ne_vcan_19fev2013/ > 

Segundo DA SILVA et. al. 2005 o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 

(VCAN) se caracteriza por um centro frio restrito a média e alta troposfera, é 

extremamente persistente e tem sido notado na região do Atlântico no NEB. Os 

VCANs são mais comuns no verão do Hemisfério Sul, podendo ocorrer de 

setembro a março, com maior frequência em janeiro e fevereiro. Com os 

centros frios de onde ocorre tempo bom e pouca nebulosidade, uma circulação 

térmica direta com a convecção em sua borda, onde as nuvens pesadas 

crescem e ocorre alta precipitação.  O VCAN trata - se de uma circulação 

anticiclônica típica de verão (figura 11).  

Segundo Cavalcanti et.al. 2009 as DOLs (Distúrbios Ondulatórios de 

Leste) ou Ondas de Leste provenientes do oeste africano até o Atlântico 

Tropical e sua atividade máxima ocorre no inverno austral. Ademais, estas 

ondas são climatologicamente importantes, pois carregam consigo grande 

quantidade de chuvas para áreas que geralmente são secas ao longo dos 

alísios não perturbados. Sobre o NEB elas têm uma ação fundamental na 

modulação da convecção em grande parte dos eventos de escala 

mesossinótica provenientes do oceano. As DOLs proporcionam elevadas taxas 
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de precipitação numa estreita região no leste e norte do Nordeste Brasileiro 

(NEB), que caracterizam a estação chuvosa nesta região (junho-agosto). 

Segundo Oliveira et. al. (1999) na dianteira do cavado é comumente observada 

uma crista, cuja região costuma apresentar tempo bom, com subsidência e 

nebulosidade baixa. No eixo do cavado ocorrem chuvas frequentes e, após sua 

passagem, ocorrem fortes movimentos ascendentes do ar e chuvas de 

moderada para forte intensidade. 

O contexto topográfico em sua componente relacionada ao clima, à 

orografia, exerce grande influência na área. A área é classificada dentro deste 

contexto, como uma área de brejo de altitude. Segundo Andrade (1964) os 

brejos nordestinos são "efeitos combinados de exposição e de altitude, que 

resultam do modo como à topografia se dispõe no curso das massas de ar que 

anualmente convergem sobre a região. Nos brejos de altitude, a mancha úmida 

tende a ocupar o topo da elevação; ocorre notadamente nas áreas sob a 

influência de massas de ar convectivo, tratando-se de uma precipitação oculta 

que ocorre a barlavento, o que neles reduz de maneira sensível os efeitos 

típicos da exposição". Portanto ocorrem não somente por efeito da altitude 

aproximadamente entre 800 e 1.200m, mas também pela exposição do fluxo de 

ar úmido resultando nos denominados "brejos" de barlavento. Nesse tipo de 

"brejo" as cotas altimétricas podem ser relativamente pequenas segundo 

ANDRADE (1965). Este fenômeno pode ser evidenciado pelas características 

de precipitação e altimetria da área observadas no mapa e figuras a seguir 

(figuras 12, 13, 14 e 15). 
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Figura 12- Mapa Orográfico da Bacia do Riacho Pioré
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Devido a esses aspectos climáticos supracitados e aos elementos 

observados no mapa  nas figuras a seguir a área apresenta o clima 

predominante na região é o semiárido do tipo Bsh, com transição para o 

tropical chuvoso, do tipo As’ segundo escala de Köppen. As alturas médias das 

chuvas anuais variam na região de 650 a 1100 mm, com grande irregularidade 

no regime interanual. Geralmente, cerca de 60 a 75% das chuvas ocorrem no 

período de março/abril até junho/julho. O período de menor pluviosidade vai de 

setembro a janeiro, sendo outubro o mês mais seco. Ambas situações 

climáticas são observadas na área de estudo. Na área com clima tipo Bsh são 

encontradas nas áreas a noroeste do Planalto da Bacia do Jatobá, áreas 

topograficamente mais baixas e posicionadas a sotavento com precipitações de 

463 mm observadas na figura 13. Nas áreas tipo As’ com precipitações mais 

elevadas alcançando 1100 mm encontram-se a barlavento, e devido a este 

posicionamento, voltado a sudeste e exibindo altitudes acima de 800m de 

altitude estas áreas possuem maior precipitação (figura 15). 

 

 

Figura 13- – Gráfico de precipitação anual da Estação Brejo do Pioré Ibimirim (FONTE INEMET 
2011). 
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Figura 14-Gráfico de precipitação anual Estação Buique (FONTE INEMET 2011) 

 

 

Figura 15 - Gráfico mostrando a diferença altitudinal das estações topográficas citadas. 
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1.2.4 PEDOLOGIA REGIONAL 

 

A área em escopo desenvolve – se em planaltos de rocha sedimentar. 

Segundo Correa et.al. (no prelo) nessas áreas de front de cuestas ou sobre 

estruturas homoclinais, predominam Neossolos, sobretudo a subordem dos 

Quartzarênicos. Nestes ambientes podem-se definir dois tipos de catena: 'do 

front da cuesta' e do 'reverso da cuesta'. 

Segundo Correa et.al op.cit. no primeiro caso, a catena se desenvolve a 

partir das escarpas do front, que em função da erosão remontante resultam em 

pequenas soleiras onde se acumulam sedimentos. Encosta abaixo, a 

granulometria dos sedimentos diminui gradativamente, variando de blocos 

sobre o knickpoint da encosta resultantes do acúmulo de depósitos 

gravitacionais (tálus) até o predomínio da fração areia para além do sopé da 

encosta (domínio dos Neossolos Quartzarênicos). No caso das catenas de 

reverso de cuesta, dominam os Neossolos Quartzarênicos, todavia a presença 

dos Neossolos Litólicos também é comum. 

Correia et.al. (no prelo) ainda postula que nas áreas de planaltos 

sedimentares, o material resultante do intemperismo dependerá da 

granulometria da rocha matriz. Para Correia na área de estudo os arenitos, ao 

serem degradados acabam resultando em vastos lençóis de areia (Neossolos 

Quartzarênicos), muito comuns sobre a cimeira dos planaltos sedimentares, 

quando essas coincidem com o afloramento de camadas espessas de arenito, 

como a Formação Tacaratu (siluro-devoniano) no Planalto do Jatobá, 

Pernambuco. A maior infiltração garante a essas áreas a manutenção de 

variedades de caatinga de maior porte, e até mesmo a formação de vegetação 

ripária ao longo das zonas de exudação nos vales. Em geral essas áreas, 

quando protegidas pela cobertura vegetal original, estão mais protegidas do 

escoamento difuso e concentrado, uma vez que, tanto a cobertura fornecida 

pelo dossel quanto a produção de serrapilheira garantem a proteção do solo 

contra o splash . 
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Os tipos de solos encontrados na área (figura 16) segundo o 

mapeamento realizado por Araujo Filho et. al. 2000 e de acordo com a 

classificação de EMBRAPA 2009 são: 

Neossolos Litólicos  

Encontrados principalmente em áreas de afloramentos das formações 

arenosas como a formação Tacaratu, Candeias e Sergi, sobretudo em áreas 

com declividade mais acentuada. 

Neossolos Flúvicos RY; 

Os neossolos flúvicos ocorrem nas áreas de várzea em bolsões onde o 

material transportados pelos rios acaba sendo acumulado e proporciona a 

pedogênese e formação desses solos. Estes são comuns nas várzeas 

próximas às cabeceiras, em áreas do graben do Puiu e na baixa bacia onde os 

sedimentos aluviais da bacia se interdigitam com os da várzea do Moxotó.  

 Neossolos Quartzarênicos RQ 

 Estes solos como já exposto nas afirmações de Correa et.al. (no prelo) 

ocorrem, mormente nos patamares conservados das estruturas homoclinais 

nas formações arenosas dentre elas principalmente a formação Tacaratu. 

Apresentam-se bem drenados e em áreas com baixa densidade de drenagem.  

 Latossolos Vermelhos Distróficos - Lvd; 

Estes solos são encontrados nas áreas somitais da bacia hidrográfica 

em foco, Estes solos desenvolvem-se devido a maior pluviosidade que ocorre 

nessas áreas desta forma proporcionando uma maior pedogênese e um maior 

aprofundamento do perfil de solo.  

 Planossolos – S; 

Estes solos se distribuem no setor oeste da bacia, sobretudo onde 

afloram a Formação Aliança que é rica em argilas e secundariamente nas 

formações Inajá e Candeias Solos.  
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Vertissolos – V 

Estes solos são encontrados nas várzeas dos drenos estabelecidos em 

litologias da Formação Aliança onde os sedimentos argilosos alterados pelo 

intemperismo e pedogênese Estes também ocorrem nas áreas do graben do 

Puiu em que ocorrem depressões que permitem o acumulo e água em curtos 

períodos do ano.  
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Figura 16- Mapa pedológico da Bacia Hidrográfica do Pioré (FONTE: ZAPE, 2001). 
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1.2.5 VEGETAÇÃO REGIONAL 

 

Predominam na área de estudo a vegetação de caatinga e suas 

variantes figuras 17.  

Conforme SNE (2002) caatinga arbustivo-arbórea, geralmente localizada 

nas vertentes a sotavento, em altitudes de 600 a 800 metros, é formada por 

extensas áreas de espécies pouco adensadas, com predominância de 

indivíduos arbustivos e alturas variando entre 1 a 7m com indivíduos vigorosos, 

espaçados, sendo essa a espécie de maior altura. Nesse ambiente, Piptadenia 

obliqua predomina entre as demais espécies. O estrato herbáceo é rico em 

Cactácea e Bromeliácea. 

De acordo com SNE op.cit. em vários pontos do planalto, tanto nas 

áreas mais baixas e circundantes das serras, como nas encostas erodidas, é 

identificada uma caatinga com predominância de elementos próprios de 

cerrado. Nesse ambiente, a caatinga apresenta porte arbustivo baixo e 

esparso, com neossolos Quartzarênicos. Em alguns locais mais baixos, a 

fisionomia assemelha-se a de uma restinga litorânea. A vegetação herbácea é 

composta por um número relativamente grande de espécies, o que é comum 

em ambientes de cerrado.  

 

SNE (2002) a caatinga arbustiva com elementos de campos rupestres ocorre 

nos platôs e paredões das serras, nas partes mais elevadas entre 800 e 

1.100m. Nesses locais, a vegetação é geralmente arbustiva perenifólia de porte 

mais baixo e na maioria rupícola, densa nas encostas e aberta nos topos. Nos 

paredões rochosos, como os das Serras de Jerusalém, Branca e do Catimbau, 

abundam espécies de caatinga misturadas com indivíduos de campo rupestre, 

alguns de cerrado e ainda espécies de mata úmida.  

Para SNE (2002) O topo dessas serras é formado praticamente por 

afloramentos de rochas areníticas com pouco acúmulo de solo. Nesses locais, 

encontra-se instalada uma vegetação rupícola com abundância de Cactácea e 

espécies herbáceas muito delicadas, além de micro orquídeas formando 

densos aglomerados nas fendas das rochas. Nesse ambiente, é constatada a 

presença de inúmeros indivíduos arbustivo-arbóreos endêmicos da vegetação 
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dos campos rupestres da Chapada Diamantina (Bahia e Minas Gerais) e que, 

extraordinariamente, ocorrem na Chapada de São José.  

SNE op.cit. na base de algumas dessas serras, formam-se verdadeiros 

vales, onde o arrasto de solos com matéria orgânica das encostas e o acúmulo 

de umidade propiciam a instalação de uma área de floresta úmida, 

caracterizando uma vegetação florestal perenifólia, conhecida no Nordeste 

como “brejo de altitude”.  

Para SNE op.cit. Situada nos sopés e vertentes, geralmente a 

barlavento, a caatinga arbustiva perenifólia é encontrada em altitudes entre 600 

a 800m. Nesse ambiente, são registrados poucos indivíduos espinhosos, como 

Bromeliaceae e Cactaceae. Em algumas localidades, o solo apresenta-se 

muito arenoso e de cor esbranquiçada, com várias espécies arbustivas e 

subarbustivas típicas dessa caatinga.  

CPRM (2001) em seu mapa de cobertura do solo relaciona algumas 

formações vegetais que são encontradas na área de estudo observadas na 

figura 17, sendo elas: Mata ciliar encontrada em algumas áreas mais úmidas 

baixa bacia e no Graben do Puiu devido à ocorrência de áreas de ressurgência 

do aquífero que proporciona maior umidade necessária a essa vegetação. 

Vegetação arbustiva aberta, arbórea fechada e fechada que são encontradas 

em toda a área de estudo e Vegetação Arbórea Fechada encontrada nas 

áreas mais altas da área de estudo devido a uma presença de maior unidade 

assim proporcionado uma maior exuberância vegetal. 
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Figura 17-  Mapa de Cobertura do solo da Bacia do Rio Pioré ( FONTE CPRM, 2001) 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. RELEVO DE CUESTAS EM BACIAS SEDIMENTARES SOERGUIDAS. 

 

O relevo da área estruturado em rochas sedimentares do Paleozóico 

apresentam-se suavemente inclinados para sudoeste em torno de 2 ° . Podendo ser 

classificada como um relevo de Cuesta. Este tipo de relevo esta associado ao conjunto 

de formas estruturais que encontram-se condicionados pela estrutura geológica e pela 

tectônica . 

O relevo em bacias sedimentares segundo Casseti (2005) se formam em faixas 

intracratônicas e o processo de preenchimento é favorecido pela subsidência que gera 

compensação isostática, assim podendo assumir grandes espessuras, que são 

responsáveis pela subsidência central da bacia, permitindo a continuidade da 

sedimentação. Geralmente, as sequências sedimentares das bacias se dispõem em 

forma de sinéclises, ou seja, a espessura das camadas cresce da margem para o meio, 

acompanhando o substrato cristalino, parcialmente atribuído ao próprio processo de 

subsidência, ligeiramente inclinados na periferia das bacias com tendência de 

horizontalização na seção central. Normalmente, a sedimentação se inicia em 

discordância angular acompanhando o relevo do embasamento ou discordância 

erosiva, e continua com tendência de manutenção de concordância entre as 

sequências litoestratigráficas ou discordância erosiva entre as mesmas. 

Para que tais formas de relevo se estabeleçam em bacias sedimentares são 

necessários processos que modifiquem estas extensões para áreas com topografia 

positiva permitindo se tornarem áreas erosivas ao invés de deposicionais. Segundo 

Ab´Saber 1975, menciona que muitas das áreas cratônicas que foram fonte de 

sedimentos para formação das bacias sedimentares instaladas nas suas sinécleses. 

Que por compensação isostática, sofrer arqueamento em suas bordas ou mesmo 

alçamento, assim gerando, relevos tabuliformes nas áreas centrais das bacias ou  

cuestiformes quando estes encontram-se inclinados e nos limites das bacias. 
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Segundo Casseti (2005) a inclinação dos estratos sedimentares define os 

relevos de cuestas,  conhecidos também como relevos monoclinais ou homoclinais. 

Tendo como limite angular 30° de inclinação. Cailleux & Tricart ,1972 apud. Cassetti , 

2005) atribuem maior constância em declives entre 1° e 2° , podendo chegar a 7° a 8° 

no máximo. 

Para AB`SABER, (1949) a origem do relevo de Cuestas está intimamente 

relacionado aos processos erosivos, circundesnudacionias, a definição mais comum 

entre os pesquisadores brasileiros se constitui da explanação dos processos cíclicos de 

deposição e erosão, marcados por alternâncias dos fenômenos crustais da 

epirogênese e mudanças climáticas no Terciário e Quaternário. Assim cessada a fase 

de deposição e dado o início da epirogênese positiva ou soerguimento das bordas, pela 

compensação isostática, a hidrografia superimposta ao quadro geral da antiga bacia de 

sedimentação entalha profundamente as estruturas regionais, removendo, de um modo 

mais rápido, as camadas menos espessas da periferia, por intermédio do trabalho 

intensivo de rios. 

 

Segundo Cholley (1950) o relevo de cuesta é definido como forma de relevo 

dissimétrica, constituída de um lado por um talude de perfil côncavo, em declive 

íngreme, e do outro, por um planalto suavemente inclinado no sentido inverso. 

Segundo Layte (2008) a erosão de camadas sedimentares em camadas 

horizontais ou inclinadas permitem o surgimento de uma paisagem de escarpas e 

cuestas, que são capeadas por rochas mais resistentes. Estas sobrejazem sequências 

mais erodíveis de rochas sedimentares. Nos ambientes áridos, as rochas mais 

resistentes são usualmente os arenitos, siltitos ou derrames vulcânicos. O relevo de 

cuesta evolui para permitir rochas de resistência erosional diferente a serem erodidas a 

uma velocidade mais ou menos equivalentes. 

Para Penteado (1978) a morfologia de Cuestas esta diretamente vinculada aos 

arcabouços monoclinais e discordantes, normalmente em bacias sedimentares. Para 

desenvolvimento dessas paisagens são necessários dois fatores: i) Distintas camadas 
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de resistência erosiva; ii) camadas com erosões recorrentes que recebam a 

superimposição da rede de hidrográfica, mormente situando-se em contato com relevos 

cristalinos, planícies costeiras, bordas de  grandes arcos de dobramentos, periferia de 

dobras ou em periferias dômicas. 

 

 Segundo Tricart (1949) para que o relevo de cuestas se apresente são 

necessárias algumas condições: i) existência de camadas inclinadas (estrutura 

monoclinal), em princípio concordantes. ii) alternância de camadas de dureza diferente. 

iii) ataque da região pela erosão. Ainda segundo Tricart op.cit. o relevo de cuestas está 

ligado a dois fatores principais de evolução, que permitem-nos reagrupa-los em dois 

conjuntos, fatores estruturais e fatores morfológicos. Em relação aos fatores estruturais 

o autor pontua a litologia, e a disposição das camadas após a deformação causada 

pela tectônica.  

Tricart op. cit. expõe que a litologia diz respeito à alternância de camadas duras 

e tenras, este fato teria papel essencial, porque o relevo de cuestas se forma graças ao 

desgaste mais rápido das camadas tenras que gera a depressão subsequente. A 

alternância de camadas duras e tenras explica: i) a forma da frente da cuesta, talude 

côncavo com um declive mais forte no lado; ii) o declive suave corresponde a camada 

mais tenra; iii) a cornija corresponde a camada dura e iv)o aspecto do planalto no 

reverso é, em principio, a superfície estrutural da camada dura da cornija, 

desembaraçada da camada tenra suprajacente.  

 A tectônica segundo Tricart op.cit. diz respeito essencialmente ao fator de 

inclinação das camadas, já a evolução da cuesta em função da sua tectônica estaria 

ligado às variações no mergulho das camadas, as falhas que afetam a área da cuesta 

e ondulações cujo eixo é mais ou menos paralelo ao eixo do mergulho. 

Cassetti (2005) apresenta o processo evolutivo do relevo de cuestas em quatro 

fases: i) As cuestas se originam em áreas de estruturas concordantes inclinadas, nas 

periferias das bacias sedimentares, onde o contato litológico facilita a ação da erosão 

remontante; ii) levantamento epirogênico relacionado a clima úmido proporciona o 

entalhamento dos talvegues e a superimposição da drenagem originando vales em 
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gargantas. Consequentemente a erosão passa a ser induzida pela diferença de 

resistência das camadas sedimentares, caracterizando relevo dissimétrico; iii) atuando 

sobre o relevo uma alternância climática,. Quando no momento de um clima seco tem-

se a interrupção do entalhamento do talvegue e o predomínio da desagregação 

mecânica. O recuo paralelo das vertentes, associado à desagregação mecânica e o 

alargamento dos vales, o material desagregado ocuparia as áreas rebaixadas 

promovendo a elevação do nível de base por pedimentação, a depender do tempo de 

duração desse processo poderia se formar uma superfície aplainada intermontana; iv) 

com o retorno das condições úmidas haveria uma nova reorganização hidrológica e 

retomada do processo erosivo, ocorrendo o entalhe dos pedimentos pela drenagem 

deixando esses suspensos, essa retomada erosiva se estenderia a todos os tributários 

dos canais principais que drenam a área onde o relevo de cuesta de estabelece, nesse 

momento é comum se estabelecerem cursos cataclinais que drenam o reverso em 

direção ao centro da bacia. É nesse estágio evolutivo que podemos definir os 

elementos morfológicos que compõem o relevo de cuesta:  

a) Front- escarpa erosiva que se encontra em frente à depressão ortoclinal e a 

parte superior da cuesta, e está dividido em cornija camada sedimentar mais resistente 

que atenua a erosão no front e o tálus que é constituído pelo depósito de materiais que 

é fruto da erosão no front;  

b) Reverso – corresponde à cimeira da cuesta, tem inicio na parte final superior 

do front e prograda suavemente em direção ao interior da bacia, este podendo ser 

estrutural quando caracterizado pelas camadas litoestratigráficas ou escultural 

estruturado em sedimentos resultantes da intemperização da rocha subjacente; 

 c) Depressão ortoclinal caracteriza-se pela área embutida ou deprimida, a partir 

do front da cuesta, resultando do processo de denudação entre as camadas da bacia 

sedimentar e o embasamento cristalino, com bordas internas íngremes voltadas para o 

front e externas suaves, devido à exumação da estrutura cristalina pelo processo 

denudacional, nesta ainda podemos encontrar morros testemunhos evidencia do recuo 

progressivo do front. 
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2.2. O QUATERNÁRIO CONTINENTAL NO NORDESTE BRASILEIRO. 

 

O Quaternário Continental do Nordeste Brasileiro (QCNB), como nas diversas 

áreas do território nacional, apresenta grandes lacunas nas evidências 

correspondentes às alterações que a paisagem sofreu. Isso se deve a grande extensão 

regional e diversos meso e micro contextos morfoclimáticos que formam o contexto 

maior. Neste item foram revisados 37 trabalhos que versam sobre assuntos 

relacionados à temática de eventos datados durante o QCNB. Pode parecer grande o 

numero, contudo estes estão distribuídos em dezessete anos e a maioria foram 

desenvolvidos nos últimos cinco anos. Priorizamos os que apresentam dados de 

datações absolutas para poder tecer correlações com os dados obtidos nesse trabalho 

em relação à comparação interpretativas de evolução da paisagem. Os primeiros 

trabalhos empíricos que apresentam dados mais fidedignos sobre as mudanças paleo 

– ambientais pelo qual a região passou datam da década de noventa em diante. Sem 

desmerecer os trabalhos de cunho mais dedutivo que vieram a posteriori.  

Um dos primeiros trabalhos citados na literatura sobre datação no QCNB 

sempre é observada a contribuição de Stute et. al. (1995) que elaborou um estudo 

relacionado à paleotemperatura do nordeste baseado em gases nobres dissolvidos na 

água dos aquíferos no estado do Piauí. Seus resultados relacionados a outras 

evidências já existentes para o restante da América do Sul. Permitiram concluir que o 

continente sul-americano durante o UGM (Último Máximo Glacial) apresentou grande 

variabilidade térmica e entre 30000 e 15.000 AP a temperatura média do interior da 

região Nordeste apresentava temperaturas aproximadamente 6°C menor que a atual. 

