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RESUMO 

 

 

A compreensão dos processos formativos assume um papel fundamental para explicar 

detalhadamente os elementos causadores de rupturas no equilíbrio das condições ambientais 

e, consequentemente, desencadeadores dos episódios de maior atividade geomórfica nas 

encostas. No decorrer do tempo geológico as formas de relevo são esculpidas, elaboradas e 

reafeiçoadas pela dinâmica superficial, cujos registros guardados nos modelados de agradação 

são capazes de elucidar como as diferentes paisagens evoluíram e quais processos atuaram. 

Nesta perspectiva, a pesquisa teve como objetivo compreender a gênese e evolução da 

paisagem geomorfológica no decorrer do Quaternário Tardio, no contexto das superfícies 

deposicionais sobre um setor do entorno do Planalto Sedimentar do Araripe, nos municípios 

de Crato e Barbalha/CE. Com base na abordagem morfoestratigráfica, amostras foram 

coletadas para as análises sedimentológicas, micromorfológicas, difração de raios-X das 

argilas e datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). O cruzamento das 

informações mostraram que registros de deposição estão estocados na paisagem pelos menos 

desde os últimos 75.000 anos. Contudo, dois intervalos marcam situações de maior atividade 

morfogenética nas encostas: 1- De 40.000 a 30.000 anos AP, período em que ocorreu uma 

ampla formação de depósitos por fluxos de detritos de baixa viscosidade e não canalizados, 

frutos da remobilização maciça dos depósitos de tálus em resposta a possíveis eventos 

pluviométricos de alta energia e baixa recorrência sobre uma superfície exposta; 2 - De 30000 

a 18000 AP, sucessivos fluxos de lama generalizados pela paisagem recobriram a superfície 

dos fluxos de detritos anteriores. Estes sinalizam a continuidade dos processos 

morfogenéticos na esculturação das encostas e no recuo da cimeira estrutural do planalto 

sedimentar, submetidas aos eventos de chuvas torrenciais comuns ao Nordeste continental, 

resultantes da instabilidade climática associada ao Último Máximo Glacial com clima mais 

frio e seco. Para finalizar é fundamental destacar que os dados encontrados além de 

fornecerem algumas respostas importantes sobre a evolução geomorfológica da área, também 

trouxeram novas questões cujos limites das técnicas e objetivos da tese não permitiram 

responder, gerando, consequentemente, a necessidade de trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Chapada do Araripe; Quaternário Superior; Reconstrução paleoambiental; 

Morfoestratigrafia.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The comprehension of te formed processes takes a solid role to detailed explain the elements 

that cause ruptures in the equilibrium of environmental conditions and, also responsible for 

the episodes of major geomorphic activity on the slopes. During geological time, the 

landforms are carven, prepared and reshaped by the superficial dynamic, whose records rely 

on the agradational shaped forms and are capable of elucidate how the different landscapes 

evolved and which processes had acted in the shaping of the landforms. In this perspective, 

this research aimed understand the genesis and evolution of the geomorphological landscape 

during the Late Quaternary, in the contexto of depositional surfacesover the Arariper 

Sedimentary Plateau, in the municipality of Crato and Barbalha/CE. Based on the 

morphostratigraphic approach, samples were collected for the sedimentological, 

micromorphological, x-ray diffraction of the clay and optically stimulated luminescense 

(OSL). The crossing data showed that deposition are stocked on the landscape for at least 

since the last 75ka. However, two intervals mark situations of major morphogenetic activiy on 

the slopes: 1- from 40ka to 30ka BP, time which occured a wide formation of debrisflow 

deposits of low viscosity and not channeled, derived from the massif remobilization of talus 

deposits in response to possible pluviometric events of high energy and low reccurence over 

na exposed surface; 2- from 30ka to 18ka BP, successives mudflows spread widely through 

the landscape, overlay the anterior debrisflows deposits. Those intervals indicates the 

continuity of morphogenetics processes in the sculptures of slopes and the retreat of the 

structural summit at the sedimentar Plateau, submitted to the events of torrential rain in the 

Northeast, as a result of a climatic instability associated to the Last Glacial Maximum (LGM) 

with a more cold and dry condition. To finish its fundamental highlight that the finding data 

provided some important answers about the geomorphological evolution of this particular 

área, also brought new questions whose limits of the technics and objetives of this thesis did 

not allowed to answer, thereby generating, the necessity of future studies. 

 

 

Key-words: Araripe Plateau; Late Quaternary; Paleoenvironmental reconstrction; 

Morphostratigraphic.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A análise das feições geomórficas e dos processos responsáveis pela sua evolução são 

fundamentais para a compreensão da configuração atual da paisagem que, em última análise, 

se apresenta também como o saldo das transformações pretéritas. No decorrer do tempo 

geológico as formas de relevo são esculpidas, elaboradas e reafeiçoadas pela dinâmica 

superficial, cujos registros guardados nos modelados de agradação são capazes de elucidar 

como as diferentes paisagens evoluíram e quais processos atuaram. 

Embora distribuídos irregularmente e de forma espacialmente descontínua, os 

sedimentos inconsolidados remobilizados ao longo das encostas até a base, ou mesmo até o 

contato com os sedimentos aluviais, são elementos que se destacam na geomorfologia das 

paisagens tropicais. Assim, os depósitos coluviais são compostos por uma sucessão de 

camadas que apresenta características próprias dos processos geradores, tanto do transporte 

quanto da forma assumida em superfície (MOURA e SILVA, 2006).  

Desta forma, a dinâmica responsável pela produção de sedimento, remobilização e 

deposição exibe estreita relação com as mudanças e/ou flutuações das condições climáticas 

ocorridas no decorrer do Quaternário e que provocaram modificações geomórficas nas 

diferentes paisagens da superfície terrestre. Estudar essa dinâmica a partir dos depósitos 

coluviais constitui uma ferramenta poderosa no que concerne a reconstrução da evolução da 

paisagem, a extensão temporal dos processos, seus registros e respostas.  

Com base nesta perspectiva, a pesquisa que resultou na construção deste trabalho teve 

como foco a gênese e evolução da paisagem geomorfológica no decorrer do Quaternário 

Tardio, no contexto das superfícies deposicionais sobre um setor do entorno do Planalto 

Sedimentar do Araripe, nos municípios de Crato e Barbalha/CE (FIGURA 01). Sendo este o 

foco central, tornou-se necessário o conhecimento acerca dos processos e mecanismos 

responsáveis pela evolução da paisagem, com ênfase nos registros coluviais, os quais são 

essenciais para a reconstrução das condições paleoambientais e análise da configuração atual 

da paisagem, sobretudo sob condições ambientais tropicais.  

Com este fim, o trabalho encontra-se estruturado em três questões fundamentais:  

a - que processos foram responsáveis pela evolução dos depósitos coluviais na porção 

subúmida dos rebordos E-NE do Planalto Sedimentar do Araripe, e em que condições 

paleoambientais tais processos foram desencadeados?;  

b - diante da produção de sedimentos, existe um controle climático regional, temporalmente 

condicionado, sobre a deposição, ou apenas a participação de eventos locais aleatórios ? 
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c - a sedimentação encontrada é crono-correlata com a de outros depósitos de encostas 

encontrados nos setores contíguos ao Planalto da Borborema? Qual o limite temporal superior 

da sedimentação de encosta nestes setores? 

Figura 01 - Mapa de localização da área de estudo 

 

 

A fim de elucidar as questões-problemas acima apontadas, a compreensão dos 

processos formativos assume um papel fundamental para explicar detalhadamente os 

elementos causadores de rupturas no equilíbrio das condições ambientais e, 

consequentemente, desencadeadores dos episódios de maior atividade geomórfica nas 

encostas. Tais questões apoiam-se na premissa de que a forma de ocorrência dos depósitos 

coluviais na área de estudo diferencia-se quanto à espessura e extensão dos demais 

sedimentos de encosta encontrados no Nordeste semiárido, sobretudo quando sobre estrutura 

rochosa cristalina, denunciando a forte influência do substrato geológico da bacia sedimentar 

do Araripe, cuja remobilização de depósitos silici-clásticos e carbonáticos pré-intemperizado 

resulta em espessos depósitos coluviais, com morfologia atual sugerindo um padrão de 

inversão de relevo, possivelmente de gênese climática.  
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Não obstante, de que em linhas gerais os processos responsáveis pela disponibilização 

de sedimentos para a formação dos depósitos coluviais foram semelhantes aos ocorridos no 

entorno do Planalto da Borborema. Isto é, acredita-se que as evidências geomorfológicas 

encontradas na área documentam mudanças/flutuações das condições climáticas ocorridas do 

Pleistoceno Superior ao Holoceno, destacando-se os eventos de maior energia e de baixa 

recorrência, cujas repercussões sobre o modelado das encostas podem ter extrapolado o 

Holoceno Inferior. 

  

1.1 Problemática/justificativa 

 

A pretensão de trabalhar com essa temática surgiu em decorrência de dois fatores: 1 - 

carência de estudos voltados para a gênese e evolução geomorfológica do Planalto Sedimentar 

do Araripe no decorrer do Quaternário. Apesar de haver muitos estudos direcionados à 

geologia, paleontologia e paleoclimatologia do Cretáceo da bacia homônima, as pesquisas 

sobre os processos e feições deposicionais ligadas ao Quaternário e à gênese do relevo 

regional são ainda inexistentes e/ou bastante incipientes. 2 - Por ser um brejo de altitude em 

pleno sertão nordestino, contém, no âmago dos depósitos que estruturam a superfície da 

paisagem, informações importantes que podem colaborar com o processo investigativo e 

explicativo da história geomórfica e paleoclimática do Nordeste brasileiro. Embora sendo 

importantes, muitos desses depósitos estão sendo removidos da paisagem, não por processos 

naturais, mas pelo vigoroso avanço do uso do solo para atender os mais diversos interesses da 

sociedade. A consequência direta disso é a perda sucessiva dos registros dos eventos 

morfogenéticos ocorridos ao longo do Quaternário. Diante disso, cresce a necessidade de 

estudos que tratem dessa temática na área. 

Por conseguinte, o reconhecimento e compreensão dos processos responsáveis pela 

elaboração dessas feições, assim como sua importância na perspectiva do Quaternário do 

Nordeste brasileiro, período este marcado por mudanças e flutuações climáticas de caráter 

regional e recorrente, cujas repercussões vinculam-se diretamente à organização dos sistemas 

morfogênicos da paisagem, configuram-se em informações primordiais para a proposição de 

modelos futuros que deem conta da dinâmica ambiental da área. 

Desse modo, se a história evolutiva ao longo do Cretáceo é essencial para o 

entendimento das organizações morfoestruturais da região em mega-escala, o conhecimento 

dos eventos de maior atividade geomórfica nas encostas é imprescindível para entender como 

os sistemas ambientais estão organizados ou se organizam ao longo do Quaternário tardio 
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nessa área, mormente se aceitar como premissa que sua distribuição espacial depende em 

grande escala do desenvolvimento das unidades do modelado que lhe servem de suporte 

dinâmico. Essa abordagem, por seu turno, pode ainda auxiliar nos trabalhos de ciências 

ambientais e geografia aplicada cujo objetivo sejam o zoneamento e planejamento ambiental 

com base em uma estrutura física espacialmente definida. 

Como afirma Moura (1998), a caracterização e mapeamento dos depósitos 

Quaternários podem orientar a exploração racional dos recursos naturais, a expansão urbana 

(através da ocupação ordenada das encostas, considerando as áreas de riscos e aquelas sujeitas 

a inundações), a instalação de obras de engenharia e a reavaliação das práticas de manejo de 

uso dos solos, bem como a determinação de áreas potenciais para fins agropecuários. 

Ademais, espera-se que esse estudo sirva de incentivo a pesquisas posteriores que 

tratem da evolução e reconstrução paleoambiental dos modelados agradacionais, uma vez que 

a área estudada representa uma pequena parcela da complexa dinâmica morfogenética da 

bacia sedimentar do Araripe e do core semiárido do Nordeste do Brasil. 

 

1.2 Objetivos 

 

Na tentativa de responder às questões levantadas estabeleceu-se como objetivo 

principal compreender, por meio dos depósitos de encostas, a gênese e evolução 

geomorfológica de um setor a E-NE do Planalto Sedimentar do Araripe no Quaternário 

Superior, e suas implicações na configuração atual da paisagem.  

Conforme o objetivo condutor da pesquisa, alguns objetivos específicos foram 

definidos visando o encadeamento sistemático da obtenção de informações e construção de 

conhecimento necessários ao tratamento do objeto de estudo. Assim sendo, seguem os 

objetivos específicos: 

 mapear os depósitos coluviais encontrados na área de estudo e caracterizar as 

condições ambientais em que se encontram; 

 identificar por meio das seções verticais em campo e análise de materiais em 

laboratório, as características intrínsecas de cada tipo de depósito de encosta, buscando 

recompor as condições ambientais de sua formação; 

 estabelecer conexões, empiricamente sustentadas, entre a produção de sedimento de 

encostas e a evolução das formas encontradas no rebordo do Planalto Sedimentar do Araripe 

para que se possa entender a gênese e evolução de suas formas; 
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 correlacionar os dados cronológicos dos depósitos de encosta encontrados na porção 

subúmida do Planalto Sedimentar do Araripe com os dados disponíveis para o contexto do 

Planalto da Borborema, adjacente ao primeiro. Com isso, verificar se os eventos geradores de 

máxima atividade nas encostas foram os mesmos regionalmente e se o controle da máxima 

sedimentação nas encostas do Araripe é limitado à condição de pré-intemperização do 

material parental. 
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2 - ASPECTOS GEOAMBIENTAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 - Contexto climático  

 

Normalmente a região Nordeste do Brasil apresenta um quadro climático caracterizado 

por uma estação chuvosa, temporalmente curta e irregular, e uma seca, de pouco a muito 

prolongada. A porção norte e central do Nordeste (60% segundo SANTOS et al., 2010), está 

sob o domínio semiárido, submetida às anomalias pluviométricas e um déficit no balanço 

hídrico que influência diretamente na paisagem e organização territorial. Conforme Mendonça 

e Danni-Oliveira (2007), no sertão nordestino os valores médios anuais de precipitação estão 

entre 1200 mm e menos de 125 mm, com médias máximas anuais de temperaturas que podem 

variar de 26ºC a valores superiores a 32ºC. 

Apesar do quadro climático ser marcado por temperaturas elevadas com pequenas 

variações ao longo do ano, o que torna de fato o clima do Nordeste bastante complexo é a 

grande oscilação da taxa e distribuição pluviométrica no tempo e no espaço (NIMER, 1989). 

Tal complexidade é decorrente, sobretudo, de sua posição geográfica em relação aos diversos 

sistemas de circulação atmosférica associada a outros fatores como relevo, latitude, 

continentalidade e maritimidade. Assim sendo, dentre os sistemas atmosféricos que interferem 

diretamente na dinâmica climática do Nordeste, incluindo-se a área de estudo, destacam-se a 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), entre os meses de fevereiro a abril; os Vórtices 

Ciclônicos de Ar Superiores (VCAS) que se formam no Atlântico entre os meses de 

novembro e março, e atingem o continente em um movimento de leste para oeste; e os 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM). Fenômenos globais como El-Niño/La-Niña 

também influenciam o cenário climático da área, provocando respectivamente períodos de 

secas, às vezes prolongados, e períodos chuvosos. Todos esses sistemas atmosféricos podem 

ocorrer de forma isolada ou não, e ainda associada a fatores locais como o efeito orográfico 

(ALVES et al., 2006; FERREIRA e MELLO, 2005).  

A ZCIT, formada pelo encontro dos ventos alísios de sudeste e de nordeste nas 

proximidades da linha do Equador, funciona como grande divisor das circulações 

atmosféricas do hemisfério norte e sul, intervindo diretamente na qualidade e quantidades das 

chuvas no setor norte do Nordeste do Brasil, onde o Ceará está incluído (FERREIRA e 

MELLO, 2005). O deslocamento da ZCIT para norte ou para sul da linha do equador, 

acompanha a variação da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) da bacia do Atlântico 
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tropical, atingindo sua posição mais ao sul, em março, e mais ao norte, em setembro. Quando 

posicionada mais ao sul da linha do equador, nos meses de março e abril, tem-se condições 

favoráveis à ocorrência de chuvas na parte norte do Nordeste brasileiro (NEB) que, 

climatologicamente, apresenta uma pré estação chuvosa, de novembro a janeiro, e uma 

estação chuvosa entre fevereiro e maio, coincidindo com as estações verão/outono. Janeiro é 

considerado um dos meses mais chuvosos do setor centro-sul e o mais chuvoso da pré estação 

chuvosa do setor norte do Nordeste (BARRETO, SANTOS e CRUZ, 2012; ALVES et al., 

2006).  

Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superiores (VCAS) referem-se a um conjunto de nuvens 

que se originam no Atlântico entre os meses de outubro a março, e alcançam o continente em 

um movimento de leste para oeste. Na zona periférica de sua ocorrência nuvens causadoras de 

chuvas são formadas, enquanto no centro a subsidência do ar aumenta a pressão, inibindo a 

formação de nuvens e ocorrência de chuvas (FUNCEME, 1990). 

No Estado do Ceará a distribuição pluviométrica anual apresenta três períodos 

distintos, com preponderância para os dois primeiros: um mais chuvoso, desconsiderando as 

variabilidades interanuais, indo de fevereiro a maio; um período seco compreendendo de 

junho a outubro; e um denominado de pré-estação chuvosa, de novembro a janeiro, cujas 

chuvas incidem na região Centro Sul do estado, sobretudo no Cariri. Essas chuvas são 

oriundas da instabilidade atmosférica gerada a partir da repercussão de frentes frias 

localizadas no centro sul do Nordeste, favorecendo a formação de atividade convectiva 

(XAVIER et al., 2000; SILVA et al., 2010; SRH, 2004).  

A ZCIT, pela sua força convectiva, quando inicia sua ação consegue transpor as 

barreiras orográficas e adentrar o interior do Ceará, chegando ao Cariri pela calha do 

Jaguaribe. As massas úmidas ao encontrar a chapada do Araripe, barreira orográfica com 

amplitude altimétrica de aproximadamente 580m, ascendem e precipitam no setor a 

barlavento, tornando a área um lugar diferenciado pelas condições subúmidas em relação a 

totalidade do estado sob regime semiárido (NIMER, 1989). Embora a barlavento, a 

distribuição de chuvas não ocorre de forma homogênea, sendo portanto observado uma 

variação conforme se aproxima da cimeira do planalto. 

Para o arranjo climático do Cariri, no qual se insere a área de estudo - Crato e 

Barbalha, podem ser reconhecidos, dentro da classificação de Köppen, duas classes 

climáticas: uma do tipo BShw’, de clima semiárido, com curta estação chuvosa no verão-

outono; a outra do tipo Aw`, clima tropical chuvoso, com a estação chuvosa no outono, 

restrito aos setores mais elevados da Chapada do Araripe e adjacentes, em resposta ao efeito 



24 

 

orográfico. Essas áreas com maior contribuição pluviométrica podem ser observadas nos 

trabalhos de Silva et al. (2010) e Ribeiro (2012), quando analisaram os dados produzidos pela 

FUNCEME (2009) ao longo de 30 anos (1979-2008) e encontraram, para os municípios a 

leste/sudeste da Bacia do Araripe/Ceará, valores de média anual acima de 660mm (Tabela 01/ 

Figura 02). 

Tabela 01 - Dados pluviométricos dos municípios situados a leste/sudeste da Bacia do Araripe, no 

estado do Ceará. 

 

MUNICÍPIOS 

TRIMESTRE 

MAIS 

CHUVOSO 

MÊS MAIS 

CHUVOSO 

(MÉDIA 

MENSAL) 

TRIMESTRE 

MAIS SECO 

MÊS MAIS 

SECO (MÉDIA 

MENSAL) 

MÉDIAANUAL 

NORMAL 

(APROX.) 

ABAIARA 

 

Fev-mar-abr 

 

Março - 248mm 

 

Jul-ago-set 

 

Agosto - 01mm 

 

669mm 

 

BARBALHA Jan-fev-mar 

 

Março - 248mm 

 

Jul-ago-set 

 

Agosto - 03mm 

 

  1153mm 

 

BREJO SANTO Fev-mar-abr 

 

Março - 212mm 

 

Jul-ago-set 

 

Agosto - 02mm 

 

896mm 

 

CRATO Jan-fev-mar 

 

Março - 257mm 

 

Jul-ago-set 

 

Agosto - 03mm 

 

  1091mm 

 

JARDIM Jan-fev-abr 

 

Fevereiro - 

144mm 

Ago-set-nov Agosto - 08mm 

 

790mm 

 

JUAZEIRO DO 

NORTE 

 

Jan-fev-mar 

 

Março - 256mm 

 

Ago-set-out 

 

Agosto - 00mm 

 

 925mm 

MAURITI 

 

Jan-fev-mar 

 

Março - 200mm 

 

Jul-ago-set 

 

Agosto - 01mm 

 

872mm 

 

MILAGRES 

 

Fev-mar-abr 

 

Março - 236mm 

 

Jul-ago-set 

 

Agosto - 01mm 

 

939mm 

 

MISSÃO VELHA 

 

Fev-mar-abr 

 

Março - 238mm 

 

Jul-ago-out 

 

Agosto - 02mm 

 

987 mm 

 

PORTEIRAS Fev-mar-abr 

 
Março - 173mm 

 
Jul-ago-set 

 
Agosto - 03mm 

 
904mm 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Silva et al. (2010) e Ribeiro (2012) 
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Figura 02 - Mapa de precipitação da média anual normal (Aproximada) 
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Com base nos dados dos postos pluviométricos de Barbalha, Crato, Missão Velha e 

Juazeiro do Norte, observados ao longo de 74 anos, tem-se para a área de estudo uma média 

anual de precipitação da ordem de 1.033 mm (MMA, 1999), sendo um reflexo da posição a 

barlavento da Chapada do Araripe. Quanto a temperatura, a Funceme (2006) afirma que há 

uma baixa variação térmica e atribui valores de médias anuais que oscilam de 23 a 27º C. Faz-

se ressalva apenas para o quadrimestre de maio a agosto, por apresentarem quedas com 

médias variando de 21 a 25º C.   

Encravados num contexto de clima semiárido, os municípios de Crato e Barbalha 

(gráfico 01) apresentam, portanto, uma importante diferenciação climática em relação aos 

demais municípios da Região do Cariri que não estão sob a influência direta do efeito 

orográfico da Chapada do Araripe. Integram um topoclima cuja fisionomia da paisagem 

denuncia, a primeira vista, as alterações nos padrões de temperatura e umidade. É nesse 

contexto climático que ocorrem os depósitos de encosta de interesse desse trabalho.  

Gráfico 01: Distribuição da Variação Mensal Média da Precipitação nas Estações de Crato/Barbalha. 

INMET (1961-1990). Fonte: Extraído de AGUIAR et al. (2012). 

 

 

 

2.2 - Arcabouço geológico  

 

Os depósitos de encosta estão posicionados e geneticamente ligados aos sedimentos da 

Bacia Sedimentar do Araripe (Figura 03), localizada no centro do Nordeste brasileiro, 

recobrindo o embasamento Pré-Cambriano Gnaíssico-migmatítico da Província Borborema. 

Essa Província corresponde ao cinturão de dobramentos do Nordeste formado por um sistema 
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Figura 01 – Visão geral e localização da Bacia sedimentar do Araripe. Fonte: Assine (2007). 
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orogenético complexo durante o Ciclo Brasiliano no final do Neoproterozóico (650-500 Ma) 

(ALMEIDA et al., 1981; NEUMMAN e CABRERA, 2002; ASSINE, 2007; SANTOS et al., 

2010). 

Considerada a mais extensa e complexa das bacias intracratônicas do interior do 

Nordeste, a Bacia Sedimentar do Araripe abrange parte dos estados do Piauí, Pernambuco e 

Ceará, com uma área aproximada de 11.000 km
2
, cujos limites estão condicionados pela Zona 

Transversal da Província da Borborema entre os lineamentos de Patos, ao norte, e de 

Pernambuco, ao sul (MONT’ALVERNE et al., 1996). O excelente registro fossilífero e a 

Chapada do Araripe, feição morfológica alongada na direção E-W, fazem dessa bacia um 

importante centro de pesquisa para as geociências do Nordeste.  

Inserida num contexto geotectônico regional, a bacia do Araripe "é tipicamente 

cratônica policíclica, na qual todos os estágios evolutivos mostram evidências de uma 

herança tectônica das descontinuidades estruturais do embasamento Brasiliano" (BRITO 

NEVES, 1990 apud MONT’ALVERNE et al., 1996, p. 33). Em resposta a essa herança 

tectônica a Bacia do Araripe, assentada sobre uma zona de riftes com 170 km de comprimento 

E-W e largura de 30-50 km, apresenta um arcabouço controlado por essa zona de rifteamento, 

composto por depressões limitadas por falhas, cujo arranjo deposicional segue uma sucessão 

de blocos falhados, formando horsts e grabens, encoberto por corpos sedimentares tabulares 

de idade Aptiense-Albiense (NEUMANN, 1999). 

A arquitetura da bacia organiza-se em dois compartimentos estruturais: o inferior ou 

Riftes Neocomianos, caracterizado por bacias do tipo rifte, embutidas no embasamento pré-

cambrianos, e o superior, representado pela estrutura tabular e sub-horizontal meso-cretácica - 

Chapada do Araripe (PONTE, 1991b apud MONT`ALVERNE et al., 1996; PONTE e 

PONTE FILHO, 1996).  Para a zona de rifte foram individualizadas duas sub-bacias: a sub-

bacia leste, vale do Cariri, e a sub-bacia Feitoria, a oeste, separadas por um alto estrutural 

intitulado Horst de Dom Leme. A sub-bacia Cariri, na qual inscreve-se a área de estudo, tem 

seus limites estabelecidos a oeste, com o Horst de Dom Leme, estendendo-se a leste, até o 

contato com o embasamento pré-cambriano. Ao norte é limitada pelos arenitos da Formação 

Mauriti, ao sul encontra-se soterrada pela cobertura da chapada e, por vezes, em contato 

falhado com o embasamento. Dentro dessa sub-bacia encontram-se vários horsts e grábens, a 

saber: horts de Barbalha, Abaiara e Brejo Santo-Mauriti; e os grábens de Crato-Juazeiro, 

Missão Nova, Jenipapeiro e Serrote das Cacimbas-Palestina (PONTE e PONTE FILHO, 

1996). 
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Caracterizada por uma evolução policíclica, a Bacia do Araripe exibe um arcabouço 

estrutural marcado por cinco sequências tectono-sedimentares, limitadas por discordâncias 

regionais ou por descontinuidades deposicionais (ASSINE, 1992, 1994, 2007; PONTE, 

MEDEIROS e PONTE FILHO, 1990-1997). Essas sequências foram assim denominadas: 

Tectono-sequência Beta, de idade Neo-Ordovinciana a Siluriana, anteriormente conhecida de 

Sequência Gama de idade Siluro-devoniana (?); a Tectono-sequência Pré-Rifte, de idade 

Neojurássica a Eocretácica; a Tectono-sequência Sin-Rifte, de idade Eocretácica 

(Neocomiana); a Tectono-sequência Pós-Rifte, de idade Mesocretácica (Albo-Cenomaniana 

?); e a Tectono-sequência Zeta, de idade Cenozóica (PONTE, MEDEIROS e PONTE FILHO, 

1990-1997; PONTE e PONTE FILHO, 1996).  

Assine (2007, p.371), ao analisar essas sequências estratigráficas, reconhece que os 

sedimentos pertencentes a esta bacia não testemunham embaciamentos completos e que 

constitui “[...] o registro fragmentário de embaciamentos gerados em ambientes tectônicos 

distintos". E que, além disso, tais sequências formaram-se em condições paleogeográficas 

específicas, cuja distribuição geográfica original "era muito mais ampla, o que é 

testemunhado por remanescentes isolados em várias pequenas bacias situadas entre os 

lineamentos de Pernambuco e da Paraíba, e na Bacia do Jatobá (Serra Negra), a sul do 

Lineamento de Pernambuco". 

 

2.2.1 Arcabouço tectono-sedimentar e evolução litoestratigráfica da Bacia Sedimentar 

do Araripe 

 

Inúmeros trabalhos sobre a estratigrafia da Bacia Sedimentar do Araripe já foram 

publicados por geólogos e interessados no assunto. Dentre eles o primeiro que se tem noticia é 

o de Small desenvolvido em 1913, no qual descreveu uma série sedimentar constituída por 

quatro seções denominadas, da base para o topo, de Conglomerado Basal, Arenito Inferior, 

Calcário Santana e Arenito Superior que, posteriormente, foram redefinidas por Beurlen em 

1962/1963 como "Formações Cariri, Missão Velha, Santana e Exu, para as quais estimou 

uma espessura sedimentar total de cerca de 850 m" (ASSINE, 1992, p.291). Na década de 

1980, com os estudos da Petrobras, a espessura do pacote foi estimada em 1700m (ASSINE, 

1992). 

Soma-se à proposta de Small um conjunto de trabalhos produzidos com a intenção 

de aprimorar a descrição, caracterização, cronologia e nomenclaturas atribuídas ao pacote 

sedimentar da Bacia do Araripe (Figura 04). Destacam-se entre eles Beurlen (1962, 1971), 
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Gaspary e Anjos (1964), Braun (1966), Mabesoone e Tinoco (1973), Moraes et al. (1976), 

Lima (1978), Silva (1983, 1986), Ghignone et al. (1986), Ponte e Appi (1990), Assine (1992, 

1994, 2007), Martill e Wilby (1993), Neumann e Cabrera (1999) e, por fim, Neumann et al. 

(no prelo). Desse acervo os mais adotados têm sido o de Ponte e Appi (1990), Assine (1992, 

2007) e Neumann e Cabrera (1999). 

Atualmente, em resposta à divergência de opiniões acerca da litoestratigrafia e 

ancorados nos trabalhos pré-existentes de Ponte e Appi, 1990, Assine (1992, 2007) e 

Neumann e Cabrera (1999), Neumann et al. (no prelo) esboçam uma revisão da estratigrafia 

da Bacia do Araripe. Nesse arcabouço estratigráfico são reconhecidas três discordâncias 

regionais, a saber: discordância pré-fanerozóica, discordância pré-mesozóica e discordância 

pré-aptiana (ASSINE, 1992; PONTE e PONTE FILHO, 1996). A partir desses trabalhos, uma 

síntese da estratigrafia é apresentada seguindo o empilhamento da base para o topo.  

A Formação Cariri, inicialmente denominada por Small de conglomerado basal, 

Formação Mauriti por Gaspary e Anjos (1964) e Ponte e Appi (1990), foi sugerida pela 

primeira vez na literatura por Beurlen (1962) e reconhecida por Assine (1992) e ratificada por 

Neumann et al. (no prelo). Corresponde ao único registro dessa tectono-sequência na Bacia do 

Araripe, cuja litologia é composta de "arenito grosso com níveis conglomeráticos 

intercalados, de coloração clara, variando de branco amarelado até rosa, em grande parte 

silicificado[...] Em algumas porções ocorrem níveis caulinizados" (NEUMANN et al., no 

prelo). Ponte, Medeiros e Ponte Filho (1990-1997) referem-se a esse material como sendo de 

origem fluvial-entrelaçado e subordinadamente eólico. Por apresentar correlação com o Grupo 

Serra Grande da Bacia do Parnaíba e com a Formação Tacaratu da Bacia do Jatobá, foi-lhe 

conferida a idade Neo-ordoviciana/siluriana (ASSINE, 2007). 
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Figura 04 - Geologia da área de estudo - Crato e Barbalha/CE 
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A Formação Brejo Santo, unidade basal da tectono-sequência Pré-rifte, representa 

segundo Neumann et al (no prelo), a primeira fase lacustre da Bacia do Araripe do tipo raso 

com influência fluvial e eólica, estritamente continental e, conforme Assine (1992), marcado 

por ambiente oxidante. Litologicamente é constituída por uma alternância bem estratificada 

de "arenitos finos, siltitos e argilitos vermelhos contendo, localmente intercalações de 

arenitos vermelhos, ocorrendo no topo argilitos e folhelhos vermelhos ou marrons escuro, 

estratifcados e esporádicos leitos de folhelhos verdes" (MONT`ALVERNE et al.,1996. p.26). 

A espessura média desse pacote é de aproximadamente 400m (NEUMANN, et al, no prelo). 

A existência de uma associação de ostracodes, às vezes formando bancos decimétricos de 

puro ostracodito, permite enquadrá-la no Andar Dom João, de idade presumivelmente 

Jurássica/Eocretácea (?) e correlacioná-la com os sedimentos da Formação Aliança da Bacia 

do Recôncavo-Tucano e Bananeiras da Bacia de Sergipe-Alagoas (ASSINE, 1992; ARAI, 

COIMBRA e SILVA TELLES- JUNIOR, 1990-1997). 

A Formação Missão Velha, imediatamente sobreposta aos folhelhos da Formação 

Brejo Santo, corresponde a segunda unidade dessa fase evolutiva da Bacia do Araripe. 

Litologicamente é formada por arenitos grossos, mal selecionados de coloração branca e 

amarelada, com níveis conglomeráticos, estratificações cruzadas e troncos fossilizados, 

aflorando única e exclusivamente no Vale do Cariri. Os sedimentos desta formação são de 

ambiente fluvial entrelaçado, de pequeno a médio porte, mas de alta energia (ASSINE, 1992; 

MONT`ALVERNE, 1996; NEUMANN et al., no prelo). Essas características litológicas 

associadas a uma espessura média de 200m (ASSINE, 2007), permitem considerá-la como 

excelente aquífero. A riqueza de troncos fossilizados admite posicioná-la no andar Dom João 

e correlacioná-la com as Formações Sergi da Bacia do Recôncavo-Tucano e Serraria da Bacia 

de Sergipe-Alagoas (ASSINE, 1992; ARAI, COIMBRA e SILVA TELLES- JUNIOR, 1990-

1997).  

A Formação Abaiara, crono-estratigraficamente posicionada no Andar Rio da 

Serra/Aratu, refere-se ao pacote de sedimentos que constitui a parte superior do Grupo Vale 

do Cariri. Litologicamente é constituída na base por "folhelhos sílticos e siltitos vermelhos e 

verdes-claros, com intercalações lateralmente descontínuas de camadas decimétricas de 

arenitos finos e lâminas de carbonatos argilosos". Em direção ao topo ocorrem "lentes 

métricas de arenitos quartzosos finos a muito grossos, com níveis conglomeráticos, 

[...]Compõe o quadro final arenitos finos a médios, subarredondados, [...]com estratificação 

cruzada tabular [...]" (ASSINE, 1992, p. 294). De origem continental, essa unidade atinge 

uma espessura média de 400m (NEUMANN et al, no prelo). A associação faciológica permite 
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caracterizá-la como de ambiente lacustre raso/planícies aluviais, substituída para o topo, por 

arenitos fluviais de canais com padrão entrelaçado (ASSINE, 1992; 2007).  

A Formação Barbalha, antiga Formação Rio Batateira do Grupo Araripe de Ponte e 

Appi (1990), recebeu essa denominação de Assine (1992), e posteriormente foi incorporada 

ao Grupo Santana de Neumann et al (no prelo). Refere-se aos sedimentos da unidade basal da 

tectono-sequência Pós Rifte, composta por dois ciclos fluviais-lacustre, com maior 

contribuição fluvial no primeiro e lacustre no segundo (MONT`ALVERNE et al., 1996; 

ASSINE, 1992).  Litologicamente é constituída "por arenitos com intercalações de folhelhos 

de colorações avermelhadas e de níveis delgados de conglomerados. Os arenitos são finos a 

médios, subarredondados a subangulares, em geral bastante friáveis, argilosos, [...]" 

(ASSINE, 2007, p. 377). Segundo Neumann et al. (no prelo), a espessura média dessa unidade 

é de aproximadamente 200m. 

A Formação Crato, antigo membro Crato da Formação Santana pertencente ao Grupo 

Araripe de Ponte e Appi (1990), foi incorporada ao Grupo Santana proposto por Neumann et 

al. (no prelo). Com espessura média de 20 a 70m, representa a segunda fase lacustre, 

predominantemente carbonática da Bacia do Araripe. Essa formação é constituída por uma 

sequência carbonática, separadas entre si tanto lateralmente como verticalmente por arenitos, 

siltitos e folhelhos (NEUMANN et al., no prelo). A ausência de fósseis marinhos permite 

classificar o ambiente de sedimentação como lacustre (NEUMANN, 1999). O Sistema 

Transicional Evaporítico e Marinho Raso (Meso Albiano/Andar Alagoas) representa a fase de 

maior transgressão, compreendendo três grandes associações litofaciológicas definidas, 

respectivamente da base para o topo, de Formação Ipubi, Romualdo e Araripina. 

A Formação Ipubi, antigo membro Ipubi da Formação Santana pertencente ao Grupo 

Araripe de Ponte e Appi (1990), foi redefinida por Martill, em 1993, e ratificada por 

Neumann e Cabrera (1999) como formação e incorporada ao Grupo Santana de Neumann et 

al., (no prelo). Marcada por fácies evaporíticas do sistema lacustre, é composta por 

anidrita/gipsita disposta de forma lenticular, com intercalações laterais e verticais de folhelhos 

escuros. Assine (1992, p. 296) destaca que esses evaporitos "são interpretados como 

originados em ambientes costeiros (supramaré), sujeitos a variações relativas do nível do 

mar, em condições de clima árido a semiárido". Com espessura máxima de 30m e de 

ocorrência bastante comum em Santana do Cariri (CE), a maior concentração ocorre na 

porção oeste da bacia, em Ipubi e Araripina (PE). A Nordeste da Chapada, área contigua ao 

vale do Cariri, as lentes ocorrem ocasionalmente (ASSINE, 1992). 
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A Formação Romualdo, antigo Membro Romualdo da Formação Santana 

pertencente ao Grupo Araripe de Ponte e Appi (1990), foi elevada por Martill, em 1993, e 

ratificada por Neumann et al. (no prelo) como formação incorporada ao Grupo Santana. 

Litologicamente é caracterizada por margas e folhelhos de cor cinza esverdeado com níveis de 

concreções carbonáticas, arenitos finos e raros níveis de folhelhos pirobetuminosos 

(NEUMANN, 1999). De acordo com Kellner (s.i.) essa formação guarda um dos mais 

importantes, espetaculares e conhecidos registros paleontológicos do Cretáceo Inferior. A 

parte superior desse depósito, com conteúdo fossilífero de origem marinha incrustado entre as 

margas e calcários, registra a incursão marinha na bacia. Recentemente, foi descoberto uma 

espécie inédita de fóssil de camarão (100 milhões de anos) que, segundo Saraiva (2013), 

fortalece a hipótese de que a "Formação Romualdo, em Missão velha, havia água com algum 

nível de salinidade. Ali era uma região isolada do mar, que deveria invadi-la 

esporadicamente". 

A Formação Araripina, antiga Formação Arajara de Ponte e Appi (1990), recebeu 

essa denominação de Assine (2007) e foi ratificada por Neumann et al (no prelo), mantendo-a 

no Grupo Araripe de Ponte e Appi (1990). Essa Formação corresponde aos sedimentos 

essencialmente terrígenos localizados na base da Formação Exu e sobreposta aos sedimentos 

da Formação Romualdo, cujo contato é feito de modo gradacional, enquanto que com a 

formação sobrejacente esse contato é marcado por uma discordância regional 

(MONT`ALVERNE et al., 1996). Litologicamente é constituída por "ritmitos compostos por 

arenitos finos e lamitos, de colorações avermelhadas, arroxeadas e amareladas, neles 

ocorrendo intercalados corpos lenticulares de arenitos médios a grossos, com espessuras que 

ultrapassam três metros" (ASSINE, 2007, p.381). Para Neumann et al. (no prelo), o ambiente 

deposicional dessa formação é do tipo palustre/lagunar anóxico e de planície de inundação.  

A fase final da tectono-sequência Pós-rifte é marcada pelo sistema deposicional 

Flúvio Entrelaçado Meandrante Albiano/Cenomaniano, que deu origem aos depósitos da 

Formação Exu do Grupo Araripe, assim adotada por Ponte e Appi (1990) e ratificada por 

Neumann et al (no prelo). A litologia da Formação Exu é representada por arenitos grossos e 

argilosos, intercalados com níveis de arenitos conglomeráticos, apresentando estratificações 

cruzadas. A deposição desses sedimentos está ligada ao retorno da sedimentação continental, 

típica de ambiente de canal fluvial entrelaçado e meandrante, em decorrência de um 

soerguimento epirogênico da província Borborema a partir do Albiano (ASSINE, 2007; 

MONT`ALVERNE et al., 1996). Essa formação encerra o processo de sedimentação paleo-

mesozoica da bacia, recobrindo de forma continua todo o topo da Chapada do Araripe que, 
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lateralmente, aflora em forma de paredões abruptos integrando a cimeira estrutural dessa 

feição morfológica. 

 

2.3 - Compartimentação geomorfológica regional 

 

Regionalmente, a geomorfologia da área de estudo assenta-se sobre os terrenos paleo-

mesozoicos da Bacia sedimentar do Araripe (sub bacia leste - vale do Cariri), uma bacia 

intracratônica do tipo rifte, estruturada no domínio da zona transversal da Província 

Borborema e que bordeja o domeamento do planalto de denominação homônima (SOUZA, 

2000; NEUMANN et al., 2003; CORRÊA, manuscrito; SILVA et al., 2003). Do controle 

estrutural, dado à tectônica regional, as falhas e o conjunto de grábens e horst associados, a 

disposição dos estratos e heterogeneidade litológica da Bacia do Araripe, dois 

compartimentos morfoestruturais demarcam a área: a Chapada do Araripe e a Depressão 

Periférica. 

A Chapada do Araripe localiza-se na parte sul do estado, estendendo-se até o estado 

do Piauí e Pernambuco, com uma área territorial de aproximadamente 6.280 km
2 

e uma 

homogeneidade fisiográfica que reflete a estrutura geológica e o modelo de estratificação 

(PRATES, GATTO e COSTA, 1981). Na década de 1960, apesar da estrutura típica de 

planalto/chapada, Ab`Saber a incluiu no sistema de cuestas concêntricas de front interno 

(CORRÊA, manuscrito). A localização geográfica, associada à dimensão espacial e 

altimétrica, confere-lhe grande notoriedade no "sertão nordestino", sobretudo pela condição 

de "Enclave úmido ou brejo de altitude" (SOUZA e OLIVEIRA, 2006), dado à existência de 

um topoclima subúmido, pela expressiva potencialidade hídrica e por ser um grande dispersor 

de águas das bacias hidrográficas do Jaguaribe (CE), São Francisco (PE) e Parnaíba (PI) 

(BEURLEN e MABESOONE, 1969; MONT’ALVERNE et al.,1996;).  

A disposição espacial segue dois eixos preferenciais: um eixo maior, de leste para 

oeste, com extensão da ordem de 170 - 180 km e largura variando entre 30 e 50 km; e o outro 

que ocorre à porção mais ocidental da bacia, com direção N-S, que atinge uma extensão de 

aproximadamente 60km e largura média de 20km (SOUZA, LIMA e PAIVA, 1979; 

MONT’ALVERNE et al., 1996). Observando a forma geral assumida pela chapada, Corrêa 

(manuscrito) enfatiza que seu arcabouço dispõe-se concordantemente com o arranjo das 

fraturas regionais, sobretudo com as falhas associadas aos dois lineamentos controladores e 

limitantes da zona transversal: lineamento Patos, ao norte, e Pernambuco, ao sul. Por vez, a 
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sub bacia leste/setor oriental da chapada, "está mais diretamente condicionada pelos pares de 

cisalhamento de direção NW-SE "(CORRÊA, manuscrito, p: si.). 

Testemunha um cenário de inversão do relevo, onde todo o material depositado na 

bacia foi alçado significativamente, rompendo a condição de bacia até então subsidente. 

Claudino-Sales e Peulvast (2007), considerando as condições iniciais de sedimentação da 

bacia, correlacionaram o nível de 200m do mar Cretáceo com a média altimétrica de 800m da 

superfície soerguida, e estimaram que essa bacia sofreu um soerguimento aproximado de 

600m. Muitos autores, tomando como referencia os episódios magmáticos aos quais a 

Borborema e as regiões vizinhas foram submetidas no Paleogeno (p 12), admitiram para esse 

soerguimento uma idade Terciaria. Esta suposta idade não apresentou validade quando os 

mesmos autores "consideraram que a intensidade desse magmatismo não parece ter sido 

suficiente para ter produzido um soerguimento regional durável da ordem de 600 m (p. 12)", 

o que, na ocasião, propuseram uma idade correspondente ao cretáceo superior. 

Os dados obtidos por traços de fissão em apatita corroboram essa idade.  Apoiados em 

resultados de traços de fissão em apatita, cuja coincidência na idade dos eventos permitem 

tomá-los como regionais, Morais Neto, Hegarty e Karner (2006) colocam que a "topografia 

da Chapada do Araripe é atribuída a um período de soerguimento relacionado (ou 

imediatamente posterior) ao evento de resfriamento do Neocretáceo, iniciado por volta de 

100 - 90 Ma (p.116). E ainda complementam que a topografia atual "é atribuída a processos 

de denudação e erosão diferencial cujos efeitos poderiam estar registrados pelo evento de 

resfriamento do Cenozoico, entre 40 - 0 Ma (p.116) (Figura 05). 
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Figura 05 - Evolução hipotética da Bacia do Araripe confrontada com os eventos térmicos 

determinados pela análise de traços de fissão em apatita (modificado de PONTE e PONTE FILHO, 

1996). Fonte: Morais Neto, Hegarty e Karner (2006) 

 

 

 

A chapada do Araripe é constituída por unidades sedimentares da sequência pós-rifte 

(Aptiano/Cenomaniano), cuja morfologia tabuliforme desenvolveu-se em estrutura 

concordante horizontal e sub horizontal, com topo conservado mergulhando suavemente para 

oeste e limitado por escarpas erosivas abruptas. Essas sequências "recobrem em discordância 

angular unidades das sequencias mais antigas ou repousam diretamente sobre o 
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embasamento cristalino, sendo a segunda configuração comum na porção oeste da bacia" 

(Assine, 2007, p 371).   

Prates, Gatto e Costa (1981) assinalam que as escarpas são bem evidentes e mais 

abruptas nos setores nordeste e sul. No sentido oeste, apresentam-se menos dissecadas, 

enquanto no setor norte e leste, encontram-se rampas conectando as diferentes unidades - 

cimeira estrutural da chapada e a depressão periférica. Essa tendência reflete a influência da 

composição litológica, permeável e disposta em estrato sub-horizontal (CORRÊA, 

manuscrito). 

A Formação Exu, unidade que encerra o ciclo deposicional da bacia, é responsável 

pela manutenção da cimeira estrutural da chapada do Araripe, cuja disposição altimétrica 

varia de 800 a 960 aproximadamente. Trata-se de uma formação arenítica de depósito fluvial 

com notável porosidade e permeabilidade, o que condiciona a infiltração quase total das águas 

precipitadas e uma insignificante rede de drenagem hierarquizada capaz de realizar uma 

efetiva dissecação do topo. Como consequência, tem-se a manutenção de um topo 

conservado. As rochas do grupo Santana marcam os rebordos da referida estrutura que sofre 

intensa morfogênese química (PRATES, GATTO e COSTA, 1981; SOUZA, 2000; 

FUNCEME, 2006; SOUZA e OLIVEIRA, 2006). 

A Formação Exu, para os que defenderam as superfícies de aplainamento como 

explicação evolutiva do relevo, constitui o registro da superfície da Borborema de Ab`Saber 

(1969), Sul americana de King (1956), Pliocênica do DNPM (em 1973), ou ainda Pd3 de 

Bigarella e Ab`Saber (1964) (MATSUMOTO, 1974; MABESSONE e CASTRO, 1975; 

ASSINE, 2007).  