Barreto (1996) em seu estudo sobre as paleodunas do médio São Francisco 

tratou de um trabalho pioneiro no que se trata a compreensão da paisagem 

geomorfológica quaternária e as transformações pela qual esta passou no QCNB.  A 

pesquisadora utilizou-se de datações por TL ( termoluminescência) em depósitos de 

paleodunas no médio São Francisco. Segundo sua interpretação, desde o Pleistoceno 

Superior até o presente ocorreram três fases de reativação do campo de dunas a 

primeira entre 28.000 e 10.500 AP com ventos predominantes de SE. Uma segunda 
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fase estabelece-se de 9.000 a 4.000 AP com mudança na direção dos ventos que 

passam a prover de E SE. E uma terceira fase se estabelece de 4.000 a 900 anos AP 

com o retorno da direção de proveniência dos ventos a SE. Estes panoramas 

climáticos teriam sido influenciados pela circulação meridional e o predomínio da 

atuação da Frente Polar Atlântica (FPA). 

Corroborando para compreensão dos estudos realizados por Barreto op.cit 

Oliveira et. al 1999 em trabalho sobre nas mesmas paleodunas no Médio são Francisco 

utilizando agora metodologias de datação radiocarbônicas distingue cinco fases 

distintas de paleo – paisagem. O final do Pleistoceno é caracterizado por cinco fases 

de modificação da vegetação de do clima durante os últimos 11.000 anos.  A primeira 

seria do final do Pleistoceno entre 10.990 e 10000 anos AP que trata-se de um período 

mais úmido e mais frio com presença de elementos vegetais florestais e uma maior 

estabilidade no campo de dunas. A segunda fase 10.540 a 6.790 AP. caracteriza-se 

por uma fase alternâncias com aumento da aridez onde ocorre transição do estrato 

arbóreo para estratos de vegetação mais aberta de caatinga e cerrado. E ainda uma 

fases de quase ausência de registro polínico entre 10.500 e 9.000 anos AP com um 

intenso aumento na movimentação das dunas do campo. No período entre 8.920 e 

8.910 anos AP se estabelece um período mais quente e úmido correlacionado a 

presença de elementos florestais.  De 8.910 a 6.970 anos AP os estratos florestais 

novamente decaem e os estratos arbustivos de caatinga se ampliam caracterizando 

novo pulso de aridez. Entre 6.790 e 6.230 anos AP nova fase de aridez. De 6.230 a 

4.535 anos AP apresenta inicialmente uma fase de umidificação e ao seu final em 

4.535 anos AP nova fase de aridez.  E quinta e última fase de 4.240 anos AP até o 

presente marcam as mudanças para os padrões climato – vegetacionais atuais. Indo 

de encontro com as postulações de Barreto 1996. Oliveira et.al.op.cit. atribui tais 

modificações a atuação do sistema de FPA ainda pelos sistemas do anticiclone do 

Atlântico Sul e da ZCIT. E os episódios mais secos a atuação do ENSO acoplados ou 

não ao deslocamento da ZCIT em direção a norte. 

Simões (2001) em seu trabalho sobre o carste e a paleoecologia em São 

Raimundo Nonato são elencadas cinco áreas que apresentam datações e correlações 
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paleoecológicas. Na Toca do Garrincho de 10.020 anos AP com associação de 

macrofauna pleistocênica e um manto estalagmítico logo acima do pacote com a 

datação separando os depósitos pleistocênicos e holocênicos. Da Toca de Cima do 

Pilão, escavada entre 1986 e 1990, foram retirados uma rica indústria lítica, restos 

humanos datados em 10.390 ± 80 anos AP, além de registros gráficos e cerca de 500 

restos de macromamíferos identificáveis. Vários mantos estalagmíticos se intercalavam 

nos depósitos fossilíferos. A Toca do Serrote do Artur, sondada em 1987 e escavada 

em 1995, apresentou uma fauna diferente dos outros sítios, mais próxima da atual e 

com menor diversidade do que a fauna pleistocênica. Sedimentos com matéria 

orgânica puderam ser datados em 6.890 A.P. e 8.490 anos AP. Estas datações 

atestam a sobrevivência tardia de cinco gêneros da megafauna. Vários episódios de 

preenchimento, intercalados com mantos estalagmíticos puderam ser observados. A 

interpretação dada pelo autor é que no período entre 50.000 a 10.000 anos AP, é 

caracterizado como tropical úmido, com sedimentação física e química constante e 

com intensas quedas de blocos o conjunto da fauna de mamíferos, que data do 

Pleistoceno Superior é testemunha de uma paisagem caracterizada pela savana 

arbustiva, entrecortada de zonas florestais conspícuas, com o clima muito mais úmido 

que o atual. 

Auler e Smart  (2001) em estudos realizados em travertinos e espeleotemas no 

norte da Bahia encontrou datas usando técnicas de 230Th/234U identificando três 

períodos de aumento da precipitação. Um mais recente de depósitos de travertino e 

aumento do nível de água nas cavernas entre 21.000 e 9.000 anos AP compreendido 

entre o último máximo glacial e o períodos sucessório de deglaciação. Outro período 

úmido entorno de 145.000 anos AP sugerido como do penúltimo máximo glacial. E 

outro período mais antigo há 400.000 anos AP, também de maior umidade com 

formação de travertino. Sendo estes períodos intercalados por períodos mais secos 

relacionados aos interglaciais. Para estes autores fica caracterizado segundo seus 

estudos que no interior da Região Nordeste as fases de glaciação estão associadas a 

maior umidade. 
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Correa (2001) em seus estudos no Maciço da Baixa Verde na divisa 

Pernambuco/Paraíba em materiais de encostas, tratando-se do primeiro estudo 

realizado a utilizar o método de datação de LOE para materiais de encosta no QCNB. 

Os dados obtidos pelo pesquisador permitiram inferir que entre 10.000 e 8500 anos AP 

limite Pleistoceno/Holoceno ocorrem reorganizações na paisagem e a remobilização da 

cobertura rudácea de encosta durante os períodos mais secos durante o último máximo 

glacial. Já entre 7500 e 4500 anos AP ocorre uma fase de umidificação antes da 

estabilização da vegetação o que permitiu a intensa remobilização dos materiais 

regolíticos. E uma fase contemporânea no qual os materiais depositados nas fases 

anteriores são dissecados pelos processos erosivos atuais. 

Ribeiro (2002), em seu estudo sobre a dinâmica paleoambiental da vegetação e 

clima durante o quaternário tardio para a Região no Estado do Maranhão infere através 

de datações por radiocarbono que entre 15.000 e 9.000 anos AP a presença de 

vegetação arbórea em concomitância com clima mais úmido e posteriormente entre 

9.000 e 3.000 anos AP ocorrem formações vegetais mais abertas devido à mudança 

para um clima mais seco. 

Sifeddine et.al. (2003) Em trabalho realizado no lago Caço no Maranhão 

utilizando-se testemunhos sedimentares baseando suas análises em dados litológicos, 

mineralógicos e palinológicos. Busca reconstruir os últimos 21.000 anos decorridos 

naquela localidade. Os autores identificam 6 fases de mudanças climáticas: i) Alta 

variação no fluxo de quartzo , causado por transporte eólico, mas os dados sísmicos 

indicam camadas ricas em matéria orgânica e sílica biogênica, indicando que o período 

seco foi interrompido por uma situação de umidade esta fase vai de  21.000 a 17.400 

AP; ii) aumento do nível da lagoa, dados  palinológicos com ocorrência de mirtácea 

apontando expansão florestal. Mineralogicamente evidenciou-se dissolução e 

transporte de ferro, relacionado à maior pluviosidade e expansão florestal, isso entre 

17.400 e 16.200AP; iii) Estabilidade do nível lacustre, inferido pela estabilidade nos 

níveis de carbono e nitrogênio. Aparecimento de pólen de Podocarpus e diminuição da 

mirtácea sugerindo instalação de condições frias, este período indo de 16.200 a 14.700 

AP; iv) aumento do fluxo de siderita e goethita, o reaparecimento de pólen de mirtácea 
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e diminuição da razão carbono nitrogênio indicando um novo aquecimento e 

umidificação climática ocorrendo entre 14.700 e 12.900 AP; v) ocorreu primeiramente 

entre 12.900 e 12.000 AP uma diminuição no fluxo de goethita, diminuição das 

mirtáceas e o aumento das cecropias, denotando um clima mais seco e logo após um 

pulso entre 12.000 e 11.500AP com clima mais úmido e quente; vi) Corresponde ao 

clima holocênico úmido interrompido por fases secas. 

Wang et. al. (2004) em trabalho sobre os períodos úmidos dos QCNB nos 

últimos 210.000 anos AP baseado em dados de espeleotemas e travertinos no norte da 

Bahia estabelece uma excelente correlação entre o crescimento desses depósitos e os 

períodos de maior umidade na região. Para o crescimento dos espeleotemas são 

identificados 6 períodos pluviais   ~15.000 anos AP ; ~39.000 anos AP; ~48.000 anos 

AP; e seis espeleotemas entre 60.000 e 74.000 anos AP que puderam ser 

correlacionados com outros eventos de situações climáticas ao redor do mundo como 

pode ser observado na figura 18. O autor ainda identifica outros eventos além de 

75.000 anos AP, porém com um nível de correlação mais difícil uma fases entre 86.500 

e 87.200 anos AP, provavelmente correlacionáveis com períodos glaciais na 

Groelândia e associados a períodos secos na bacia de Caríaco. ~130.000 e 134.000 

anos AP correspondem à diminuição e abrupto aumento das chuvas monçônicas 

asiáticas. E fases de 178.000,182. 000, 205.000, 206.000, e de  207.000 a 209.000 

anos AP correlacionados a eventos de isótopos marinhos. Os dados correspondentes 

às datações de travertino identificam eventos úmidos dentro da Younger Dryas (idades 

entre 11.700 e 12.100 anos AP) e do último máximo glacial (idades entre 16.700 e 

21.700 anos AP) e outras idades entre 350.000 e 450.000 anos AP indicando períodos 

pluviais no médio pleistoceno como pode ser observado na figura 19. Segundos os 

autores esses períodos mais úmidos estariam relacionados a o aumento da capa de 

gelo no hemisfério norte que causaria o deslocamento da ZCIT mais ao Sul do seu 

padrão atual e no período analisado entre 10.000 e 210.000 anos AP as fases de 

crescimento de espeleotemas associando-se ao máximo de insolação no outono 

austral a 10ºS(relacionado à precessão), proporcionando uma maior evaporação 

oceânica e, por conseguinte maior disponibilidade de umidade na ZCIT e seu maior 

deslocamento mais para Sul na área central da região proporcionando períodos mais 



48 
 

úmidos. Os autores ainda atribuem que suas datas corroboram para ciclicidade de 

eventos pluviais a cada ~20.000 nos últimos 210.000 anos AP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18-comparação entre o crescimento de espeleotemas e travertinos do nordeste brasileiro, 
com a variação da insolação a 10ºS no outono austral. Os pontos pink, pretos e verdes 
representam respectivamente estalagmites, cortinas e travertino 

Figura 19- Comparação do padrão de crescimento dos espeleotemas do Nordeste do Brasil com eventos 
paleoclimáticos registrados no Hemisfério Norte. a, δ

18
O valores do gelo da Groelandia; b, reflectancia da cor da 

luz (escala de cinza) dos sedimentos da bacia Cariaco de ODP 1002C
5
; c,δ

18
O valores das estalagmites da 

caverna Hulu. d, padrão de crescimento dos espeleotemas no Nordeste do Brasil. Os intervalos de crescimento 
são apresentados separados por pontos pink ou conexões entre esses pontos se fazem parte de uma mesma 
fase. As barras amarelas indicam a possível correlação entre os quatro registros. Também mostram os erros  para 
os cores de gelo do GISP2(linhas azuis); espeleotemas da caverna de Hulu(linha vermelha) e 10ºS de outono de 
insolação austral (linha verde) VSMOW padrão médio da agua do mar de Vienna (Vienna standard mean ocean 
water), VPDB Vienna PeeDee Belemnite. H1, H4,H5, H6 eventos Heinrich. 
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Pessenda et. al.  (2004) em seus estudos no oeste do Estado do Maranhão em 

depósitos lacustres e datando através de metodologia de radiocarbono os 

pesquisadores postulam que aproximadamente desde o Pleistoceno superior  (~ 

15.000 AP) até o Holoceno inicial  (~10.00-9.000 AP) a vegetação arbórea entre 

floresta e vegetação de savana lenhosa cobriam a maior parte do ecossistema da 

região estudada. Tratando-se climaticamente de uma fase mais úmida. Posteriormente, 

desde ~ 9.000 anos até entre 4.000 e 3.000 AP a vegetação de Cerrado se expande 

em presença de um clima mais seco. Entre 4.000 e 3.000 AP até o presente ocorrem 

áreas de expansão da floresta frente a áreas de Cerrado retornando a uma fase úmida 

provavelmente similar a do presente. Os autores associam estas variações no 

panorama climático relaciona-se a posição da ZCIT (Zona de Convergência 

Intertropical) que nos períodos mais secos teria seu deslocamento em direção a Norte 

provocando uma redução da precipitação durante o inverno na Região Nordeste, já os 

períodos úmidos teriam sua atitude semelhante ao comportamento da ZCIT na 

atualidade. 

Correa et.al. (2005) em trabalho sobre a geomorfologia e sedimentologia do 

graben do Cariatá na Paraíba. Neste trabalho foram datadas onze amostra através da 

datação por LOE, compostas sedimentos gravitacionais decorrentes de movimentos de 

massa sob condições torrenciais originando litofácies de lamitos e fluxos de detritos, 

porém com ciclos climáticos e de cobertura vegetacional distintos. Os autores associam 

os lamitos a períodos estadiais com temperaturas reduzidas em até 6°C em relação a 

atual, já os fluxos de detritos associaram-se sobre episódios interglaciais ou 

interistadiais de temperatura semelhante a atual ou ligeiramente menores. Como 

mostram as datas obtidas e suas associações com litofácie: 22.000, 23.000, 28.500 e 

31.000AP estariam associados ao Último Estadia(lamitos); 45.500AP, Penúltimo 

Interestadial (lamito); 70.000AP Antepenúltimo Estadial(lamito); 109.500AP 

Estadial(lamito); 128.500AP Último Interglacial (fluxo de detritos); 162.500AP estadial 

(lamito); 192.000AP interestadial (fluxo de detritos); 224.500AP interestadial (fluxo de 

detritos). 
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Ledru et. al. (2006) em seus estudos no Lago Caçó no Maranhão baseado em 

dados de pólen e datações em radiocarbono obteve evidências de importantes 

mudanças climáticas desde o início da última deglaciação. Estas mudanças causaram 

a instalação do Cerrado observado naquela localidade. Por volta de 19.000 AP a região 

apresentava uma vegetação com predomínio de gramas estépicas com ausência de 

árvores em solo pobre, porém mesmo apresentando essa paisagem não se tratava de 

uma vegetação de Cerrado, mas sim de clima seco. Já em 17.000 AP a umidade 

progressivamente aumenta e a paisagem passa a apresentar formações vegetais 

associadas a esta maior umidificação do ambiente e concomitante resfriamento já que 

são observados nos registros polínicos ocorrência de Podocarpus. Posteriormente o 

período entre 15.000 e 13.500 AP é caracterizado pela expansão florestal associada à 

Reversão Fria Antártica RFA, durante a qual todo hemisfério sul estaria mais resfriado 

o que proporcionou as frentes frias, frequentes incursões nas regiões equatoriais 

permitindo a formação de florestas com presença de Podocarpus e entre 12.800 e 

11.000 AP ocorre o retrocesso dessa formação florestal, pois a ZCIT retorna a 

influenciar o Hemisfério Sul ocorrendo uma diminuição da umidade e 

consequentemente instalando uma vegetação adaptada a características mais secas. A 

estes pulsos estariam associados à força da insolação em ambos os hemisférios com a 

componente local representada pela variação interanual da ZCIT e as incursões de 

frentes polares nas regiões equatoriais.  

Auler et. al. (2006) trabalhando tafonômia e datação de vertebrados nas 

cavernas brasileiras do Norte da Bahia, obteve datações de fósseis de mamíferos que 

identificam alternâncias de períodos secos e úmidos nas paisagens do norte da Bahia. 

Datações de fósseis por series de Uranio e radiocarbono mostram que entre 223.000 e 

128.000 AP e 16.000 e 15.000 AP a área se encontrava mais úmida que atualmente, 

pois apresenta animais que viviam nas paisagens do cerrado como Mazama 

gouazoubira e o Nothrotherium maquinense. 

Mutzenberg (2007) em seu trabalho sobre a ocupação pré-história do sítio 

arqueológico da pedra do Alexandre e da caracterização paleoambiental do vale do Rio 

Carnaúba, Rio Grande do Norte, obtendo datações por LOE em depósitos 
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sedimentares relacionadas aos eventos climáticos já conhecidos como o UMG à 

transição Pleistoceno /Holoceno e o ótimo climático do Holoceno médio.  

Mutzemberg (2007). evidenciou um evento mais antigo datado em de 58.000 AP 

no penúltimo máximo glacial associado a chuvas torrenciais que desencadearam um 

fluxo de detritos que gerou um pacote sedimentar associado. As deposições 

relacionadas ao UMG a climas mais frios e secos com eventos sazonais de alta 

pluviosidade, semelhantes às invasões das frentes polares sobre as baixas latitudes 

tropicais representados por datação de sedimentos fluviais e de encosta associados 

aos fenômenos de alta pluviosidade supracitados, para os quais foram obtidos datas de 

18.000 AP e 18.500AP respectivamente. Já o período de maior umidade estaria ligado 

ao rápido aquecimento vinculado à transição Pleistoceno/Holoceno, apresentando 

maior pluviometria e concomitante expansão da vegetação mais densa, proporcionado 

por evidências nos sedimentos analisados de estruturas intempéricas associadas a 

maior umidade ambiental. Posteriormente a essa fase mais úmida existiu do limite do 

Pleistoceno/Holoceno ainda existiu um período mais seco, ligado a Yonger Dryas, 

caracterizado por um intenso resfriamento datado em 11.000AP, representado por uma 

camada de transição, no pacote sedimentar analisado, entre o clima tropical subsumido 

e o clima mais frio e seco. O autor caracteriza o Holoceno Inferior e Médio por ser 

marcado por situações de umidade e evacuação das coberturas superficiais da fase 

seca anterior e no Holoceno Superior ocorre à estabilização da paisagem semiárida. 

Silva (2007) analisando a dinâmica evolutiva dos depósitos de tanques em 

Fazenda Nova- Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. A pesquisadora utilizou-se de 

datação por LOE e obteve idades diversa sendo a mais remota de 58.900 AP 

caracterizada como depósito fruto de regime gravitacional de alta energia que 

possibilitou a remobilização do manto de intemperismo, esse evento estando ligado a 

possível processo de reumidificação ligeira após o penúltimo máximo glacial, antes que 

a vegetação se recompusesse da semiaridez que antecederá este período. Outra 

unidade apresenta idades de 45.000 AP também desencadeada por evento climático 

relacionada a eventos pluviais máximos e de grande magnitude, mas com baixa 

recorrência no penúltimo interistadial no Pleistoceno Superior, esta unidade também 
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apresenta nódulos cálcicos denotando uma posterior estabilidade pós deposicional e a 

instalação de regime de extrema semiaridez . No UMG a autora datou evento de 

19.800 AP de remobilização dos mantos de intemperismo relacionadas a climas mais 

frios e secos com evento de chuvas de alta energia que desencadeariam a formação 

desses depósitos. 

Melo (2008) em seu trabalho sobre análises dinâmica geomorfológica de 

encostas em Belo Jardim – Pernambuco obteve através de datações por LOE  de 

depósitos de colúvio as datas de 20.100AP coincidindo com o UMG e os eventos de 

alta energia de precipitação que remobilizam o manto de intemperismo dando origem a 

esse tipo de depósito, entre esta unidade deposicional e a anterior datada em 73.900 

AP ocorre uma linha de seixo “stone line” indicando que a mais antiga evoluiu para um 

paleopavimento detrítico. Outra datação muito próxima de 67.200 AP encontrada logo 

acima a mais antiga foram associadas como sendo de um único evento de 

reumidificação do clima Pleistoceno Superior associados também a eventos de alta 

energia e baixa recorrência em momentos de instabilidade na cobertura vegetal, o que 

facilitou a formação dos processos formadores desse depósito coluvial. 

Correa et. al. (2009) em seu trabalho sobre a utilização de depósitos de 

encostas nos brejos pernambucanos como marcadores paleoclimáticos do Quaternário 

tardio no semiárido nordestino apresenta dados sobre três áreas da Serra da Baixa 

Verde. Na área 1 observou uma superposição de eventos deposicionais simples um 

conglomerado basal  de 20.400 AP recoberto por um colúvio fino, com um intervalo de 

10.000 anos de deposição. As datações coincidem com eventos marcantes de 

reorganização da paisagem: o UMG e o limite Pleistoceno /Holoceno. Os processos 

atuantes provavelmente tratam de fluxos de detritos, responsável pela cascalheira 

basal e as corridas de lama. Na área 2 um depósito coluvial de baixa encosta em forma 

de um pequeno leque com idade de 6.300 AP atestando a ocorrência de um evento de 

deposição no Holoceno médio.  A área 3 trata-se de um avental de colúvios, formando 

um pedimento detrítico, apresentando  uma estratigrafia com ocorrência de diversos 

evento de coluvionamentos separados por níveis de cascalheiras, a unidade mais 

antiga encontrada nessa área, na parte de inflexão da encosta para o pedimento,  trata-
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se de uma cascalheira que apresenta 9.000AP datado por radiocarbono, sobre esta 

uma outra unidade datada de 4.700AP. Dois outros pontos foram datados nessa área, 

ao longo da encosta parte inferior obtendo datas em torno de 7.000AP aventando-se a 

hipótese que estes sejam fruto do retrabalhamento da unidade mais antiga. A área 4 

também trata-se de um pedimento apresenta o mesmo padrão observado nas áreas 2 

e 3 tratando de colúvios fino e vermelho no início do pedimento próximo a inflexão da 

declividade, uma cascalheira e um outro colúvio maciço sobre a cascalheira. A 

cascalheira apresentou idade de 8.400AP, interpretada como evento deposicional no 

limiar do Holoceno, o colúvio vermelho 6.900AP seria um evento pluvial no Holoceno 

Médio e o colúvio maciço 90 anos AP relacionado a dinâmica pulsátil decorrente no 

clima atual da área. 

Nascimento (2008) e seu trabalho sobre a dinâmica vegetacional e climática 

holocênica na caatinga na região do Parque Nacional do Catimbau realizou datações 

por carbono em um depósito sedimentar turfoso no sopé do front das Cuestas do 

Planalto do Jatobá. Neste pacote sedimentar foram datadas quatro unidades sendo a 

mais antiga de 8.410AP, duas intermediarias de 2.440 e 2.150AP e uma recente de 

117 AP. Aliado a essas datas foram correlacionados dados polínicos encontrados no 

pacote sedimentar analisado. Para o autor a paisagem holocênica naquela área teria 

evoluído da seguinte maneira entre 8.410 e 5.970AP (5.970 é data interpolada) a 

vegetação era aberta e com indícios de clima mais úmido.  Por volta de 2.150AP a 

presença de um grande número de pólens de algas sugere que o ambiente continuava 

com certa umidade, e a partir de 1.694 AP (idade iterpolada) até o presente refletem a 

vegetação atual da área, diferenciada da caatinga por se tratar de um brejo. 