A capacidade de absorção do arenito Exu que capeia todo o topo da chapada 

sobreposta a um conjunto de estratos impermeáveis do Grupo Santana, traduz-se no principal 

responsável pelo surgimento de inúmeras fontes que, de acordo com a inclinação do pacote 

sedimentar na direção N e NE, faz da vertente setentrional inserida no Ceará a área que 

apresenta a maior quantidade de fontes. Estas, por sua vez, seguem uma orientação bem 

definida na paisagem, denunciando o contraste hidrogeológico dos extratos. Essa disposição e 

heterogeneidade litológica tem como resposta um controle freático sobre a evolução dos 

diferentes perfis de escarpa que conectam a cimeira estrutural a média e baixa encosta. Nessa 

região de controle freático, bem demarcada pela linha de fontes, desenvolve as principais 

redes de drenagem responsáveis pela erosão regressiva das vertentes (CORRÊA, manuscrito).  

Além da rede de drenagem, delimita também, dois compartimentos de encosta: a 

superior, formada pela escarpa arenítica, abrupta de perfil fortemente vertical; a inferior, 
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subsequente o limite da escarpa delimitada pelas fontes, desenvolve-se uma encosta de 

gradiente suave, por vezes recoberta por sedimento coluvial ou por solo in situ. Essa cobertura 

coluvial ao longo das encostas foi prontamente destacada por Matsumoto (1974), quando 

observava a ocorrência de depósitos desordenados do tipo fluxo de detritos.  

 Corrêa (manuscrito) enfatiza ainda que enquanto o recuo da linha de fontes 

favorece o solapamento da base da escarpa responsável pela erosão regressiva do planalto e 

disponibilização de material para formar os depósitos de encosta, a unidade de encosta 

contígua a escarpa é afeiçoada pelo trabalho da erosão em sulco que canaliza as águas pluviais 

e das fontes, formando os rios. Desse fluxo hídrico associado às rochas pelíticas, têm-se uma 

dissecação da baixa encosta em forma de lombada (CORRÊA, manuscrito). Ou seja, o perfil 

de encosta esperado para o Araripe, é um perfil cuja manutenção depende da relação entre 

composição litológica, sobretudo, da unidade de sustentação da cimeira estrutural, 

interdigitada pela linha de fontes, de onde se inicia o trabalho efetivo da rede de drenagem 

dissecando os diferentes estratos. 

Interpondo o planalto sedimentar e o embasamento cristalino encontra-se a Depressão 

periférica. Esta corresponde a uma das subdivisões da Depressão Sertaneja, unidade 

geomorfológica proposta pelo projeto RadamBrasil. Prates, Gatto e Costa (1981) colocam que 

"O posicionamento geográfico das depressões sertanejas revela o caráter periférico e 

interplanáltico das mesmas, circundando os compartimentos elevados de relevo ou se 

estendendo a partir das escarpas dos planaltos (p. 317).  

A depressão periférica do Araripe, uma zona de dissecação areolar bem definida e 

escavada pelos drenos subsequentes controlados pela estrutura e litologia (CORRÊA, 

manuscrito), desenvolve-se a partir da confluência dos processos de morfogênese química 

sobre os setores do planalto submetidos ao mesoclima regional, e dos processos de 

morfogênese física, quando afasta-se das cotas acima de 500m em direção à borda da bacia 

sedimentar e dos terrenos dominados pelo embasamento cristalino. Os maciços residuais e 

inselbergs controlados pelo lineamento patos ao norte, definem o limite dessa unidade, bem 

como "em parte condicionam a dissecação exercida pela drenagem que se instala ao longo 

do vale do Cariri em direção NW-SE” (CORRÊA, manuscrito). 

Estrutura-se sobre as rochas da Formação Barbalha, Brejo santo e Cariri, com cotas 

altimétricas que variam, predominantemente, em torno de 500 a 400m. Esta superfície 

encontra-se modelada em pedimentos conservados a dissecados em colinas com cobertura 

coluvial e por plainos e planícies aluviais comandadas pelas principais drenagens que 

entalham a área. Dentre as drenagens destacam-se o rio Batateira e Granjeiro, em Crato, e 
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Salamanca, em Barbalha. Ao longo da Depressão periférica estão instalados os centros 

urbanos de Crato e Barbalha, que avançam os setores mais elevados da chapada do Araripe e 

alteram a dinâmica natural de circulação de sedimentos, como também recobrem superfícies 

modeladas em rampas coluviais. 

 

2.4 - Rede de Drenagem e potencialidade hídrica subterrânea  

 

De maneira geral, a hidrografia do Cariri cearense exibe três características 

fundamentais: no platô da chapada, ausência de uma rede de drenagem expressiva em função 

da estrutura plana e permeável; um setor torrencial na área de encosta da chapada, que se 

estende desde o arenito da Formação Exu até os plainos/planícies aluviais; e pela área de 

aluvionamento formada a partir da base das vertentes, cujo material depositado é proveniente, 

sobretudo, do setor torrencial (MONT`ALVERNE et al., 1996).  

A região do Cariri encontra-se predominantemente inserida na bacia do Rio Salgado 

que, por sua vez, integra a bacia do rio Jaguaribe, a maior e mais importante do estado do 

Ceará, perfazendo uma área aproximada de 72 000 km
2 

(JACOMINE, ALMEIDA e 

MEDEIROS, 1973). De acordo com Jacomine, Almeida e Medeiros (1973, p.15) "o aspecto 

desta bacia é de uma vasta depressão, ocupada nas partes mais baixas (100 – 200m) por 

glacis sertanejos e bordejados por relevos de altitudes a 700 – 800m. Seu curso total é de 

aproximadamente 610 km". 

Sendo o principal afluente da margem direita do Jaguaribe, o Rio Salgado é formado 

pela junção dos rios e riachos que nascem na Chapada do Araripe, grande divisor de águas 

entre os estados de Pernambuco, Piauí e Ceará. Dentre os drenos destacam-se: Rios Granjeiro 

e Batateira, Riachos Saco e Lobo, em Crato, e Rio Salamanca e Riachos São Francisco e 

Santana, em Barbalha (VERISSIMO e AGUIAR, 2005; COGERH, 2008; RIBEIRO, 2012). 

Os rios que recebem contribuição direta das fontes e da umidade relativa da chapada do 

Araripe, apresentam canais com notável incisão, volume de água e vales que, mesmo com a 

perda de água no período de estiagem, conseguem conservar por muito mais tempo a umidade 

do solo. Essa retenção de umidade deve-se, sobretudo, à conexão das águas superficiais e de 

subsuperfície.  

A elevada capacidade de absorção do solo associada a baixa declividade do topo da 

chapada favorece a alimentação dos aquíferos e o surgimento de inúmeras fontes. Deste 

modo, a região do Cariri privilegia-se da capacidade hidrogeológica da Bacia Sedimentar do 

Araripe que, segundo Veríssimo et al. (2007, p .2), constitui a "maior e mais importante bacia 
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hidrogeológica do estado, com as melhores unidades armazenadoras de água subterrânea, 

representadas pelos aquíferos Rio da Batateira, Missão Velha e Mauriti, diferenciando-se 

das demais bacias sedimentares do Estado" (Figura 06). 

 
Figura 06 - Compartimentação hidrogeológica da Bacia do Araripe - Vale do Cariri. 

 

Dentre as unidades hidrogeológicas o aquífero médio, situado na sub-bacia de Feira 

Nova (espessura média de 210m) e sub-bacia do Cariri (espessura média de 295m), 

compreende o sistema mais complexo por envolver três unidades estratigráficas e de 

características hidrodinâmicas semelhantes e próximas entre si (MONT`ALVERNE et al., 

1996). Conforme Veríssimo (1999), as Formações Barbalha, Abaiara e Missão Velha 

apresentam, respectivamente, boa, média e excelente potencialidade hidrogeológica. No 

Gráben Crato-Juazeiro, esse aquífero com espessura estimada de 445m e fluxo preferencial 

sul para norte e oeste para leste, constitui o mais importante, bem como o mais explorado da 

Bacia Sedimentar do Araripe (GOlDER/PIVOT, 2005).   

No tocante as fontes, estas abarcam um total de 256 - 83,8% do total de fontes de toda 

a Bacia Sedimentar do Araripe - distribuídas entre as cotas altimétricas de 600m e 720m, e 

banham toda a vertente da chapada em direção a depressão periférica. Deste total, 79 estão 

inseridas no Crato, cuja fonte de maior vazão da bacia é a Rio Batateira (vazão de 376 m
3
/h) 

(MMA, 1999).  
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Por fim, observa-se no cenário hidrográfico geral, uma estreita relação das águas 

subterrâneas e de superfície, quando o fluxo das águas subterrâneas segue, com direção 

preferencial de S/SW para N/NE, a descarga do rio Salgado e dos principais afluentes 

(GOLDER/PIVOT, 2005). 

 

2.5 Cobertura pedológica 

 

A mesorregião sul Cearense (FUNCEME, 2006; 2012), encerra um complexo 

paisagístico condicionado, sobretudo, pela heterogeneidade das formas, composição 

litológica, hidrografia e ação do clima semiárido, cuja homogeneidade é rompida pela 

presença da Chapada do Araripe que pela sua disposição orográfica favorece a ocorrência de 

um mesoclima subúmido, constituindo o que SOUZA e OLIVEIRA (2006) chamaram de 

"enclave úmido".  

Em resposta a interação mútua desses elementos, mormente pela posição topográfica e 

o contraste climático em um espaço relativamente pequeno, tem-se a formação de solos 

pedogeneticamente bem desenvolvidos, como o Latossolo e Argissolo, a solos pouco 

desenvolvidos como os Neossolos. Adotando como referência o mapeamento de solos 

realizado pela FUNCEME (2012) para a mesorregião sul cearense, encontram-se 

representados na área os seguintes solos: Latossolo Amarelo Distrofico Tipico, Latossolo 

Vermelho Amarelo Distrófico, Argissolo vemelho eutrófico, Argissolo vermelho amarelo 

eutrófico e Argissolo vermelho amarelo distrófico neossolos litólicos eutróficos e os 

neossolos litólicos distróficos, neossolo quartzarênico órtico, Neossolos flúvicos ta eutróficos 

e os neossolos flúvicos tb estróficos. Ocorrem também, em manchas menores e não 

representativas, Vertissolo háplico órtico, Planossolo háplico eutrófico e Cambissolo flúvico 

eutrófico (Figura 07). 

De maneira geral, os latossolos são solos constituídos por material mineral, com 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A e que, 

morfologicamente, apresentam perfis profundos a muito profundos, porosidade elevada, bem 

drenados e pequena diferenciação entre os horizontes que, na maioria das vezes, possui 

apenas o horizonte A de fácil identificação, em decorrência do escurecimento proveniente do 

acúmulo de matéria orgânica (LEPSCH, 1977; LEPSCH, 2002; EMBRAPA, 2006). 
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Figura 07 - Classes de solos da área de estudo - Crato e Barbalha/CE. 
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Na área esses solos ocorrem, predominantemente, sobre o platô da Chapada do 

Araripe e pontualmente em alguns trechos da depressão periférica, encontrando-se 

representadas duas classes: Latossolo Amarelo Distrófico Típico, recobrindo em toda 

extensão o platô da Chapada do Araripe e um pequeno trecho no limite da bacia do Araripe 

em direção ao embasamento cristalino; Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico Típico, que 

recobre uma pequena extensão da depressão periférica, ainda nos terrenos sedimentares. Este 

diferencia-se daquele pelo ligeiro aumento do teor de ferro, cor relativamente avermelhada e 

pela mineralogia da fração argila (OLIVEIRA, JACOMINE e CAMARGO, 1992). 

Os Argissolos, solos não hidromórficos e mediamente profundos a profundos, 

apresentam perfis bem diferenciados com uma sequência de horizonte A, Bt e C ou A, E Bt e 

C (JACOMINE, ALMEIDA, e MEDEIROS, 1973). São definidos pela existência do 

horizonte Bt que se desenvolve logo abaixo de qualquer horizonte superficial, exceto o 

hístico. Esse horizonte Bt é resultante do acúmulo de argila em profundidade, proveniente da 

mobilização e perda de argila do horizonte superficial. Os argissolos encontrados na área tem 

origem no material ou nas rochas do Grupo Santana e das Formações Exu e Cariri. Foram 

mapeadas três classes: Argissolo vermelho amarelo eutrófico, Argissolo vermelho amarelo 

distrófico e Argissolo vermelho eutrófico, sendo este o menos representado e estão 

dispostos na depressão periférica, vale do cariri, e ao longo da encosta da chapada do Araripe 

(FUNCEME, 2012). 

Os neossolos litólicos são solos não hidromórficos, pouco desenvolvidos, rasos a 

muito rasos e, muitas vezes, cascalhentos/pedregosos (PRADO, 2008). A baixa evolução 

pedogenética mantém no perfil os minerais primários e que, dependendo do material de 

origem, podem ser classificados como eutróficos ou distróficos. (EMBRAPA, 2006). Na área 

encontram-se os neossolos litólicos eutróficos e os neossolos litólicos distróficos. Estão 

distribuídos sobre os setores da encosta da chapada do Araripe de declividade acentuada a 

fortemente acentuada (rochas do grupo Santana e das Formações Araripina), em contato com 

a cimeira estrutural, bem como sobre trechos da média e baixa encosta. 

Os neossolos quartzarênicos, diferente dos neossolos litólicos, são profundos, bem 

drenados ou hidromórficos, quando o lençol freático mantém-se elevado durante boa parte do 

ano, essencialmente quartzosos e pobre em nutrientes. Apresentam uma sequência de 

horizontes A-C, com ausência de um contato lítico dentro dos primeiros 50cm e textura areia 

ou areia franca em todos os horizontes, pelo menos até os 150 cm iniciais de profundidade ou 

até atingir um contato lítico.  (JACOMINE, ALMEIDA e MEDEIROS, 1973; EMBRAPA, 

2006). Na área, especificamente em Barbalha, encontra-se o neossolo quartzarênico órtico, 
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como manchas restritas e isoladas na depressão periférica em direção aos plainos/planícies 

aluviais (FUNCEME, 2012). 

Os neossolos flúvicos, são de baixa evolução pedogenética, moderamente a muito 

profundo, com drenagem comumente imperfeita ou moderada e resultam de sedimentos 

aluviais recentes transportados e depositados em camadas estratificadas, cujos estratos não 

apresentam relações pedogenéticas e não refletem a característica da rocha local. Raramente 

observa-se a formação de um B incipiente. Ainda podem ser eutróficos e distróficos, 

dependendo das características do material depositado (JACOMINE, ALMEIDA e 

MEDEIROS, 1973; OLIVEIRA, JACOMINE e CAMARGO, 1992; EMBRAPA, 2006). Na 

área, acompanhando as principais drenagens, dois tipos foram identificados: Neossolos 

flúvicos ta eutróficos e os neossolos flúvicos tb eutróficos, cuja principal diferença entre eles 

é a atividade da argila. 

 

2.6 - Cobertura vegetal 

 

A cobertura vegetal e as formas de uso, intimamente ligadas e dependentes da 

interação clima, relevo e geologia, evidenciam a priori, o envencilhado arranjo dos sistemas 

ambientais nos quais florescem formações vegetais desde as mais adaptadas às condições de 

semiaridez - caatinga - a um complexo vegetacional com porte de floresta nas áreas mais 

elevadas da chapada do Araripe, típica de regiões mais úmidas. 

Considerando as características fisionômicas e a distribuição geográfica original, 

fortemente alterada pela intensa ocupação a partir da década de 1980, desenvolve-se um 

arranjo vegetal bastante heterogêneo. Conforme os trabalhos de Andrade-Lima (1966), 

Salgado, Jordy Filho e Gonçalves (1981), MMA (1999), FUNCEME (2006) e Fernandes 

(2006) e podem ser encontradas as seguintes fisionomias vegetais: Caatinga Arbórea-

arbustiva, Caatinga Arbustiva-arbórea, Mata úmida, Mata seca, Cerrado/Cerradão, Carrasco e 

Mata ciliar.  

O Cerradão, cerrado e o carrasco encontram-se revestindo o topo da cimeira estrutural 

da chapada do Araripe, sobre os solos de baixa fertilidade natural derivados do arenito da 

Formação Exu e cobertos por serrapilheira. O Cerradão, também conhecido por Floresta 

Subcaducifólia Tropical Xeromorfa e de Savana Arbórea Densa, é uma formação exclusiva 

das áreas areníticas lixiviadas de clima tropical (SALGADO, JORDY FILHO e 

GONÇALVES, 1981). Fisionomicamente é caracterizado por apresentar três estratos: um 

arbóreo de porte elevado, com árvores de 10-12m de altura; um mediano, mais ou menos 
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denso, formado por arbustos ou arvoretas que atingem até 3m; e por último, um herbáceo, 

quase reduzido e pobre de espécies.  

O Cerrado, também chamado de savana, constitui um complexo de formações com 

fisionomias diferentes, desde campo limpo (...) até o cerradão(...) representando as formas 

savânicas intermediárias (campo sujo, campo cerrado e cerrado sensu stricto) (...) 

(COUTINHO, 1978 apud GOMES, MARTINS e TAMASHIRO, 2004, p.249). Apresenta 

estrutura arbóreo-arbustiva aberta, caules tortuosos, altura média de 4m, caráter 

semicaducifólia e extrato herbáceo denso (MMA, 1999). Esta unidade distribui-se de forma 

esparsa e contígua ao cerradão e carrasco. 

 O Carrasco é uma formação vegetal microfanerófita, com predomínio de arbustos e 

de trepadeiras lenhosas, cuja ocorrência desta é o principal fator de diferenciação da caatinga 

e do cerrado. É portanto uma [...] formação vegetal própria, individualizada, caducifólia 

densa, com trepadeiras e árvores emergentes esparsas” e que não possui estratificação, cujas 

copas encontram-se distribuídas cerradamente e entrelaçadas pelas trepadeiras em toda a 

estrutura aérea da vegetação lenhosa (ARAUJO e MARTINS, 1999, p.12). Exibe indivíduos 

de pequeno diâmetro e com altura média de 3,6m. Geralmente, o carrasco desenvolve-se 

associado ao reverso de unidades de relevo desenvolvido em rochas sedimentares e em solos 

arenosos com certo teor de umidade. Ocorre em pequenas extensões no topo da chapada, na 

porção mais ao sul. Dentre as espécies destacam-se o cajuí (Anacardium humile), o pau mocó 

(Luetzelburgia auriculata), o visgueiro (Perkia phatycephata) e o araticum (Annona 

coriácea) (PEREIRA e SILVA, 2007 apud RIBEIRO, 2012).  

A Mata Seca, conhecida também por Floresta estacional decidual ou Floresta 

Subcaducifólia Tropical Pluvial, apresenta uma fisionomia arbóreo-arbustiva, mesmo 

possuindo um estrato herbáceo muito denso que se desenvolve apenas no período de chuvas. 

Em seu estado original predomina o arbóreo-arbustivo, cujas árvores podem chegar até 15m 

de altura. Diferencia-se, sobretudo, da caatinga pelas melhores condições “[...] ecológicas 

(mesofilia) e pela composição florística, embora presentemente esteja enriquecida por alguns 

elementos das caatingas (FERNANDES, 2006, p.157). Ocupando os setores de encosta 

menos favorecidos pelas chuvas e/ou numa cota altimétrica mais rebaixada, essa vegetação do 

tipo semi-caducifólia, entremeia as formações vegetais caatinga arbórea e a mata úmida, cujo 

limite de caráter transicional, permite a coexistência de indivíduos de ambas com a mata seca, 

tendo em vista que não possui uma linha altimétrica bem definida.  

A mata úmida, conhecida também por Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-

Nebular, é uma outra unidade vegetacional desenvolvida na área. Constitui uma vegetação de 
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porte elevado localizada, mormente, na parte superior da encosta úmida da chapada, a partir 

da cota altimétrica de 700m. A exuberância expressiva e notável biodiversidade decorrem, 

predominantemente, da elevada altitude que favorece a retenção dos ventos úmidos, a 

ocorrência de chuvas orográficas e, indiretamente, a contribuição das águas das fontes que 

diariamente disponibiliza umidade para o ambiente. De acordo com FUNCEME (2006, p.52), 

esta unidade possui uma fisionomia com “[...] predomínio de um estrato arbóreo com alturas 

superiores a 15m, formando uma cobertura vegetal bastante densa”.  

A caatinga compreende formações vegetais que apresentam indivíduos arbustivos, 

com altura variando entre 3m e 5m, e indivíduos arbóreos com altura mínima de 5m, alguns 

podendo chegar até 12m, além do extrato herbáceo abaixo de 2m (MMA, 1999). Caracteriza-

se pela capacidade de adaptação morfológica e fisiológica a variação dos períodos de secas, 

que dependendo do rigor climático para mais seco ou menos seco, tem-se o desenvolvimento 

da caatinga arbustiva arbórea ou da caatinga arbórea arbustiva respectivamente. Essa 

cobertura encontra-se parcialmente degradada em decorrência do processo de intensificação 

da ocupação, como também das diversas formas de usos. Essa intensa ocupação é bem 

demarcada pela expansão urbana do município de Crato e Barbalha, que ao se expandirem 

agregam valores a terra e impulsionam o aumento das atividades econômicas. Dentre as 

principais atividades que contribuem, sobretudo, com a degradação da cobertura vegetal 

podem ser relatadas: a agricultura extensiva e semi-intensiva com plantação de milho, feijão e 

pastagem, pecuária e industria (FUNCEME, 2006).  
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 - Evolução da paisagem e as superfícies de erosão 

  

No decorrer do século XX, as pesquisas sobre a geomorfologia do território sul-

americano de margem passiva basearam-se no modelo de pediplanação, cuja lógica propunha 

uma morfologia dependente de um soerguimento uniforme regional e simultâneo 

desenvolvimento das superfícies de aplainamentos (BEZERRA et al., 2008). A partir de tal 

perspectiva, desenharam-se os primeiros trabalhos sobre a compartimentação do relevo 

brasileiro, visando reconhecer e caracterizar as superfícies de aplainamentos de diferentes 

idades (GROHMANN e RICCOMINI, 2012), que de acordo com Bigarella (2003, p.1025) 

possuem uma "origem bastante controvertida, não existindo um mecanismo amplamente 

aceito que explique satisfatoriamente sua gênese e evolução. Contudo, para a geração de uma 

superfície aplainada, defendia-se como critério essencial a existência de uma suficiente 

estabilidade tectônica dos fragmentos intraplaca, cujo ciclo poderia ser interrompido por 

momentos de ajustamentos isostáticos (BIGARELLA, 2003; SHCUMM, 1963 apud 

BIGARELLA, 2003). 

Tomadas como sendo a fase derradeira da evolução das formas de relevo engendradas 

pela dinâmica interna da terra e modelada pelos processos externos, tais superfícies 

respondem pelos grandes modelos de "evolução de longo prazo do relevo continental e 

alimentam reflexões sobre a natureza - funcional ou herdada (paleosuperfície) -, sobre o 

significado cronológico dos mecanismos envolvidos e sobre o contexto geodinâmico no qual 

se inserem" (MELO et al., 2005, p.261).  

Essa teoria clássica, de raízes Davisiana do ciclo geográfico, norteou os inúmeros 

trabalhos que buscaram explicar a evolução geomorfológica do Brasil. De acordo com 

Ab`Saber (2011), os estudos sobre aplainamentos no Brasil tiveram início com a publicação 

de Harder e Chamberlin (1915), quando estudaram a geologia de Minas Gerais e 

reconheceram uma superfície aplainada nos altos da Serra do Espinhaço. Entretanto, o 

primeiro esboço sistematizado de tais superfícies foi proposto por Emmannuel De Martonne, 

na década de 1940, quando discutiu os problemas morfológicos do Brasil tropical Atlântico, 

observando as diferentes feições dos maciços antigos do litoral ao interior, sob os preceitos da 

Geomorfologia climática (DE MARTONNE, 1943; 1944).  

A partir da década de 1950, destacam-se o de King (1956) sobre a Geomorfologia do 

Brasil Oriental, e o de Andrade (1958) que sugeriu a superfície de aplainamento pliocênica do 
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Nordeste do Brasil, com base no Planalto da Borborema e seu entorno. Além desses, outros 

como Ruellan (1950), Almeida (1951), Demangeot (1961), Ab`Saber (1955 e 1964), Feio 

(1954), Tricart (1957 e 1959), Dresch (1957 e 1959), Bigarella e Andrade (1965), Bigarella e 

Mousinho (1965) e Barbosa (1959), alimentaram esse campo de pesquisa (AB SABER, 2011; 

SILVA, 2009). 

As superfícies de erosão ou aplainamento fundamentavam-se na concepção cíclica dos 

processos de pediplanação, resultantes da atuação sucessiva da erosão em escala regional, sob 

condições de estabilidade tectônica prolongadas. O rompimento dessa estabilidade por 

soerguimentos regionais da crosta marcaria o final e o inicio de uma nova superfície de erosão 

guiada pela estrutura antiga, cujo relevo seria progressivamente rebaixado (DE MARTONNE, 

1943; ANDRADE, 1958). Por sua vez, são feições elaboradas pelo desgaste que trunca 

indistintamente as estruturas do embasamento cristalino e suas coberturas sedimentares, 

originando uma topografia suave com declives suficientes apenas para o desenvolvimento do 

escoamento superficial livre e fluvial (GERRARD, 1995; MELO et al., 2005; PEULVAST e 

CLAUDINO SALES, 2002), e que foram interpretadas como peneplanícies e peneplanos 

Davisianos, e pediplanos mais recentemente (BIGARELLA, MOUSINHO e SILVA, 1965). 

Esses ciclos eram interpretados como sucessivos estágios de evolução do relevo, os 

quais eram explicados pelo rebaixamento contínuo e redução da declividade conforme a teoria 

de Davis, o qual chamou ciclo de erosão normal ou geográfico. Eram marcados por um longo 

período de estabilidade, o que permitia a atuação demorada da erosão, e um brusco 

soerguimento, responsável pelo desencadeamento de um novo ciclo, cujo desdobramento 

seguia uma ordem irreversível, passando pelos estágios de juventude, maturidade e senilidade 

(CHRISTOFOLETTI, 1980).  

Sobre esse modelo, Penteado (1983, p. 94) coloca que "a noção de ciclo supõe uma 

volta às condições primitivas", o que não acontece na paisagem."Durante essa sequencia 

pode haver uma fase semelhante a outra passada, mas nunca exatamente igual". Para Passos 

e Bigarella (2011, p. 107) o ciclo ideal contínuo somente seria possível se não "ocorressem os 

afastamentos da evolução normal do relevo causados por mudanças climáticas profundas, 

dificultando a adequação do modelo à realidade do relevo". No início do século XX, essa 

concepção sofreu algumas modificações, porém sem colocar em pauta a problemática central: 

a sequencia de fases até o aplainamento generalizado (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

Para King (1956, p.149), nessa acepção "de um desenvolvimento ordenado por ciclos 

de erosão subsequente é que reside o segredo para a compreensão da geomorfologia 

brasileira". Partindo das observações feitas em campo, King (1956) afirma que a paisagem 
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brasileira evoluiu pela regressão das escarpas e pedimentação, e que as características de um 

ciclo podem ser esboçadas tão velozmente que pedimentos amplos não encontram tempo ou 

espaço suficiente para se desenvolver. Atribuiu a paisagem brasileira um aspecto escalonado, 

que progride do litoral para o interior do continente, onde cada superfície aplainada 

permanece, aparentemente, inalterada até que um novo soerguimento do bloco subcontinental 

ocorra, destruindo um ciclo e demarcando um subsequente, no qual desenvolve-se uma nova 

pediplanície. 

Conforme a proposta de King (1956) essas resultariam da interação dos processos 

degradacionais, agradacionais e tectônicos. Em ordem cronológica das mais antigas para as 

mais recentes, os seguintes níveis foram reconhecidos para o Brasil: Superfície Fóssil 

(Carbonífera), predominantemente de sedimentação sobre uma massa continental em 

subsidência e que sofreu uma glaciação antiga; Superfície Desértica (Triássico Superior), 

aparentemente de grande extensão e de relevo baixo, representada pela base da série Botucatu, 

de pouca significação na paisagem moderna; Gondwana (Cretáceo Inferior), fazia parte da 

antiga topografia do continente austral Gondwana, antes da abertura do Atlântico; a Pós-

Gondwana (Cretáceo Superior), que permaneceria como a superfície mais alta, formando uma 

zona de terrenos acidentados entre um remanescente da superfície Gondwana; Superfície Sul-

Americana (Terciário Inferior), a qual teria sido dissecada a partir do Paleoceno pelas 

superfícies subsequentes, frequentemente preservadas como chapadas (a cimeira da chapada 

do Araripe); Superfícies Velhas (Terciário Superior), caracterizada por uma paisagem 

pedimentada com remanescentes semelhantes à inselbergs, raramente com aplainamento 

generalizado, sob formas de vales que dissecam o ciclo anterior com extensa sedimentação 

costeira da Formação Barreiras. Por último, a superfície Paraguaçu (Quaternário), cujas 

evidências morfológicas só aparecem ao longo de sistemas fluviais de menor extensão que 

atingem diretamente o mar. 

King (1956) considerava que as influências climáticas, com exceção das regiões 

glaciais, periglaciais e extremamente áridas, não perturbavam a evolução das vertentes, sendo 

o seu papel reduzido no desenvolvimento das encostas. Além da relativa calmaria tectônica, 

seria necessário condições climáticas com tendência à aridez, visto que desta resultaria 

ambientes com fraca cobertura vegetal e chuvas torrenciais fortes (SALGADO, 2007). 

Bigarella, Mousinho e Silva (1965, p. 91) discordam de King por acreditarem que os variados 

tipos de clima respondem a "dominância de condições morfogenéticas particulares agindo 

sobre as vertentes. Apesar dos processos obedecerem a leis físicas específicas, têm sua 

intensidade e eficiência subordinadas a condições climáticas locais". Por sua vez, esses não 
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excluem os efeitos tectônicos, contudo, atribuem-lhes apenas relevância secundária, cuja 

função estaria limitada a favorecer a deformação e amplitude altimétrica dos diversos níveis 

aplainados. 

A partir do final da década de 1950, tem-se um novo quadro interpretativo para a 

geomorfologia brasileira, onde Ab`Saber e Bigarella foram os primeiros a pensar sobre as 

influências climáticas na morfologia da paisagem (PASSOS e BIGARELLA, 2011). Desse 

modo, os fundamentos da geomorfologia climática estabeleciam que o clima seria o fator 

essencial e controlador dos processos exógenos, e explicariam os processos de pedimentação 

e pediplanação responsáveis pela elaboração das superfícies de aplainamento no Brasil 

(BIGARELLA, 2003). Assim sendo, de acordo com Bigarella e Ab`Saber (1964) as 

condições de clima seco/semiárido originariam os extensos pediplanos, bem como os níveis 

de pedimentos embutidos nos vales.  

Apesar de diferentes, as formas interpretativas da morfologia de King (1956) e 

Bigarella, Mousinho e Silva (1965) atendem à mesma premissa de compreensão cíclica do 

relevo. A medida que King (1956) defende uma causa tectônica para o estabelecimento de um 

novo ciclo de processos denudacionais, Bigarella, Mousinho e Silva (1965) alegam que a 

ciclicidade dos episódios é uma resposta às alternâncias paleoclimáticas essencialmente 

ligadas às variações entre o semiárido e o úmido. Assim, as superfícies se desenvolveriam em 

alvéolos, com altitude variada, os quais evoluiriam conforme a existência de knickpoints 

mantidos pela rede de drenagem (BIGARELLA e AB`SABER, 1964; BIGARELLA, 

MOUSINHO e SILVA, 1965; BIGARELA, 2003).  

Já para King (1956) as superfícies seriam identificadas conforme suas altitudes 

escalonadas, cujos níveis mais baixos corresponderiam às superfícies mais recentes. Não 

obstante, uma cronologia fortemente delimitada pela posição altimétrica configura-se em um 

instrumento empírico frágil para o estabelecimento de uma datação relativa e correlação com 

outras superfícies ao longo do território brasileiro (PASSOS e BIGARELLA, 2011). Tais 

superfícies estão longe de ser uma óbvia feição morfológica de pronto reconhecimento 

espacial (SMALL, 1986 apud SILVA, 2009) e, por isso, o principio da uniformidade tem que 

ser tomado com cautela, haja vista que os processos presentes podem não conter a chave do 

desenvolvimento pretérito da paisagem (MABESOONE, 2000). 

Outra classificação que foi muito aceita no Brasil é a de Bigarella, Mousinho e Silva 

(1965) onde identificaram, no planalto do Sudeste brasileiro, três superfícies de aplainamento: 

Pd3 (Eoceno/Oligoceno), Pd2 (Mioceno) e Pd1 (Plio-pleistoceno); e dois níveis de 

pedimentos embutidos nos vales: P2 e P1 (respectivamente do Quaternário). Outras categorias 
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para as superfícies aplainadas também foram sugeridas por Ab`Saber (1960), Almeida (1955), 

Freitas (1951), De Martonne (1940), Demangeot (1959), Barbosa (1959), Dresch (1957) e 

Valadão (1998) (SILVA, 2009; VALADÃO, 2009). 

A compreensão das superfícies de erosão e dos depósitos correlativos estruturados, 

sobretudo no Quaternário, demonstram intrínseca relação dos eventos agradacionais e 

degradacionais com as variações climáticas da terra, onde encontram-se bem demarcados dois 

processos distintos, conforme a ideia de bio-resistasia de Erhart (1955 apud PASSOS e 

BIGARELA, 2011; AB`SABER, 2011; MABESOONE e CASTRO, 1975): fase de erosão 

extensiva com degradação lateral das vertentes, designada de resistasia, ou atividade 

morfodinâmica sob semiaridez; e outra fase de formação extensiva de solos, intitulada de 

biostasia ou de estabilidade morfodinâmica, sob clima úmido. No Brasil meridional e Sudeste, 

o principio da bio-resistasia é reconhecido a partir do momento em que se concebe uma 

evolução do relevo condicionada à alternância de condições úmidas e semiáridas, com 

marcada decomposição química das rochas e formação de perfis de solos profundos (PASSOS 

e BIGARELLA, 2011).  

Desta forma, tais paleosuperfícies nada mais seriam do que o produto da intrincada 

relação entre mudanças climáticas e processos tectônicos, com fases pedogenéticas de clima 

quente e úmido alternando-se com fases morfogenéticas de clima seco e quente, marcado por 

chuvas torrenciais e esporádicas, em que os processos de pediplanação comandariam a 

evolução do relevo. Nas fases pedogenéticas tem-se a dissecação do relevo pela incisão linear 

da drenagem. Nessa interação de processos, ocorreria a retração das escarpas das vertentes e o 

acúmulo de material detrítico na base e em formato de rampa que se alonga em direção ao 

fundo dos vales, originando os pedimentos que, ao coalescerem, formariam as superfícies 

aplainadas ou pediplanos (AB`SABER, 1960; BIGARELA, 2003).  

Esses modelos de evolução cíclica do relevo para o planalto meridional e sudeste 

brasileiro também foram usados para explicar a história geomorfológica do Nordeste, uma vez 

que esta responde pelas condições de semiaridez atuais e que refletiria bem os processos de 

degradação e agradação defendidos pelos modelos apresentados. 

Dentre os trabalhos sobre a paisagem geomorfológica do Nordeste, onde a mesma foi 

interpretada como consequência dos sucessivos ciclos de aplainamentos comandados pelos 

processos epirogenéticos pós-cretáceos (AB`SABER, 1969; MAIA, BEZERRA e 

CLAUDINO-SALES, 2010), destacam-se as contribuições de Crandall (1910), Dresch (1956) 

Mabesoone e Castro (1975), Mabesoone (1978), Braun (1966), Ab`Saber (1960,1969,1998, 

2011), Andrade e Lins (1963), Andrade (1958) e Bigarella (2003). Todos identificaram 
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superfícies escalonadas desenvolvidas ao longo do Cenozoico, fruto dos processos de 

aplainamentos a partir do soerguimento de um núcleo central, o Planalto da Borborema, o 

qual é referido por Andrade e Lins (1963) como núcleo cristalino fundamental na elucidação 

dos processos geomorfológico do Nordeste.  

A posterior, Mabesoone e Castro (1975) o caracterizou como maciço elevado, 

rejuvenescido, com diversas áreas aplainadas em seu interior. Posto a acepção de maciço 

soerguido em resposta a um bombeamento generalizado, pouca importância foi dada ao papel 

da tectônica nos processos morfogenéticos em escala regional. Uma ressalva é feita ao 

trabalho de Czajka (1958) que, embora estivesse preocupado em fazer uma análise dos 

processos denudacionais do Nordeste sob o enfoque da geomorfologia climática, enfatizou 

veementemente a importância dos estudos que relacionassem tectônica e erosão para a 

compreensão do relevo da região.  

Em concordância com a assertiva de Czajka (1958) sobre a importância da tectônica, 

Mabesoone (1978, p.11) reconheceu, embora de forma generalizada, que a reativação 

tectônica no Cretáceo e Cenozoico da plataforma brasileira de margem passiva, havia 

influenciado a configuração geomorfológica do Nordeste, de maneira "que não é provável 

existirem ainda restos de superfícies anteriores, como presumem alguns autores. Assim, o 

relevo nordestino é Cenozoico e, talvez na sua maior parte Quaternário".  

Apesar de incipiente, o trabalho voltado para açudagem de Crandall (1910) constitui 

uma das primeiras contribuições sobre as superfícies aplainadas no Nordeste (AB`SABER, 

1969), que na ocasião apresentou uma boa descrição morfoestrutural do planalto da 

Borborema para a época em que foi concebido (CORRÊA, 2001). Corrêa (2001) destaca que, 

para Crandall, o planalto da Borborema era constituído por um complexo de gnaisse e xisto, 

sobrelevado à condição de maciço montanhoso, achatado no topo, com cimeira sustentada por 

intrusão granítica. A planura observada, em setores do planalto na Paraíba, constatava a 

existência de um peneplano granítico soerguido.  

Conforme as teorias clássicas, o relevo do planalto da Borborema e adjacência, 

incluindo as áreas de domínio sedimentar como o da Chapada do Araripe, evoluiu de acordo 

com o modelo de sucessivos aplainamentos escalonados ocorridos ao longo do Cenozoico, 

desencadeados como respostas erosivas aos efeitos da reativação da plataforma brasileira, 

inerentes à dinâmica cíclica da epirogenia de margem passiva do continente, moldado, 

conforme Mabesoone (1966), em vários pediplanos. 

Para Mabesoone (1966) a história Cenozoica da área pode ser contada em três 

momentos: a partir do Terciário Inferior originaram-se três pediplanos e dois pedimentos sob 
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condições de semiaridez; fases intermediarias e mais úmidas ocorreram, formando perfis de 

intemperismo laterítico com crostas ferruginosas; posteriormente, houve a deposição dos 

sedimentos correlativos no término das fases úmidas de erosão e durante as fases seguintes 

semiáridas de pediplanização. 

Em conformidade com a concepção evolutiva de aplainamento, as superfícies mais 

antigas do Nordeste brasileiro compreenderiam os níveis mais elevados - acima de 1000m -, 

de forte dissecação e desenvolvidos entre o Albiano e o Oligoceno. Estes níveis se 

correlacionariam com a superfície Pós-Gondwana de King, Pd3 de Bigarella, superfície 

Teixeira de Demangeot (1961) ou ainda à fase superfície Borborema da superfície 

Sulamericana de Mabesoone & Castro (1975). Os níveis de aplainamentos intermediários 

encontram-se em áreas com altitudes de 650 a 900 metros, e equivalem à superfície Sul-

Americana de King, o pediplano Pd2 de Bigarella, superfície Sulamericana de Mabesoone e 

Castro (1975) ou ainda Superfície dos Cariris de Demangeot. A cimeira estrutural da Chapada 

do Araripe seria um testemunho dessas superfícies.  

Uma superfície de aplainamento geral do planalto da Borborema, com cotas entre 350 

e 600 metros de altitude, equivaleria à Superfície Sertaneja de Mabesoone e Castro, Superfície 

Velhas de King, Pd1 de Bigarella, a Superfície Patos de Demangeot ou ainda Superfície de 

aplainamento pliocênico de Andrade (1958), cuja cronologia foi aferida a partir dos 

sedimentos do Grupo Barreira de idade Plio-Pleistocenica, e constituiria o aplainamento mais 

recente consumado na região. A partir dos vales, esta superfície sofreria um entalhamento no 

Quaternário, onde dois níveis de terraços e pedimentos foram admitidos. Embora não 

consumado, estes níveis correspondem ao ciclo polifásico Paraguaçu de King, Siji (?) de 

Demangeot e P1 e P2 de Bigarella. 

Ainda que a explicação da evolução do relevo à luz das superfícies de aplainamento 

apresentasse um caráter lógico dedutivo e aplicável num ambiente tectônico de margem 

passiva, fortes críticas foram feitas à visão generalista desses modelos, os quais não 

respondem às questões voltadas para a compartimentação de escala meso ou sub-regional 

ajustada às peculiaridades locais (TWIDALE, 1982; THOMAS, 1994; MABESOONE, 2000; 

CORRÊA e MENDES, 2003; PAISANI et al, 2013). Para Mabesoone (2000, p 69)) "o erro 

mais comum é a tentativa de incorporar ou aplicar os dados obtidos para uma certa área, e 

até forçá-lo, num esquema global, sem que sejam considerados os detalhes locais". Peuvast e 

Claudino-Sales (2002, p. 120) colocam, ainda, que os principais problemas interpretativos dos 

modelos clássicos originam-se do "mau conhecimento dos mecanismos mesmo de evolução 

dos aplainamentos". 
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A concepção de superfícies escalonadas com idade atribuída a partir de um critério 

topográfico, cuja cronologia mais antiga corresponderia aos níveis altimétricos mais elevados, 

"não é aplicável extensamente no Nordeste Brasileiro, onde paleosuperfícies agradacionais 

de gêneses e idades semelhantes, estão dispostas em cotas distintas (MAIA, BEZERRA E 

CLAUDINO-SALES, p. 11, 2010).  

Para tanto, admite-se que essas novas constatações nos estudos geomorfológicos 

decorreram, sobremaneira, da aceitação da Teoria da tectônica de placas, sem a qual torna-se 

metodologicamente limitada a capacidade de compreensão do relevo. Tais constatações 

contribuíram diretamente na formulação de estudos mais precisos sobre a gênese e dinâmica 

do relevo em borda passiva e interior de placa, propiciando uma reformulação das teorias 

investigativas do relevo desenvolvido em áreas de intraplaca.  

De acordo com Summerfield (1991), embora a estabilidade tectônica intraplaca 

constituísse condição elementar na geração de superfícies niveladas a altitudes correlatas, é 

reconhecido que as porções situadas no interior intraplaca também estão sujeitas a reativações 

tectônicas, determinando um quadro oscilatório entre momentos de estabilidade e 

instabilidade que influem diretamente no cenário geodinâmico do modelado do relevo 

continental. 

No Nordeste brasileiro, o tectonismo intraplaca como condicionante da evolução do 

relevo é ratificado por Bezerra et al. (2008) quando verificaram, na margem passiva da região, 

a ocorrência de reativação de falhas no Cenozoico, influenciando a morfologia e a 

sedimentação hodierna. Esse fato se contrapõe à concepção de ambiente de tectônica inativa 

nas bacias sedimentares de margem passiva. Evidências de pulsos tectônicos e deformação 

das coberturas sedimentares na porção leste da Borborema - ao longo do Cenozoico - também 

foram verificadas no trabalho de Moraes Neto e Alkmim (2001). Em face dessa circunstância, 

Silva (2012) destaca, como exemplo, o escalonamento do piemonte que antecede a escarpa 

oriental da Borborema, estruturado em degraus de 100, 200 e 250 metros, sugerindo 

ocorrência de tectônica disjuntiva e reativação recente de falhas. 

Assim sendo, "a história geomorfológica de margem passiva é mais complicada do 

que o prognosticado pelo modelo de pediplanação" (BEZERRA et al., 2008, p. 579). Sendo a 

gênese dessas superfícies extremamente complexa, Adams (1975 apud SALGADO, 2007) 

enfatiza que nenhuma das teorias postuladas podem explicar completamente a evolução dos 

aplainamentos, pois os fatores envolvidos - exógenos e endógenos -  no processo são 

extremamente mutáveis na escala tempo-espaço, o que constitui um problema de 

adequabilidade para o estudo das formações superficiais sobre as quais se alicerçam as 
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superfícies contemporâneas da paisagem. Destarte, uma única teoria não é capaz de explicar a 

origem de tais superfícies, pois, "de dimensão continental possuem origem poligenética e que 

a justaposição das diversas teorias constitui uma alternativa para a sua compreensão" 

(SALGADO, 2007, p.77). 

De acordo com Peulvast e Claudino-Sales (2002) os aplainamentos não são "fases 

terminais, mais antes formas transitórias cujos testemunhos, expondo diferentes níveis de 

evolução ou de degradação, acham-se conservados nas paisagens na forma de heranças" (p. 

144). Estas, por sua vez, não podem ser compreendidas apenas pela morfologia e relações 

morfológicas que atendam a um modelo hipotético sem dados geocronológicos para suportá-

los (CORRÊA e MENDES, 2002). O problema da geocronologia dos eventos correlatos, a 

falta de atenção com os diferentes graus de resistência das rochas ao intemperismo e com a 

posição relativa dos relevos residuais dentro da paisagem são, para Corrêa (2003), as 

questões-problemas que rodeiam os modelos hipotéticos das superfícies de aplainamento, 

sejam invalidando ou reduzindo seu poder de aplicabilidade.  

A relação entre denudação e deposição carece de uma cronologia absoluta que não é 

tarefa simples nem tampouco generalista. Para Corrêa e Mendes (2002) essa relação é antes 

de tudo complexa, visto que o relevo por si é um elemento de destruição e que mesmo após 

originar um nível deposicional correlato, não interrompe sua evolução. Independente da forma 

e do material acumulado, o relevo continua a evoluir atendendo as leis do equilíbrio dinâmico 

de ajuste entre formas, litologia e processos superficiais.  

Observando as cimeiras do planalto da Borborema, Corrêa e Mendes (2002) enfatizam 

que alguns parâmetros como as fases de intemperismo e a remoção dos mantos de alteração, a 

priori considerados como auxiliares, devem ser tratados como determinantes na gênese da 

morfologia regional. Nesse contexto, uma evolução por etchplanação como sugerida por 

Damuth e Fairbridge (1970), cuja morfogênese condiciona-se à repetida elaboração e 

evacuação das coberturas pedogenéticas, pode ser uma vertente de análise de grande valia 

para o entendimento do relevo a nível regional, de forma que a cobertura pedológica passe a 

ter progressivamente uma função na elucidação dos diferentes cenários locais (CORRÊA, 

2003). 

Os depósitos resultantes, por guardar informações das condições ambientais da época 

de formação, seriam fundamentais na análise geomorfológica, o que desta forma ajudaria no 

estabelecimento de correlações e elucidações dos processos envolvidos nos episódios erosivos 

e o respectivo posicionamento geocronológico. Todavia, o princípio de correlação esbarra, 

também, nas dificuldades advindas da ausência de material fossilífero, inviabilizando uma 
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cronologia entre as superfícies e os depósitos correlativos. A busca por depósitos correlativos 

datáveis fortaleceu os estudos do quaternário a partir da década de 1980. 

Os problemas de correlação e da escala espaço-temporal dos processos responsáveis 

pelos desdobramentos das superfícies de aplainamentos em áreas de contexto tectônico 

intraplaca - por exemplo no Nordeste do Brasil -, contribuíram para o desenvolvimento de 

uma geomorfologia do Quaternário, com métodos geocronológicos capazes de desmistificar 

os questionamentos acerca dos postulados defendidos pelos que acreditaram numa historia 

evolutiva generalista. Contudo, é reconhecido que tais modelos clássicos foram fundamentais 

para que um novo contexto da ciência geomorfológica fosse delineado. 