Pessenda et. al. 2010 em seu trabalho sobre as mudanças na vegetação no 

Pleistoceno Superior e Holoceno no Nordeste do Brasil utilizando datação por isótopos 

de carbono em sedimento que continham restos de carvão vegetal, as amostragem 

foram realizadas no Piauí – Parque nacional das Sete Cidades com datas de  ~3.700 

AP e ~12.200AP, no Ceará - na Serra do Araripe  as idades encontradas foram de 

~3.100AP , ~6.500AP e ~13.200AP e Reserva Biológica de Guaribas na Paraíba 

~5.400AP.  Segundo interpretações dos autores para as datas obtidas é possível 
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postular que houve cobertura arbórea nas áreas estudadas no Pleistoceno superior 

(~18.000AP) até o limite Pleistoceno Superior/ Holoceno Inicial (~11.900-10.000 AP) 

sendo relatadas como fases mais úmidas. Entre ~10.000AP e ~3.200-2.000AP instala-

se vegetação aberta tipo cerrado devido a diminuição da umidade os dados obtidos nas 

áreas mostram a ocorrência de fogo que gerou os carvões datados e expressando 

menor umidade. Entre ~3.200-2.000AP e o presente ocorreu uma expansão de 

vegetação do tipo Cerradão expressando uma maior umidade atual. 

Tavares (2010) em seu trabalho sobre a compartimentação geomorfológica do 

graben do Cariatá, Paraíba datou depósitos fluviais de 97.000 AP poderia estar 

associado a episódios interglaciais ou interestadiais de temperatura semelhante a 

atual. Uma outra data obtida pelo autor com 25.000AP trata-se de um fluxo de detritos 

encontrado na base de um tabuleiro pleistocênico, esta data estaria associada ao 

retrabalhamento de lamitos  que deram origem ao material datados, sugerida pelo autor 

como derivada de episódios do UMG. 

Drefahl (2010) em seu trabalho sobre megafauna e implicações paleoambientais  em 

Quijingue na Bahia datou por radiocarbono uma ocorrência de Eremotheruim laurillardi 

encontrado em um tanque naquela localidade com ~15.000 AP a autora estabelece 

através da contagem de colágeno e de carbono encontrados nos ossos que foram 

datados correlação entre estes dados com a possível presença de  um clima que a 

15.000 AP sustentava vegetação mais exuberante proporcionando uma maior presença 

destes elementos nos ossos datados.  

Silva et. al. (2011) em seu estudo sobre os mamíferos do Pleistoceno Superior 

em Afrânio – Pernambuco, em três lagoas (Caveira, Tanque e Comprida) , foram 

datados sedimentos compostos de silicoclastos e bioclastos. Sendo que em duas delas 

o material sedimentar foi datado por LOE obtendo as datações de 18.500 AP (lagoa do 

Tanque) e 11.300AP (lagoa Comprida) sendo que segundo a autora a primeira data 

coincide com o UMG e a segunda com a passagem Pleistoceno/Holoceno. Em 

conjunto com as evidencias fossilíferas pode-se aventas a possibilidade que o clima na 

área até 11.300 AP apresentava maior umidade e vegetação mais exuberante que 

sustentava tal fauna na região. 
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Moura Lima et. al.(2011) em seu trabalho sobre cinemática de falhas 

quaternárias e cronologia intraplaca no Nordeste do Brasil, utiliza-se de datação de 

sedimentos encontrados em fendas decorrentes de neotectônica, diferentemente da 

maioria dos trabalhos de cunho climático, aqui revisados, este tem sua intepretação 

voltada para modificações que se deram em cunho estrutural, porém é conveniente 

salientar que muitos desses depósitos preenchem tais cavidades podem estar 

associado a eventos climáticos pós evento tectônico. Os autores dataram seis períodos 

de instabilidade tectônica na região analisada. A metodologia de datação foi utilizada 

LOE os seis períodos durante o Quaternário Superior são: 8.000 -9.000AP, de 11.000-

15.000AP, 16.000-24.000AP, 37.000-45.500AP, 65.000-67.900AP e 84.500-93.500AP. 

Os autores sugerem uma recorrência aproximada de 15.800 anos de eventos paleo-

sísmicos ao longo da falha de Jundiaí onde o estudo foi realizado. 

Rosseti et.al. (2011) em seu trabalho sobre a sedimentação do Quaternário na 

Bacia do Paraíba, no Nordeste do Brasil pesquisaram vários depósitos sedimentares 

fluviais e coluviais (FM. Pós-Barreiras) sobrejacentes na Formação Barreiras, 

agrupadas em duas unidades sedimentares PB1 Pleistocênica Superior e PB2 

Holocênica. Os autores dataram os depósitos através da metodologia de LOE. As 

datações obtidas num total de 39 amostras, 33 dela tratam de depósitos da unidade 

PB1 a abrangência das datas obtidas 16 delas encontram-se entre 74.800±9.300AP a 

30.800±6.900AP, sendo uma de 178.300±26.800AP tendo esta data segundo os 

autores o inicio da reativação deposicional na área que poderia estar associada ao 

período entre as duas transgressões marinhas associadas ao UMG. As outras 14 

tratam de datas entre 28.000±4000AP a 15.000±1.800AP. As outras seis amostras da 

unidade PB2 encontram-se em idades holocênicas entre 8.800±900AP a 1.800±200AP, 

tendo uma delas apresentado datas de 11.300±1.700AP.  

Dantas et. al. (2011) em seu trabalho sobre a megafauna no Pleistoceno 

Superior de Sergipe datando através de Ressonância de Spin Eletrônico. Obteve datas 

estimadas de megafauna de 50.000AP 38.000AP e 42.000AP e associa essa 

megafauna a períodos climáticos distintos com vegetação aberta e ambiente florestal. 
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Gurgel (2012) em trabalho sobre a evolução morfotectônica do Maciço Estrutural 

Pereiro, Província Borborema datando por LOE colúvios naquela localidade obteve os 

seguintes resultados e interpretações: os depósitos coluviais da área de estudo estão 

organizados cronologicamente em ordem decrescente possuindo 3 amostras para o 

Ultimo Ciclo interestadial (46.000 - 28.000 AP); 11 no Último Máximo Glacial (24.000 – 

11.000AP) ; 18 amostras na Transição Pleistoceno/Holoceno (17.000-11.000AP) ; 10 

no Holoceno Médio (3.000- 2.000AP) e 9 no Holoceno Superior (1.000AP em diante). E 

a autora além de relacionar as datas com os fenômenos climáticos associados, ainda 

atesta que 70% das suas amostras coincidem com a implantação do ENSO (El Niño, 

La Niña) contemporâneo, de 47.000 a ~7.000AP) 

Os quadros a seguir sintetizam os trabalhos relacionados anteriormente bem 

como o número de datas por período apresentada em cada um dos trabalhos 

supracitados, estando divididos em datações de paleovegetação por radiocarbono 

(com célula de autores em verde) e outros métodos de datação radiométricos(com 

célula de autores em laranja).  

Em relação aos dados da tabela podemos observar uma correlação valida com 

os principais eventos climáticos transformadores do relevo no QCNB. 
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. Tabela 1- Compêndio de datações realizadas no Nordeste Continental 

 STUTE 
et.al.1995 

BARRETO, 
1996 

CZAPLEWS
KI  

(1998) 

FAURE et.al. 
(1999) 

OLIVEIRA, 
et.al 1999 

AULER, 
et.al. 2001 

CORREA, 
2001 

SIMÕES, 
2001 

RIBEIRO 
et.al.2002 

SIFEDDINE 
et.al., 2003 

AULER 
et.al.2004(A) 

>5.000 10 23   1  3  2 2  

5.000>10.0
00 

3 10  2 3 2 9 2 1 2 2 

10.000>15.
000 

2 7 1  2 3 1 2 1 4  

15.000>20.
000 

1         2 5 

20.000>25.
000 

1  1   2 1   1 3 

25.000>30.
000 

2 2          

30.000>35.
000 

1           

35.000>50.
000 

          1 

50.000>75.
000 

           

75.000>100
.000 

           

100.000>20
0.000 

           

200.000<      2     3 

 AULER 
et.al.2004(

B) 

WANG 
et.al.2004 

PESSEND
A 

et.al.2004 

KINOSHIT
A,et.al. 
2005 

LEDRU 
et.al.2006 

AULER 
et.al.2006 

MUTZENB
ERG, 2007 

SILVA, 
2007 

SANTOS, 
2007 

MELO, 
2008 

CORREA 
et.al. 2008 

>5.000   5  3  1  8   

5.000>10.0
00 

  4  9  3  4   

10.000>15.
000 

2 1 6  10 1 2  7   

15.000>20.
000 

1 7 2  6 11 3 1 3  3 

20.000>25.
000 

       1 5 1  

25.000>30.
000 

        4   

30.000>35.
000 

        2   

35.000>50.
000 

2 3  3    1 3   

50.000>75.
000 

2 4  1   1 1 2 2  

75.000>100
.000 

1 1       3   

100.000>20
0.000 

3 6    5   6   

200.000< 1 4    3   3   
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Tabela 2- Compêndio de datações realizadas no Nordeste Continental (continuação) 

 NASCIMEN
TO, 2008 

KINOSHITA,e
t.al. 
2008  

AULER et.al. 
2009 

OLIVEIRA 
et.al, 2010 

SILVA et.al. 
2010 

CORREA 
et.al. 2010 

PESSENDA 
et.al.2010 

TAVARES, 
2010 

>5.000 3      2  

5.000>10.000 1   1   3  

10.000>15.000   2  1  2  

15.000>20.000   1  1    

20.000>25.000   2   2  1 

25.000>30.000      1   

30.000>35.000      1   

35.000>50.000   2 1  1   

50.000>75.000  2 3   1   

75.000>100.000   1     1 

100.000>200.000   3   4   

200.000<   3   1   

 DREFAHL, 
2010 

NOGUEIRA 
et.al., 2010 

MOURA-
LIMA et.al., 

2011 

ROSSETI 
et.al.2011 

DANTAS 
et.al. 2011 

GURGEL, 
2012 

RIBEIRO 
et.al.2012 

 

>5.000    3  14  

5.000>10.000  2 1 2  13 1 

10.000>15.000  1 2 1  10  

15.000>20.000 1   6  9  

20.000>25.000  3  5  2  

25.000>30.000   5 3  1  

30.000>35.000  2 2 3  1  

35.000>50.000  2 5 9 3 1 1 

50.000>75.000  2 2 5   1 

75.000>100.000  3 4 1    

100.000>200.000   4 1    

200.000<   14     
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2.3. MORFOESTRATIGRAFIA E ALOESTRATIGRAFIA 

 

Os métodos de sedimentologia têm sido amplamente utilizados para a análise 

do relevo e, dos eventos deposicionais ligados aos depósitos correlativos. CASTRO 

(1979) aponta a importância dos métodos sedimentológicos para o estudo da 

geomorfologia como uma ferramenta de grande utilidade, que permite vários tipos de 

análise (e. g., tipos de ambientes, propriedades químicas e físicas dos ambientes, tipos 

de movimentos, direção e velocidade do movimento, discordâncias, relevo na área de 

deposição, composição das rochas, clima durante a elaboração do depósito, condições 

tectônicas, litificação, intemperismo e correlações estratigráficas). 

Frey e Willman (1962) em seu trabalho sobre as unidades morfoestratigráficas 

na estratigrafia do Pleistoceno. Estes caracterizam uma unidade morfoestratrigráfica 

como um corpo rochoso que é identificado primeiramente  pela forma representada na 

superfície, podendo ser ou não distinguido pela litologia , idade ou unidades contiguas. 

Podendo representar ou não um episódio climático, que possa ser traçado em diversas 

áreas como uma unidade climato-geológica. A unidade morfoestratrigráfica pode ser 

associada a diversas formas de relevo como, morainas, terraços aluviais, leques, 

planícies lacustres,  sedimentos praias, pedimentos e tantos outros depósitos recentes. 

Estas unidades servem a necessidade aparente dos trabalhos limítrofes entre os 

campos da geomorfologia e da estratigrafia e fornece uma categoria formal que permite 

dar legitimidade estratigráfica as entidades de formações superficiais, permitindo a 

plena utilização de critérios geomórficos. 

Segundo Hughes (2005 e 2010) quanto a principal propriedade ou atributo inclui 

a morfologia de um relevo, características sedimentares, e arquitetura sedimentar, sua 

organização distinta, usual e com unidades mapeaveis, pode ser alcançado por três 

abordagens: morfoestratigrafia, litoestratigrafia e aloestratigrafia. Como resultado, a 

distribuição espacial de unidades morfoestratigráficas é frequentemente apresentada 

em mapas geomorfológicos, incorporando tanto a morfologia como o critério litológico. 
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Mello (1997) observa a relevância do intercâmbio Geomorfologia/Estratigrafia 

utilizando-se a perspectiva de reconhecimento morfoestratigráfico, sendo possível, 

abordar as superfícies deposicionais como importante instrumento para o 

reconhecimento e mapeamento dos depósitos quaternários. 

A respeito das unidades de análise deposicionais quaternárias, Etchebehere 

(2000) destaca que, por estas possuírem peculiaridades (e. g., caráter descontinuo, 

pequena espessura relativa, similaridade fasciológica, profunda influencia de fatores 

climáticos e de alteração do nível de base, depósitos mais jovem em posição 

topográfica inferior) tornam-nas objeto de um enfoque diferenciado da litoestratigrafia 

tradicional. Busca a estratigrafia de sequencia, com ênfase na importância nas quebras 

de sedimentação, disponibiliza de novos elementos de identificação mais pertinentes 

às análises dos sedimentos Cenozóicos. Assim, buscou no estudo das 

descontinuidades (ou discordâncias) interpretarem os significados dos depósitos e, 

seus eventos causadores e terminais. Etchebehere (op. cit.) considera uma 

descontinuidade como uma superfície de não-erosão ou não-deposição, discerníveis 

no registro geológico, que representa uma interrupção significativa nos processos de 

sedimentação incidentes em uma área ou região. Já para Suguio (2001), as 

descontinuidades representam planos de tempo, e as unidades estratigráficas são 

essencialmente diacrônicas, constituindo importante base para uma classificação 

cronoestratigráfica.  

Descontinuidades limitantes podem incluir inconformidades, superfícies de 

ravinamento, superfícies de inundação e, superfícies de omissão (Bhattacharya e 

Walker, 1991a). 

 Assim, a aloestratigrafia torna-se uma ferramenta para os estudos dos depósitos 

sedimentares do Quaternário, pois busca evidenciar a atuação ou não de determinado 

evento, já que, os depósitos recorrentes no quaternário apresentam grandes variações 

fasciológicas. 



61 
 

Para Mello (1997) o modelo de análise sugerido por Bigarella e colaboradores 

para a interpretação do modelado do relevo, proporcionou respeitável melhoria nos 

estudos de estratigrafia do Quaternário Brasileiro, mas que, ultimamente causam 

problemas em sua aplicação, se levados em consideração alguns de seus aspectos (e. 

g., reconhecimento complicado em campo de diferentes superfícies, assim como, suas 

correlações como os depósitos sedimentares. Não existe uma correlação 

cronogeológica bem determinada, sendo que, podem estar envolvidos também 

sedimentos terciários; o excesso de interpretações paleoclimáticas, já que mecanismos 

tectônicos podem ter também atuado no escalonamento das superfícies e, restringem a 

análise sedimentar a um caráter secundário). 

Nesse sentido, com o auxílio da análise das unidades aloestratigráficas e 

morfoestratigráficas, estas permitem um levantamento dos eventos e dos depósitos 

relacionados a esses eventos para a reconstrução do relevo e estabelecimento de uma  

unidade.  

Entretanto, Meis e Moura (1984) ressalvam que as unidades morfoestratigráficas 

subordinavam muito a estratigrafia ao relevo. E que o conceito se restringisse apenas 

às condições em que fosse possível obter, com base em lito - ou aloestratigrafia, uma 

relação genética entre depósito e forma, sugerindo assim, o estudo de formas 

reconhecidamente deposicionais como os colúvios e os terraços, e do reconhecimento 

de unidades fundamentais de evolução da paisagem como as cabeceiras de drenagem 

em anfiteatro e as reentrâncias topográficas (Figura 20).     
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Figura 20-Modelo de formas deposicionais com camadas morfoestratigráficas modelando o 
relevo. A mostra a área de degradação do nível de base com reafeiçoamento da paisagem, e B 
com reafeiçoamento parcial da encosta. Fonte MOURA (1990) 

Sobre unidades aloestratigráficas NACSN (1983) as definem como um corpo 

sedimentar estratiforme, mapeável, definido e identificado com base em suas 

descontinuidades limitantes (figura 21). Esta unidade pode englobar depósitos de 

litologias similares ou heterogêneas, contíguos ou descontínuos geograficamente, 

como pode também, envolver grandes variações fasciológicas verticais e/ou horizontais 

internas. A hierarquia das unidades aloestratigráficas acompanha àquela das unidades 

litoestratigráficas, comportando uma unidade básica - a aloformação - que pode ser 

subdividida em alomembros ou compor unidades maiores, os alogrupos, mesmo 

ocorrendo para sua denominação. 
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Figura 21 - O esquema ilustra quatro unidades aloestratigráficas superpostas (1 – 4), definidas por 
descontinuidades traçáveis lateralmente (desconformidades e paleossolos). Notar que o conjunto 
sedimentar pode ser separado lateralmente em formações distintas, caracterizadas por aspectos 
texturais. Fonte Hughes (2005), modificado de NACSN, (1983). 

De acordo com Suguio (2001) a utilização da Aloestratigrafia é proposta para 

depósitos quaternários, levando-se em consideração que, as abordagens tradicionais 

empregadas no estudo de sequências sedimentares antigas, apresentam sérios 

problemas quando aplicadas na análise do registro quaternário, já que, um nível maior 

de detalhamento é exigido, tanto pela natureza descontínua e espessura delgada 

destes depósitos, e suas frequentes similaridades e recorrências de fácies, ou seja, 

pelo registro paleontológico inadequado a análises estratigráficas, ou, além disso, pela 

reduzida disponibilidade de dados geocronológicos precisos. 

Segundo Hughes (2005) a unidades fundamentais são as mesmas para a 

litoestratigrafia, mas incluindo-se o prefixo alo- a nomenclatura das formações. A 

definição de uma unidade aloestratigráfica é feita distinguindo-se: i) sucessão litológica 

similar dos depósitos separados por descontinuidades; ii) contiguidade genética 

relacionada em depósitos heterogêneos, limitados por descontinuidades; e  iii) 

unidades separadas geograficamente e limitadas por descontinuidades. 
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2.4. NEOTECTÔNICA E MORFOTECTONICA E OS ESTUDOS 

GEOMORFOLÓGICOS 

 

A neotectônica, sendo um dos agentes transformadores do relevo em sua 

componente estrutural, vem cada vez mais contribuir para elucidação dos assuntos 

relacionados aos processos formadores do relevo atual e, desencadeamento de 

processos erosivos-deposicionais, podendo atribuir-se a tais eventos a formações de 

processos de coluviação, bem como, as mudanças de nível de base dentre outros 

fenômenos que, teriam efeitos indiretos na formação do relevo deposicional. Por estes 

motivos há a necessidade de uma discussão sobre tal temática, já que esta pode 

exercer forte influência no modelado da área desta pesquisa. 

O termo neotectônica foi introduzido por Obruchev (1948) para designar 

movimentos tectônicos recentes ocorridos do fim do Terciário até os dias atuais, desde 

então, vários autores buscaram uma melhoria no estabelecimento dos mecanismos e 

da escala de tempo de ocorrência de tais movimentos, dentre eles, podemos citar 

(Angelier, 1976; Vita-Finzi, 1986; Moner, 1978, Plavides, 1989 dentre outros). 

O estudo dos eventos estruturais e sua influência na geomorfologia é ramo da 

ciência que segundo Panizza et. al. (1987) faz parte dos ramos da Geomorfologia 

Estrutural ou Morfo-neotectônica que, concerne nos estudos das relações entre as 

formas de relevo e a neotectônica, que são os movimentos tectônicos recentes e 

correntes. Neste âmbito, além de Panniza et. al. (1987) pode-se citar os trabalhos de 

Scheidegger (1986); Summerfield (1990); Deffontaines & Chorowicz (1991); Stewart & 

Hancock (1993); Suguio (1999) desenvolvidos sobre âmbito mais geral dos estudos 

relacionados a essa temática. 

Conforme Panniza et al (1987) tais movimentos podem gerar modificações 

diretas ou indiretas nas superfícies. Consequências diretas são aquelas alterações 

observáveis na paisagem, tais como formação de escarpas, vales assimétricos ou 

“cotovelos”, enquanto que, as consequências indiretas são elementos ou processos da 

paisagem que foram modificados a partir daqueles primeiramente ocorridos, como por 

exemplo, deslizamentos, formação de fendas, alteração do nível de base etc.  
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Stewart & Hancock (1993) Fazem também a mesma discriminação entre as 

consequências dos movimentos tectônicos no relevo, como sendo primárias (diretas) e 

secundárias (indiretas), sendo que as modificações primárias estariam vinculadas aos 

falhamentos e aos dobramentos, enquanto, as secundárias podem refletir as 

modificações em resposta às estruturas ativas, vales alojados em falhas, depressões 

em relevos Carsticos e etc. 

Summerfield (1990) em seu trabalho a respeito do desenvolvimento da 

drenagem classifica os movimentos tectônicos como sendo passivos e ativos, onde os 

movimentos ativos são aqueles que envolvem a resposta do sistema fluvial ao 

andamento da tectônica ativa. Em contrapartida, os controles tectônicos passivos 

operam através da influência exercida pela prévia atividade tectônica ativa no 

subsequente desenvolvimento da drenagem. 

Deffontaines & Chorowicz (1991) também classificam a rede de drenagem a 

partir da influencia tectônica, onde, caracterizam-na pelo controle estrutural e/ou pela 

atuação de movimentos tectônicos recentes que possam alterar a drenagem. 

  A partir desses pressupostos Saadi (1991) conceitua os termos morfoestrutural e 

morfotectônico, onde, o primeiro se refere ao compartimento morfológico cujas 

características demonstram a existência de um nítido controle passivo exercido pelo 

arcabouço rochoso, sendo o controle exercido pelos complexos litológicos envolvidos e 

delimitados por uma certa arquitetura tectônica. Já o termo morfotectônico seria 

utilizado para designar as formas ou elementos da paisagem que se processaram sob 

controle tectônico ativo. 

Hasui (1999) chama a atenção para a influência da tectônica na formação do 

relevo a partir das escarpas de falhas, bem como os elementos que podem ser 

observados na paisagem que denotam a influências de tais movimentos.  

Sobre os efeitos das alterações neotectônica no relevo, Scheidegger (1986) cita 

ainda que os eventos tectônicos designem formas sistemáticas sobre amplas regiões, 

seguindo um padrão estatístico enquanto que nas formas originadas por outros 

elementos ter-se-ão um padrão estatístico aleatório. Para ele, muitas formas de relevo 
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são reflexos do prevalecimento das condições geodinâmicas. Em termos gerais, a 

distinção dos modelos das formas tectônicas de primeira ordem, às quais são 

primariamente causadas pelo campo de tensões geotectônica, em segunda ordem são 

causadas pela interação de duas primeiras ordens de formas (as das condições 

geodinâmicas e as do campo de tensões geotectônica), e uma terceira ordem, a qual é 

causada pela auto-indução (não geodinamicamente induzida) stress gravitacional. 

Fairbridge (1968) caracteriza a morfotectônica como sendo uma ferramenta para 

classificar a megageomorfologia do globo, bem como as formas de relevo associadas a 

processos tectônicos. 

Migon (2004) postula que na pratica o aporte morfotectônico frequentemente 

significa utilizar-se de qualquer forma de relevo ou qualquer forma superficial (e.g. 

padrões de drenagem) como chave de entendimento para inferir a existência de forma 

tectônica, especialmente em áreas de estabilidade tectônica relativa, nas quais a 

sismicidade e taxas de soerguimento e subsidência são irrisórias. Mapas 

geomorfológicos, mapas de padrões de drenagem. Modelos digitais de elevação MDE, 

e seus vários derivados visam situar anomalias na distribuição das formas de relevo, 

cursos hídricos, formas dos canais, perfis de terraços, relevo local, ou formas de relevo 

especificas como as quebras de declividade. Essas anomalias em voga se não são 

apresentadas outras explicações para sua ocorrência, são consideradas como reflexo 

da presença de atuação da tectônica na área.  

A morfotectônica segundo Scheidegger (2004) lida com as relações da 

morfologia da paisagem com a tectônica. Tradicionalmente a gênese de muitas 

paisagens geomorfológicas e suas formar tem sido atribuída somente a causas 

exógenas, causas atectônicas. Assim o sistema de drenagem as formas dos vales em 

“V em “U”, a incisão de meandros, forma glaciais, vulcânicas, movimentos de massas e 

outras formas, tem sido atribuídas aos agentes exógenos somente, porém não são 

levados em conta a presença da tectônica na sua formação. 

Embleton (1987) lista quatro linhas mestras de interesse da morfotectônica: i) 

estudo das formas de relevo indicativas de movimentações tectônicas contemporânea: 
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ii) estudo das superfícies de aplainamento; iii) estudo dos efeitos geomorfológicos dos 

efeitos de sismos e iv) estudos preventivos de sismos. 

Segundo Scheidegger (2004) nos estudos morfotectônicos a orientação de 

vários elementos tais como juntas, lineamentos, rios, cristas são de importância 

essencial. Se a orientação de tais feições correlaciona-se pode-se hipotetizar que elas 

tiveram uma origem em comum. A orientação dos elementos geomorfológicos são 

comumente representados por eixos, e são definidos pelos seus azimutes (ângulo 

direcionado para norte com variação Leste-Oeste) e adicionando ainda o mergulho 

(ângulo em graus em relação ao plano horizontal). 

As alterações morfotectônicas ocorridas no relevo podem abranger vários 

processos diretos associados a esses movimentos que causam alterações na 

conformação do relevo. 

Dessa forma, um dos principais entraves aos estudos das formas/processos 

relacionados à morfotectônica vinculam-se as dificuldades de distinção entre os 

eventos neotectônicos e os tectônicos mais antigos. Assim, o que proporcionaria uma 

maior possibilidade de obtenção de uma resposta positiva aos eventos neotectônicos, 

seria a verificação de tais movimentos em camadas rochosas mais jovens. 

Outros problemas a serem levados em conta, seriam àqueles referentes à 

distinção entre a geração de relevos deposicionais vinculados a tectônicos ou por 

eventos climáticos ou até mesmo pela atuação de ambos. 

Goy et. al. (1991) propõe em seu modelo de mapa morfotectônico uma divisão 

das anomalias geomorfológicas, indicadoras da ação neotectônica em cinco grupos 

temáticos, vinculados: i) às escarpas de falha e lineamento; ii) depósitos superficiais 

deformados; iii) interflúvios e vertentes; iv) rede de drenagem; e v) disposição 

geométrica/espacial dos depósitos superficiais. 

Em associação aos eventos diretos provocados pela atuação da neotectônica 

têm-se várias feições geomorfológicas descritas por diversos autores como 

representação da atuação da tectônica no relevo, são ela: Shutter ridge, Cotton 1948; 
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Escarpas Wallace,1978;Stewart & Hancock,1990,1991;Stewart,1996; Facetas 

triangulares e trapezoidais Wallace, 1978; Mudanças em superfícies de erosão, 

Melo et. al. 1993; Campanha Et. Al., 1994; Sant’anna Et. Al.,1997 

Já aqueles relacionados à tectônica influenciando a drenagem são: Migração 

do canal, e variações na espessura dos sedimentos aluviais. Krzyszowski & 

Stachura, 1993; Deformação do terrace Melo et. al. 1990; Captura de drenagem, 

Biancotti, 1979 BULL, 2009; Anomalias de densidade de Drenagem; Deffontaines, 

1991; Deroin e Deffontaines, 1995.  

Os depósitos recentes também podem ser elementos viáveis à avaliação de 

ocorrência de movimentos tectônicos, pois, a partir de tais movimentos podem ocorrem 

eventos formadores de depósitos coluvionares de terraços e mesmo deformação 

destes. 

 Amit et. al. (1995) esclarece que unidades coluvionares são formadas em 

resposta à agitações topográficas criadas por falhamentos, podendo assim, serem 

usados para distinguir eventos tectônicos. Contudo a estratigrafia dos depósitos 

próximos de escarpa são muito complexas, devido: a diversidade de padrões da 

superfície de ruptura; a fragmentariedade dos depósitos e seu truncamento com 

depósitos de outras origens; a insuficiência de informações sobre os processos e 

estratigrafia  dos colúvios e a pouca relação com eventos não tectônicos de coluviação. 

Nelson (1992) em seu trabalho sobre os terremotos utiliza os depósitos coluviais 

como referência à magnitude e frequência dos tremores passados. 

Turner e Makhalouf (2002) estudando colúvios observaram a interdigitação de 

eventos coluviais climáticos e tectônicos, onde, o material coluvial formado por 

neotectônica apresentaria um modelado deposicional, similar ao de avalanches de 

frentes rochosas, o que acaba dificultando sua identificação devido à variedade de 

elementos em comum com os elementos climáticos. Para os autores op.cit. a formação 

merece grande significado como indicadores geológicos dos processos coluviais 

tectônicos. 
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Suguio (2001) discute alguns modelos que têm norteado as interpretações de 

diversos pesquisadores em trabalhos de campo. Entre os modelos mais utilizados 

estão as feições de relevo em compartimentos deformados por falhas, como àqueles 

encontrados no setor de contato entre o “graben” do Médio Curso do Paraíba do Sul e 

Serra do Mar. Segundo o autor (op. cit.), a escarpa de falha constitui-se numa das 

manifestações superficiais de falhas que afetam uma região, podendo desencadear 

anomalias de relevo, sendo que, em seguida a movimentação da falha a superfície do 

terreno submetida aos processos erosivos, resulta, na desconfiguração da forma 

original, principalmente em ambientes quentes e úmidos. 

Outros exemplos de processos de alterações morfológicas provenientes de 

eventos tectônicos podem ser observados nos trabalhos de Ollier (1981) Verstappen 

(1983), Cooke & Doornkamp (1990) e Burbank e Anderson (2001). 
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3. METODOLOGIAS , TÉCNICAS E MATERIAIS. 
 

3.1 ABORDAGEM TEÓRICA.  

 

Este estudo utiliza como fundamentação teórica a análise sistêmica para a 

apreciação dos aspectos morfotectônicos e morfoestratigráficos da Bacia do Riacho 

Pioré. Esta premissa permite entender a paisagem como sendo um conjunto de 

elementos que se inter-relacionam e se retroalimentam e que evoluem com o passar do 

tempo. Nesta ótica cada um dos elementos transformadores da paisagem tem sua 

contribuição, em uma primeira visão sintética do sistema que denominamos de Sistema 

Processo-Resposta (CHRISTOFOLETTI 1979). 

Battiau-Queney (2004) introduz a análise do sistema morfotectônico, na 

dificuldade de explicar algumas formar de relevo maiores em termos de superfície 

geológica e ciclo erosivo. Este sistema leva em conta a anisotropia crustal e o estado 

de tensão das placas tectônicas, erosão e ressalto isostático. Em um sistema 

morfotectônico, formas de relevo regionais não são fundamentalmente relacionadas 

temporalmente, mas são controladas, sobretudo por propriedades crustais. Os limites 

espaciais de sistemas morfotectônicos são definidos pelo arranjo crustal formados de 

unidades que tem relativa homogeneidade de propriedades reológicas. Na superfície 

blocos adjacentes são separado por suaves vertentes ou formas escarpadas de acordo 

com as circunstancias locais. Em muitos casos, não é fácil definir um limite morfológico 

por linhas de falhas. De fato a maioria das estruturas associadas a limites de blocos 

morfotectônicos ocorrem uma complexidade de formas tectônicas em superfície, muito 

mais que uma simples linha de falha. Neste sentido a abordagens morfométrica 

empregadas neste trabalho visam buscar as respostas para o panorama 

morfoestrutural que se dinamizou na área e que propiciou o estabelecimento dos 

compartimentos morfotectônicos na área (figura 22). 

Como ferramenta a análise morfotectônica a análise morfométrica do relevo trás 

consigo um conjunto de metodologias atualmente imprescindível para os trabalhos 

geomorfológicos, HUMBOLDT 1894, definiu o termo geomorfometria (ou simplesmente 
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morfometria) como a caracterização do relevo por uma descrição qualitativa das formas 

da superfície terrestre e por medições quantitativas das constituições físicas da 

superfície terrestre. Porém o termo geomorfometria tornou-se um ramo da morfometria 

relacionado ao processo de elaboração de modelos digitais de terreno os MDTs e suas 

análises. A morfometria em sua definição mais ampla seria o arsenal de medições e 

análises matemáticas da configuração da superfície terrestre, formas e dimensões do 

relevo.  A análise morfométrica só tornou um elemento importante nas análises do 

relevo o advento do quantitativismo adquirido pela Geografia no pós-guerra uma maior 

ênfase foi dada ao desenvolvimento de métodos fisiográficos quantitativos para 

descrever e estudar a evolução e o comportamento da paisagem geomorfológica. Mas 

mesmo neste período os estudos morfométricos eram enfadonhos e demorados, só 

com o advento da geomática em meados dos anos 80 que tais trabalhos ganham um 

impulso, com o uso da computação para realizar os cálculos que anteriormente 

demandavam um grande tempo, e desde então com a evolução da geografia 

computacional e dos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) a morfometria se 

tornou um aliado de extrema relevância nos estudos geomorfológicos atuais.  

Desta maneira as técnicas utilizadas neste trabalho visam obter sobre o mesmo 

objeto vários pontos de vista diferentes desta forma corroborando para um melhor 

entendimento dos componentes estruturadores do relevo da área em foco, tendo estas 

abordagens dois cernes principais a compreensão dos controles morfoestruturais 

evidentes na área e a perspectiva paleoambiental dos depósitos quaternários 

encontrados na bacia cenozóica formada pelo Graben do Puiu. Tendo estas duas 

perspectivas um ponto em comum já que a existência de tal compartimento (o graben 

do Puiu) esta intimamente ligado ao comportamento morfoestrutural condicionante da 

área. 
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Figura 22-Modelo de análise e operação do sistema morfotectônico adaptado de Battiau-Queney (2004) 
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3.2 ANÁLISES MORFOMÉTRICA ALIADA A ANALISE MORFOTECTÔNICA. 

 

3.2.1 ELABORAÇÃO DE MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO (MDE). 

 

 Grande parte do território brasileiro apresenta ausência de dados topográficos 

de semi-detalhe, tais como cartas topográficas em escalas maiores, que possibilitem os 

estudos morfométricos do relevo, desta maneira os modelos tipo Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) elaborado em conjunto pela NASA e da NGA e 

disponibilizados por essas agências apresentam uma resolução espacial de 90 metros, 

tornando-se importante ferramenta para elaboração de estudos morfométricos. 

Valeriano, 2008 com os dados de SRTM para o território brasileiro realizou um 

refinamento dos dados. No projeto do INPE TOPODATA os dados foram melhorados 

através de krigagem  de alta resolução o que possibilitou um ganho na resolução 

espacial dos dados anteriores para 30 metros. Tais dados podem ainda ser mais 

refinados utilizando-se o Programa ARCGIS e seu pacote de ferramentas de 

interpolação de dados espaciais tipo SPLINE permitindo uma resolução mais refinada 

de até 5m 

 Tendo estes dados refinados em mãos utilizou-se o programa ARCGIS 9.3 e o 

pacote de ferramentas DEM Surface Tools disponibilizados por Jenness, 2012 que 

permite elaboração de MDE com superfícies mais suaves. Tais modelos são de grande 

utilidade por permitirem a visualização dos compartimentos de relevo encontrados na 

área de estudo. 

3.2.2 METODOLOGIA DA ISOBASE. 

  

A metodologia da Isobase foi desenvolvida por Filosofov (1960) como sendo a 

superfície hipotética determinada pela intersecção entre a rede de drenagem de ordem 

similar com a superfície erosiva associada à reorganização da rede hidrográfica. Golts 

e Rosental (1993), a superfície de isobase resultante é relacionada a estágios de 

erosão similares, sendo consideradas como o produto de eventos tectono- erosivos 
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recentes. A isobase proporciona uma visão da superfície simplificada com base nas 

cotas alcançadas pela drenagem correspondente que foi utilizada na análise. 

Segundo Steiner(2007) na interpretação dos mapas de isobase é interessante 

observas que os desvios, compressão o espalhamento das linhas de isobase podem 

indicar estruturas associadas aos processos tectônicos e controles estruturais que 

delimitam as unidades geomorfológicas, quando de um novo reafeiçoamento da 

paisagem por eventos tectônicos ocorrem estes modificam a superfície de erosão que 

por conseguinte se refletem na drenagem gerando uma nova superfície.  

  

3.2.3 ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE RUGOSIDADE. 

 

O Índice de Concentração de Rugosidade segundo Sampaio (2008) adota o 

referencial de análise de distribuição espacial (dispersão /concentração) da declividade, 

utilizando-se, portanto, dos valores indiretos da rugosidade. O ICR utiliza-se do 

estimador de KERNEL ferramenta geoestatística que permite a analise de 

concentração e dispersão de um dado fenômeno no espaço sendo neste caso 

analisada a declividade.  

Assim o ICR permite agrupar valores de declividade estabelecendo desta forma 

unidades morfológicas, o que facilita obter unidades de relevo pela distribuição das 

manchas de agrupamentos criadas pelo programa. 

 

3.2.4 RUGOSIDADE DO RELEVO. 

 

A Rugosidade do relevo em uma determinada área pode ser utilizada para 

estimar a correlação entre eventos de deformação tectônica recente e formas de 

relevo. Esta metodologia foi proposta por Hobson (1972) na qual a rugosidade do 

terreno é dada a partir da relação entre a área da superfície real e a área plana dentro 

da célula quadrática. Quanto mais plana a superfície real mais o valor calculado se 

aproxima de 1. Em superfícies rugosas, a relação mostra valores cada vez maiores 
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devido ao aumento à área real compara com a área plana de cada célula quadrada. 

Para a elaboração do modelo de rugosidade do relevo foi utilizada a ferramenta DEM 

Suface Tools criada por Jenness (2012) e a ferramenta Surface Area Analysis 

Parameters e Surface Area que segundo o autor supracitado produzirá um arquivo tipo 

raster em que cada valor de célula refletirá o valor da área da superfície topográfica. A 

formula para o cálculo da Rugosidade é descrita a seguinte forma: 

           
  

      
 

     
 

Onde: C= Tamanho da célula S=a declividade em graus 

 

3.2.5 GRADIENTE HIDRÁULICO.  

 

O gradiente hidráulico permite individualização de blocos com características 

hidráulicas distintas e sua correlação com as principais estruturas geológicas que 

ocorrem em uma área. Segundo Rodriguez (1993) para a obtenção do mapa de 

Gradiente hidráulico é necessário calcular a diferença altimétrica entre dois pontos em 

um canal dividido pela distancia percorrida. Como a drenagem se adapta a processos 

tectônicos e estruturais as diferentes concentrações de valores de índice de gradiente 

hidráulico permitem correlações com estas componentes. 

 

3.2.6 DENSIDADE DE DRENAGEM. 

 

 A variação de densidade de drenagem em uma área permite individualizar áreas 

de baixa ou alta densidade, pois a densidade de drenagem vai estar intimamente ligado 

a controles tectono-estruturais de uma área (HORTON 1945). Segundo Christofoletti, 

1983 a densidade de drenagem representando o grau de dissecação topográfica, em 

paisagens elaboradas pela ação fluvial, ou expressando a quantidade disponível de 

canais para o escoamento. 

 Este índice se expressa, pela seguinte fórmula: 
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Onde Dd = densidade de drenagem; Lb = o comprimento total dos rios ou canais 

existentes na bacia e A = a área da bacia. 

 

3.2.7 ÍNDICE RELAÇÃO DECLIVIDADE EXTENSÃO. 

 

O Índice Relação Declividade Extensão RDE é calculado ao longo de um rio e 

utilizado para avaliar a resistência à erosão das rochas disponíveis e de relativa 

intensidade da tectónica ativa. O índice RDE tem sensibilidade para mudanças na 

inclinação do canal, o que torna uma ferramenta de avaliação boa para a relação entre 

a atividade tectônica potencial, a resistência da rocha, topografia e comprimento do 

canal (Hack 1973).  

Etchebehere (2000) utilizou os índices morfométricos para a análise da rede de 

drenagem e sua correlação com os controles morfoestruturais. O autor optou por 

trabalhar com o perfil longitudinal dos rios e com os índices “relação declividade X 

extensão do canal (RDE)” em áreas do Planalto Ocidental Paulista. Seus resultados 

apontaram para uma boa correlação entre anomalias na distribuição espacial dos 

índices e ocorrência de controles tectônicos sobre a rede hidrográfica.  

A identificação detalhada de controles morfoestruturais pode gerar subsídios 

importantes para a determinação de fatores desencadeadores da deposição das 

unidades morfoestratigráficas.  

O Segundo Hack, 1973 e Keller e Pinter 2002, o índice RDE é associado com a 

potência do escoamento, que é um produto da unidade de peso de água, descarga, e 

energia de declive. O Potencial total do canal disponível a um dado ponto do canal está 

correlacionada com a capacidade do canal para erodir seu leito e de transportar 

sedimentos. Assim, o fluxo total de energia é uma variável hidrológica significativa que 

é proporcional à inclinação da superfície por onde a água escoa. Além disso, o 

escoamento geralmente correlaciona-se com o comprimento do canal a montante e a 
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energia da inclinação é estimada pela inclinação do leito do canal, que é essencial para 

a formação e preservação dos rios. Na evolução da paisagem, presume-se que os 

perfis de longitudinais de canais podem se ajustar de forma bastante rápida a 

resistência das rochas. Portanto, o índice RDE é aplicado para identificar atividade 

tectônica recente, reconhecendo as variações de valores de alto índice associados a 

um tipo de rocha em particular. Comumente, os valores de alto índice RDE estão 

presentes onde os rios atravessam rochas duras e refletem relativamente alta atividade 

tectônica, enquanto RDE baixo indicam baixa atividade tectônica e sugerem pouca 

resistência do acamamento rochoso, caso de rochas sedimentares.  

O índice RDE pode ser calculado como: 

     
  

  
    

 Onde: ∆H= diferença altimétrica entre dois pontos extremos de um 

seguimento ao longo do curso d’água;  ∆L= projeção horizontal da extensão do referido 

segmento; L= comprimento total do curso d’água a montante do ponto para o qual o 

índice está sendo calculado.   

3.2.8 PERFIS LONGITUDINAIS DOS CANAIS 

 

De acordo com Hack (1973), ao analisar as propriedades geométricas dos perfis 

longitudinais de cursos d’água apontou, com muita propriedade, para o seguinte fato: 

“muitos dos canais naturais não possuem um perfil logarítmico, mas seus perfis são 

constituídos de uma série de segmentos com vários comprimentos, cada um com uma 

forma logarítmica”. 

Segundo Guedes(2008) o perfil longitudinal de um curso d’água configura uma 

das representações mais comuns em estudos morfométricos, podendo ser elaborado 

em gráficos de coordenadas cartesianas, onde a variável dependente refere-se à 

altitude do talvegue e a variável independente corresponde à extensão do canal, que 

pode ser representada tanto em escala aritmética quanto logarítmica. Tais gráficos 

exibem uma conformação logarítmica, com concavidade para cima e assíntotas longas, 
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que ilustra o perfil longitudinal de um rio. Quanto mais equilibrado for o curso d’água 

mais bem ajustado à função logarítmica estará seu perfil longitudinal, ressaltando-se 

que o equilíbrio refere-se à estabilidade do comportamento hidráulico da corrente, 

fazendo com que não haja erosão do talvegue nem agradação, havendo tão somente 

passagem de carga sedimentar (bypassing process) (Guedes et al., 2006). 

 

3.2.9 DENSIDADE DE LINEAMENTOS E DIAGRAMAS DE ROSETA. 

 

 O termo “lineamento” é utilizado segundo O’Leary et al. (1976) é definido como 

“uma feição linear de uma superfície, mapeável, simples ou composta, cujas partes são 

alinhadas de forma reta ou levemente curva, e que difere distintamente dos padrões de 

feições adjacentes e presumivelmente reflete um fenômeno de subsuperfície”. 

 Para a obtenção dos fotolineamentos elaboraram-se modelos de relevo (Modelo 

Digital do Terreno (MDT), Modelo de shaded relief (relevo sombreado), nos quais 

puderam ser identificados lineamentos estruturais. Os modelos foram gerados no 

Programa ARCGIS 9.3 pela extensão DEM Surface Tools desenvolvida por Jenness, 

2012 nesta ferramenta é possível determinar diferentes tipos de azimute de iluminação 

o que permite visualizar uma área de diferentes pontos de vista, facilitando assim a 

identificação de possíveis estruturas lineares no relevo sendo usados os azimutes de 

iluminação de 45, 90, 315 e 360 graus (CHIESSI, 2004). Em meio ARCGIS 9.3 são 

criados planos de informação para cada um dos modelos, nos quais são vetorizados os 

lineamentos observados para cada azimute.  

 Segundo Hiruma e Riccomini, 1999 o mapa de densidades de lineamentos 

proporciona visualizar as principais direções morfoestruturais/ morfotectônicas que 

podem indicar a localização de zonas de movimentação recente além de delimitar 

blocos com padrão geomórfico distinto. A preparação deste mapa é análoga a da 

densidade de drenagem, onde os lineamentos inferidos são agrupados em um único 

plano de informação que é verificada a densidade de linhas ou pelo estimador de 

KERNEL. 

 Uma outra etapa, é a confecção dos diagramas de roseta e histograma de 

direções, adicionando planos de informação gerados referentes ao azimutes de 
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iluminação do MDT. Estes são elaborados no programa OpenStereo Grohmann e 

Campanha 2011. 