 

3.2 - Período Quaternário e a reconstrução paleoambiental dos eventos formativos 

 

Nas últimas décadas, destacam-se os enfoques direcionados ao Período Quaternário 

por constituir dentro da escala geológica, o momento mais recente da história da terra e da 

disseminação da espécie humana, cuja reconstrução ambiental é, em relação aos outros 

períodos, favorecida pela existência de quase todas as plantas e parte de animais que vivem 

desde o início do Quaternário (SALGADO-LABOURIAU, 1994).  

Com base nessa premissa, o termo Quaternário, inicialmente usado por J. Desnoyers, 

em 1829, para se referir aos depósitos marinhos sobrepostos aos sedimentos terciário da Bacia 

de Paris, foi redefinido por H. Reboul, em 1833, e incorporado a escala geológica como 

intervalo de tempo cujos depósitos contém associação de restos vegetais e animais atualmente 

viventes (SUGUIO, 1999). Além dessa definição bioestratigráfica, "(...) pode ser 

caracterizado também como a idade do homem (SUGUIO, 1999, p. 22). 

A amplitude temporal e processual abarcada por esse intervalo de tempo oportuniza 

o desenvolvimento de inúmeras pesquisas que tenham como foco, em especial, a 

compreensão da dinâmica dos processos responsáveis pelo arranjo das diferentes formas da 

paisagem. Pois, sabe-se que "A maior parte das paisagens dos continentes atuais é de origem 

geológica relativamente recente e os processos que as modificaram continuam atuando 

(SALGADO-LABOURIAU, 2007, p. 02), e que as marcas deixadas na superfície ainda não 

foram totalmente destruídas pela erosão e/ou meteorização, condição que possibilita uma 

reconstrução aproximada dos processos formadores do Quaternário tardio, ou seja, do final do 

Pleistoceno e Holoceno.   

Abrangendo os últimos 2,6 milhões de anos (equivalente a menos de 1% do tempo 

geológico) encontra-se, conforme as peculiaridades ambientais, subdividido em duas épocas 
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temporalmente desiguais: o Pleistoceno, que envolve a maior parte do Quaternário e sucede o 

Plioceno, com limite demarcado pela primeira grande glaciação de caráter global; e o 

Holoceno (Recente), extremamente breve quando comparado ao Pleistoceno, que corresponde 

aos últimos 11.700 anos até o presente (SUGUIO, 2005; INQUA, 2014). Sendo um período 

predominantemente frio, de acentuada mudança climática e de intensas modificações na 

paisagem, o Quaternário ficou conhecido como a "Idade do gelo". Mesmo ainda sendo muito 

discutido o limite Pleistoceno/Holoceno, Salgado-Labouriau (1994; 2007) opta pela 

proposição dos 10.000 anos, haja vista que foi determinada por dados de radiocarbono e por 

seguir recomendação da União Internacional para o Estudo do Quaternário. 

Ao longo do Quaternário, cerca de 16 glaciações (com duração média de 100.000 

anos) intercaladas por interglaciais quentes de curta duração (média de 20.000 anos) 

conduziram amplas pulsações climáticas e de diferentes intensidades, as quais, pela 

disposição cíclica dos eventos, foram reconhecidas como a principal característica desse 

período (SALGADO-LABOURIAU, 1994; 2007). A dificuldade de encontrar registros das 

glaciações nas diferentes partes da terra limita a produção de informações acerca de cada ciclo 

glacial.  

As preocupações pelas glaciações quaternárias partiram dos primeiros vestígios de 

extensos glaciais observados na região montanhosa dos Alpes, e da ocorrência de blocos 

erráticos no norte da Europa. Na época, a associação dessas evidências com possíveis 

glaciações foram inicialmente refutadas, pois a forte influência da teoria do dilúvio era um 

fator limitante às novas proposições. Entretanto, L Agassiz, discípulo de Venetz, conseguiu 

reunir informações convincentes sobre a existência dos glaciais, propondo a Teoria das 

Glaciações (SALGADO-LABOURIAU, 1994). Essa teoria permitiu um avanço nos estudos 

sobre a dinâmica climática global e suas repercussões na configuração da paisagem.  

Dos períodos da história da terra, a última glaciação Würn-Wisconsin do Pleistoceno 

(marcado por frio intenso de duração aproximada de 100.000 - 12.000 AP) e o subsequente 

Holoceno (atual interglacial com temperaturas mais quentes) possuem a maior quantidade de 

informações esboçadas até então. Esse considerável volume de dados, sobretudo para o 

Holoceno, decorre da contemporaneidade com a nossa civilização, avanços tecnológicos e da 

necessidade iminente de entender as flutuações climáticas pretérita, atual e futura, bem como 

as interações nas diferentes áreas do globo, haja vista que mudanças significativas e 

potencialmente bruscas podem colocar a ocupação humana em situações de extrema 

dificuldade (INQUA, 2014).   
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A proximidade com o presente, quando comparada com a história da terra, favorece a 

manutenção dos registros, muitas vezes bem preservados, apesar de espacialmente dispersos e 

limitados na superfície do continente e dos oceanos. Decerto, a complexidade dos dados do 

Quaternário suscita a interdisciplinaridade nas pesquisas, de modo que possam produzir 

informações mais consistentes e de ampla correlação, o que poderia ser limitado caso fosse 

desenvolvida por técnicas isoladas (INQUA, 2014; SUGUIO, 1999; 2005). Ou seja, a 

interdisciplinaridade é fundamental no sucesso das pesquisas quaternárias. 

 À vista disso, o cenário conhecido para o final do Pleistoceno e de todo o Holoceno 

é alvo da proposição de modelos que deem suporte às interpretações paleoclimáticas e 

ambientais dos ciclos glaciais, especialmente os mais antigos por serem, até o momento, 

pouco conhecidos (SALGADO, 2007).  

No final da última glaciação, observou-se um período de máxima expansão das 

geleiras na Europa e América do Norte que ficou conhecido como o Último Máximo Glacial - 

UMG - (próximo dos 21.000 anos AP). Na década de 1970, o Projeto Climat usou como 

referência para delimitar o ápice do UMG o intervalo de 18.000-14.000 anos AP. No entanto, 

Pivel (2009) adota a proposta cronológica do Projeto Epilog que define como clímax do UMG 

o intervalo compreendido entre 23.000 e 19.000 anos AP, uma janela temporal de 4000 anos 

calculada a partir dos testemunho de gelo e de variações do nível do mar. Mix, Bard e 

Schneider (2001) enfatizaram que o Projeto Epilog apoiou-se no princípio de que esse raio 

temporal foi caracterizado por um clima global relativamente estável, desviando-se de 

mudanças e transições bruscas como os eventos Heinrich e Dansgaard-Oeschger. 

Convém destacar que as mudanças no quadro climático não foram sentidas 

uniformemente ao longo da superfície da Terra, nem tampouco com ciclos estáveis livres de 

oscilações. As características gerais de um ciclo são mais fáceis de serem reconhecidas do que 

os padrões de oscilações, pois essas podem ser ora efêmeras ora demoradas, ora de alta 

magnitude ora de baixa intensidade, cujos feedbacks na paisagem são tão importantes quanto 

os de um ciclo completo. A transição Pleistoceno/Holoceno e todo o Holoceno testemunham 

bem o curso dessas flutuações ao longo de um ciclo e o reconhecimento na paisagem dos 

fatores causadores e as possíveis consequências é o desafio das pesquisas atuais. 

Essas múltiplas oscilações marcam claramente o final do Último Glacial 

pleistocênico e o desdobramento do Holoceno, sobretudo no último milênio. Com base nas 

inúmeras pesquisas desenvolvidas tem-se um cenário aproximado, contudo generalizado, 

dessas oscilações, a saber: entre 20.000 e 14.000 anos AP., início do retrocesso das geleiras 

em direção aos polos com lento aquecimento de todo o planeta; por volta de 10.000 anos AP, 
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início do atual interglacial; de 8000 a 7.000 anos AP., chuvas torrenciais e umedecimento dos 

climas continentais, sobretudo na América do Norte, enquanto na zona intertropical, 

condições de secura e ventos fortes ainda dominavam a paisagem; de 7600 a 4500 anos AP., 

iniciou um Ótimo Climático, momento mais quente do atual interglacial em cerca de 2-3º; de 

4500 a 4000 anos AP, os dados sugerem uma queda brusca da temperatura, o que marcou o 

início de uma das épocas mais fria do interglacial; entre 2500 e 2000 anos AP, foi a época 

mais fria do interglacial; entre 1800 e 1000 anos AP, houve o aumento da temperatura, 

caracterizando o que se  convencionou chamar de segundo Ótimo climático; entre os século 

XVI e XIX, condições frias dominaram a paisagem, experimentando uma pequena época 

glacial - Pequena idade do gelo; a partir de 1850 dC, ocorreu um retorno às condições mais 

quentes que se prolongam até os dias atuais, com recuo do gelo para os polos e para maiores 

altitudes (SANT'ANNA NETO e NERY, 2005; SALAGDO, 2007). 

Não se sabe até quando e quanto continuará aumentando a temperatura do 

interglacial, ou se permanecerá estacionado ou se haverá um novo ciclo glacial. Porém, sabe-

se que essa é uma condição natural da terra e que os seus efeitos interagem de diferentes 

formas e magnitudes, conforme a disposição física dos ambientes. Outrossim, é sabido que as 

influências glaciais não ficaram limitadas às altas latitudes e montanhas do hemisfério Norte, 

mas expandiram-se sobre baixas altitudes e por regiões intertropicais do hemisfério Sul. Em 

cada escala temporal e espacial de investigação "a interação dos trópicos com as regiões 

extratropicais é fundamental para qualquer visão global do assunto (THOMAS, 2006, p. 

113). Ademais, os modelos de ambientes temperados não conseguem explicar grande parte 

das características morfológicas das paisagens tropicais (THOMAS, 2006). 

Embora existam muitas discussões acerca das causas dos ciclos glaciais e 

interglaciais, ainda não existe uma resposta precisa sobre os fatores desencadeantes. Por vez, 

na ausência de informações de uma única causa responsável pelo início e/ou fim de um ciclo 

glacial, especulam-se os seguintes fatores combinados: mudança topográfica do relevo (por 

exemplo, soerguimento do Himalaia...), mudanças da radiação solar por efeito de meteoros, 

mudança da radiação por efeito de vulcanismo, mudança na inclinação do eixo de rotação, o 

ciclo solar e a ideia defendida pela teoria de Milankovitch (SANT'ANNA NETO e NERY, 

2005). Salgado-Labouriau (1994, p. 267) é categórica quando afirma que "Nenhuma das 

teorias expostas [..] explica de maneira satisfatória todas as glaciações e os períodos cálidos 

do passado geológico, nem prevê as futuras glaciações com precisão". Contudo, evidenciam 

"algumas causas das variações do balanço energético que influem diretamente nas variações 

da temperatura na terra".  
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Assim sendo, o Quaternário tardio registra um momento de profunda alteração na 

dinâmica climática global que repercute diretamente na mudança dos padrões de ventos, 

precipitação e temperatura ao longo das faixas latitudinais, aumento da continentalidade, na 

taxa de sedimentação resultante da relação pedogênese/intemperismo/erosão, mudança do 

nível de mar e dinâmica costeira, na dinâmica fluvial, nos padrões de distribuição da 

vegetação e da fauna, como também na organização e disposição do homem no espaço. 

O desafio dos estudos do Quaternário é, sobremaneira, compreender que as respostas 

das paisagens às mudanças climáticas e suas oscilações não são iguais e simultâneas como se 

pensava. Elas dependem de fatores regionais e locais, como também da capacidade de 

fornecer respostas rápidas ou não, cujos registros podem não ser mais contemporâneos aos 

padrões conhecidos e generalizados. Isto posto, cresce a necessidade de produção de dados de 

amplitude regional e dos mais diferentes ambientes para que se tenha o maior número de 

correlações cronoestratigráficas dos registros Quaternários. Também é importante sublinhar 

que não é possível entender a dinâmica climática global sem considerar as interações das 

regiões tropicais com as altas latitudes no último intervalo glacial. As regiões tropicais, antes 

vistas como intocadas dos efeitos das glaciações, também sofreram de forma direta ou não as 

variabilidades climáticas do Quaternário (LEDRU et al., 2002; AULER e SMART, 2001). 

De acordo com Thomas (2006) essas flutuações influenciaram diretamente a 

sensitividade da paisagem, causando instabilidade nos trópicos. Estas evidências estão 

representadas pelas mudanças na vegetação, na origem e características dos sedimentos e no 

clima, alterando o balanço entre intemperismo e erosão em escalas de tempo milenares. 

Enfatiza, também, que até recentemente a história dos trópicos úmidos era considerada como 

tendo vivenciado mudanças climáticas no Quaternário de menor importância quando 

comparada com as regiões de latitudes superiores. Contudo, existem indícios de que os 

biomas dos trópicos úmidos sofreram drásticas mudanças em diferentes escalas temporais. 

A potencialidade dos estudos do Quaternário para a sociedade atual tem sido 

demonstrada a partir dos embates vinculados aos problemas ambientais, os quais estão cada 

vez mais recorrentes devido à intensificação da ocupação humana sem o preciso 

conhecimento das condições de equilíbrio dos sistemas ambientais.  

 

3.2.1- Reconstrução paleoambiental do Quaternário Tardio 

A constatação dos registros quaternários nos ambientes continental e marinho é a 

chave para desvendar a história processual e evolutiva das diferentes paisagens da terra, pelo 
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menos nos últimos 100.000 anos. A proposição de cenário para essa abrangência temporal 

serve de modelo para investigar as transformações decorridas no tempo geológico. 

Por muito tempo os trabalhos de reconstrução paleoambiental foram minorados pelas 

concepções fundamentadas em princípios religiosos, pelos estudos setorizados e 

compartimentados, como também pela ausência de técnicas, métodos e dados que servissem 

de ânimo para essas pesquisas que, por vez, eram também muito preocupadas com os 

períodos mais longínquos da história da terra. Com a proposição das teorias do 

uniformitarismo, das glaciações, de sistemas e dos embates sobre as mudanças climáticas 

como mecanismo natural ou por culpa humana, novos caminhos foram delineados para as 

pesquisas do quaternário, sobretudo, dos trabalhos que tenham como envergadura a 

reconstrução paleoambiental e proposição de cenários futuros.   

Sendo um sistema dinâmico e complexo, a natureza responde em diferentes escalas 

temporais e espaciais a qualquer alteração, o que torna difícil o estabelecimento de 

correlações sob a ótica de múltiplas escalas temporais e espaciais. Por isso, as informações 

moduladas no quaternário ganham proeminência por permitirem uma melhor correlação entre 

as múltiplas escalas temporais e espaciais que envolvem os processos evolutivos da paisagem 

de um passado pouco remoto com o contexto atual. 

No Brasil, a partir dos anos 1950 e sobretudo da década de 1970, com a 

institucionalização de inúmeras universidades e os significativos avanços tecnológicos, as 

pesquisas voltadas para a reconstrução paleoambiental tiveram um grande impulso. Com isso, 

os primeiros esboços do Quaternário tardio, em uma escala regional, começaram a ser 

desenhados. Inúmeros problemas foram sendo identificados no decorrer das pesquisas e ao 

longo de observações de campo. Dentre os problemas eram recorrentes feições 

geomorfológicas típicas de ambiente semiárido em regiões úmidas, padrões fitogeográficos 

divergindo das condições climáticas e pedogenéticas atuais e perfis de solos típicos de 

ambientes úmidos em regiões dominadas pela semiaridez (SUGUIO, 1999).  

Essas discrepâncias com o panorama climático vigente careciam de respostas e estas 

só poderiam ser explicadas a partir de uma investigação que fosse além do posto. Ou seja, era 

necessário um resgate cronológico dos eventos, o qual não é simples, pois, de modo geral os 

registros que permitem essa reconstrução aparecem de forma fragmentada, descontínua e 

limitada, o que torna complicado o estabelecimento de correlações e interpretações da 

realidade observada. Nesse contexto, destacaram-se os trabalhos de apreensão dos processos 

morfogenéticos que caracterizam a estrutura superficial da paisagem e sua cronologia sobre a 
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ótica das flutuações intertropicais no quaternário. Essas flutuações, por sua vez, rebatem a 

ideia de limite invariável de formas climaticamente definidas (THOMAS, 2006). 

Ab`Saber (1969, p. 16) enfatizou a importância da estrutura superficial da paisagem 

quando afirmou que esta “é feita à custa das marcas acumuladas pelos processos 

morfoclimáticos e deposicionais de um flutuante quaternário". As feições resultantes, mesmo 

sendo praticamente eliminadas e/ou remodeladas e semiapagadas "pelos processos 

morfoclimáticos ulteriores, os seus escombros - inclusos descontinuamente na estrutura 

superficial das paisagens - terão o valor objetivo de uma correlação a ser historicamente 

registrada"  

Apesar da copiosa contribuição das flutuações climáticas na modelagem do relevo, 

cabe lembrar que essas por si só não são suficientes para explicar a evolução da paisagem, 

pois, ante às interferências climáticas, existe uma superfície comandada pelo arcabouço 

estrutural e processos internos que exercem forte controle sobre a superfície. Assim, a 

magnitude e frequência dos processos superficiais que modelam a paisagem quaternária são, 

sobremaneira, resultantes da interação entre arcabouço estrutural e os fatores internos 

associados aos processos superficiais capitaneados pelo clima, o que deve restar claro em 

qualquer reflexão de cunho geomorfológico. 

Partindo desses pressupostos, vários trabalhos foram delineados, sobretudo nas últimas 

décadas, com a intenção de resolver os problemas de ordem cronológica e processual da 

evolução das diferentes paisagens do território brasileiro. Nesse sentido, os termos 

paleoambiental, paleoecológico e paleoclimático tornaram-se incrustados nas temáticas de 

diversas áreas como, por exemplo, Geografia física, Biologia, Paleontologia, Arqueologia, 

Geologia e Oceanografia, os quais foram encabeçados por pesquisadores como Ab`saber, 

Bigarella, Salgado Labouriau, Kenitiro Suguio, Silvio T. Hiruma, Modenesi-Gauttieri, 

Claudio Ricomini, Claudio L. Melo, Mabesoone, Maria R. M. Meis, Josilda R. S. de Moura, 

Antonio C. de B. Correa, Alcina M. F. Barreto, Marie-Pierre Ledru, Abdelfettah Sifeddine, 

Pessenda, Hermann Behling, dentre outros. Todavia, apesar dos avanços na realização de 

pesquisas sobre o Quaternário brasileiro, ainda é marcante a carência de trabalhos, sobretudo 

no Nordeste. 

 

3.2.2 Quaternário do Nordeste brasileiro sob a ótica dos trabalhos antecedentes 

 

Meados do Século XX, Ab`Saber (1957) já considerava o Nordeste como sendo um 

lugar de excelentes registros das mudanças climáticas intertropicais. Ele afirmava que "[...]no 
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Nordeste Brasileiro os fatos morfológicos estão muito bem conservados nos compartimentos 

interiores do sertão, em pediplanos intermontanos, campos de inselbergs e algumas poucas 

bajadas fossilíferas pleistocênicas (p.03, 1957)." Contudo, se para o cenário brasileiro ainda 

existe uma lacuna de informações sobre as mudanças ambientais ocorridas ao longo do 

Quaternário, este quadro é ainda mais grave para a região Nordeste que por muito tempo ficou 

à revelia dos grandes centros de pesquisas do Sul e Sudeste. Por vez, a amplitude das 

pesquisas para o Nordeste sinaliza um progressivo aumento em quantidade e qualidade, 

sobretudo, a partir do início do séc. XXI. 

As peculiaridades encontradas no semiárido nordestino como perfis de solo típicos de 

ambientes úmidos, áreas com espessas cascalheiras, ocorrências de marmitas, espessos 

mantos de alteração e de depósitos de encosta, despertaram o interesse de pesquisadores pelo 

esclarecimento dos fenômenos que conduziram à evolução dessas paisagens em uma escala 

temporal que abarcasse pelo menos o Pleistoceno Superior e todo o Holoceno. Ademais, o 

Nordeste do Brasil revela-se como uma área tática para os estudos das mudanças ambientais 

na América do Sul, em razão do diferente clima predominante e da posição latitudinal em 

relação ao equador (PESSENDA et al., 2010). 

Atualmente, ainda que o número de trabalhos seja exíguo e espacialmente disperso, já 

é possível, por meio de correlações, traçar um esboço da evolução da paisagem do Nordeste 

para o final do Pleistoceno e todo Holoceno (Quadro 01). Um dos setores do Nordeste que se 

destaca pela produção crescente de dados é a região compreendida pela Província Borborema 

que, a partir de 2000, constitui o principal objeto de estudo das pesquisas gerenciadas pelo 

Grupo de Estudos do Quaternário do Nordeste Brasileiro (GEQUA) da UFPE. 

Dentre os trabalhos sublinha-se o de Corrêa (2001) que, em sua tese de doutoramento, 

estudou a dinâmica geomorfológica do maciço da serra da Baixa Verde/PE, um dos 

compartimentos elevados do Planalto da Borborema. Com os resultados sistematizados 

Corrêa (2001, p. 360/361) ressalta que "as coberturas superficiais desta área do planalto da 

Borborema são de origem recente e não vão além do UMG, uma vez que a unidade mais 

antiga foi datada em cerca de 20.000 anos."  
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Quadro 01: Síntese dos principais trabalhos acerca do Quaternário Superior para o Nordeste Brasileiro. 

Síntese dos principais trabalhos acerca do Quaternário Superior para o NE/adjacência do Planalto da Borborema 

Autores Área de estudo Abrangência temporal (Antes do 

presente/AP) 

Considerações 

CORREA (2001) Maciço da Serra da 

Baixa Verde 

a- Não ultrapassa 20.000; 

b- Transição Pleistoceno/Holoceno; 

c - Holoceno Médio 

d - Fase contemporânea;  

 

b - Remobilização maciça das coberturas; 

c- Máximo de umidificação/remobilização maciça do regolito;  

d - Regime pluvial marcado por chuvas torrenciais da ZCIT 

GALVÃO (2012) Lagoa de Puiu e 

abrangência do Vale do 

Catimbau/PE 

a- Início do UMG - 29.400 e 26.200 

b- idades dentro do ápice do UMG; 

c- Transição Pleistoceno/Holoceno 

d- Inicio do Holoceno Superior 

 

a- clima seco e frio/chuvas de caráter torrencial; Deposição em leque; 

b - Continuidade da torrencialidade pluviométrica; 

c- Súbita retomada da umidade/remobilização intensa; 

d- Redução gradativa da umidade; 

SANTOS et al. 

(2012) 

Serra da Capivara/PI a- UMG 

b- Entre 15000 e 7600 

c- Por volta de 5.130  

a- Deposição intensa 

b- Sinais de retorno da sedimentação 

c- A caatinga já estava instalada 

BARRETO (1996) Dunas do Médio São 

Francisco 

a- Entre 28.000 e 15000; 9000 e 4000; 

4000 e 900 

b- Entre 10.500 e 9000 

a- Atividade dunar/ Período de semiaridez 

b- Melhoria climática/Não foi registrado duna 

DE OLIVEIRA et 

al. (1999) 

Turfeira do Vale do 

Icatu 

a- Entre 10.990 a 8910 

b- Entre 8910 a 6230 

c- Entre 6230 a 4535 

d- De 4240 até o presente 

a- Condições mais úmidas com aumento progressivo da temperatura. 

b- Redução da área florestal - semiaridez; 

c- Retorno das condições mais úmidas 

d- Declínio acentuado da umidade e atual padrão climático. 

 

BARRETO (2010) 

 

Estalagmites/Chapada 

Diamantina/BA 

a- De 40000 a 20000 

b- Entre 93-82000, 68-57.000 

c- Entre 80-69000, 57-47000 

d- De 5000 ao presente 

a- Preponderância do clima seco 

b- Momentos mais úmidos 

c- Condições mais secas 

d- Retorno das condições mais secas  

SILVA (2013) Brejo da Madre de 

Deus/Afrânio/PE 

a- Cerca de 40.200; 26.900 a 24.700; 

18.600 a 13000 

a- Eventos isolados de alta precipitação/torrenciais/semiaridez. 