 

3.2.10. ANALISE DA DRENAGEM 

 

Os padrões de drenagem são ferramentas importantes na investigação de cunho 

morfoestrutural pois o arranjo desta as modificações proporcionadas pela tectônica e 

pela estrutura.  

Howard (1967) apresenta a classificação dos padrões de drenagem e discute a 

relação entre os diferentes tipos de padrões de drenagem com os aspectos geológicos 

classificando dos padrões: Dendrítico; Paralelo; Treliça; Radial; Anelar, Multibasinal e 

Contorcido. E os Padrões Básicos Modificados foram classificados como: 

Subdendrítico; Pinado; Anastomótico; Distributário; Subparalelo; Colinear; Subtreliça; 

Treliça Direcional; Treliça Recurvado; Treliça de falha; Treliça de Junta; Angular; 

Composto, Palimpsesto; Centrípeta; Glacialmente  Perturbado; Cárstico; 

Termacárstico; e Baía Alongada. 

As características dos principais padrões encontrados na área de estudo são: 

Dendritico: canais irregulares em todas as direções- canais semelhantes a uma 

árvore- junção do canal principal com os tributários em ângulos variados - os 

canais são inseqüentes em origem - nenhum canal é consequente às causas 

são - o declive é o fator controlador- as rochas oferecem resistência uniforme em 

superfícies horizontais (planos, platôs, rochas cristalinas maciças - rochas que 

sofreram intenso metamorfismo - a drenagem dendrítica implica em carência ou 

ausência de controle estrutural significante; 

Treliça- - tributários secundários paralelos ao canal principal ou outro canal para 

o qual o tributário primário conflui- tributário secundário alongado e em ângulo 

reto em relação ao tributário primário - situa-se entre o padrão dendrítico e o 

retangular- a drenagem treliça compreende canais subsequentes conectados 

por resequëntes ou obseqüentes. As causas: - a drenagem como um todo é 
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consequente em origem; - o padrão treliça é característico de estratos dobrados 

ou basculados, - rochas sedimentares, vulcânicas ou metassedimentares de 

baixo grau inclinadas ou dobradas - áreas de fraturas paralelas.  

Retangular - curvas em ângulo reto tanto no canal principal quanto nos 

tributários; é mais irregular que o padrão treliça. - confluências em ângulo reto. 

As causas: - controle estrutural dominante - juntas e falhas das rochas em 

ângulo reto - os canais seguem linhas de fraqueza - rochas metamórficas e 

sedimentares dobradas  

Paralelos - Geralmente indica declividade moderada a íngremes, mas também 

encontrada em áreas de formas de relevo paralelas. Várias são as transições 

possíveis entre este padrão e tipo dendrítica e treliça. As causas são 

declividades moderadas e formas de relevo subparalelas. 

Subdendrítico- este padrão difere do dendrítico apenas pela falta de perfeição. 

Desvios são presumivelmente devido a controles secundários regionais, 

estruturais ou topográficos. 
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3.3 TRABALHOS DE CAMPO 

 

Os trabalhos de campo foram realizados em agosto de 2010, março de 2011 e 

outubro de 2012. No primeiro campo foram reconhecidos possíveis pontos de 

estocagem de materiais sedimentares que poderiam servir como objetos para a análise 

desta pesquisa. 

A segunda campanha de trabalho foi realizada para coletas de amostras para o 

processo de datação e análises sedimentológicas e microestratigráficas. 

 

3.4 METODOLOGIAS DE ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA. 

 

A análise sedimentológica visa compreender os aspectos relacionados à 

granulometria dos sedimentos a sua componente morfoscópica estes procedimentos 

foram realizado no Laboratório de GEQUA no Departamento de Ciências Geográficas 

da UFPE. 

 

3.4.1 GRANULOMETRIA 

 

A granulometria procura aferir o tamanho das partículas sedimentares, esse é 

um parâmetro textural dos sedimentos permitindo analisar as propriedades físicas dos 

sedimentos.  

Segundo Suguio, 2003 a análises granulométricas apresenta grande utilidade 

nos estudos sedimentológicos, uma vez que: i) pode fornecer dados para descrição 

mais precisa dos sedimentos, ii) a distribuição granulométrica pode caracterizar 

sedimentos de diferentes ambientes deposicionais, iii) pode informar sobre processos 

físicos , tais como hidrodinâmicos e iiii) a distribuição granulométrica esta relacionada 
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a propriedades, como a porosidade, permeabilidade, cujas modificações podem ser 

estimadas com base na granulometria do sedimento. 

A metodologia utilizada foi à empregada por Gale e Hoare (1991) e os adotados por 

EMBRAPA (1997) sendo as etapas empregadas as seguintes: 

1. Secagem do material ao ar e desmanchar os torrões e 

homogeneização do material. 

2. Para que o material seja representativo, a quantidade de solo a ser 

utilizada no ensaio deve ser obtida por quarteamento usando-se o 

quarteador de Jones, obtenho assim amostras com peso 

representativo para realização dos ensaios granulométricos.  

3. Pesar 50 gramas de material argiloso ou 100g de arenoso. 

4. Colocar a amostra em recipiente metálico e acrescentar 400 ml de 

água. 

5. Colocar 25 ml de dispersante, (hexafosfato de sódio). 

6. Levar o recipiente ao agitador mecânico por 10 minutos se o 

sedimento for arenoso e 15 minutos se for argiloso. 

7. Transferir o material para um recipiente com 1000 ml e completar o 

volume restante até completar 1000 ml e com o densímetro dentro 

aferira densidade da amostra. 

 A fração areia é retirada, levada para secar em estufa e posteriormente 

peneirada em jogo de peneiras com intervalo de 1 phi Φ para determinação das 

frações de areia muito fina, areia fina, areia, areia média, areia grossa e 

cascalho. 

 Em seguida os valores granulométricos obtidos para cada amostra e 

frações respectivas são tratados estatisticamente seguindo a metodologia de 

Folk e Ward, 1957, calculando desta forma o diâmetro médio, o grau de seleção 

e o grau de assimetria e curtose). Para classificação dos sedimentos é usado o 

diagrama de Shepard, Pejrupn e Folk utilizando o programa Sysgran 3.0. 
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3.4.2 ANÁLISE MORFOSCÓPICA. 

 

 Esta metodologia consiste da análise da forma do grão, pois a partir destes 

parâmetros é possível dizer a história sedimentológica do grão sendo assim são 

analisados os seguintes parâmetros: 

a) Forma do Grão - A forma do grão é geralmente expressa em termos 

geométricos. As formas mais comuns são: prismáticas, esféricas, tabulares, 

lamelares e elipsoidais; 

b) Arredondamento – O arredondamento significa a agudez dos ângulos e arestas 

de um fragmento ou partícula clástica. O arredondamento é expresso 

frequentemente como angular, subangular, subarredondado e arredondado. 

c) Esfericidade – A esfericidade significa a relação entre a forma de um grão e a 

esfericidade desse grão. 

Assim a metodologia visual é aplicada através da comparação entre a projeção 

máxima do contorno da partícula e um conjunto de imagens cujo arredondamento foi 

previamente calculado de acordo com o procedimento descrito por Tucker (1996). A 

metodologia aplicada consistiu inicialmente na separação de 100g de amostra, a qual 

parte foi submetida à lavagem numa solução de água corrente. Após a secagem a 

amostra foi analisada em lupa binocular tecnival (com aumento de 4x e 2x) onde foram 

observados os parâmetros: forma, arredondamento, esfericidade, brilho. Visando tornar 

o grau de arredondamento avaliado mais objetivo, foram definidas as categorias 

(Figura 18): Muitor angular (0,5); angular (1,5), subangular (2,5), subarredondado (3,5); 

arredondado (4,5); e bem arredondado (5,5) e para o grau de esfericidade foram 

definidas as seguintes categorias: esfericidade alta (0,5 a 4,5); esfericidade média (- 

2,5) e baixa esfericidade (- 0,5). 
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3.4.3 ANÁLISE MICROMORFOLÓGICA. 

 

Segundo Castro (2008) a micromorfologia destina-se ao estudo das 

organizações microscópicas, também chamadas de microestruturas, isto é, trabalha 

com constituintes e organizações na ordem de medida dos milímetros e, sobretudo, 

dos micrômetros. Ela contempla o estudo detalhado dos constituintes dos agregados 

dos horizontes de depósitos sedimentares e de suas relações, seu grau de 

preservação face às adições ou perdas, contribuindo para importantes deduções a 

respeito dos processos pedológicos envolvidos. Em resumo, os objetivos fundamentais 

da micromorfologia de solos são: i) Identificar os constituintes dos solos nas diferentes 

frações; ii) Definir as relações existentes entre os constituintes (tipos de organização, 

hierarquia e cronologia das organizações); iii). Formular hipóteses ou demonstrações 

acerca da dinâmica genética e evolutiva dos depósitos, na tentativa de esclarecer as 

controvérsias sobre sua origem, evolução e comportamento. Na geomorfologia são de 

grande importância para compreensão de processos de vertentes, depósitos 

correlativos e cronoestratrigrafia. 

A Metodologia adotada foi à proposta por Castro (2008) para coleta, tratamento e 

análise das amostras micromorfológicas. 

A amostragem foi realizada em cada um dos pontos e em cada uma das unidades 

estratigráficas quando estas existiam.  

Os procedimentos de coleta preparação de amostras para posterior fabricação de 

laminas delgadas foi o seguinte:  

a)Seleção do Perfil, camada ou horizonte a ser amostrado ,esculturação de um 

monólito no perfil ou unidade desejada no qual foi inserida uma Caixa de Kubiena e 

com esta proteção o material foi destacado do perfil e etiquetado com nome posição e 

orientação Figura 23;  
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Figura 23-Preparação e Acomodação das amostras para micromorfologia. Fonte: Simões, 2008 

 

b) A amostra em laboratório são secadas ao ar em estufa a impregnação é feita com 

resinas plástica não expansível, epóxi ou verniz. A resina é diluída em um solvente 

catalizador para que possa polimerizar em alguns dias; 

c) a preparação das lâminas são os mesmo usados para laminas petrográficas. A 

amostra é cortada segundo a orientação indicada em campo, as amostras laminadas 

são coladas em lamina de vidro e a lamina é desbastada até alcançar ~ 30μm 

 Seguindo ainda a metodologia de Castro (2008) para a análise das laminas o 

parâmetros analisados foram os seguintes: 

a) Classes de formas típicas propostas por Bullock et.al. (1985): placas, lâminas, 

lentes e pastilhas, a classe equidimensional por grumos e glóbulos, cilindros 

curtos, poliedros, blocos, a classe triaxial por prismas, ripas, elipsóides, 

vermículos, e a alongada por agulhas, bastões, colunas, fibras, entre outros. 

b) O grau de arredondamento esférica, subesférica, subalongada e alongada 

Distribuição relativa segundo Stoops e Jongerius (1975) figura 24:  

Mônica: distribuição onde às partículas em geral pertencem a um só grupo de tamanho 

e tipo de material. 

Enáulica: distribuição onde os agregados de material fino apresentam-se dissociados 

do esqueleto, dispersos nos poros, mas sem preenchê-los. 

Gefúrica: distribuição onde às unidades maiores apresentam-se parcialmente ligadas 

entre si por pontes de material bem mais fino. 
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Quitônica: distribuição onde às partículas maiores apresentam-se envolvidas por 

películas de material mais fino. 

Porfírica: distribuição onde às partículas maiores distribuem-se numa matriz de material 

bem mais fino. Pode ser: aberta, fechada, fragmentada, cavitária, etc. 

 

Figura 24-Distribuição relativa a partir de STOOPS & JONGERIUS, 1975 

. 

 

3.5 METODOLOGIA DE DATAÇÃO POR LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE 

ESTIMULADA (LOE). 

  

 Durante as últimas décadas, muitas metodologias de datação dos processos 

deposicionais auxiliaram nos processos de reconstrução dos ambientes pretéritos. 

Entre os métodos existentes para a datação dos sedimentares a Luminescência 

Oticamente Estimulada (LOE) que é um método Radiogênico. Segundo CORREA 

(2001) esse método está baseado no princípio do acumulo de cargas radioativas, fruto 

do aprisionamento dos elétrons nos defeitos da rede cristalina, tendo assim, a 

potencialidade de estabelecer o período de tempo transcorrido desde que a população 

de elétrons foi liberada pela ultima vez. Este método foi desenvolvido mais 
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significativamente no começo da década de 1980 e das contribuições de Huntley  et al., 

1985; 1988; apud Corrêa, 2001).  

Pode-se ainda, ressaltar a importância do método quanto às vantagens que este 

apresenta quando comparado aos outros, como os que dependem de materiais 

orgânicos para a datação, já que esse método é aplicado a partir das características 

físicas dos materiais para sua datação. 

De acordo com NOLLER at.al (2002) e HUTT e JAEK (2001) esses autores 

atribuem uma média de tempo relativamente amplo para a datação por TL 102 até 105 

anos. Assim possuindo um alcance muito significativo para os eventos que ocorreram 

durante o Quaternário, esta é outra vantagem sobre outros métodos de datação, por 

exemplo, sobre a datação de radiocarbono, pois esse método tem uma limitação de até 

35 ka , enquanto os métodos de luminescência apresentam uma abrangência maior. 

NOLLER et. al.(2002) ainda pontua os critérios que devem ser seguidos para 

amostragem dos sedimentos a serem datados:  

- O depósito sedimentar deve ser conhecido, particularmente sobre a 

referencia de sua completa zeração solar do sinal de luminescência;  

- A relação entre o evento de zeração solar do sinal de luminescência e a 

datação do evento geológico devem ser compreendidas;  

- Os sedimentos devem receber o mínimo possível de exposição ao sol 

durante a amostragem;  

- E as amostras de campo devem se concentrar na minimização das taxas de 

doses heterogêneas. 

A metodologia consiste na premissa que a energia empregada para a liberação 

para a dos elétrons provenientes da rede cristalográficas desses minerais é 

proveniente da luz solar. Assim, quando esses minerais são recobertos ou 

remobilizados por um evento deposicional estas passam a acumular elétrons desde a 

sua ultima exposição à luz solar. A partir desse fato, a datação ocorre pelo princípio 

que estabelece o período de tempo que perdurou desde que a população aprisionada 

de elétrons foi liberada pela última vez. Esta liberação que produz um decaimento 

radioativo pode ser medida através de sinais luminosos.  
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A liberação desses elétrons aprisionados por estímulo luminoso reduz o sinal de 

LOE a zero. Quando os grãos são soterrados e permanecem fora do alcance da luz 

solar, os elétrons começam a ser aprisionados novamente, ocorrendo um acúmulo de 

energia, esta por efeito da radiação ionizante emitida pelo decaimento de radioisótopos 

contidos no próprio depósito (MELLO, 2008). 

Uma parte desta radioatividade natural originou-se dentro dos próprios grãos de 

quartzo e feldspato (radiação beta), mas a dose de radiação é oriunda, principalmente 

do depósito em si (radiação gama). Se o fluxo de radiação ionizante for constante, 

então o tempo de soterramento pode ser determinado pela medição da dose 

armazenada nos grãos, dividido pelo fluxo da radiação ionizante ambiental (dose 

ambiental). Sendo a fórmula para a sua medição expressada pela seguinte maneira: 

Idade = Paleodose / Dose Ambiental                                            

Onde a paleodose também é conhecida como dose equivalente (ED), e corresponde a 

radiação ionizante de decaimento dos isótopos de 
238

U, 
232

Th, 
40

K, havendo também 

uma contribuição menor de radiação cósmica, a qual o material esteve exposto desde a 

sua exposição. A dose ambiental corresponde à taxa com que a amostra foi exposta a 

radiação ionizante, e, portanto a taxa pela qual a população de elétrons foi acumulada. 

Se o intervalo de tempo considerado for igual há um ano, refere-se a esta taxa como 

“Dose anual”, sendo calculado a partir do equilíbrio radioativo do composto urânio e 

tório, através da conversão de fatores que fornecem a dose de radiação para uma 

matriz quase infinita por unidade de concentração, onde a contribuição dos raios 

cósmicos é estimada de acordo com a profundidade do material, altitude e latitude da 

área amostrada. O cálculo dessa dose anual é mais complexo, em virtude de fatores 

externos como o intemperismo químico, de maneira, que a sua fórmula final pode ser 

expressa da seguinte forma: 

Da = 0,92 (Dβ) / 1 + 1,25 H2O + Dx / 1 + 1,14 H2O + Dc + Dβi 
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Onde, Da (dose anual); Dβ (dose de radiação beta); Dc (dose de radiação cósmica); 

Dβi (dose de radiação beta interna oriunda do 
40

K para as amostras e K – feldspato e 

H2O (teor de água da amostra, expresso de 0 a 1). 

A aplicabilidade da datação é aferida segundo Clarke et al. (1999), nos sedimentos que 

sofreram um  “zeramento‟ adequado do sinal de luminescência  durante o transporte, e 

exibirão uma dose acumulada de radiação similar, desde que o material tenha uma 

sensitividade homogênea,  à radiação ambiental ionizante. Daí a necessidade de 

verificar a consistência mineralógica do material a ser datado. 

A partir de todas essas observações, o mecanismo de datação por LOE é o mais eficaz 

dentre os métodos de datação que usam a luminescência, e que o mecanismo de 

operação reside no decaimento radioativo. Rendell et al. (1996) demonstram a eficácia 

de esvaziamento do sinal de luminescência óptica do quartzo e do feldspato.  

3.6. MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO. 

 

 O Mapeamento geomorfológico da área se deu em duas escalas de análise um 

mapa em escala regional. A metodologia para elaboração do mapa geomorfológico que 

foi utilizada por Demek (1972)  adaptada ao mapeamento geomorfológico utilizando 

imagens SRTM e MDE tipo hillshade. Buscou-se mapear os elementos relativos à 

morfografia do relevo, a morfometria, a estrutura a morfogênese e a cronologia. 

Os MDEs foram gerados em ARCGIS como descrito na metodologia relacionada 

à morfometria, e a partir das diferentes texturas e formas que este modelo permite-nos 

visualizar as os elementos referentes à estrutura e a morfogênese da área foram 

identificados. Outra ferramenta que também foi utilizada foi o programa GoogleEarth no 

qual foram vetorizados os mapas de maior detalhe. Além destes foram usados os 

mapeamentos geológicos e estruturais realizados por CRPM (2001) e por Matias 

(2011). Estes serviram principalmente para corroborar com as estruturas e elementos 

tectônicos que são encontrados na área. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

4.1. RESULTADOS DAS ANÁLISES MORFOMÉTRICAS 

 

 O mapa de isobase permitiu observar que em relação a uma compartimentação 

da área existe um controle estrutural no sentido da Falha de Ibimirim, como já citado no 

capitulo sobre a geologia. As morfoestruturas evidenciadas na área pelo mapa de 

isobase são o graben do Frutuoso, Horst do Quiri D’alho, o graben do Puiu, o Horst do 

Macaco, o hemigraben do Malhador o Horst da Ponta da Várzea o graben do Catimbau 

e o Horst da Serra de Jerusalém. Apresentando um escalonamento no sentido NW-SE 

com os blocos escalonados separados por trends NE-SW (figura 25).  

. 
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Figura 25- Mapa de Isobase da Bacia do Riacho Pioré
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Analisando os padrões de concentração de rugosidade podemos o concluir que 

estes destacam os controles estruturais na área possibilitando identificar áreas 

rebaixadas e dissecadas e áreas sobressaltadas, apresentando de leste para oeste 

uma relativa intercalação entre baixos e altos, ficam ainda bem evidentes a dissecação 

e escarpamento dos principais vales estruturais que fluem na área. Outro aspecto em 

destaque relata-se da distribuição dos valores de índice de concentração de 

rugosidade no tocante aos compartimentos dos patamares conservados que ficam bem 

evidentes com baixos fatores de concentração de rugosidade. (figura 26). 
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Figura 26-Mapa de índice de concentração de rugosidade da Bacia do Riacho Pioré. 



94 
 

 

No mapa de rugosidade ficam evidentes os escarpamentos e estruturas com 

grande variação entre a superfície planar e a superfície projetada, estes padrões 

permitem associar as áreas de altos valores de rugosidade com controles estruturais 

que provocam deslocamentos topográficos significativos. A mesma característica é 

observada quando o processo de dissecação também gera um entalhe expressivo dos 

vales ou das frentes de erosão remontante, como as escarpas. A área de estudo 

apresenta grandes extensões de relevo com pouca variação de rugosidade por se 

tratar de uma bacia sedimentar soerguida e com baixa inclinação das camadas, no 

entanto ocorrem áreas com valores altos de rugosidade, relacionados aos controles 

tectônicos como falhas, que se refletem nos vales com alto grau de dissecação. 

 As áreas que podem ser evidenciadas com base na análise dos padrões de alta 

rugosidade são a Falha do Quiri Dalho, as cristas relacionadas à falha de Ibimirim no 

extremo noroeste da área, os vales estruturais do riacho do Pioré e do Macaco, sendo 

que este último apresenta no seu curso médio e superior altos valores de rugosidade 

relacionados aos controles tectono-estruturais decorrentes da proximidade das falhas 

do Malhador, da Ponta da Várzea, e da Serra de Jerusalém em que o canal do rio e 

adapta. Assim sendo, o grau de entalhe e rugosidade neste vale é bem mais 

expressivo que no vale do Pioré, apresentando escarpamentos vigorosos, que 

claramente se relacionam a um maior soerguimento deste trecho da bacia. Outro 

trecho que apresenta áreas com altos valores de rugosidade são as cimeiras da bacia 

associadas à falha da Serra de Jerusalém, tratando-se de dois blocos principais: o da 

serra homônima e outro a sudeste da bacia. Ambas apresentam seus escarpamentos 

alinhados no mesmo sentido e com altitudes de topos muito parecidas, estando à 

primeira na margem direita do riacho o Pioré e a outra fazendo parte da margem 

esquerda e atuando como o divisor das altas bacias do Pioré e Macaco (figura 27). 
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Figura 27- Mapa de Rugosidade da Bacia do Riacho Pioré. 
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Os valores de gradiente hidráulico resultam do calculo da diferença hipsométrica 

entre o ponto mais alto de um trecho do canal, e outro qualquer a jusante, dividido pela 

distância entre eles. Este índice fornece dados que permitem observar setores com 

grandes deslocamentos topográficos verticais podendo associá-los a deslocamentos 

tectônicos. Os dados de gradiente hidráulico apresentam uma concentração de altos 

valores nos setores Nordeste, relacionados à escarpa da Serra de Jerusalém. Na área 

central encontram-se valores associados aos tributários do riacho do Pioré e do 

Macaco, sendo no vale deste ultimo encontrados os valores mais expressivos. Uma 

outra concentração de altos valores ocorre alinhada no sentido SE-NW associado a 

Serra do Quiri Dalho e ao falhamentos normal homônimo que criou o desnivelamento 

topográfico ao qual os altos valores do índice se subordinam (figura 28). 
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Figura 28- Mapa de gradiente hidráulico da bacia do riacho Pioré 
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A densidade de drenagem apresentada pela área mostra maior presença de 

valores expressivos nos setores mais dissecação do relevo e segundo sua variação 

litológica, podendo a dissecação vincular-se também a processos tectônicos que 

auxiliam no deslocamento topográfico e, por conseguinte em uma maior concentração 

da drenagem. De leste para oeste são evidenciados o compartimento das cabeceiras 

de drenagem estruturado em rochas areníticas que permitem um maior concentração 

de canais. Os setores dos médios cursos do riacho do Pioré e do Riacho do Macaco 

também apresentam alto grau de densidade, contudo sobre os divisores dessas bacias 

os valores de densidade caem expressivamente por se tratarem de áreas com 

coberturas arenosas que permitem facilmente a infiltração da água e o e não 

desenvolvimento de canais. O mesmo ocorre no setor centro-oeste da bacia que 

apresenta o mesmo tipo de cobertura superficial. Já no setor central se evidencia uma 

concentração de valores médios a altos relacionados aos canais que se desenvolveram 

nas escarpas que limitam o Graben do Puiu, e no próprio interior desta área. Esta 

drenagem está, portanto subordinada aos processos tectônicos e às litologias ali 

encontradas. No oeste da área voltamos a encontrar valores de densidade mais 

expressivos, vinculados ao processo de dissecação mais intenso em função de 

afloramento de litologias de arenitos, argilitos e intercalações de ambas que permitem 

um maior entalhe da drenagem nesses substratos. (figura 29) 
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Figura 29 - Mapa de densidade de drenagem da bacia do Riacho Pioré. 
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  Os resultados de RDE foram calculados para os 6  principais canais de 

drenagem da área, perfazendo um total de 180 trechos, que apresentaram valor 

máximo de RDE de 897,3 e mínimo de 10, com uma média de ~ 203(figura 30). Para o 

riacho do Pioré foram calculados 61 trechos, apresentando um total de 32 trechos com 

valores acima da média, sendo que destes 4 resultaram em valores acima de 600 ou 

seja , dois desvios padrões acima da média. Já para o riacho do Muquem foram 

calculados 38 trechos apresentando 23 com valores acima da média. Para o riacho do 

Macaco foram calculados 39 trechos apresentando 12 acima da média. No riacho dos 

Campos foram obtidos 14 valores tendo apenas 1 apresentado valor acima da média. 

Sobre o riacho do Angico foram calculados 12 trechos com nenhum valor acima da 

média. Para o riacho Soleira foram calculados 15 trechos, nenhum apresentou 

resultados acima da média. No gráfico abaixo podemos observar os valores de RDE de 

um total de 180 valores ,70 apresentam-se acima da média . Os valores mais altos são 

encontrados nos  cursos que drenam no sentido leste oeste, este fenômeno pode estar 

relacionado aos principais falhamentos que ocorrem na área, sobre os  quais os canais 

se encontram adaptados (figuras 30 e 31). 
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Figura 30- Gráfico de Valores da bacia do Riacho Pioré. 
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Figura 31 - Mapa de índice relação declividade extensão (RDE) 
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O riacho do Pioré apresenta valores de RDE muito expressivos para a área de estudo. 

Estes estão em parte, intimamente relacionados aos controles litológicos que ocorrem durante 

seu percurso.  No entanto, os valores mais significativos são encontrados transversalmente aos 

principais trends de falhas que o canal transpassa.  Os altos valores encontrados no seu curso 

inicial estão relacionados à fraturamentos e ao falhamento da Ponta da Várzea que gera varias 

alterações naquele trecho do canal. Outros valores significativos, a jusante, são também 

relacionados à tectônica como aqueles subordinados às falhas do Malhador, Macaco, Quiri Dalho 

e Angico, assim como a possíveis fraturamentos relacionados a estas falhas. Quanto ao seu perfil 

longitudinal e à relação com a linha de melhor ajuste, fica evidente que nos primeiros 7km do 

canal, curso superior, houve um alçamento por processo tectônico encontrando-se o perfil do rio 

acima da linha de melhor ajuste nesse trecho, como também apresentando alto valor de RDE ao 

final desses 7 km figura 32 que representa a ruptura de declive do canal, e o acumulo sedimentar 

após essa ruptura. A partir deste trecho o perfil apresenta-se abaixo da linha de melhor ajusta 

evidenciado um rebaixamento do canal. A partir do quilômetro 43, até sua foz, o perfil volta a 

cruzar a linha de melhor ajuste ficando acima desta este trata-se do trecho relacionado ao do 

graben do Puiu e da falha do Quiriri Dalho (figura 32e 33).  

 

 

Figura 32 - Imagem Google Earth mostrando a quebra de declividade após o trecho de maior representatividade no 
valor de RDE para o curso do riacho Pioré.
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Figura 33- Perfil longitudinal com valores de RDE para o riacho Pioré. 
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O riacho do Macaco apresenta valores de RDE não tão acima da média quanto aqueles 

encontrados no riacho Pioré, porém os valores mais altos também apresentam uma boa 

correlação com controles estruturais e tectônicos. Iniciando-se nossa análise no seu curso 

superior, observam-se dois valores altos relacionados às falhas da Ponta da Várzea e do 

Malhador e fraturamentos relacionados a estas. Valores altos também são evidentes quando 

ocorre a mudança de litologia no talvegue.  Em relação ao seu perfil longitudinal e à linha de 

melhor ajuste o Riacho do Macaco apresenta o mesmo comportamento que o riacho do Pioré. 

Com perfil acima da linha de melhor ajuste no trecho superior, abaixo da mesma no médio curso, 

e acima da linha de melhor ajuste no seu trecho final (figura 34).  

 

 

Figura 34-Perfil longitudinal com valores de RDE para o riacho Macaco. 



106 
 

 

O Riacho Muquem apresenta altos valores de RDE no seu curso médio quando este encontra a 

Falha do Macaco e no seu trecho final quando este cruza a falha do Pioré. Seu perfil longitudinal 

apresenta-se bem próximo da linha de melhor ajuste no trecho inicial e em seguida o perfil eleva-se acima 

da mesma. Quando o canal adentra o graben do Puiu, o perfil cruza novamente a linha de tendência 

estabelecendo-se abaixo desta, voltando a elevar-se e no seu curso final (figura 35). 

 

 

Figura 35-Perfil longitudinal com valores de RDE para o riacho Muquem. 
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O riacho dos Campos apresenta um valor de RDE muito expressivo quando este cruza a falha de 

Ibimirim, outros valores não tão significativos ocorrem relacionados às mudanças de litologia ao longo do 

talvegue. Em relação ao seu perfil longitudinal e a linha de melhor ajuste, no trecho superior, antes de 

cruzar a falha de Ibimirim, o perfil apresenta-se acima da linha, após cruzar este lineamento o perfil se 

estabelece abaixo da linha de melhor ajuste, e apenas no seu trecho final volta a ficar acima da mesma 

(figura36). 

 

Figura 36-Perfil longitudinal com valores de RDE para o riacho dos Campos. 

O riacho Angico não apresenta valores muito expressivos de RDE, apenas mostrando valores que 

se relacionam à mudança de litologia no seu talvegue. Em relação ao seu perfil longitudinal, este 

apresenta-se quase sobreposto à linha de melhor ajuste, apresentando variações muito discretas entre o 

perfil e a linha de melhor ajuste, superior a esta nos trecho inicial e final do perfil e abaixo no curso 

médio(figura 37). 
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Figura 37-Perfil longitudinal com valores de RDE para o riacho Angico. 
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Analisando o mapa de denisdade de lineamentos nota-se uma expressiva concentração de 

fraturamentos. algumas áreas, podemos perceber uma maior concentração de fraturamentos, tais 

como: o setor oeste da bacia no qual se estão as maiores concentrações de fraturamentos, 

decorrente da exposição do substrato rochoso pela dissecação tornando evidente estas 

estruturas. A parte central da área também apresenta alta densidade de fraturamentos. Estes 

apresentam a mesma orientação, no sentido sudeste-nordeste, relacionados aos fraturamentos 

que deram origem ao graben do Puiu. A terceira área de densidade significativa tratra-se das 

cabeceiras, no setor leste, também associada a falhamentos que ali apresentam alta recorrencia. 

Os trechos com menores densidades de fraturas são aqueles recobertos por sedimentos  elúvio-

coluvionares, pois essas coberturas inumam aquelas estruturas(figura 38). 

Analísando o diagrama de roseta elaborado com as direções e extensões dos 

fraturamentos percebe-se dois conjuntos distintos de fraturas sendo um de direção este-sudeste e 

oeste-noroeste, com maior percentagem de lineamento e extensão no conjunto analisado. Outra 

direção nordeste-sudoeste manifesta-se em menor porcentagem de ocorrência e menor 

extensão. 
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Figura 38- Mapa de Densidade de Lineamentos da Bacia do riacho Pioré.
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O mapa de fotolineamentos não difere muito do mapa de fraturas Apresentando 

maiores concentrações a leste no centro e a oeste da área. A diferença entre os mapas 

apresenta-se no diagrama de roseta elaborado para os fotolineamentos. Este 

apresenta maiores concentrações e extensões de lineamentos no sentido nordeste-

sudeste (figura 39). 

 

Figura 39- Mapa de Densidade de fotolineamentos da baia do riacho Pioré. 
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Os estereones para ambas as populações revelam uma organização em olho de boi 

bulleye centralizada, ou seja, os conjuntos de fraturas e fotolineamentos analisadas 

apresentam-se em sua maioria verticais ou subverticais, fato que se reflete no arranjo 

topográfico íngreme das encostas e escarpas da área (figuras 38 e 39). 

   Os dados de fotolineamentos e fraturas em relação a suas direções vão de encontro 

aos dados que foram gerados por Barbosa, 2006 para as áreas da bacia do Jatobá. 

 Analisando os padrões de drenagem de área identificaram-se os principais tipos, a 

saber: dendrítico, ocorre no setor noroeste e leste associado à homogeneidade rochosa e à 

declividade uniforme; paralelo, observado na área central da bacia associado aos cursos do 

riacho do Pioré e Macaco e ao graben do Puiu, estes três setores apresentam escarpamentos 

íngremes alinhados que favorecem o estabelecimento deste padrão de drenagem; paralelo-

subdendrítico observado no setor centro-oeste da bacia vinculado à declividade suave do 

relevo e às coberturas alúvio-coluvionares; retangular-dendrítico, encontrado em duas áreas, 

uma associada aos fraturamentos e litologias arenosas e argilíticas encontradas no setor oeste 

e outra aos arenitos e fraturas encontrados no extremo sudeste da alta bacia; subdendrítico 

encontrado nas áreas de topos com coberturas alúvio-coluvionares. 

Observamos ainda na área anomalias tectônicas associadas à drenagem, como: 

meandros comprimidos, capturas de drenagem, lago tectônico, mudanças súbitas de direção, 

planícies suspensas, vales encaixados, vales secos e linearidades de canais. Essas 

ocorrências foram identificadas com simbologia própria no mapa abaixo (Figura 40). 
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Figura 40- Mapa de anomalias de drenagem da bacia do Riacho Pioré 
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4.2. ANÁLISE DOS MODELADOS DEPOSICIONAIS DO ENTORNO DA 

LAGOA DO PUIU. 

  

Os dados apresentados nesta unidade referem-se aos estudos da 

morfoestratigrafia dos depósitos no entorno da lagoa do Puiu, Ibimirim, PE. Os pontos 

de coleta foram selecionados no entorno da Lagoa do Puiu, no interior do graben do 

Pioré, uma vez que no entorno desta foram identificadas várias áreas com depósitos 

quaternários significativos para compreender a história geomorfológica neo-cenozóica 

no interior do graben. 

Foram selecionados 6 pontos de coleta, sendo dois do lado direito da lagoa, e 

relacionados às dinâmicas das encostas da Falha do Quiri Dalho. Outros quatro pontos 

foram selecionados na margem esquerda relacionados à dinâmica das encostas com 

coberturas alúvio-coluvionares (figura 41). 

1

 

Figura 41- Mapa de localização dos Pontos de Análise. 
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O primeiro ponto de coleta foi denominado Prainha. Trata-se de um pacote 

coluvial com sedimentos mal selecionados e pouco trabalhados encontrados no sopé 

da Falha do Quiri Dalho. Morfoestratigraficamente apresenta um perfil convexo-retilíneo 

com pouca cobertura vegetal superficial, entalhado por erosão linear. Seus sedimentos 

se interdigitam com os sedimentos flúvio-lacustres da lagoa do Puiu. Sua composição 

arenosa, de coloração avermelhada, tem como processo de origem os fluxos de lama, 

canalizados, com deposição em forma de leque aluvial na base da escarpa de falha. O 

material parental são depósitos oriundos da escarpa de falha do Quiri Dalho. As figuras 

a seguir ilustram a morfologia e o ponto de coleta. 

No ponto Prainha foi realizada uma seção vertical para a retirada de sedimentos 

tanto para as análises granulométricas quanto para a datação. Foi encontrado um 

pacote único de aproximadamente 67 cm de material arenoso com coloração 

avermelhada, classificado como areia fina, de assimetria positiva. A área de coleta 

apresenta uma cobertura vegetal que indica certa estabilidade geomorfológica no 

leque, não evidenciando a ação antrópica na degradação erosiva da forma em questão 

(figura 42, 43,44).  



116 
 

 

Figura 42-Imagem do Ponto de coleta Prainha  mostrando a frente da escarpa de Falha com a 
morfologia de leque coluvial. 

Figura 42- perfil esquemático do ponto 1 Prainha. 
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Figura 43-Seção vertical e diagramas de amostra Ponto 1 Prainha. 
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O Ponto 2 leque de falha apresenta as mesmas características do ponto anterior, 

distando cerca de 300 m em direção à montante. Sedimentologicamente são semelhantes 

apresentando, no entanto um pacote mais expressivo e recoberto por vegetação arbustiva mais 

densa (figuras 44, 45 e 46).   

  O ponto Leque de falha apresentou um pacote único arenoso de aproximadamente 65 

cm de espessura onde foi realizada a amostragem. Seu material constituinte foi classificado de 

areia média, com assimetria aproximadamente simétrica.  

Tendo como premissa que ambos os pontos tiveram a mesma área fonte, mesmo 

material parental e um transporte ao longo de uma distancia semelhante, a variação da 

classificação granulométrica de areia fina para o primeiro ponto e média para o segundo, 

indicando uma diferença entre os componentes formadores das unidades da paisagem 

estudada. 

 

 

Figura 44- imagem do ponto 2 leque de falha visão do corte no material. 

Figura 45- Perfil esquemático do ponto 2. 
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Figura 46- perfil estratigráfico e dados sedimentológicos do ponto 2. Fonte: Galvão 2012 
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O Terceiro ponto denominado de Ponto 13 está morfoesratigraficamente situado em 

uma vertente convexa em relevo suavemente ondulado estruturado em material coluvial 

apresentando 600m de comprimento por 800m de largura, bem mais expressivo que os 

pacotes sedimentares anteriores, inumando depósitos argilíticos da Formação Aliança (figura 

47,48 e 49). A análise deste ponto procedeu-se em uma área de entalhe por erosão linear, 

quando o pacote sedimentar alcança a drenagem que conecta a Lagoa do Puiu com a Lagoa 

da Mãe Preta. O processo de origem desta área foi atribuído à deposição de um leque aluvial e 

fluxos de lama com acúmulo de vários pacotes coluviais sobrepostos, tendo como origem um 

material parental arenoso, com uma granulometria bastante variada entre os estratos. Nestes 

podem ser observados desde areias muito finas até matacões de tamanhos próximos a um 

metro. Este material é encontrado na base de uma bacia que drena a escarpa de falha sobre a 

Formação Tacaratu. Este ponto foi selecionado para coleta por apresentar um par de estratos 

sedimentares separados por uma linha de pedras, assim se configurando possivelmente em 

um indicador adequado de evidências paleoclimáticas, havendo sido coletadas uma amostra 

acima e outra abaixo da linha de pedra. 

A coleta PT-13/2, na base da linha de pedra, foi realizada em um pacote arenoso de cor 

amarelo-alaranjada e apresentando granodecrescência ascendente, com clastos rolados em 

sua base. A amostra foi classificada como areia média, com um grau de assimetria 

aproximadamente simétrica, o que pode indicar, que mesmo percorrendo uma pequena 

distância entre a área fonte e a de deposição, os sedimentos sofreram retrabalhamento. 

Constata-se que em se tratando de sedimentos oriundos da Fm. Tacaratu, esses podem ter 

herdado a morfologia anterior dos sedimentos desta formação geológica que foram 

desagregados ao longo da falha do Quiri Dalho.  

O ponto de coleta PT-13/01, acima da linha de pedra, encontra-se em um pacote 

também arenoso, classificado como areia fina. No entanto, este não apresenta variação 

granulométrica notável, sendo apenas interrompido por linhas avermelhadas, que indicam 

lamelas de migração e acumulo de óxido de ferro ao longo do perfil, o que sugere a ocorrência 

de pequenas flutuações do lençol freático controladas pelas mudanças climáticas que 

ocorreram na região. 
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Figura 48- Perfil esquemático do ponto 3. 

 

Figura 42- Imagem da base e do topo do corte erosivo no material do ponto 3. 
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Figura 43- seção estratigráfica e diagramas da amostra do ponto 3. Elaborado por Galvão 2012. 
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O ponto colúvio/estrada se apresenta em uma encosta convexo/retilínea, formando um 

relevo de topo suave, estruturado em material coluvial bruno avermelhado maciço e inumando 

sedimentos da Formação Aliança, tratando-se do setor distal das coberturas coluviais que 

recobrem alguns dos patamares sedimentares da bacia. Este pacote sedimentar é seccionado 

também por processos de erosão linear na discordância com a Formação Aliança. A coleta foi 

realizada na margem da estrada que cruza um tributário do riacho Pioré e secciona este pacote 

coluvial. Não foram identificados níveis deposicionais distintos, sendo este um pacote 

sedimentar único e maciço de 2,7m de espessura. A amostra foi classificada como areia fina de 

assimetria positiva (figuras 50,51 e 52.).  

Esta uniformidade da amostra, bem como a classificação granulométrica, pode indicar que os 

processos superficiais responsáveis por esta deposição se mantiveram constantes na área por 

certo tempo, assim descarta-se a possibilidade do material ser derivado de um único evento 

climático. 
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Figura 50- imagem do corte  no perfil do ponto 4, colúvio estrada 

Figura 51- perfil esquemático do ponto 4. 
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Figura 52-seção estratigráfica e diagramas da amostra do ponto 4. Elaborado por Galvão 2012. 
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O ponto Anfiteatro apresenta-se embutido sobre um relevo colinoso suavemente 

ondulado e está estruturado em material coluvial, no topo, e material flúvio-lacustre na base, 

sendo esta relacionada diretamente à dinâmica do canal do rio Pioré, jazendo ainda ambos 

sobre sedimentos da Fm. Aliança. A colina em foco serve de divisor entre o riacho do Pioré e o 

do Macaco no trecho ao longo do qual estes desaguam na lagoa do Puiu. Em algumas áreas o 

relevo encontra-se dissecado por erosão linear. Os Processos que originaram esta unidade 

foram os fluxos de lama canalizados e deposição por decantação em ambiente lacustre. No 

topo da colina ocorre acumulo de material coluvial sobrepondo um pacote formado por lentes 

arenosas de deposição fluvial, ao passo que na base do talude são encontradas argilas de 

origem lacustre (figura 53-54 e 57). 

 

Figura 53- foto do perfil de corte do ponto 5. 
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Figura 54- Perfil esquemático do ponto 5e 6. 

 

 

O primeiro estrato (superior) deste ponto apresenta um material arenoso de cor 

amarelada, como demonstrado na figura 55, constituindo um pacote homogêneo de espessura 

de 158 cm. Esta camada foi classificada em areia fina de assimetria aproximadamente 

simétrica.  

O segundo nível coletado tem uma espessura de 19 cm, apresenta granocrescência 

ascendente, tendo uma distribuição dos grânulos de maior diâmetro mais expressiva que os 

demais extratos deste ponto de coleta, sendo assim classificado como uma cascalheira matriz 

suportada por material arenoso de cor amarela e definido como areia grossa e de assimetria 

muito positiva (figura 55).  

O terceiro nível apresenta um pacote de 140 cm de material argilo-arenoso e camadas 

de óxido de ferro em sua base, classificado como areia muito fina e de assimetria muito 

negativa. A configuração encontrada neste terceiro nível aponta para um depósito 

flúvio/lacustre, assim indicando que o nível de água, que atualmente se encontra 20 m abaixo 

deste ponto, pode ter oscilado até a altura deste nível de coleta. A discrepância granulométrica 

excessiva deste ponto, em relação aos demais desta secção vertical, principalmente à seção 

anterior, auxilia nesta interpretação (figura 56).  

O quarto nível de espessura de 94 cm apresenta estratos paralelos com coloração 

variando entre branco e amarelo, classificados como areia fina com assimetria positiva. Os 

estratos paralelos, bem como a classificação granulométrica, além da informação do nível 

anterior indicam uma possível oscilação do nível de água da lagoa do Puiu.  
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O quinto nível constitui a base de toda a seção, este apresenta um material 

areno-argiloso de cor laranja com nódulos de ferro, classificado em areia fina com 

assimetria positiva. 

 

 

Figura 55- Gráfico de distribuição granulométrica no nível anfiteatro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56-Gráfico de distribuição granulométrica no nível anfiteatro 3. 
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Figura 57- seção estratigráfica e diagramas do ponto anfiteatro. Elaborado por Galvão 2012.·. 
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O Ponto Macaco foi coletado na margem oposta do ponto anterior. Enquanto o ponto 

anfiteatro trata-se da margem esquerda do riacho do Pioré este ponto trata-se da margem 

direita do riacho do Macaco sendo a forma de relevo aqui abordada o divisor entre estes 

drenos. O material foi classificado como sendo coluvial, no topo, se sobrepondo ao flúvio-

lacustre na sua base (figura 58,59 e 60). O diferencial entre esses pontos é que o anfiteatro 

apresenta uma maior quantidade de níveis sedimentares com discrepâncias granulométricas, 

enquanto no ponto Macaco observam-se apenas dois níveis de sedimentação, sendo o 

primeiro, no topo, um pacote arenoso, classificado como areia média de assimetria 

aproximadamente simétrica. Já o segundo nível da seção é constituído por extratos laminados 

de granulometria mais fina, classificados como areia fina, e de assimetria semelhante à seção 

superior, de cor mais clara que o supracitado. Este material sobreposto a um sedimento basal 

mais argiloso, que pode ser oriundo do intemperismo da própria rocha mãe. 

 

 

Figura 58- Perfil com corte no ponto 6, Macaco 
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Figura 59- Seção estratigráfica e diagramas do ponto 6.
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Procurando caracterizar os processos geomorfológicos e a composição dos 

sedimentos das unidades aloestratigráficas em tela, foram realizadas as análises para 

a definição da granulometria e morfoscopia dos sedimentos, permitindo assim 

confeccionar, a partir da aplicação da metodologia de Folk & Ward (1957), gráficos e 

tabelas que representem a identidade deposicional das áreas coletadas.  

O primeiro aspecto que se deve levar em conta sobre a sedimentologia dos 

depósitos quaternários estudados, é que, em virtude das áreas fontes desses 

sedimentos serem em sua maioria os solos residuais e sedimentos da Formação 

Tacaratu, primordialmente arenosa, esses guardam este caráter em sua distribuição 

granulométrica, não diferindo substancialmente entre si em seus aspectos de 

distribuição textural. Esse caráter arenoso dos sedimentos estudados foi confirmado 

pelas classes modais encontradas nas análises realizadas, como demonstra a tabela 

05, na qual se observa um predomínio das classes areia fina e areia média, 

apresentando apenas uma amostra com porcentagem de silte/argila maior que as 

frações arenosas. 