 

MUTZENBERG Vale do Rio a- Eventos de deposição desde o UMG a- Associado a um clima seco e frio. 
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(2007) Carnaúba/RN b- Transição Pleistoceno/Holoceno 

c- Holoceno Inferior 

d- Holoceno Médio 

e- Holoceno superior 

b- Período mais úmido com o estabelecimento de uma cobertura vegetal 

mais densa. 

c- Retorno súbito da umidade/ remobilização maciça nas encostas 

d- Clima ainda provavelmente quente e úmido 

e- Oscilações climáticas decorrentes de eventos do tipo paleo-el-niño e 

paleo-la-niña, seguida da estabilização da paisagem em 2.200. 

MUTZENBERG 

(2010) 

Boqueirão da Pedra 

Furada/Serra da 

Capivara/PI 

a - Do UMG ao Holoceno Médio 

b- Holoceno Superior 

a- Semelhantes ao Vale do Rio Carnaúba; 

b- Retorno ao estado de semiaridez atual. 

BEHLING et al. 

(2000) 

Sedimento 

marinho/talude à leste de 

Fortaleza. 

a- Desde 42000 a 8.500 

b- 40000, 33000 e 24000 

c- 15.500 a 11.800 (carbono 14) 

a- vegetação da caatinga já se encontrava no NE, refletindo condições 

de semiaridez; 

b- Picos de sedimentação decorrentes de um curto período com elevado 

volume de chuva. 

c- Expansão da vegetação de floresta/ aumento da umidade. 

 

GOULVEIA et al. 

(2005) e 

PESSENDA et al. 

(2010) 

Áreas de carrasco, 

cerrado e 

floresta/PI/CE/PB 

a- Entre 18000 e 10000 

b- Entre 10000 e 4500-3200 

c- Após 3000 

a- clima mais úmido/vegetação arbórea; 

b- Aumento da vegetação aberta; clima mais seco; 

c- Retorno do predomínio da vegetação de floresta 

 

CABRAL (2014) e 

LIRA (2014) 

Área do Rio São 

Francisco/Petrolina/PE 

a- 30.000, 11.450, 410 e 165 AP 

(CABRAL, 2014) 

b- 19.800 a 15800 

c- 12850 a 8800  

d- 5000 ao presente 

a- Registro de atividade dunar/período seco 

b- Período mais seco e torrencial 

c- Retomada da umidade 

d- Retono da semiaridez. 

GURGEL et al. 

(2013) 

Maciço do Pereiro - 

RN/CE 

a- Coluvionamento nos últimos 46000. 

b- UMG 

c- Holoceno Superior 

b- Deposição associada a um clima seco e frio 

c- Redução da taxa de sedimentação, atribuida a instalação dos sistema 

ENOS de alta frequência, com periodos secos/menos úmidos. 
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De acordo com o modelo ambiental proposto por Corrêa (2001) três situações 

caracterizaram as coberturas superficiais da área. A primeira, refere-se a uma remobilização 

maciça das coberturas rudáceas que ocorreu no limiar Pleistoceno/Holoceno, entre 10.000 e 

8.500 anos AP. A origem desse material está vinculada a (p. 356) "uma súbita 

reumidificação, com ocorrência de fortes tempestades torrenciais da ZCIT" que foram 

capazes de alterar a dinâmica das encostas e remobilizar esse tipo de material. A segunda, 

ocorreu entre 7.500 e 4.500, no Holoceno médio. Nesse momento, antes da estabilização das 

encostas pelo desenvolvimento da cobertura vegetal, foi observado um máximo de 

umidificação que levou a uma remobilização intensa do regolito, cuja consequência foi a 

ocorrência de diversos eventos de coluviamento induzidos, provavelmente, por pequenos 

fluxos de detritos e corridas de lama. A terceira, referida como fase contemporânea, é 

distinguida pelo intenso ravinamento dos depósitos antigos, (p. 359) como resposta aos 

padrões de uso do solo deposição de unidades coluviais de expressão restrita no âmbito das 

encostas: pequenos leques e depósitos laminares decorrentes da acentuação da erosão em 

lençol. 

A partir de uma abordagem cronológica dos sedimentos Corrêa et al. (2005) e Bezerra 

et al. (2008) estudaram os depósitos do Gráben do Cariatá/PB, e as informações encontradas 

permitiram uma assegurada correlação com os eventos climáticos do Pleistoceno Médio. Ao 

associar as litofácies à gênese climática de signos opostos, dois eventos deposicionais 

caracterizaram o preenchimento do gráben: a concentração de corrida de lama ligada aos 

períodos estadiais, com temperatura reduzida em até 6º C em relação ao presente e chuvas 

concentradas, cuja idade encontra-se disposta entre 45.000 e 28.000 anos AP; a ocorrência 

dos fluxos de detritos, cuja origem está relacionada com os episódios interglaciais e/ou 

interestadiais de temperaturas semelhantes ao presente ou de temperaturas ligeiramente mais 

baixas, com idade entre 224.000 e 128.000 anos AP. 

Tavares (2010) também estudou a área do Gráben do Cariatá, objetivando mapear as 

formações superficiais, processos e a cronologia dos eventos deposicionais. Conforme o 

mapeamento, fluxos de detritos, lamitos e terraços integram as feições deposicionais que 

estruturam a paisagem do gráben, as quais também foram reconhecidas por Corrêa et al. 

(2005) e Bezerra et al. (2008). Para o terraço mais próximo do rio Mumbaba/PB encontrou 

uma idade de 97.000 anos, a qual corresponde ao início do Último Glacial, e atesta que esse 

rio já teria o seu fluxo firmado no vale do antigo rio Paraíba há pelo menos 100.000 anos AP. 

E para o fluxo de detrito foi encontrado uma idade de 25.000, idade bastante recente quando 

comparada com o estabelecimento do curso do rio Mumbaba.  
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Essa temporalidade do fluxo de detritos apresenta uma estreita correlação cronológica 

com as deposições finais do lamito superior de Corrêa et al. (2005). Todavia, a idade de 

25.000 é muito distante da encontrada por Corrêa et al. (2005) e Bezerra et al. (2008) para o 

fluxo de detritos que estrutura a base dos tabuleiros confinados no gráben. Enquanto isso, a 

proximidade com a idade do lamito superior induz que ambos tenham sido formados no 

UMG, associados a eventos de chuvas intensas e baixa recorrência dentro de um padrão 

climático semelhante ao contemporâneo, sendo o segundo apenas um retrabalhamento dos 

depósitos que afloravam nas encostas. 

Galvão (2012) procurou, através dos depósitos sedimentares localizados no entorno da 

lagoa do Puiu, no município de Ibimirim/PE e área de abrangência do Parque Nacional do 

Catimbau, identificar os episódios de flutuação climática geradores dos eventos 

erosivos/deposicionais no Pleistoceno Superior e Holoceno. Os dados permitiram identificar 

os primeiros depósitos flúvio-lacustres no sertão pernambucano, com gênese ligada à 

dinâmica climática do UMG referida na literatura como sendo mais seco para o nordeste 

continental brasileiro.  

Com base na sistematização temporal dos eventos três situações distintas foram 

propostas: a deposição em leque coluvial, na base da escarpa da falha do Pioré, cujas idades 

aferidas de 29.400 e 26.200 reportam ao início do UMG; outra deposição em leque coluvial, 

com idades de 19.900, 17.900 e 17.500, as quais testemunham eventos coincidentes com o 

ápice do UMG; e deposição livre em lençol com sobreposição de vários pacotes coluviais, 

talvez relacionados a um fluxo de lama que recobriu parte dos sedimentos datados do ápice do 

UMG. Esta sucessão de material apresentou idades ligadas à transição Pleistoceno-Holoceno - 

9.400 anos AP - e ao início do Holoceno Superior, após o ótimo climático - 4.100 anos AP. 

Observa-se, por conseguinte, uma organização pontual da deposição no entorno da lagoa, 

sugerindo momentos em que o clima da região teve energia suficiente para remobilizar os 

sedimentos de encosta. Assim, pode-se afirmar que a configuração atual da paisagem no 

entorno da lagoa é um misto da alternância de momentos mais úmidos e de semiaridez no 

decorrer do Pleistoceno Superior e Holoceno, marcados sobretudo pela ocorrência de eventos 

extremos (GALVÃO, 2012). 

Recentemente, outro trabalho desenvolvido nas imediações do planalto da Borborema 

foi o de Silva (2013), no qual procurou, com base nos depósitos de encosta e do 

preenchimento das marmitas de dissolução, definir a gênese e dinâmica do relevo da área de 

Fazenda Nova, no município de Brejo da Madre de Deus, e de Afrânio, todos no estado de 

Pernambuco. Ao reconstituir os cenários de deposição, constatou-se a assertiva de que 
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"alguns eventos estão relacionados a ritmos climáticos já conhecidos para o Nordeste do 

Brasil desde o Pleistoceno superior" (p. 249). 

Os resultados encontrados permitiram algumas proposições sobre os eventos 

responsáveis pela disposição da estrutura superficial da paisagem de Afrânio e Fazenda Nova. 

Para o município de Afrânio observou que eventos isolados de alta precipitação foram 

motivadores de uma remoção maciça da cobertura sedimentar sob condições torrenciais. O 

evento foi datado em 40,2 AP, confirmando a temporalidade e as condições de clima mais frio 

e seco. No final desse período de secura prolongada - por volta de 26,9 a 24,7 AP - houve 

uma remoção dos materiais rudáceos das encostas por movimento de massas, favorecidos pela 

ocorrência de uma vegetação aberta e chuvas torrenciais. Idades entre 18,6 a 13 AP também 

foram encontradas em depósitos delgados de colúvio, no município de Afrânio. 

Enquanto para Fazenda Nova, uma remoção das coberturas superficiais das encostas e 

deposição nas marmitas de dissolução assinalam o Holoceno Inferior. Ante a estabilização da 

cobertura vegetal no Holoceno Médio, os episódios de coluvionamento decorrentes da 

remobilização do regolito por fluxos de detritos registram um máximo de umidificação do 

ambiente. A dinâmica episódica de remoção do material contido nos tanques/marmitas 

confirma a relevância desses como locais de estocagem de sedimentação nos períodos de 

maior energia do clima para o sistema erosivo/deposicional (SILVA, 2007). 

A produção de sedimentos de encosta diminui no Holoceno Superior, cuja explicação 

está vinculada ao início do fenômeno ENOS contemporâneo de alta frequência, definindo, 

para a região, períodos mais secos e menos úmidos. Diante das assertivas, Silva (2013, p. 253) 

verifica que "eventos climáticos regionais ocorridos desde o penúltimo estadial do 

Pleistoceno até o UMG para as áreas de Afrânio, e a partir do Holoceno inferior em Fazenda 

Nova". 

As evidências de deposição no Nordeste ligadas ao UMG, marcado por clima mais frio 

e seco com chuvas sazonais e de alta magnitude, também foram observadas por Mutzenberg 

(2007), quando estudou a gênese e ocupação pré-histórica no sitio arqueológico Pedra Branca, 

no vale do rio Carnaúba-RN.  

Ao longo desse vale, identificou-se vários episódios de deposição, os quais permitiram 

as seguintes proposições: na transição Pleistoceno/Holoceno, houve um período mais úmido 

com estabelecimento de uma cobertura vegetal mais densa, o que sugere um possível 

aquecimento do planeta; há cerca de 11.000 anos AP, anterior ao limite Pleistoceno/Holoceno, 

um clima mais seco com intenso resfriamento, possivelmente ligado ao evento Younger 

Dryas, ocorreu sobre a área; um retorno súbito da umidade marcou o Holoceno Inferior, 
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marcado na  paisagem pela remobilização do regolito pela atuação de eventos pluviométricos 

de grande magnitude; provavelmente essa umidade associada a condições mais quentes 

permaneceram no Holoceno Médio, intensificando o intemperismo químico e adensamento da 

cobertura vegetal; e para o Holoceno Superior, situações de deposição e de estabilização 

caracterizaram a paisagem (MUTZENBERG, 2007).  

Esse modelo paleoambiental do Vale do rio Carnaúba está em sintonia com os eventos 

reconhecidos por Mutzenberg (2010) para o Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional 

Serra da Capivara - PI, no decorrer do UMG até Holoceno Superior. Os dados mostraram que 

depósitos aluviais típicos de "deposições recorrentes relacionadas a um clima provavelmente 

mais frio e seco com eventos esporádicos de alto porte pluviométrico" registram o UMG (p. 

239). No decorrer da transição Pleistoceno/Holoceno, os registros apontam para um aumento 

da temperatura, umidade e precipitação, os quais foram acompanhados pela fixação de uma 

cobertura mais densa. Essas condições se estenderam ao Holoceno Médio, com estabilização 

da paisagem que, no Holoceno Superior, vivencia um retorno ao estado de semiaridez 

hodierna. 

Detectou ainda que no decorrer da transição entre o Penúltimo Máximo Glacial e o 

Último Interestadial, por volta de 42.000, ocorreram episódios de grande energia e rápida 

remobilização dos depósitos de tálus, possivelmente por chuvas torrenciais sobre uma área de 

vegetação aberta após um período seco. Essa remobilização se deu por leques aluviais de 

grande energia. 

Santos (2007), assim como Mutzenberg (2010), tentou entender a dinâmica evolutiva 

do Parque Nacional da Serra da Capivara a partir dos depósitos quaternários. Ambos 

apresentaram dados que atestam a ocorrência de vários episódios de deposição na área, pelo 

menos desde o Penúltimo Máximo Glacial. Por meio da abordagem morfoestratigráfica 

reconheceram, nas áreas de cuesta da Bacia sedimentar do Parnaíba, assim como nos 

pedimentos da faixa Riacho do Pontal (Província Estrutural da Borborema), depósitos 

coluviais, aluviais e elúvio-coluvial (SANTOS, BARRETO e SUGUIO, 2005; 2012). 

As referências geocronológicas demonstraram que na Serra da Capivara os episódios 

de coluvionamento e aluvionamento seriam aproximadamente contemporâneos, e 

depositados, preferencialmente, sob condições de semiaridez (SANTOS, BARRETO e 

SUGUIO, 2012). Para mais, tais episódios foram bastante intensos no decorrer do UMG, e 

apresentaram sinais de um retorno da sedimentação fluvial e coluvial entre 15.000 e 7.600 

anos, coincidindo com a transição do Pleistoceno/Holoceno. Os estudos de palinomorfos 

foram essenciais na elucidação dos aspectos ambientais no Holoceno Médio, os quais 
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sugerem que, por volta de 5.130 anos, a caatinga já caracterizava a paisagem da região, 

mesmo tendo ocorrido grandes oscilações paleoclimáticas ao longo do Holoceno (SANTOS, 

2007).  

O sistema de dunas do médio rio São Francisco - NW da Bahia - estudado por Barreto 

(1996), constitui um excelente guia das mudanças climáticas na região Nordeste. Na ocasião, 

Barreto (1996) confirmou, por meio de datações com Termoluminescência (TL), que 

importantes fases descontínuas e intensas de sedimentação eólica aconteceram entre 28.000 e 

900 anos AP, das quais três fases de reativação das dunas podem ser destacadas: entre 28.000 

e 15.000 anos, com ventos de SE as principais dunas parabólicas foram formadas, as quais 

tinham a tendência para formas de "V" fechadas e formas parabólicas simples e alongadas de 

regime unimodais com pequena dispersão; entre 9.000 e 4.000 anos AP, dunas parabólicas 

com formas predominantemente em "U" foram geradas em resposta a um novo padrão de 

ventos de E e SE, unimodal e com maior poder de dispersão; e entre 4.000 e 900 anos AP, 

observou um terceiro momento de geração de dunas, agora superimpostas às antigas e 

caracterizadas por dunas parabólicas alinhadas e alongadas assimétricas de menores 

tamanhos, possivelmente em resposta a ventos de SE com menor dispersão e intensidade. 

No decorrer do intervalo de 28.000 a 900 anos AP apenas não foi obtida idade de TL 

para o período de 10.500 a 9.000 anos. Segundo a autora, essa ausência sugere a não 

ocorrência de atividade eólica/atividade dunar importante, e que também corresponde ao final 

do Pleistoceno e início do Holoceno, o que pode ter causado uma melhoria climática 

generalizada na região, acompanhada de um aumento na taxa de umidade. Essa observação é 

congruente com os registros de pólen para o vale do rio Icatu (oeste da Bahia), os quais 

sugerem níveis elevados de umidade e expansão da vegetação úmida (DE OLIVEIRA, 

BARRETO e SUGUIO, 1999). 

No mesmo contexto dunar de Barreto (1996), as turfeiras do vale do rio Icatu, 

estudadas por De Oliveira, Barreto e Suguio (1999), mostraram que pelo menos cinco 

mudanças vegetacionais e climáticas ocorreram na área durante os últimos 11.000 anos AP. O 

final do Pleistoceno e início do Holoceno (por volta de 10.990 a 8.910 anos AP), caracterizou-

se por condições mais úmidas associadas a temperaturas mais baixas que, progressivamente, 

foi substituída por temperaturas mais quentes e úmidas, demonstradas pela presença de pólen 

de Mauritia e Ilex, típicas de floresta tropical. A partir de 8.910 até 6.230 anos AP, a 

paisagem do vale do rio Icatu foi marcada pela redução contínua da taxa florestal e um 

aumento da caatinga e do cerrado, indicando possível semiaridez. Entre 6.230 e 4.535, um 

mosaico de vegetação composta por cerrado, caatinga e matas de galerias marcam um retorno 
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às condições climáticas úmidas que, a partir de 4.240 anos até o presente, sofreu um declínio 

acentuado da umidade, estabelecendo o atual padrão climático (semiárido) e vegetacional (a 

caatinga, embora não abundante, sempre esteve presente na área durante o Holoceno) do vale 

do rio Icatu. Esse período coincide com a reativação das dunas de Barreto (1996). 

E ainda, os dados referentes ao Pleistoceno Superior em direção ao Holoceno Médio 

são concordantes com os propostos para a região Sudeste e central do Brasil. apenas, a partir 

de 5.000, constatou-se divergência no padrão climático, talvez em decorrência do aumento do 

fenômeno ENOS, aliado ou não ao deslocamento em direção ao norte da ZCIT (DE 

OLIVEIRA, BARRETO e SUGUIO, 1999). 

No estado de Pernambuco, às margens do Lago de Itaparica no município de Floresta, 

os depósitos eólicos existentes foram estudados por Ferreira, Corrêa e Barreto (2013), onde 

demonstraram, por meio de registros geocronológicos, que a atividade eólica estabeleceu-se 

por volta do Pleistoceno Tardio (idades encontradas 57.000 e 52.000 anos AP), estendendo-se 

no decorrer do UMG, com fixação nas margens do lago na transição Pleistoceno/Holoceno, 

quando houve um aumento da umidade, favorecendo o espessamento da cobertura vegetal 

(aproximadamente 11.800 anos AP). Essas idades estão de acordo com as de Barreto (1996) e 

De Oliveira (1999). Porém, diferente de Pernambuco onde foi constatado que a atividade 

dunar cessou no início do Holoceno, na Bahia continua até hoje. Essas diferentes respostas 

podem estar ligadas "a uma condição de maior umidade na área de Itaparica ou a mudanças 

na taxa de suprimento de sedimentos do São Francisco no Holoceno" (FERREIRA, 

CORRÊA e BARRETO, 2013, p.376) 

Na região do maciço do Pereiro (RN/CE), Gurgel et al. (2013) constaram que pelo 

menos desde os últimos 46.000 anos o processo de coluvionamento tem estado ativo, 

resultando em um colúvio de idade estratigráfica invertida, a qual é explicada pelo 

retrabalhamento dos sedimentos onde, ao longo do maciço, são remobilizados em direção à 

base da escarpa, por processos de natureza espasmódica. As idades encontradas demonstram 

que os depósitos coluviais correspondem aos eventos do Último Interestadial, com pico e 

concentração do maior número de amostras no UMG e na transição Pleistoceno/Holoceno. 

 No Holoceno Superior, ocorreu uma reduzida taxa de sedimentação de encosta e o 

surgimento de sedimentação aluvial em resposta ao início do ENOS contemporâneo, de alta 

frequência e secas de elevada magnitude e abrangência regional, com menos intervalos 

úmidos e baixa capacidade de gerar significativos fluxos gravitacionais. Acerca disso, Gurgel 

et al (2013, p.82) enfatiza que esse comportamento do Maciço do Pereiro não coincide "com o 

padrão esperado para a região, embora as três amostras aluviais datadas coincidam 
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aproximadamente com o mais fraco da frequência normal de El Niño (Moy et al., 2002), que 

abrange o intervalo de 4-2 AP". 

Inferências sobre a paleopluviosidade (existem poucos trabalhos com dados de 

variação de umidade) da Bahia (NE), a partir dos valores de isótopos de δ18O e δ13C em 

estalagmites da chapada Diamantina, foram sugeridas por Barreto (2010) para os últimos 

93.000 anos. Constatou-se que durante todo o período deglacial e Holoceno, bem como em 

parte da última glaciação, a porção central da Bahia esteve sob condições de 

paleopluviosidade subordinadas, essencialmente, às fases de alta (baixa) insolação de verão, 

cuja alteração gradativa na insolação levaria a uma diminuição (aumento) da 

paleoprecipitação na região, o que não foi observado apenas para o período entre 40.000 e 

20.000, quando houve preponderância de clima seco mesmo em fases de baixa insolação. A 

autora (p.99) sugere que esse quadro antifásico das chuvas no hemisfério sul "esteve 

associado principalmente à ação do sistema de Monção Sul-americana (MSA) sobre a 

circulação zonal em escala orbital, que afeta o clima do Nordeste", influenciando diretamente 

o regime de chuvas em uma escala temporal longa, modulada fundamentalmente pela 

insolação de verão.  

Com base na redução geral dos valores δ18O, Barreto (2010) concluiu que fases 

relativamente mais úmidas ocorreram apenas entre 93-82.000 e 68-57.000 anos. Entretanto, 

predominância de condições mais secas foram verificadas no período de 80-69.000 AP e 57-

47.000 AP, quando constatou um aumento generalizado dos valores δ18O, os quais são 

coincidentes com os de alta insolação de verão. Ao longo do intervalo de 45.000 e 20.000 

anos ou mesmo até a transição do UMG para o deglacial, as anomalias de δ18O foram 

maiores do que os correspondentes aos intervalos de 17.500-15.500 AP e de 13-3.700 AP (os 

quais envolvem a parte final do UMG, transição Pleistoceno/Holoceno e todo o Holoceno 

Inferior e Médio), sugerindo que o final do glacial foi relativamente seco na região.  

Contudo, o clima do final do último período glacial é, sobremaneira, divergente das 

condições climáticas mais úmidas aferidas para grande parte do deglacial e no Holoceno 

Superior e Médio, compreendido nos intervalos de 17-15.000 e 13-5.000 AP. A partir dos 

5.000 anos até o presente, um retorno às condições climáticas secas caracteriza a região. 

Todavia, Auler e Smart (2001) ao estudarem os depósitos de travertino nas aldeias de 

Laje dos Negros e Abreu, no setor norte do estado da Bahia, enfatizam, com base nos dados 

obtidos, de que o Nordeste do Brasil não seguiu um padrão geral de um UMG seco, como tem 

sido proposto por outros elementos na Amazônia e Sudeste do Brasil, visto que os registros 
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encontrados apontam para uma significativa variabilidade nos padrões de chuvas ocorrido na 

região durante as glaciações, o que requer muita cautela ante a qualquer tipo de generalização.   

Análises de pólen contidos em sedimentos marinhos no talude continental à leste da 

cidade de Fortaleza (CE) foram estudados por Behling et al. (2000), visando obter 

informações sobre a dinâmica vegetacional e climática do Quaternário tardio para a região 

Nordeste. Os registros mostraram que desde o final do último Glacial e início do Holoceno 

(42.000 a 8.500 - carbono 14) a vegetação da caatinga já se encontrava presente no Nordeste 

brasileiro, refletindo condições ambientais de semiaridez intercaladas por momentos 

relativamente curtos de elevado volume de precipitação. Esses momentos, por vez, foram 

inferidos com base no aumento de sedimentação terrígena transportadas pelos rios para o 

oceano Atlântico, por volta de 40.000, 33.000 e 24.000 anos AP. 