 

 

Figura 60- gráfico da distribuição granulométrica da soma das amostras. Elaborado por Galvão, 2012. 

Para auxiliar na interpretação da gênese dos depósitos, a análise morfoscópica 

foi de grande valia. Esta foi utilizada para determinar o grau de arredondamento, 

esfericidade, opacidade e heterogeneidade do material. As informações obtidas 
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possibilitaram definir qualitativamente e quantitativamente os sedimentos e os 

processos deposicionais a eles associados.  

A morfoscopia apontou para amostras de maioria heterogênea quanto à forma 

dos grãos, com porcentagem acima de 63% de grãos esféricos e 53% com 

arredondamento nas arestas. Estes parâmetros apesar de se contraporem à deposição 

rápida, e com pouco retrabalhamento, típica de ambientes coluviais (Corrêa, 2001; 

Silva e Corrêa, 2009), reforçam a afirmativa supracitada sobre os sedimentos da 

Formação Tacaratu, com os quais os depósitos coluviais da área de estudo guardam a 

identidade morfológica anterior à sua redeposição (tabela 3). 
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Tabela 3-Propriedades morfoscópicas das amostras. 
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O parâmetro de estimativa de dispersão das porcentagens granulométricas, 

ainda segundo Folk e Ward (1957), para a matriz dos sedimentos analisados, indicou 

que as amostras são de sedimentos muito pouco selecionados. Este parâmetro é 

constituído através da classificação granulométrica dos depósitos sedimentares, que 

sugerem heterogeneidade, e tendem a ser pobremente selecionados. Segundo 

Camargo Filho e Bigarella (1998) esta medida indica uma variação nas condições do 

fluido transportador, esta característica processual é vinculada a ambientes semiáridos, 

onde acontecem eventos espasmódicos erosivos/deposicionais, motivados pela 

concentração e irregularidade das chuvas.  

A assimetria contribui para a compreensão sobre a natureza do fluxo condutor 

dos sedimentos. A assimetria positiva sugere fluxo unidirecional enquanto a negativa 

indica fluxo bidirecional. Quando os resultados obtidos são muito positivos, estes estão 

relacionados às fáceis areno-argilosas enquanto os valores muito negativos referem-se 

às fácies argilo-arenosas e argilo-sílicas (Silva 2007).  

As amostras apresentaram duas principais respostas na análise de simetria, 

como aponta a tabela 6, sendo 45% aproximadamente simétricas, que indica um duplo 

comportamento do fluxo transportador, ou seja, tanto um transporte que ocorre sobre 

as encostas, quanto em meio fluvial. A outra resposta encontrada foi a assimetria 

positiva, com cerca de 36% do total das amostras estudadas. Este comportamento se 

contrapõe aos resultados obtidos por Camargo Filho e Bigarella (1998) no Brasil 

meridional onde os colúvios se formam primordialmente por movimentos gravitacionais, 

mas corroboram o modelo de formação de colúvios arenosos em ambientes tropicais 

semiáridos por evacuação das fácies argilo-sílticas causadas pela erosão laminar 

(Thomas, 1998).  

As duas amostras que apresentaram discrepância quanto à assimetria, foram as 

Anfiteatro 2 e 3, onde a 2 foi classificada como muito positiva e a 3 como muito 

negativa. Estas indicações tão distintas uma da outra, e a proximidade estratigráfica 

das coletas, colaboraram para a interpretação das datações que serão apresentadas 

adiante. 

Outro parâmetro estatístico usado para melhor compreender os sedimentos 

estudados, foi a curtose, pois essa pode indicar os processos de sedimentação a partir 
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do grau de achatamento da distribuição granulométrica em comparação com a curva 

de distribuição normal, em sino. Portanto, segundo Camargo Filho e Bigarella (1998) 

esta análise reflete a dinâmica envolvida nos processos subaéreos, sendo os atributos 

platicúrticos a muito platicúrticos indicadores de movimentação mais curta dos 

sedimentos, enquanto padrões Leptocúrticos a muito leptocúrticos indicam que os 

sedimentos se deslocam por uma maior distância. As amostras estudadas mais uma 

vez corroboraram a interpretação dos sedimentos coluviais como sendo um reflexo do 

retrabalhamento da Formação Tacaratu, já que a maioria das amostras apresentaram 

um padrão Leptocúrtico na analise da curtose (tabela 04).  

 

Tabela 4- Assimetria das amotras 
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4.3. MICROMORFOLOGIA DE SOLOS 

 

Procedeu-se também neste trabalho a análise de lâminas dos sedimentos, 

visando compreender suas características micromorfológicas para tanto, utilizou-se de 

microscópio binocular com aumento em 20x ou 40x. 

Ponto 1 Prainha. 

A amostra apresenta organização da trama gefúrica com ocorrências de 

ferriargilãs com presença de cutãs e ferriargilãs sobre os microagregados, com 

porosidade baixa; com segregação de ferro e fissuras pós deposicional denotando 

processo de iluviação pós deposicional, esqueleto poliminerálico e anguloso, apresenta 

ocorrência de glébulas em estagio inicial de formação associado ao processo de 

ferruginização (figura 62). 

 

Figura 44- Lamina micromorfológica do depósito do ponto 1( Prainha ) 

Ponto dois Leque de falha. A mostra da do legue de falha é composta de 

organização funcional enáulica e pequenas áreas gefúrica, grãos suportados pelo 

plasma ocorrência discreta de película sobre os microagregados, ocorrência de 

nódulos ferralíticos de material ferralítico envolvendo grãos de quartzo; composição do 

esqueleto poliminerálico com material anguloso(figura 63). 
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Figura 45-Lamina micromorfológica do depósito do ponto 2 (leque de falha) 

O ponto 3  foram coletadas duas amostras uma acima da linha de pedra e outra 

abaixo. Observou-se na amostra superior uma microestrutura marcada ora pela 

presença de grãos com películas ou de microagregados, baixa porosidade na forma de 

vesículas, a organização funcional varia de enáulica a gefúrica intergranulares. 

presença cutãs, ferriargilãs parcialmente envolvendo o esqueleto. Em função do 

contato grão a grão observado, os cutãs podem estar associados ao processo de 

iluviação de argila. Ocorre por vezes na matriz intersticial a formação de glébulas em 

diversos estágios de desenvolvimento. O processo de ferruginização pós deposicional 

leva a formação de nódulos às vezes apresentando haloglebular (figura 64). 

 

Figura 46- Lamina micromorfológica do ponto 3, amostra superior. 



139 
 

O depósito inferior apresenta estrutura mônica de grão simples e 

empacotamento fechado, observa-se que os grãos do esqueleto são formados por 

diversos minerais incluindo nódulos (pedoreliquias). Em alguns grãos ocorre discreto 

revestimento ferrargílico indicando um discreto processo de iluviação (figura 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47-Lamina micromorfológica do ponto 3, amostra inferior 

 

Ponto 4 colúvio estrada . Amostra com organização funcional enáulica, 

empacotamento fechado observam-se pequenas glébulas, o esqueleto apresenta 

homogeneidade de minerais constituintes, ocorrendo também à presença de 

litorrelíquias. O revestimento por cutãs de ferriargilãs ocorre de forma muito discreta 

(figura 66). 
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Figura 48- Lâmina micromorfológica do ponto 4 (colúvio estrada) 

 

 

Ponto 5 - foram analisados 4 níveis  neste pacote, a saber  1 , 3, 4 e 5.  

Nível 1- a amostra apresenta organização funcional com trama enáulica ou 

gefúrica foram observados concentrações pontuais de plasma e películas ferragílicas 

indicando provável processo de iluviação. Ocorre ainda a formação de glébulas em 

halos e pápulas indicando processo de ferruginização pós-deposicional. O esqueleto é 

poliminerálico, apresentando contato grão a grão e porosidade do tipo vesicular (figura 

67). 

 

Figura 49-Lâmina micromorfológica do ponto 5, anfiteatro , nível 1 
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O nível 3 – apresenta organização funcional enáulica a gefúrica, com uma 

discreta cobertura de cutãs sobre os grãos do esqueleto. Ocorrem ainda de forma 

incipiente o aparecimento de glébulas e nódulos ferralíticos (figura 68). 

 

Figura 50- Lâmina de micromorfológica do ponto cinco, anfiteatro nível 3. 

O nível 4- Apresenta organização funcional enáulica, ocorrência de esqueleto 

poliminerálico com empacotamento uniforme, grão com revestimento de cutãs, bem 

como a presença de glébulas (figura 69). 

 

Figura 51-Lâmina de micromorfológica do ponto 5, anfiteatro nível 4 

O nível 5 – possui organização da trama gefúrica com ocorrências de ferriargilãs 

com segregação de ferro e fissuras pós deposicionais. O esqueleto é poliminerálico, 

apresenta ocorrência de glébulas em estágio inicial de formação (figura 70). 
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Figura 52-Lâmina de micromorfológica do ponto 5 , anfiteatro nível 5 

 

Ponto 6 (Macaco). Possui organização funcional enáulica com algumas poucas 

ocorrência de zonas gefúricas. O esqueleto é poliminerálico e apresenta nódulos 

ferralíticos como pedorrelíquias (figura 71). 

 

Figura 53-Lâmina de micromorfológica do ponto 6. (Macaco) 
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4.4. DATAÇÃO DOS SEDIMENTOS 

 

A respeito das datações efetuadas no Quaternário do Nordeste Continental 

Brasileiro e por nós inventariadas em tabela e no quadro a seguir podemos afirmar: de 

um total de 500 datações (figura 72) realizadas nota-se uma predominância de 

fenômenos de 25.000 AP até menos que 5.000 AP perfazendo um total de 325 

amostras. Este fato demonstra uma prevalência de fenômenos deposicionais na 

Região Nordeste, identificáveis na paisagem, relacionados aos principais eventos 

Paleoclimáticos que ocorreram desde o Último Máximo Glacial (UGM) entre 25.000 e 

19.000 AP, o evento Heinrich H1 entre 17.000 e 16.000 AP, a Reversão Fria Antártica 

entre 15.000 e 13.000 AP, o Younger Dryas entre 13.000 e 11.000AP, a transição 

Pleistoceno/Holoceno entre 11.000 e 8.000 AP e também ótimo climático do Holoceno 

até variedade de 6.000 AP. 

 

Figura 54- Distribuição de idades por período do Nordeste do Brasil. 

Tendo como base os aspectos estratigráficos e sedimentológicos apresentados, 

juntamente com as datações obtidas pelo método da LOE, foi possível elaborar 

prováveis cenários da dinâmica geomorfológica responsáveis pela formação das 
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unidades de relevo agradacional encontradas, bem como relacioná-las às variações 

climáticas que interferiram na gênese da paisagem da lagoa do Puiu. As idades 

encontradas estão agrupadas na tabela (05). 

Tabela 5-Idades de datação 

Amostras  Idades  Margem de erro 
(+/-)  

Pt. 13/01  4.100  1.000  

Pt. 13/02  9.400  3.800  

Prainha  17.500  3.800  

Leque  29.400  7.500  

Anfiteatro 2  9.500  2.600  

Macaco 1  26.200  4.100  

Estrada  17.900  2.800  

 

A partir da interrelação entre as informações obtidas por meio da aplicação de 

diversos métodos de análise, a estratégia adotada neste trabalho foi à busca de 

relações entre as amostras de diferentes distribuições geográficas e unidades 

geomorfológicas com idades semelhantes. Portanto as relações entre a sedimentação 

e a topografia de uma mesma unidade não serão enfatizadas, dando-se maior valor 

interpretativo às relações estratigráficas gerais entre os diferentes pontos de coleta, de 

forma que essas possam auxiliar na interpretação das unidades geomórficas distintas 

como um conjunto sinérgico de formas derivadas de determinados processos de 

atuação local e regional.  

Faz-se necessário também realizar uma relação entre os resultados obtidos com 

outros trabalhos de cunho paleoclimático para buscar estabelecer a magnitude dos 

eventos climáticos responsáveis por esculpir a área estudada, tentando assim entender 

se estes foram apenas eventos isolados de grande magnitude, com energia suficiente 

para desestabilizar as encostas, ou se evidenciam uma tendência climática mais 

abrangente, de espacialização regional que modificaram não só a paisagem em foco, 

como também as demais áreas analisadas pelas demais pesquisas levantadas. 

Para analisar os dados obtidos em uma escala temporal, foram plotadas as 

idades das amostras sobre a curva de variação da temperatura para o hemisfério sul 

no Pleistoceno superior/Holoceno (Petit et al, 1999)(figura 73), visando identificar se 
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estes estão sobrepostos a momentos climáticos já reconhecidos como de expressão 

geomorfológica significativa para o Nordeste do Brasil. 

 

Figura 55-Idades obtidas e plotadas no gráfico de mudanças de temperatura globais (fonte: Modificado 
de Petit et al., 1999 por Galvão 2012) 

 

Após analisar a distribuição temporal e estratigráfica das amostras foi possível 

estabelecer relações que demonstram os eventos climáticos capazes de redinamizar 

as unidades de relevo deposicional estudadas, correlacionando-os com os eventos 
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atuais. Estas relações foram separadas em 4 (quatro) eventos que serão descritos a 

seguir. 

A primeira evidência notável é a existência de pequenos agrupamentos sequenciais 

temporais das amostras, intercalados por ausência de qualquer evento deposicional. Tal 

fato possivelmente se deve ao caráter episódico dos eventos de deposição, tendo sido 

constatada, no ambiente estudado, uma sucessão de longas fases de ausência de 

deposição.  

Portanto, segundo Mutzemberg (2007), a análise sedimentológica poderá fornecer 

mais dados acerca de rupturas, do que continuidades, da dinâmica denudacional do 

ambiente semiárido do Nordeste brasileiro. Sendo assim faz-se necessário lançar mão de 

uma abordagem mais probabilista do que determinista na interpretação da gênese de 

eventos do passado. 

Almejando compreender as dimensões dos eventos responsáveis pelo 

afeiçoamento das morfologias deposicionais em foco, uma primeira análise já pode 

esclarecer que estes eventos tiveram força o bastante para desestabilizar distintas áreas 

fontes em um mesmo momento.  

O depósito do ponto Leque de falha, tendo como área fonte os sedimentos oriundos 

do intemperismo da escarpa de falha do Quiri Dalho, foi classificado como areia média, 

com assimetria aproximadamente simétrica e curtose muito leptocúrtica. Este tem muita 

semelhança com o ponto Macaco/lagoa, que apenas se diferencia do anterior pela sua 

área fonte, que está relacionada aos sedimentos do Horst de Ibimirim, bem como no 

padrão da curtose classificada como leptocúrtica.  

Estas similaridades sedimentológicas apontam para uma energia uniforme no 

espaço de ocorrência do evento formativo. As características sedimentológicas do material 

remobilizado também indicam que este evento teve força bastante para deslocar grãos de 

frações mais grossas, sugerindo então episódios de pluviosidade torrencial.  

As idades obtidas dos pontos Leque de falha (29.400 Ka; +/- 7.500) e Macaco/lagoa 

(26.200 Ka; +/- 4.100) estão inseridas no Pleistoceno superior. Almejando compreender as 

dimensões dos eventos responsáveis pela formulação das morfologias deposicionais em 

foco, uma primeira análise já pode esclarecer que estes eventos tiveram força o bastante 

para desestabilizar distintas áreas fontes em um mesmo momento.  
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Bezerra et al. (2008), estudando depósitos do Graben do Cariatá, Paraíba, 

verificaram a gênese climática destes depósitos como relacionadas a períodos estadiais de 

temperatura reduzida em até 6°C em relação ao presente, com chuvas concentradas. Esta 

concentração pluviométrica já ao princípio do último estadial parece se repetir também nas 

proximidades da lagoa do Puiu.  

Estas datas ainda vão de acordo com Barreto, 1996, Correa, 2010 Tavares, 2010 e 

Gurgel, 2012 que atesta uma maior pluviosidade para este período relacionados ao final do 

ultimo ciclo interistadial. 

Estas precipitações teriam disposição energética suficiente para transportar 

sedimentos de granulometria média, como demonstraram os estudos laboratoriais, 

posteriormente passando para um momento mais seco, que possivelmente removeria 

unicamente as frações mais finas como silte e argila, deixando então a configuração atual 

do depósito sedimentar, com mais de 85% de areia.  

As particularidades sedimentológicas, espaciais e temporais das amostras fornecem 

subsídio que permitem recuperar a operação regional dos processos geomorfológicos, pois 

os ensaios indicaram que neste momento todas as áreas fontes estavam fornecendo 

sedimentos para os níveis de base, sugerindo que naquele período os eventos 

pluviométricos eram de grande magnitude e espacialmente generalizados.  

 

4.4.1. RELAÇÃO DAS AMOSTRAS PRAINHA E ESTRADA  

 

As amostras Prainha e Estrada estão datadas em 17.500 Ka; +/- 3.800 e 17.900 Ka; 

+/- 2.800 respectivamente e assim como na relação anterior estes pontos têm áreas fontes 

distintas, porem as características granulométricas apresentam discrepância com as 

amostras Leque de falha e Macaco lagoa, abrindo outras possibilidades de interpretação 

sobre a origem desses depósitos.  

As amostras estão compreendidas no período do Ultimo Máximo Glacial (UMG), 

onde segundo pesquisas de Mutzenberg (2007) com sedimentos aprisionados em plainos 

aluviais no rio Carnaúba no Rio Grande do Norte, e Silva (2007), estudando os estratos 

sedimentares que preencheram cacimbas localizadas em Brejo da Madre de Deus, 

Pernambuco, indicaram que os eventos deposicionais estão relacionados a provavelmente 

um clima mais frio e seco com eventos sazonais de alto grau pluviométrico, ou seja, grande 

torrencialidade. Isto ainda é atestado por Stute (1995) relatando para o período a redução 
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de 6 graus na temperatura regional. Auler (2001) relata nesse período maior pluviosidade 

relacionada à ocorrência de depósitos de travertino nas cavernas no norte da Bahia. 

Sifeddine (2003) relata uma alta variação no fluxo de quartzo, causado por transporte eólico, e 

os dados sísmicos indicam camadas ricas em matéria orgânica e sílica biogênica, indicando 

que o período seco foi interrompido por uma situação de umidade no período de  21.000 a 

17.400 para o Lago Caço no Maranhão. (Ledru et. al. (2006), Melo (2008) Correa et. al. (2008), 

Silva (2010), Nogueira 2011 e Gurgel 2012) ainda relatam tais circunstâncias de clima frio e 

eventos de alta pluviosidade. 

As informações sedimentológicas das amostras, que indicaram classificação 

granulométrica em areia fina, assimetria positiva e curtose leptocúrtica, apontam para um 

possível retrabalhamento dos sedimentos anteriormente depositados. O ponto Estrada que 

apresenta um pacote único também possibilita interpretar a uniformidade dos eventos 

climáticos atuantes na área, já que nesta amostra não existe variação granulométrica, 

portanto uma oscilação na energia dos eventos formativos não parece haver ocorrido.  

Mais uma vez fica evidente a abrangência regional desses eventos atuantes na 

paisagem, fato que é reforçado pelos estudos paleoclimáticos desenvolvidos em outras 

áreas do Nordeste brasileiro que indicaram também a produção de depósitos sedimentares 

em períodos de tempo semelhantes.  

 

4.4.1. RELAÇÃO DAS AMOSTRAS LEQUE DE FALHA E PRAINHA  

 

Como já fora relatado anteriormente a importância da relação entre essas duas 

amostras residiu na necessidade de definir um correlação, ou não, entre a gênese destes 

leques aluviais e um evento singular ou tendência climática regional.  

Partindo-se da cronologia das amostras foi possível observar que as unidades 

geomorfológicas não foram formadas em um mesmo período, porém esta discrepância 

entre as idades, a saber, Leque de falha (29.400 Ka; +/- 7.500) e Prainha (17.500 Ka; +/- 

3.800) juntamente com as informações granulométricas que divergem em sua distribuição, 

sendo areia média para a amostra Leque de falha e areia fina para Prainha, indicam um 

sistema de deposição em cascata.  

O modelo de evolução de depósitos coluviais em “cascata” idealizado por Lang & 

Honscheit (1999), relata que a partir de uma área fonte fornecedora de um material na alta 
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encosta, que nesta pesquisa é a falha do Quiri Dalho, seriam originadas repetidas 

gerações de depósitos oriundos de retrabalhamentos sequenciais, podendo o resultado 

final do acúmulo ser uma série sobreposta de unidades coluviais na baixa encosta.  

Este modelo tem caráter conceitual e baseia-se apenas no sedimento de fato 

acumulado como colúvio, ignorando então os sedimentos que foram evacuados do 

sistema. A relação Prainha e Leque de falha se apresenta como um perfeito cenário para a 

aplicação deste modelo. As datas encontradas bem como as frações granulométricas 

demonstraram a ineficiência da energia do sistema erosivo em remover os sedimentos em 

um único episódio, característica comum em ambientes semiáridos devido à distribuição 

irregular das precipitações, abrindo então a possibilidade para o retrabalhamento dos 

sedimentos já depositados, que seriam alojados em um próximo nível de deposição ou 

recobrindo os colúvios formados nos eventos anteriores.  

O modelo em cascata considera que o sedimento se move como uma onda em 

direção à baixa encosta, preenchendo parcialmente as depressões naturais do terreno. 

Posteriormente este depósito seria retrabalhado e se depositaria na próxima depressão ou 

se deslocaria de acordo com a energia disponível no evento. Então a amostra Leque de 

falha, que fora depositada no UMG passou por um momento de aparente não-deposição e 

quando surgiu o próximo período de alto grau pluviométrico estes depósitos foram 

deslocados para o próximo nível de deposição, porem com características sedimentares 

diferentes da primeira deposição.  

 

4.4.2 RELAÇÃO DAS AMOSTRAS ANFIETEATRO E PT-13  

 

O ponto anfiteatro foi o ponto que apresentou alterações estratigráficas que mais 

possibilitam a interpretação de como as oscilações climáticas atuaram na paisagem e 

como essas deixaram marcas no relevo do entorno da lagoa do Puiu. Este ponto detém a 

única amostra sedimentar, Anfiteatro 3, com uma porcentagem maior de silte/argila do que 

as frações areia. Logo depois deste estrato verificou-se a amostra Anfiteatro 2 que tem 

características bastante discrepantes, pois esta é configurada por presença de cascalheira 

matriz suportada por areia, com baixa quantidade de silte/argila.  

A datação da amostra Anfiteatro 2 foi de 9.500 Ka +/- 2.100 e, juntamente com as 

disposição estratigráficas citadas acima, demonstra um momento de máxima umidade 
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durante o Holoceno inferior, esta interpretação é reforçada pelos estudos de Mutzenberg 

(2007) que também encontrou vestígios de uma súbita retomada da umidade que removeu 

os regolitos expostos sob a atuação de fortes chuvas capazes de gerar depósitos de 

cascalhos na região semiárida do Seridó no Rio Grande do Norte. Outros trabalhos citados 

por nós na unidade sobre o QNCB apresentam datas e correlação com as circunstâncias 

formadoras de tais depósitos.  