No entanto, de 15.500 a 11.800 (carbono 14) ocorreu uma expansão da vegetação de 

floresta e de mata de galeria, sob condições de maior umidade no NE. Esse aumento de 

umidade no final do glacial - NE do Brasil - pode ser explicado pelo deslocamento anual da 

ZCIT sobre o Nordeste, forte influência das frentes frias da Antártida e mudanças das células 

de alta pressão sobre o atlântico Sul (BELHING et al., 2000; BEHLING e 

HOOGHIEMSTRA, 2001). Damuth e Fairbridge (1970) prontamente colocavam que a 

história do Quaternário do Brasil tinha sido controlada pelo deslocamento repetido da célula 

de alta pressão do Atlântico Sul, no sentido norte nas épocas glaciais e sul durante os 

interglaciais. 

Gouveia et al. (2005) e Pessenda et al. (2010), através dos isótopos de carbono da 

matéria orgânica do solo e de fragmentos de carvão contidos em áreas de cerrado, floresta, 

carrasco e campo (Piauí, Ceará e Paraíba), também fizeram inferências paleoclimáticas para 

os últimos 18.000 anos no nordeste. Apesar das amostras demonstrarem mudanças na 

cobertura vegetal, verificou-se que desde o final do Pleistoceno e início do Holoceno a 

vegetação arbórea (cerrado) já ocorria nas áreas de estudo. 

Três grandes fases foram reconhecidas por Pessenda et al. (2010) e Gouveia et al 

(2005): entre 18.000 e 10.000 anos AP, predominou a vegetação de porte arbóreo, típica de 

floresta e favorecida por clima mais úmido como observado por Behling (2000); de 10.000 

para 4.500-3.200 anos AP, ocorreu um aumento da vegetação aberta (savana) com 

distribuição de plantas C4, sugerindo uma redução da umidade; e após 3.000 anos, houve um 

retorno do predomínio da vegetação de floresta, típica de uma fase mais úmida, 

provavelmente semelhante a atual. 
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Em face dos registros paleoclimáticos postulados para a região Nordeste, verifica-se 

uma padronização dos eventos que ocorreram desde o UMG até o Holoceno Superior. A 

transição Pleistoceno/Holoceno foi marcadamente mais úmido, enquanto o Holoceno Inferior 

e Médio esteve sob condições climáticas menos úmidas e mais quentes. A partir do Holoceno 

Médio, características próximas das atuais foram registradas. 

Apesar desse conhecimento sobre o padrão climático, outros trabalhos ainda mais 

distribuídos espacialmente são necessários para que essas postulações sejam fortalecidas, uma 

vez que a generalização é um caminho que esconde, muitas vezes, as particularidades 

ambientais de cada lugar. Uma boa sistematização de dados, espacialização e aplicação de 

diversas técnicas são direções que garantem a qualidade dos dados futuros com fins de 

reconstrução dos eventos ocorridos ao longo do Quaternário. 

 

3.3- Ambientes deposicionais do Quaternário continental: colúvio e alúvio 

 

A compreensão da dinâmica e evolução das encostas envolve um conjunto de fatores 

interconectados, os quais quando tratados isolados não refletem a natureza dos processos e 

história associada. Quando estas informações não abarcam a forma como o material que 

recobre a superfície da terra tem se comportado ao longo do tempo e como ainda se comporta, 

as explicações geomorfológicas para a dinâmica das encostas tornam-se incompletas e 

ineficientes (WHALLEY, 1998). 

Para tanto, o estudo dos ambientes deposicionais baseia-se na abordagem sistêmica, a 

partir do momento em que trabalha com o modelo processo-resposta, cujos processos são 

definidos pelo tipo de energia atuante no sistema que, também, é regulado pelas 

características fisiográficas da paisagem. Essa energia, de origem diversa, depende das 

particularidades do ambiente, resultando em diferentes respostas tais como formas 

geométricas, composições e espacialidades dos depósitos dispostos na paisagem 

(MABESOONE, 1983; ARRUDA, 2004; SILVA, 2012).  

Sob o enfoque do modelo processo-resposta, os diferentes ambientes deposicionais 

com suas respectivas características podem ser reconhecidos e explicados no decorrer da 

história evolutiva da paisagem. Atendendo a esse modelo, dois ambientes de deposição 

continental são destacados para a área de estudo: coluvial e aluvial. 
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3.3.1 - Ambiente coluvial 

 

Os depósitos coluviais são formados por materiais que descem as encostas (produtos 

da movimentação do elúvio) (BIGARELLA, MOUSINHO e SILVA, 1965; GOUDIE e 

BULL, 1984; BIGARELLA, BECKER, e SANTOS, 2009), cujos processos de esculturação 

permitem a sua acomodação próximo e/ou na base das mesmas e dentro do contexto climático 

em que o evento foi desencadeado. O reconhecimento de que são essenciais nos estudos de 

evolução de encosta, advém do fato de que mais de 50% da paisagem, seja em regiões úmidas 

ou secas das áreas tropicais, podem encontrar-se revestidas por sedimentos coluviais, os quais 

conforme se aproximam da base da encosta podem atingir espessuras consideráveis 

(THOMAS, 1994). Essas acumulações nem sempre são uma resposta a grandes eventos 

formativos, podendo representar a resposta a um único ou uma sucessão de eventos pequenos, 

muitas vezes, de alta magnitude (LEOPOLD e VÖLKEL, 2007). 

Apesar de encontrar-se revestindo diversos setores da paisagem, poucos foram os 

pesquisadores que deram, inicialmente, importância ao estudo desse material (GOUDIE e 

BULL, 1984) que, por sua vez, guarda informações capazes de explicar a evolução de 

importantes setores do relevo. Os geólogos, por exemplo, destacam-se entre esses 

pesquisadores que deram pouca importância. Mas hoje, com a expansão da geotecnia como 

suporte à construção de obras, a geologia passou a olhar para os colúvios não mais como 

apenas um material inconsolidado que recobre a superfície, mas pelo seu valor como suporte 

para edificações e outras obras de engenharia. 

No entanto, os pedólogos e geomorfólogos sempre dedicaram esforços para entender 

os processos e a evolução dos depósitos coluviais; os primeiros pelo uso agrícola das áreas 

recobertas por colúvios; os segundos por reconhecerem sua importância como depósitos que 

podem explicar a evolução das superfícies geomórficas. 

Na Europa Central, Lang e Hönscheidt (1999) enfatizam que, tanto os pedólogos como 

os geomorfólogos, têm tratado colúvio como sendo produto da história erosiva dos solos nas 

áreas de encosta, e que o interesse sobre esses estudos tem aumentado à medida que os 

arqueólogos experimentam a possibilidade de estudar, por meio desses depósitos, as 

interações de longo prazo entre o homem e a paisagem. Seriam, por sua vez, uma resposta às 

diversas formas de uso do solo, onde o impacto humano teria um papel fundamental na 

geração dos sedimentos coluviais (LEOPOLD e VÖLKEL, 2007; MOOR e VERSTRAETEN, 

2008). 
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Assim sendo, Leopold e Völkel (2007) afirmam que o colúvio pode também estar 

fortemente vinculado à atividade antrópica e, por isso, esses sedimentos podem ser definidos 

como resultantes da erosão do solo induzida pelo homem (seja pela mineração, colonização, 

pastagem e/ou agricultura), podendo ser encontrados em qualquer posição do relevo, 

sobretudo na base da encosta. Destacam ainda que, muitas vezes, dependendo da quantidade 

de água condutora do transporte, o material apresenta alguma estratificação no momento da 

sedimentação.  

Rodriguez (2005) também se referiu aos depósitos coluviais como sendo solos 

transportados, onde os processos envolvidos destroem a estrutura original do solo. Suguio 

(2003, p.19) vai além dessa abordagem generalista quando coloca que o termo colúvio 

envolve material de “aspecto maciço e são compostos por sedimentos areno-argilosos, porém 

também podem conter fragmentos rochosos de vários tamanhos mais ou menos 

intemperizados.” Ainda segundo ele, “[...] Os depósitos coluviais mais espessos são 

encontrados em depressões de paleorrelevos ou em áreas onde os fenômenos de solifluxão 

foram particularmente intensos no passado (p.19).” 

Segundo Casseti (2005) os colúvios são materiais vinculados a processos de transporte 

ao longo das encostas, pouco estratificados ou que não apresentam estratificação, os quais são 

facilmente diferenciados dos solos originados in situ. Muitas vezes, são identificados pela 

ocorrência de paleopavimentos que os separam das unidades sotopostas e/ou sobrepostas, 

delimitando as várias deposições de camadas coluviais. 

Em uma definição genética, Plaisance e Cailleux (1958 apud MOUSINHO e 

BIGARELLA, 1965) afirmam que os colúvios compreendem os materiais transportados 

encosta abaixo pela solifluxão e escoamento superficial, formados a partir das mudanças da 

cobertura vegetal ao longo das encostas. Apresentam estrutura mal estratificada e que, às 

vezes, não se diferencia do regolito local. Ademais, são originados pela relação intemperismo 

e condições de transporte de curta ou média distância, sem a ação canalizada do escoamento 

superficial (MELO et al., 2005). 

De uma forma geral, a formação dos depósitos coluviais depende, primariamente, da 

energia química e física do intemperismo das rochas, associada à cinética dos movimentos 

gravitacionais com ou sem a presença da água (MABESOONE, 1983). Conforme Mabesoone 

(1983) esse tipo de depósito reúne todos os materiais que foram transportados de uma maneira 

que não seja pelo transporte fluvial, glacial ou eólico. Muitas vezes, por derivar diretamente 

do elúvio, os materiais compartilham das mesmas propriedades físico-químicas. Contudo, 

algumas diferenças podem ser observadas: normalmente são delimitados na base pelo 
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embasamento cristalino, são mal selecionados, menos angulosos e originado de área fonte 

próxima. Coloca ainda que "As condições de limites incluem o tamanho e a declividade da 

vertente" (p. 240).  

BIGARELLA, BECKER, e SANTOS (2009), apesar de considerarem no sentido lato 

sensu como abrangendo os depósitos formados pelos processos de movimento de massa e 

escoamento superficial, optam por delimitar a aplicação do termo para os materiais onde 

predominam os movimentos de massa - sensu stricto. Considerando uma catena ideal, os 

colúvios encontram-se "recobrindo as seções médias e inferiores das vertentes, aumentando a 

sua espessura quando diminuem os declives, entrando então, em contato com o alúvio 

depositado pelo curso d`água no fundo do vale" (BIGARELLA; BECKER; SANTOS, 2009, 

p. 203). Quando não afloram as rochas, o elúvio é a feição que recobre a parte superior. 

Conforme Selby (1985) o colúvio é parte do regolito remobilizado, depositado e que 

pode conter partículas de qualquer tamanho derivadas da encosta à montante. Na maior parte 

envolve material indiferenciado, deixado na superfície pelos processos de lavagem da encosta 

e que recobrem, muitas vezes, superfícies mais antigas (como paleossolos). 

Embora existam inúmeras proposições acerca do termo colúvio, as quais muitas vezes 

pecam pelo caráter generalista, Thomas (1994) foi bastante cuidadoso quando, sobre a 

natureza do termo, afirmou que é impreciso e que envolve diferentes tipos de materiais e 

processos formadores. Além disto, é usado para descrever a variedade de depósitos, cuja 

origem esteja ligada a movimentos de massa e fluxos não canalizados de sedimento e água. 

Normalmente tratados, como produto de grandes e rápidas mudanças climáticas de condições 

mais secas para úmidas ou vice-versa e de dimensões regionais, esses podem também 

resultarem de eventos curtos, de alta magnitude, dentro do sistema climático contemporâneo - 

acima de 10² anos em vez de 10³ -, cuja abrangência nem sempre atinge uma dimensão 

regional, capaz de perturbar os patamares formativos da dinâmica de encosta. 

Ao refletir sobre a abrangência conceitual do termo, Corrêa (2001, p. 96) prefere 

empregá-lo para "qualquer depósito sedimentar que se acumule ao longo de uma encosta em 

consequência do transporte gravitacional, a despeito do conteúdo original de água nesses 

materiais". Ainda segundo ele, geralmente são materiais de composição heterogênea, de 

pobre seleção textural e que os processos formadores nem sempre são de escala regional, mas 

de escala local, refletindo uma dinâmica episódica e restrita. Nessa ordem, adota-se tal 

abordagem para os colúvios compreendidos no entorno da Chapada do Araripe.  

Tratados no Brasil como registros das mudanças climáticas (MOUSINHO e 

BIGARELLA, 1965; MODENESI e TOLEDO, 1996), os depósitos de colúvios, independente 
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dos fatores envolvidos, "documentam a ação da morfogênese esculturando a paisagem 

geomorfológica e promovendo a evolução geomorfológica. A intensidade dessa esculturação 

é variável e depende de cada contexto geográfico" (PAISANI e PONTELLI, 2012). Tais 

depósitos podem ser assinalados pela ocorrência de "horizontes incipientes, estratificação 

ocasional do depósito ou sobrevivência de estruturas sedimentares, separação de depósitos 

por lentes de materiais de outras origens (Stone-lines) e incorporação de materiais datáveis" 

(CORRÊA, SILVA e MELO, 2008, p.100). 

 

3.3.2 - Ambiente aluvial 

 

De modo geral, o ambiente aluvial comporta-se como grande coletor de material 

detrítico formado na superfície - elúvio - e remobilizado pelos processos de encosta - colúvio 

- até atingirem o nível de base dos vales fluviais. Muitos processos que atuam nesse ambiente 

estão presentes na baixa encosta coluvial, sobretudo no limite transicional das fácies colúvio-

aluvionares. O encadeamento e/ou a transição dessas feições deposicionais é complexo, não 

uniforme e nem didático como parece. Elas se interconectam conforme a disposição do 

arranjo estrutural, litológico e dos agentes exógenos que atuam modelando a superfície do 

ambiente. Nesse tipo de ambiente a energia é predominantemente física, cujo agente principal 

de transporte e deposição é a água corrente (MABESOONE, 1983). Tradicionalmente essa 

sedimentação encontra-se subdividida em duas unidades: depósitos grosseiros de canal e 

depósitos finos de inundação (MABESOONE, 1983; ASLAN, 2007). 

Sendo uma resposta ao trabalho dos rios, os sedimentos encontram-se amplamente 

distribuídos na paisagem, representando uma série contínua de deposição que engloba desde 

material argiloso até partículas de tamanho maiores como cascalho e blocos, as quais são 

controladas pela energia do ambiente, geomorfologia e disponibilidade de detrito para ser 

remobilizado. Esses sedimentos proporcionam uma ligação importante entre os processos de 

intemperismo e o ângulo de inclinação das encostas, além de serem registros importantes do 

ambiente terrestre, ajudando na elucidação da história geológico-geomorfológica das 

paisagens continentais (ASLAN, 2007). 

Na região Nordeste do Brasil, as condições atuais de semiaridez influenciam no 

comportamento hidrológico e na capacidade de transporte dos rios, os quais são, em sua 

maioria, de cursos pequenos, rasos, de fluxo intermitente ou efêmero e, comumente, 

submetidos a enchentes periódicas e torrenciais, com intenso poder erosivo (CORRÊA, 2001). 

No entorno da Chapada do Araripe os rios apresentam elevado poder de remobilização do 
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material de encosta, com formação de extensas planícies, além de um fluxo mais intenso, 

onde alguns não chegam a secar totalmente no período de estiagem, em resposta ao clima 

subúmido da região e à contribuição direta do lençol freático.  

Durante o período de chuva, no sertão nordestino, os rios mudam seu comportamento 

hidrológico. Estes passam a apresentar leitos totalmente cheios, com escoamento 

característico de correntes torrenciais e remobilização de todo material exposto na superfície, 

cuja energia física envolvida no transporte pela água não permite que ocorra uma definida 

seleção granulométrica das partículas. Após o período de chuva, o fluxo da água diminui 

concentrando-se no leito menor, o qual pode secar totalmente. Desse modo, a energia 

potencial de transporte diminui e, consequentemente, as frações granulométricas maiores não 

serão mais removidas, resultando, portanto, numa excelente forma de seleção das partículas 

detríticas. 

Ao caracterizar o ambiente deposicional semiárido, Mabesoone et al. (1981 apud 

CORRÊA, 2001) destacam a relevância do papel geomorfológico dos pequenos cursos 

sazonais, favorecendo a erosão diferencial e elaborando os pedimentos rochosos. As gotas de 

chuvas ao atingirem o solo desnudo e seco transformam-se em escoamento superficial que 

rapidamente é convertido em torrente. De forma alternada o escoamento se espraia e se 

concentra ao longo da paisagem, transportando as partículas de areia e argila. Aquelas são 

retidas nas pequenas depressões que, consecutivamente, serão remobilizadas e armazenadas 

em outros locais por outros episódios torrenciais. Enquanto estas chegam facilmente à base 

das encostas, e podem ser removidas para fora da paisagem pela própria drenagem. 

Nesse contexto, os canais refletem baixa estabilidade espacial e diferentes feições 

deposicionais. Conforme Bigarella (2003) as principais funções que definem o sistema fluvial 

são: geometria do corpo arenoso; disposição desses corpos; sequência de superfícies 

sedimentares; textura dos sedimentos; tipo e abundância das fácies de transbordamento; 

feições sedimentares direcionais; e a organização das sequências vertical e horizontal de 

fácies. Todas refletem a história completa do sistema fluvial, desde as mudanças no padrão de 

carga até a capacidade de descarga. Assim, em certos ambientes, "um rio pode ser 

temporariamente anastomosado ou meandrante como resultado de variações sazonais da 

descarga, no entanto através de sua historia um dos processos prevalecerá sobre o outro, 

resultando em maior presença de suas fácies" (op. cit. p. 1308). 

A estratificação dos depósitos aluviais pode, além de trazer elementos da dinâmica 

local e de curta duração, testemunhar as diferentes respostas do regime fluvial às flutuações 

climáticas e consequentes implicações na hidrodinâmica. Dentre as respostas as mais 
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significativas estão as relacionadas à geometria do canal: gradiente, largura, profundidade e 

padrão (SUGUIO e BIGARELLA, 1979) 

De dinâmica complexa, a caracterização dos ambientes fluviais e o reconhecimento 

dos processos e história geológica auxiliam na interpretação dos eventos que conduziram à 

evolução geomorfológica das paisagens, sobretudo no Nordeste semiárido, onde os depósitos 

de encostas encontram-se bastante restritos na superfície. Assim, mesmo como o foco 

direcionado sobre os processos de encostas, não é possível distanciar-se de uma reflexão 

sobre o ambiente fluvial.   

 

3.4 - Depósitos de encosta, processos formadores e importância para o Quaternário 

 

As encostas da superfície da terra estão intimamente relacionadas com a natureza e as 

diferentes formas de deslocamento dos materiais em direção à base. Desse modo, parâmetros 

como fatores determinantes, sejam naturais e/ou induzidos, tipos de processos, tempo, feições 

e materiais resultantes são fundamentais. Nesse contexto, destacam-se os depósitos de 

encostas - os colúvios -, uma vez que são uma resposta direta à taxa, intensidade e interação 

do tipo de intemperismo, material, transporte e deposição. A condição e tipo de transporte que 

envolve o material alterado define a forma deposicional e atua como modelador da estrutura 

superficial da paisagem. Assim sendo, os depósitos coluviais resultam dos diferentes 

movimentos de massa, cuja energia potencial é a aceleração da gravidade em um ambiente 

subaéreo (SUGUIO, 2003). 

Para Santalóia e Cancelli (1997) alguns fatores como controles de falhas, litologias 

sobrepostas com comportamentos físicos divergentes, baixas tensões de cisalhamentos das 

lentes de argila e litologia rica em argila, aumento da pressão hidráulica e controles tectônicos 

são fundamentais na preparação dos movimentos de massa e, consequentemente, na formação 

dos depósitos de encostas. Sobre esses fatores Corrêa (2001, p.110) destaca que há uma 

supervalorização do arranjo estrutural como pré-condição para os movimentos de massa e que 

"não há uma linha única de pesquisa, ou uma grande teoria sobre a formação destes 

materiais, ainda que ênfase sobre a sua gênese esteja voltada aos eventos climáticos 

desestabilizadores da paisagem.”  

Enquanto Santalóia e Cancelli (1997) valorizam o arranjo estrutural, Bigarella (2003) 

reafirma que os deslocamentos de materiais ao longo das encostas estão, essencialmente, 

ligados às condições de clima úmido ou de transição para o semiárido, ao intemperismo 

profundo das rochas e ao ângulo de inclinação das vertentes. Para ele, no período que 



82 

 

antecedeu a influência humana, os movimentos de massas eram controlados pela dinâmica 

climática cíclica, uma vez que essas alteravam as condições hidrológicas regionais e, 

consequentemente, a cobertura vegetal que recobria e protegia os espessos mantos de 

alteração. No geral, são formados a partir dos processos desencadeados nas áreas de encosta, 

com forte controle das condições climáticas e do substrato geológico, onde nem sempre os 

eventos causadores podem ser identificados (GEREMIA, 2009). 

Dentre os processos geomorfológicos superficiais, os movimentos de massa são 

considerados como os mais importantes modeladores da paisagem, visto que tais 

compreendem o movimento de materiais indiferenciados em direção à base da vertente sob 

influência da gravidade e de sua própria geometria. Esses podem estar associados a outros 

fatores independentes, como a água, que ao interagir com o material alterado e/ou resistência 

do substrato rochoso facilita o deslocamento em massa pelos processos de transporte. A água 

atua na redução do coeficiente de fricção entre as partículas e entre elas e a rocha e/ou planos 

de ruptura, bem como no aumento do peso da massa intemperizada ao preencher os espaços 

existentes entre os poros (CHRISTOFOLETTI, 1980; PENTEADO, 1983). 

O termo movimento de massa tem sido usado, genericamente, para todos os 

deslocamentos de materiais de origem gravitacional, não sendo considerados outros tipos de 

transporte como o vento, a água e o gelo (PENTEADO, 1983; SELBY, 1985; 

SUMMERFIELD, 1991; GOUDIE, 2004; BRIDGE e DEMICO, 2008). Desse modo, a 

gravidade é tratada como a única força envolvida no processo, embora seja reconhecido o 

auxílio da água (ou do gelo, quando existir) como lubrificante do material intemperizado, 

contribuindo para o comportamento plástico e fluído do solo, bem como reduzindo a 

resistência do material ao processo (SELBY, 1985). Conforme a intensidade do movimento, 

podem ser classificados como rápidos ou lentos. 

Conhecidos como fluxos gravitacionais, correspondem aos mecanismos de transporte 

de material paralelo ao substrato e ao longo de uma encosta (SUGUIO, 2003), os quais, 

apesar de serem fenômenos comuns em áreas de declividade acentuada, também ocorrem em 

regiões cujas vertentes estejam caracterizadas por baixa declividade (BIGARELLA, 2003). O 

clima e a tectônica são elementos chaves no controle e geração dos movimentos de massa 

(BRIDGE e DEMICO, 2008). Os diferentes tipos de movimentos de massa dependem das 

condições locais como tamanho e natureza dos materiais, forma da vertente, do regime de 

chuvas, espessura do manto de intemperismo, perda da cobertura vegetal, energia potencial, 

bem como das escalas temporais e espaciais em que se processam os fenômenos (SUGUIO, 

2003; BIGARELLA, 2003; GUIMARÃES et al., 2008).  
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Para fins de classificação e visto que não é fácil distinguir os movimentos de massa 

com base apenas nos processos, é necessário, portanto, reconhecer as propriedades dos 

materiais e respectivas consistências, a velocidade e força do movimento, e o conteúdo de 

água envolvida no processo (SUGUIO, 2003; BIGARELLA, 2003; SELBY, 1993 apud 

GUIMARÃES et al., 2008). Bigarella (2003) ressalta que por serem de natureza variada 

podem mudar ao longo da vertente, o que, por sua vez, os tornam de caráter transicional entre 

si.  