Nesta pesquisa a umidade máxima do Holoceno inferior demonstra não só a 

capacidade de criar depósitos de cascalhos (Anfiteatro 2), como também configura uma 

possível subida do nível da água na lagoa do Puiu, já que a amostra Anfiteatro 3 é um nível 

estratigráfico de depósitos flúvio/lacustres. Este momento de maior umidade também se 

apresenta na amostra Pt-13/02. A composição granulométrica, bem como a datação (9.400 

+/- 3.800) deste ponto comprovam a força e magnitude dos eventos do Holoceno inferior 

que atuaram sobre o relevo da lagoa do Puiu.  

Posteriormente a deposição do estrato do Anfiteatro 2 e Pt-13/02, ainda houve uma 

continuação de deposição até o Holoceno médio, porem com a redução gradativa da 

umidade e consequentemente da capacidade de carreamento dos fluxos, como 

demonstram as amostras Anfiteatro 1 e Pt-13/01(4.100 Ka +/- 1.000). Estas fornecem 

informações granulométricas desta diminuição da capacidade de transporte, pois há 

variação para fácies mais finas e a presença na amostra Pt-13/01 de sedimentos 

avermelhados, que indicam migração e acumulo de óxido de ferro entre os estratos que os 

antecederam, demonstrando uma possível mudança climática para momentos mais secos. 

Situação semelhante é apresentada na unidade sobre QCNB por Barreto (1996) 

Oliveira et.al.(1999) Pessenda et.al.(2004), Correa (2008) Pessenda et.al.(2010) e Gurgel 

(2012). 

Neste momento mais seco pôde-se arquitetar então a baixa no nível do lençol da 

água da lagoa do Puiu, como também se deu o entalhe dos sedimentos pela drenagem ou 

desmoronamentos, ocasionados pela característica das concentrações pluviométricas dos 

ambientes semiáridos como já é conhecido.  

Apesar das datas estarem inseridas no máximo de umidade do Holoceno inferior, e 

continuar posteriormente por momentos ainda úmidos até o Holoceno médio, mas 

perdendo gradualmente umidade, pode ser postulado que há um certo controle tectônico 

nos alvéolos que circundam a lagoa, pois o abandono dos sedimentos flúvio/lacustres 
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depositados e sua exumação podem ser relacionados ao fato que o nível de base esteja 

sendo rebaixado por um alçamento geral da área.  

Faz-se necessário enfatizar que a configuração atual do relevo está não só 

relacionada à oscilação climática durante todo o Holoceno, mas também à atuação do 

clima hodierno, pois a rapidez dos processos erosivos que reafeiçoaram as formas 

deposicionais puderam encobrir marcas que viessem fornecer informações bastante 

importantes para a interpretação da evolução e dinâmica desta paisagem. 

 

4.5. COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

 

A compartimentação geomorfológica observada no mapa da figura 56 teve seu enfoque 

sobre a identificação dos principais modelados, associando-os aos seus componentes 

morfogenéticos, morfoestruturais e à componente morfoestratigráfica. As unidades 

geomorfológicas identificadas foram: 

Escarpa de recuo de falha- estes compartimentos são observados na área do graben 

do Puiu mais especificamente associados as linha de falha do Quiriri DAlho e da Falha 

da Serra de Jerusalém. Apresentam alta declividade em escarpas rochosas, de 

retilíneas a festonadas, com degraus estruturais relacionados à dissecação diferencial 

das camadas rochosas; 

Escarpa de recuo erosivo - esta unidade ocorre no entorno do relevos residuais 

devido à atuação da erosão sobre as bordas destas formas de relevo, apresenta alta 

declividade, e estrutura-se em afloramentos rochosos; 

Meseta com cimeira estrutural- esta unidade está relacionada à escarpa de recuo 

erosivo, estabelecendo-se como relevo residual, sendo encontrada na área de 

cabeceira destacando-se como remanescente das superfícies de cimeiras. 

Morro testemunho ou pináculo - estas formas de relevo ocorrem principalmente em 

terrenos das Formações Tacaratu e São Sebastião como remanescente erosivos do 

reverso do planalto. Estes são encontrados em áreas de patamares dissecados ou 

então vinculados à atuação da tectônica formando pequenos alinhamentos de cristas.  
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Patamar estrutural dissecado por erosão areolar e drenagem- são rampas 

exumadas que se prolongam das áreas atacadas pela erosão linear, nos patamares 

inumados, em direção ao canal fluvial, constituindo-se em áreas de evacuação de 

sedimentos. Apresentam solos rasos ou mesmo exposição das camadas de rochas 

sedimentares. Nestas superfícies observam-se coberturas de pavimentos detríticos de 

seixos de quartzo. Estes patamares se estabelecem como glacis dissecados pela 

drenagem que demanda o Rio Moxotó e, estão localizados no reverso da falha do 

Quiriri D´Alho, chegando a alcançar a alta bacia por meio da erosão remontante que 

avança pelos vales dos principais canais até alcançar suas cabeceiras.  

Patamar estrutural recoberto com colúvios – trata-se de rampas que ocorrem como 

topos de baixas declividades, inclinados em direção NW, e recobertos por materiais 

alúvio-coluvionares arenosos, bem drenados e inumando principalmente sedimentos da 

Formação Tacaratu. É possível observar essa cobertura nas frentes de dissecação 

erosiva nas quais afloram em conjunto com as litologias mais resistentes. 

Pedimento dissecado por erosão areolar e drenagem - são áreas moderadamente 

planas, constituindo setores de evacuação de sedimentos, ocorrem com cobertura de 

solos areno-argilosos sobre os quais se formam um pavimento detrítico por remoção 

das fácies mais finas mediante a atuação da erosão laminar. Essa unidade 

morfoescultural, ocorre em um setor no noroeste da bacia onde afloram litologias 

cristalinas. 

Plaino aluvial- Esta unidade corresponde às áreas baixas e planas que ocorrem ao 

longo dos vales e as formas resultantes da deposição. São formas alongadas onde 

predominam o escoamento superficial canalizado e o entrincheiramento da drenagem. 

Esta unidade é balizada pelas encostas, pedimentos detríticos e possivelmente por 

níveis de deposição flúvio/lacustres abandonados. Ocorrem alguns bolsões 

sedimentares aluviais relacionados às áreas de retenção pelo estreitamento dos vales 

com o acumulo de sedimentos ocorrendo à montante destes pontos. 

Remanescente erosivo de patamar estrutural dissecado. Estas áreas ocorrem nas 

localidades de patamares dissecados, apresentando topos planos com as mesmas 
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coberturas arenosas elúvio-coluviais e resultando em “morros testemunhos” atacados 

pela erosão linear. 

Tálus coluvial - Esta unidade ocorre principalmente nas frentes de relevos mais 

vigorosos e escarpados estabelecendo relevos lobados a suaves com uma 

profundidade significativa em relação às outras coberturas que ocorrem na área, por 

este motivo muitas dessas áreas são usadas pelas atividades agrícolas, principalmente 

aqueles próximos aos canais de drenagem. 

 

Topo de cimeira estrutural - esta unidade ocorre nas áreas lindeiras da bacia com 

topos planos recobertos por Latossolos, indicando tratarem-se de áreas com grande 

estabilidade pedológica e influenciadas pela ocorrência de climas mais úmido 

decorrentes da orografia e posição altimétrica mais elevada. 
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Figura 56- Mapa de unidades geomorfológicas da bacia do Riacho Pioré. 
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5. CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. RELAÇOES MORFOTECTÔNICAS 

 

 A análise das relações morfométricas do relevo, das bacias 

hidrográficas dos fotolineamentos, seus respectivos mapeamento e quantificação 

permitiram aventar uma compartimentação morfotectônica para a área de estudo 

(figura 57). 

O fator chave que estabeleceu os liames entre o relevo e os limites das 

unidades morfotectonicas foi definido com base na interação entre as principais 

unidades litológicas, estruturas geológicas lineares (falhas determinadas, inferidas e 

fraturas) e os diversos perfis topográficos traçados para área, ora transversalmente 

ora longitudinalmente em relação às direções predominantes de escarpamentos. 

Tal procedimento permitiu identificar algumas respostas geomórficas 

nitidamente subordinadas as deformações tectônicas e rupturas entre blocos 

decorrentes das mesmas. 

A Area em linhas gerais apresenta um forte basculamento com caimento para 

noroeste estando às áreas mais elevadas situadas ao longo de sua margem leste-

sudeste. 

Esta configuração regional se coaduna com a ação do efeito flexural do 

planalto cristalino da Borborema a leste atuando sincronicamente sobre os 

capeamentos a paleomesozóicos da Bacia do Jatobá, assim atribuindo-a 

configuração geral em planalto de blocos falhados em uma sucessão de estruturas 

homoclinais. 

Sobre este quadro regional relativamente simplificado sobrevém a atuação de 

esforços deformacionais regidos, sobretudo pela reativação de zonas de 

cisalhamento de direção sudeste nordeste, vinculados a Falha de Ibimirim e 



156 
 

estruturas paralelas a esta, que ao se pronunciarem por sobre o pacote de 

sedimentos compartimentam-no em blocos de atitudes e relações variadas entre si. 

Tais blocos se configuram como uma sequência de patamares, cada vez 

mais rebaixados de nordeste para sudoeste. Entretanto, a configuração geral não se 

da sobre a forma de meros patamares escalonados, mas antes como uma 

sequência de altos e baixos estruturais que em função dos deslocamentos verticais 

relativos entre os blocos acabam por definir estruturas em Horst, graben e 

hemigraben. 

A ação recorrente da tectônica vertical serviu para definir notáveis linhas de 

escarpas entre certos blocos, sobretudo entre o Horst de da falha de Jerusalém e o 

graben do Catimbau a leste entre o graben do Catimbau e o hemigrabem da Ponta 

da Várzea e, com especial interesse para este trabalho entre o graben do Puiu e o 

Horst do Quiri Dalho. 

A correlação dos dados morfométricos e das informações obtidas sobre a 

tectônica da área permitiu a elaboração do mapa morfotectônico da área (figura 75). 

Um reflexo visível dessa deformação dá-se principalmente sobre a 

hierarquização e subordinação das linhas de drenagem a estrutura.  

Entre o Horst de Jerusalém e o graben do Puiu a alternância discreta de 

blocos basculados para noroeste, no entanto sem grandes rupturas transversais 

continuas define um padrão grosseiramente consequente de drenagem. Sobre o 

qual esboçam-se cabeceiras subsequentes ao longo dos trechos mais escarpados 

que delimitam o contato entre os blocos, atestando tanto a juventude relativa do 

soerguimento quanto a ineficácia da rede de drenagem em estabelecer canais 

subsequentes bem definidos sobre os contatos entre blocos. Esta tendência, no 

entanto se configura plenamente na depressão estreita e alongada para nordeste 

definida pelo graben do Puiu onde a subordinação da drenagem paralela à encosta 

do Horst do Quiri Dalho passa a ser notável. Outro aspecto notado nessa área são 

as drenagem obseqüentes que drenam a escarpa do Quiri Dalho em direção ao 

trecho subsequente do Pioré  
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Figura 57- Mapa de Compartimentos Morfotectônicos da Bacia do Riacho do Pioré.
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Debruçando-nos com mais detalhe sobre esta unidade percebemos que apesar do 

eixo do graben do Puiu estar acerca de 150 metros abaixo da escarpa que lhe é adjacente 

a noroeste, e que define o limite oriental do Horst do Quiri Dalho como bloco homoclinal 

de front esterno, as cabeceiras e entalhes de drenagem obsequentes que vertem para o 

eixo do graben subjacente são incipientes ou mesmo inexistentes, restando a linha de 

escarpa notavelmente retilínea com alguns poucos recessos côncavos, sobre os quais 

depositam-se sequências delgadas de aventais coluviais, originários da remobilização do 

manto arenoso de intemperismo da formação Tacaratu advinda a cimeira do horst. A 

datação desses sedimentos resultou em idades não mais antigas que o Ultimo Máximo 

Glacial com sucessivas remobilizações dos mesmos até o Holoceno médio. 

Do ponto de vista da tectônica a geometria da encosta e a idade pleistocênica 

tardia dos únicos depósitos que lhe baseiam sugerem um quadro de inúmeras reativações 

recentes da frente deste bloco, fato confirmando pela ausência de sedimentos mais 

antigos e pela provável ineficácia do clima em retirar tais cunhas sedimentares mais 

antigas caso o mesmo ai existissem. 

O cruzamento dos dados morfotectônicos com aqueles da datação absoluta dos 

sedimentos e sua caracterização sedimentológica e morfoestratrigráfica permitem 

confirmar uma tendência para o Nordeste Semiárido do Brasil sobre as condições 

estruturais de reativação do relevo neocenozóica da província Borborema na qual uma 

operação sinérgica entre soerguimento, formação de loci deposicionais, retirada de débeis 

mantos de intemperismo e estocagem dos mesmos como sedimentos de encosta, numa 

sequência em cascata, por vezes, incompleta até os níveis de base locais parece ser o 

modelo predominante assim como assinala Gurgel et al 2013 para o Maciço do Pereiro no 

Rio Grande do Norte. 

O provável rebaixamento vigoroso e recente do nível de base do graben do Puiu 

proporcionou para área uma sedimentação extensiva tanto de encostas como fluvial. Em 

algum estágio do pleistoceno superior o barramento latera dos riachos do Pioré e do 

Macaco, possivelmente em decorrência dos extensivos coluvionamentos provenientes das 
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encostas do Horst do Quiri Dalho devem haver gerado um impedimento parcial  da 

drenagem. O que se verifica com a formação das lagoas do puiu e mãe preta. Estes 

sedimentos acumulados nesta área permitem-nos identifica-la como uma bacia de 

sedimentação cenozóica.  

A ocorrência dos coluvionamento que provocaram o barramento das drenagens 

levando a formação da lagoa do Puiu parece estar subordinado a um basculamento mais 

acentuado do Horst do Quiri Dalho que por sua vez, pode ter levado à captura do Riacho 

do Pioré que anteriormente seguia para sudoestes no que hoje é um vale seco. 

 

5.2. EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA LAGOA DO PUIU. 

‘ 

A partir dos dados sedimentares e cronológicos acima apresentados e 

acrescentando ainda as relações de campo entre os sedimentos flúvio-lacustres que 

margeiam a lagoa do Puiu e sua dimensão atual, é possível aventar a hipótese da 

existência de uma lagoa com lamina da agua muito mais extensa do que a 

contemporânea, para qual a ultima idade de referencia encontrada por datação por LOE 

no topo da sequência sedimentar flúvio lacustre resultaram na idade de 9500 anos mais 

ou menos 2.600, sugestiva de uma situação de expansão máxima da lamina d’água 

durante a transição Pleistoceno Holoceno. Tal idade aponta para uma fase 

generalisticamente mais úmida no Semiárido Nordestino, como atestado nos vários outros 

trabalhos da revisão sobre o Quaternário Continental do Nordeste Brasileiro.  

Utilizando-se como referencia para o máximo de expansão da lagoa a superfície 

ora emersa do topo dos sedimentos flúvio-lacustres ao redor do corpo hídrico 

contemporâneo constatou-se um aumento de sua área da ordem de 13 vezes durante a 

transição Pleistoceno/Holoceno. Atualmente a área da lagoa é de 0, 63 km² enquanto que 

a área estimada com base no topo da sequencia dos sedimentos flúvio-lacustres 

atualmente em processo de dissecação pela erosão linear era de 8,0 km² como pode ser 

observado na figura 58 a seguir. 
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Figura 58- Mapa de evidencias da paleolagoa do Puiu e depósitos associados. 

5.3. RELAÇOES ENTRE OS DEPÓSITOS QUATERNÁRIOS E A 

MOCROMORFOLOGIA  

 Pelos aspectos observados na análise micromorfológica fica evidente que o 

processo de amadurecimento pedológico que ocorreu nos pacotes analisados pelas 

micromorfologia relacionadas a processos de iluviação em vários estágios. No entanto 

damos maior destaque aos depósitos de idade mais antigas que apresentam microformas 

bem desenvolvidas de uma evolução pedológica mais expressiva, indo de encontro ao 

dados apresentados pela datação. 

Neste sentido a análise micromorfológica corrobora para a verificação do processo 

de datação pela evolução pedológica encontradas nos depósitos da área. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As proposições que nortearam este trabalho era o de compreender a 

morfotectônica e a morfoestratigrafia da área de estudo. 

 A assertiva da compreensão morfotectônica se balizou na obtenção de 

informações morfométricas que fossem de encontro aos já evidentes blocos tectônicos e 

as estruturas evidenciadas em outros trabalhos As técnicas de morfometria utilizadas 

podem ser, em sua maioria expressas espacialmente e as anomalias positivas ou 

negativas, tratadas como evidencias uma maior ou menor atuação da estrutura e das 

tectônicas sobre os terrenos da bacia. O mapa de Isobase uma modelagem que evidencia 

os blocos estruturadores do relevo, permiti a supressão das interferências dos modelados 

hodiernos ficando evidentes os componentes morfoestruturais/tectônicos da área, em uma 

estrutura em blocos escalonados com altimetria crescente no sentido oeste-leste O Índice 

de Concentração Rugosidade permitiu agrupar as formas de relevo que apresentam o 

mesmo padrão de declividade favorecendo a discriminação dos compartimentos de relevo 

de topos planos e escarpas íngremes. O mapa de rugosidade do relevo foi uma 

ferramenta importante no intuito de destacar as principais morfologias associados à 

tectônica, sobretudo relacionadas aos mais importantes escarpamentos, que muitas 

vezes, balizam os compartimentos morfotectônicos. O gradiente hidráulico permitiu 

individualizar os compartimentos tectônicos através da drenagem que se instalam nestes, 

da mesma forma que a rugosidade, quando este apresentou valores altos de índice, isto 

foi indicativo de áreas com diferenças topográficas significativas, associadas a situações 

de deslocamentos tectônicos. Dessa forma a distribuição espacial dos seus valores 

possibilitou identificar uma compartimentação nos setores falhados da área. A densidade 

drenagem permitiu observar o comportamento da drenagem referente a interação entre o 

clima,  a rocha e a tectônica, nos quais os valores altos relacionam-se as ocorrência dos 

principais trends da área, o que denota uma retomada erosiva e uma ampliação da rede 

hídrica  a medida que estes lineamentos passam por reativações. Os mapas de densidade 

de concentração de fotolineamentos e densidades de fraturas possibilitou observar 

estruturas associadas aos principais trends tectônicos e a inferir novos limites 

morfotectônicos para área. Baseado nos conjuntos de lineamentos obtidos nessas 
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metodologias foi possível também identificar a direção das principais linhas tectono-

estruturais pela elaboração de diagramas de rosetas. Os índices de relação declividade 

extensão (RDE) e os perfis longitudinais também foram uteis para a delimitação dos 

blocos tectônicos da área. Os altos valores de RDE associados às adaptações tectono-

estruturais, as quebras de direção nos perfis longitudinais e comportamento anômalo 

positivo dos valores de RDE , permitiram  discriminar os limites de alguns dos blocos 

morfotectônicos. E os comportamentos anômalos negativos a estabilidade no interior 

desses compartimentos. Na distribuição dos padrões de drenagem ficou evidente a sua 

relação com as litologias e os controles tectônicos da área, seus compartimentos de 

padrões possuem limites muito semelhantes aos compartimentos morfotectônicos e a 

distribuição das camadas sedimentares.  

Com os resultados positivos gerados pelos parâmetros acima e relacionando-os 

aos trabalhos tectônico-geológicos já estabelecidos para área, permitiu identificar um 

sistema morfotectônico relacionado aos processos distencionais do rifte onde a bacia se 

instala e os soerguimentos cenozoicos do planalto da Borborema, ou seja, mudanças no 

embasamento sob as camadas da bacia teriam causado tais compartimentações. 

Evidenciado pelo conjunto morfoestrutural de altos e baixos escalonados formados de 

grabens, Horst e hemigrabens. 

Pôde-se considerar pelo exposto acima, a validade dos parâmetros morfométricos 

num enfoque analítico sistêmico, validando que tal enfoque foi útil em discriminar a 

atuação da tectônica e da compartimentação do relevo exercida por esta.  

O graben do Puiu morfoestrutura das mais evidentes, no que concerne a 

morfotectônica na área. Apresentou-se como um importante compartimento referente ao 

registro de evidências relacionadas à morfoestratigrafia da área. Os relevos observados 

no seu interior encontram-se subordinados aos limites morfotectônicos deste 

compartimento. O graben tornou-se um nível de base local, que guardou as histórias 

evolutivas, quando possível, das drenagens que fluem para o seu interior. Outro momento 

na evolução geomorfológica da deste, trata da formação de extensos aventais coluviais no 

sopé de suas escarpas. O estudo destes materiais permitiu visualizar sua evolução em 

cascata. Na qual, quatro gerações de colúvios são encontradas relacionadas ao mesmo 
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escarpamento, em posições topográficas semelhantes e distribuídos em 

aproximadamente um quilômetro. Apresentando uma variação de 25.000 anos entre o 

mais jovem e o mais antigo.  

Outra evidencia da atuação dinâmica quaternária na área trata dos depósitos 

relacionados na margem direita da lagoa associando dinâmica de encosta com a dinâmica 

flúvio–lacustre que permitiu visualizar a interdigitação de dinâmicas diferentes na 

formação do relevo local. Bem como, aventar hipóteses sobre as flutuações no nível 

lacustre durante o Quaternário.  

Os depósitos encontrados na margem direita, também apresentaram variações 

significativas quando comparados ou agrupados aos dados da margem esquerda da 

lagoa. Ficou evidente a partir das correlações feitas, entre as datas apresentadas neste 

trabalho e aquelas expressas na literatura corrente sobre o tema, que eventos 

significativos de reumidificação ou esporádicos de maior magnitude atuaram durante o 

UGM, a Yonger Dryas, a transição Pleistoceno Holoceno e o ótimo climático do Holoceno 

na área formando esses depósitos, bem como em toda Região Nordeste demonstrado 

pelo grande número de trabalhos deste mesmo cunho, que apresentaram evidencias 

semelhantes. 

Neste sentido a relação entre a compartimentação morfotectônica da área e os 

estudos do seu relevo quaternários permitiu relacionar a importância da 

compartimentação morfotectônica da região, como sendo útil no estabelecimento de áreas 

deprimidas, como o graben do Puiu, que tornam-se unidades de estocagem da 

sedimentação quaternária, permitindo desta maneira, contar a historia evolutiva no seu 

interior. 

A partir dos elementos expostos acima fica evidente a importância dos de se 

compreender a situação morfotectônica como balizadora, mesmo que regionalmente, de 

eventos relacionados à dinâmica geomorfológica do Quaternário. 

Faz se necessário discutir ainda algumas considerações sobre a necessidade de 

futuros trabalhos para compreender a flutuações que ocorreram nos ambientes lacustres 

do graben Puiu, devido aos extensos pacotes sedimentares relacionados a este. E outro 
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ponto trata da verificação da metodologia de analise morfotectônica aplicada nesta 

pesquisa para outras áreas, validando assim sua eficácia na compartimentação 

morfotectônica.  
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