Suguio (2003), na tentativa de classificar os movimentos de massa, adota a proposta 

de Flint e Skinner (1977). Baseada nos processos - tipos de movimentos - e na natureza dos 

materiais envolvidos, cinco tipos de movimentos foram reconhecidos: a - queda e 

deslizamento de rochas e detritos, caracterizados por fragmentos de rochas de diversos 

tamanhos que se deslocam da encosta por gravidade, além de constituírem eventos muito 

rápidos e processos de pequena escala; b - escorregamento como deslizamento rápido de um 

corpo mais ou menos coerente de rocha ou regolito; c - fluxo de detritos como um fluxo 

rápido de massa de detritos de natureza plástica deslizando encosta abaixo; d - a corrida de 

lama apresenta uma variedade de detritos composta, primordialmente, por partículas finas 

(silte e argila) com até 30% de água (Figura 08). 

De um modo geral, a instabilidade das encostas e a suscetibilidade aos movimentos de 

massa são ligeiramente observados quando o manto de alteração encontra-se desnudo e 

submetido a cenários de chuvas torrenciais. A vegetação, promovendo ou inibindo os 

movimentos de massa (THOMAS, 1994), tem um papel importante na estabilidade das 

encostas, pois ao revestir o solo, reduz a ação direta da precipitação, sobretudo quando ocorre 

como forte aguaceiro. A acelerada remobilização maciça de materiais requer, a priori, um 

estado rarefeito da vegetação, uma vez que propicia uma maior taxa de infiltração e, 

consequentemente, um estado de perturbação do balanço hídrico do solo, no qual ocorre o 

rompimento do grau de coesão interna entre as partículas. Contudo, isso não quer dizer que 

em áreas com cobertura vegetal não possa ocorrer movimentos de massa. 

Nesse contexto, o elevado índice pluviométrico configura-se num elemento importante 

na dinâmica das encostas, principalmente quando a estrutura superficial é um espesso manto 

de alteração. Todavia, Bigarella (2003) destaca que a quantidade não é um parâmetro 

suficiente para predispor um movimento de massa, mas a sua distribuição associada às 

propriedades físico-químicas dos solos. Um solo saturado, sobretudo em áreas de declividade 

acentuada, aumenta, sobremaneira, a sobrecarga dos materiais ao longo dos planos de 

cisalhamentos e potencializa o deslocamento ao longo das encostas. 
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Figura 08 - Tentativa de classificação de tipos de movimentos de massa subaéreos, baseada nos 

processos envolvidos (FLINT e SKINNER, 1977 apud SUGUIO, 2003). 

 

 

Nas regiões tropicais, a mudança de teor de umidade dos solos, seja associada ou não à 

flutuação do lençol freático ou somente pelo padrão de distribuição das chuvas, responde pela 

desestabilização das encostas e pela maioria dos deslizamentos (CORRÊA, 2001). Desse 

modo, apesar de imperceptível à escala de visualização, a flutuação do lençol freático 

conjuntamente com o grau de intemperismo são critérios importantes a ser considerados na 

análise dos eventos formativos dos ambientes deposicionais.  

Os fluxos de detritos, motivados pelas tempestades de alta magnitude e baixa 

recorrência, atuam remobilizando o material retido nas bacias de primeira ordem, e 
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comportam-se como sendo os principais geradores de depósitos coluviais em ambientes 

semiáridos e subúmido - caso do Araripe. Dependendo do tipo de finos, o material resultante 

assume diferentes níveis de coerência e unidades deposicionais com fábrica matriz suportada 

que podem chegar, em média, dois metros de espessura (CORRÊA, 2001).  

A remobilização desses materiais ao longo das encostas reflete a significante 

contribuição dos padrões climáticos no trabalho geomórfico. Acerca disso, Corrêa (2001) 

ressalta o papel das tempestades convectivas e ciclônicas no semiárido nordestino. Aquelas, 

comuns no verão e outono do semiárido, tendem a deflagrar uma resposta rápida e extensa em 

solos de baixa profundidade, enquanto que estas geram uma resposta de natureza gradual, 

com uma região de ruptura em maior profundidade dentro de um perfil de solo. As variações 

dos padrões sinóticos, dentro do Holoceno, podem ter resultado em diferentes respostas 

geomorfológicas nas encostas.  

De acordo com Corrêa (2001) a ocorrência de deslizes translacionais superficiais 

caracterizam os materiais coluviais submetidos a ambientes de clima árido e semiárido, os 

quais são constituídos por uma massa heterogênea (lama, areia, cascalho e até matacões) e, 

comumente, marcados por tempestades sazonais e de alta magnitude. Corrêa (2001, p.113) 

destaca ainda que, se Thomas (1994) considera como atualmente sendo de baixa recorrência 

os deslizamentos em áreas de clima como o do sertão do Nordeste brasileiro, onde se observa 

uma redução dos eventos de tempestade de alta magnitude e com baixa capacidade de gerar 

movimentos de massa pelos sistema climático convectivo, "os colúvios no interior nordestino 

constituem um forte indicador de mudanças climáticas recentes, pois devem sua gênese a 

sistemas climáticos não mais funcionais sobre a região".  Na análise dos diferentes depósitos 

originados por fluxos gravitacionais é fundamental reconhecer que, apesar da natureza 

intermitente, episódica e localizada, atuam como potenciais agentes geomórficos nas encostas 

(CORRÊA, 2001). 

Embora a tendência seja de que os movimentos de massa e os significativos depósitos 

de encostas ocorram em paisagem cuja estrutura superficial encontre-se com espessos mantos 

de alteração, tais também podem ocorrer em áreas cuja cobertura superficial apresente-se de 

forma delgada, formando depósitos fundamentalmente constituídos por blocos de rochas 

(BIGARELLA, 2003). Apesar de cercada pelo sertão semiárido, um espesso manto de 

alteração favorecido pela litologia sedimentar e um mesoclima subúmido recobre a área de 

estudo, onde se observam consideráveis perfis de depósitos de encostas. Todavia, mesmo 

possuindo materiais alterados e depósitos coluviais espessos, atualmente não se verifica a 

ocorrência de grandes e generalizados movimentos de massa. 
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A maturidade pedogenética assume papel importante na perda ou estabilização das 

encostas. Como exemplo, a caulinita, por apresentar baixo coeficiente de contração que ajuda 

no fissuramento do material por dessecação, um limite de liquefação elevado e um coeficiente 

de plasticidade importante, limita a ocorrência de deslizamentos, visto que, além de ser um 

mineral estável, permite uma boa drenagem ao solo e requer muita água para se tornar uma 

massa fluída (BIGARELLA, 2003). Entretanto, quando predomina minerais do tipo ilita, 

condições favoráveis ao deslizamento passam a existir. 

A compreensão da relação entre os processos morfogenéticos, pedogenéticos e 

deposicionais são essenciais para explicar a complexa dinâmica geomorfológica nas 

diferentes paisagens tropicais. Atentando para essa relação, BRIDGE e DEMICO (2008) 

chamam a atenção para a taxa de intemperismo e transporte como condicionantes da evolução 

do perfil de encosta, submetida a climas diferentes e que exercem controle na remobilização e 

acomodação dos materiais deposicionais. Duas situações podem ser distinguidas: encostas 

limitadas pelo transporte, onde a produção de sedimentos pelo intemperismo excede a 

capacidade de transporte; e encostas limitadas pelo intemperismo, onde a taxa de 

remobilização do material é superior à produção pelo intemperismo. Assim sendo, aquelas são 

comuns em ambientes úmidos a subúmidos e em paisagem cujo relevo apresente baixa 

declividade; e estas típicas de ambiente semiárido a árido e de relevo com forte declividade.  

Sendo uma resposta à taxa de intemperismo e transporte ao longo de uma encosta, 

Thomas e Thorp (1995) argumentam que o colúvio, de ocorrência generalizada nas paisagens 

tropicais, sejam ambientes úmidos ou semiáridos, têm amplo significado para o estudo 

geomorfológico. Primeiro, porque constituem uma situação de armazenamento de sedimentos 

ainda não envolvidos pelos processos fluviais e, segundo, porque testemunham a história dos 

ambientes e seus processos superficiais dominantes. 

No âmbito da reconstrução paleoambiental, essa relevância é reafirmada por Selby 

(1993 apud CORRÊA, 2001) quando defende que a maior parte das encostas com seus 

respectivos depósitos envolve uma longa história de evolução geomorfológica e, por isso, 

podem dispor de informações sobre as taxas de mudanças, frequências de eventos 

geomórficos pretéritos e dos paleoambientes. Os registros dos eventos, quando preservados, 

ocorre na forma de paleohorizontes e de depósitos deixados na superfície, os quais precisam 

ser reconhecidos em sua paisagem pretérita (CORREA, 2001). 

Sendo instrumento importante para o entendimento dos processos envolvidos na 

evolução das vertentes, os paleopavimentos (Figura 09) ou linhas de pedras (stone-line) 

seguem a morfologia das encostas, mais ou menos paralelamente a superfície topográfica 
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(HIRUMA, 2007), com espessura bastante variável. Seja próximo à superfície ou soterrada 

em profundidades variadas, podem ocorrer como uma única linha de pedras ou como várias, 

individualizando as distintas unidades coluviais (AB`SABER, 1969; SELBY, 1985). 

Diferentes stone-lines podem convergir, eventualmente, "em determinadas áreas, em 

subsuperfície, por causa dos fenômenos erosivos atuantes sobre o manto coluvial [...] ou, 

também, formar bolsões lenticulares devido, em parte, à ação do escoamento pluvial com 

remoção dos materiais finos [...]" (BIGARELLA, BECKER e SANTOS, 2009, p. 208-209).  

Alguns paleopavimentos evidenciam "[...] espessuras superiores a 1,5m, constituindo 

verdadeiras cascalheiras, enquanto que [outros] outras são quase imperceptíveis e 

representadas[os] por tênues concentrações de grânulos e pequenos seixos de extensão 

insignificante" (BIGARELLA, BECKER e SANTOS, 2009, p. 207) (grifo nosso). 

 

Figura 09- Origem dos paleopavimentos. A - Vertente coberta de vegetação florestal (condições 

climáticas úmidas); o manto de intemperismo abrange o elúvio "1" e o colúvio "2". B - Transição 

climática para o seco ou para o semiárido; rarefação ou eliminação da cobertura florestal expondo o 

solo à erosão, principalmente pelo escoamento superficial laminar, eliminando o material fino e 

deixando um depósito residual grosseiro, geralmente rudáceo (diagrama C). D - O processo contínua 

removendo os finos e aumentando a espessura dos grosseiros. Subsequentemente, pode ocorrer uma 

mudança climática para o úmido com o retorno do intemperismo químico das rochas e 

desenvolvimento de novo manto de alteração. E - A linha de pedras "3" foi recoberta por um novo 

colúvio resultante de um movimento de massa procedente de montante, isto é, de áreas mais elevadas 

da topografia "4". F - Transição climática para o seco; repetição do processo de remoção dos finos e 

concentração de cascalho residual (Retirada de BIGARELLA, BECKER, e SANTOS, 2009) 
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Sob a perspectiva descritiva e sem conotação genética, Hiruma (2007) usa o termo 

linha de pedra para se referir a um horizonte de fragmentos angulosos e subangulosos de veios 

de quartzos, quartzitos, couraças lateríticas, minerais pesados ou de outros materiais 

resistentes à alteração química, às vezes arredondados e dispostos no interior dos solos em 

regiões intertropicais. Uma linha de pedra pode se formar em resposta a um único ou vários 

processos, sob determinadas condições ambientais. Quando resulta de processos 

diversos/sucessivos, essas linhas de pedras apresentam-se como importantes elementos 

paleoclimáticos e paleoecológicos (VOGT, 1966 apud HIRUMA, 2007), testemunhando uma 

fase morfogenética de instabilidade. 

A composição dos paleopavimentos está intimamente ligada à natureza das rochas 

locais, predominando em ambientes tropicais úmidos os clastos de maior resistência ao 

intemperismo químico como, por exemplo, os veios de quartzos. Formariam um horizonte 

guia, individualizando os eventos pré-deposicionais dos pós-deposionais, os quais 

registrariam a última fase seca. Reconhecidos os episódios de formação dos vários 

paleopavimentos associados aos subsequentes coluvionamentos, tem-se um esboço da 

estratigrafia dos depósitos coluviais (BIGARELLA, BECKER e SANTOS, 2009). Apesar de 

documentarem uma fase transicional de clima úmido para árido/semiárido, não caracterizam 

"as condições paleoclimáticas efetivas de sua formação" (BIGARELLA, BECKER e 

SANTOS, 2009, p. 218). 

Segundo Corrêa (2001), a ocorrência desses paleopavimentos cujas bases explicativas 

encontram-se nos modelos de evolução cíclica da paisagem, denuncia os processos 

compreendidos nas sucessivas fases de coluvionamento. Dentro de uma concepção climática, 

os paleopavimentos evidenciariam fases de transição de clima úmido para áridos a semiáridos, 

com cobertura vegetal rarefeita, facilitando o trabalho do escoamento superficial que, ao lavar 

a superfície, removeria os detritos finos e concentraria os grossos formando os 

paleopavimentos. Para tanto, é necessário que exista material grosso disponível no interior da 

massa coluvial (MOUSINHO e BIGARELLA, 1965). Uma posterior reumidificação 

proporcionaria uma nova fase de deposição, resultando em uma cobertura detrítica fina graças 

a reativação dos processos pedogenéticos pela ação do intemperismo químico e da dissecação 

do material deposicional pela drenagem. Em síntese, o acúmulo das frações que não puderam 

ser retiradas da superfície pelo escoamento superficial, formaria as stone-lines após serem 

soterradas por material mais fino na média e baixa encosta. 

Corrêa (2001, p.99) enfatiza ainda que se o processo de remoção dos finos permanecer 

por tempo suficiente e com quantidade considerável de clastos "ocorrerá a concentração do 
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material mais grosso sob a forma de cascalheira. Sobre as encostas, a concentração de 

grossos normalmente ocorre ao longo de linhas de drenagem, tanto de cursos permanentes 

como temporários". Na área de estudo, é recorrente a existência de cascalheiras cortadas pelo 

canal fluvial. Ainda, segundo o autor, geralmente a ocorrência das cascalheiras é uma resposta 

às complexas sequências cumulativas de processos que atuaram em escalas temporais amplas 

que podem extrapolar os 10.000 ou 100.000 anos, requerendo, para uma análise mais acurada, 

o entendimento de que a paisagem pode ter experimentado, ao longo desse tempo, diversas 

mudanças ambientais. 

Tendo em vista que o tempo é considerado como o parâmetro básico para a 

reconstrução dos processos responsáveis pela evolução das encostas (MEIS e MOURA, 

1984), Thomas e Thorp (1995) reforçam que para a compreensão da dinâmica da paisagem, 

sob a ótica dos modelos climáticos, é fundamental que as interpretações decorram de uma 

minuciosa investigação dos depósitos aluviais e coluviais, associados sobretudo a dados 

cronológicos. Embora algumas mudanças no padrão climático possam ser temporalmente 

longas - 10³ ou mais -, muitas podem ser abruptas e discretas, não excedendo uma escala de 

10² anos, ou menos, até mesmo 10¹ (mês ou dia), para que a paisagem se ajuste a um novo 

sistema climático, cuja preservação estará subordinada aos novos patamares formativos dos 

eventos geomórficos. 

Nesse contexto, a resolução temporal de análise, obrigatoriamente, tem que estar 

vinculada à grandeza dos processos envolvidos, uma vez que nem sempre o modelo de longos 

períodos de clima estável, marcado por mudanças rápidas, não é suficiente para explicar a 

complexidade da paisagem. Por isso, a análise dos depósitos deve partir das propriedades 

locais, da sensibilidade às mudanças e de suas configurações regionais dentro de uma escala 

espacial e temporal definida (THOMAS e THORP, 1995). A baixa ou a alta resolução de 

análise pode esconder ou distorcer informações importantes, quando não adequadamente 

usadas. 

Muitos dos processos que intervêm na gênese dos depósitos de encosta ainda são 

imperfeitamente compreendidos (MOUSINHO e BIGARELLA, 1965), pois a estratigrafia 

coluvionar, às vezes com perfis truncados, pode não representar ciclos constantes e completos 

de erosão e deposição, constituindo fator limitante a aplicação de modelos como de evolução 

cíclica da paisagem para explicar a dinâmica evolutiva das encostas, no decorrer do 

Quaternário (CORRÊA, 2001). 

Muitos autores como Knox (1972), Schumm (1977) e Thomas e Thorp (1995), além 

dos já conhecidos no Brasil, comungam da importância da mudança climática como 
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motivador dos processos morfogenéticos responsáveis pela desestabilização das encostas. 

Essa desestabilização pode ser evidenciada pelo aumento da taxa de erosão e deposição 

durante e após uma mudança climática, sem, necessariamente, existir uma dependência direta 

dos fenômenos de escalas regionais. 

Knox (apud CORRÊA, 2001) em seu modelo destaca que mudanças climáticas 

podem, também, ocorrer de forma abrupta, contrapondo as ideias da maioria dos autores que, 

até então, acreditavam em mudanças gradativas. Fundamentado na relação precipitação e 

escoamento superficial, coloca que uma mudança rápida e permanente da precipitação 

provocará, até que a vegetação se adapte à nova situação, erosão das encostas, com elevação 

brusca e subsequente baixa de produção de sedimentos. Esse modelo defende que o período 

de máxima atividade geomórfica ocorre no desencadear de um clima úmido em áreas 

submetidas a semiaridez, destacando o papel da vegetação como elemento importante no 

controle da atividade morfogenética. Eventos de curta duração, de máxima magnitude e de 

recorrência irregular são característicos de ambientes semiáridos. 

 As condições transicionais, sejam de úmido para árido/semiárido ou desses para 

úmido, respondem pela maior atividade morfogenética ao longo das encostas, cujos processos 

podem ser elucidados a partir dos depósitos correlativos resultantes. A compreensão da 

dinâmica das encostas, dentro de um contexto transicional do padrão climático, é o caminho 

para explicar os eventos formativos de natureza episódica ou não, responsáveis pela 

esculturação da paisagem.  

Conforme a magnitude e a duração dos eventos erosivos/deposicionais, as marcas dos 

processos podem ser totalmente arrasadas da superfície, inviabilizando o reconhecimento da 

dinâmica do qual resultou o depósito. Numa análise mais sistemática da estratigrafia dos 

colúvios, os eventos de grande magnitude são os que permanecem na paisagem, enquanto que 

os de menor magnitude são facilmente evacuados, podendo não deixar nenhum vestígio 

(MELO, 2008). 

Ao analisar e interpretar as sequências deposicionais (colúvios) é possível vislumbrar 

as diversas mudanças nas condições ambientais e explicar a evolução desses ambientes 

auxiliando, por sua vez, na compreensão das características do atual arranjo espacial da 

paisagem. As encostas, condicionadas pelas variações climáticas (SELBY, 1985) e através 

dos respectivos depósitos, registram a história detalhada da sensibilidade da paisagem às 

mudanças ambientais, dentro do intervalo de tempo que abrange o Quaternário (THOMAS, 

2004). Assim sendo, a associação do conhecimento dos depósitos coluviais às diversas formas 
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de uso do solo constitui uma ferramenta de cunho norteador para os planos de gestão e 

organização do uso dos espaços.  

Desse modo, na dimensão temporal do Quaternário, os depósitos de encostas são 

cruciais para a pesquisa geomorfológica, haja vista que o material transportado, geometria e 

forma adquirida quando da acomodação, podem indicar as perturbações e/ou transformações 

pelos quais as diferentes paisagens foram submetidas, em especial, durante os eventos que 

desencadearam, por alteração no fluxo de energia e matéria no sistema, níveis de 

instabilidades.   

 

3.5 - Geomorfologia e estratigrafia à luz dos processos formativos e da cronologia 

 

Por muito tempo as dificuldades de estabelecer uma correlação entre os processos de 

denudação e formas associadas constituíram-se em problema para a geomorfologia do 

Quaternário, uma vez que tais se arrastaram desde as inúmeras inquietações surgidas com os 

modelos generalistas das superfícies de aplainamento, onde a correlação dava-se, em linhas 

gerais, por posicionamento topográfico. Ainda que houvesse o reconhecimento da 

importância dos depósitos rudáceos como suporte de elucidação dos processos formadores da 

paisagem geomorfológica, não haviam correlações geocronológicas bem definidas que 

pudessem ser associadas aos dados sedimentológicos e/ou estratigráficos. Estes, por sua vez, 

se apresentam como mecanismos concretos fundamentais na interpretação da evolução da 

paisagem.   

Em meio a essas discussões, os estudos das formas superficiais quaternárias 

inauguraram novos pressupostos teóricos interpretativos a partir do tratamento interdisciplinar 

entre Geomorfologia e estratigrafia. De certo, toma por base o princípio de que o 

"entendimento da evolução das paisagens ou a extensão temporal dos modelos de 

funcionamento dos sistemas geomorfológicos não podem prescindir da análise do registro 

estratigráfico", tal como o estudo estratigráfico de depósitos quaternários requer uma 

abordagem dos diferentes padrões de organização das paisagens (MELO et al., 2005, p. 265), 

visto que tais depósitos ocorrem distribuídos irregularmente e espacialmente descontínuos sob 

as múltiplas formas de relevo (MOURA e MELLO, 1991). 

A necessidade de enfoques novos e mais específicos para a interpretação das 

sequências deposicionais do Quaternário foi reafirmada por Mello (1994, p. 94) quando, em 

ocasião, colocou que as "abordagens tradicionalmente utilizadas no estudo de sequências 

sedimentares antigas não resultam, quando aplicadas na análise de depósitos quaternários, 
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na identificação de marcadores estratigráficos e temporais significativos". Mesmo quando 

colocada em segundo plano, a abordagem estratigráfica tornou-se um método valioso na 

análise dos depósitos correlativos que, por vez, testemunham uma história evolutiva das 

diferentes formas de relevo. Nessa ordem, duas abordagens foram propostas atendendo ao 

caráter integrativo geomorfologia-estratigrafia: morfoestratigrafia e aloestratigrafia. 

O termo morfoestratigrafia, nova categoria de unidade estratigráfica apresentada por 

Frey e Willman (1962), preocupa-se em entender o registro sedimentar quaternário. Os 

autores definiram que uma unidade morfoestratigráfica é, a priori, um corpo sedimentar 

distinguível pela forma apresentada em superfície, e discernível ou não pela litologia e/ou 

idade das unidades contiguas (FREY e WILLMAN, 1962). De forma mais simples, Hughes 

(2007; 2010) definiu morfoestratigrafia como sendo uma subdivisão de unidades sedimentares 

com base na forma de superfície.  

Nessa relação forma-depósito a análise do registro estratigráfico encontra-se, 

demasiadamente, condicionada aos aspectos geomorfológicos (MEIS e MOURA, 1984). Uma 

unidade morfoestratigráfica considera, sobremaneira, a geometria dos sedimentos e a forma 

assumida na paisagem sob a ótica da análise estratigráfica do registro quaternário, 

constituindo um bom critério cronológico por correlacionar forma à temporalidade e 

características dos materiais estruturadores. Para tanto, é imprescindível assegurar as relações 

temporais entre as unidades morfoestratigráficas, como também os critérios para correlacioná-

las espacialmente (SUGUIO, 1999).  

Com esse enfoque, o primeiro trabalho desenvolvido no Brasil foi o de Meis, em 1977, 

onde buscou estabelecer unidades morfoestratigráficas para os depósitos neoquaternário no 

médio Vale do Rio Doce (MG), ratificando a validade desse conceito (SUGUIO, 2000). 

Suguio (1999) defende que esse método, quando aplicado aos últimos 300.000 anos, pode ser 

um instrumento muito mais poderoso que as classificações bioestratigráficas ou 

litoestratigráficas. Assim sendo, converte-se numa ferramenta muito importante e amplamente 

usada nos estudos estratigráficos do Quaternário, sendo um componente chave na 

geomorfologia para explicar os processos e formas do relevo terrestre (HUGHES, 2007).  

Embora seja importante, Melo et al. (2005, p.265) destacam dois problemas limitantes na 

aplicação desse método de Frey e Willman (1962): "a - diferentes unidades estratigráficas 

sob uma única forma de relevo não podem ser distinguidas; e b - formas distintas geradas 

por erosão corresponderiam a diferentes unidades estratigráficas, a despeito de nenhum 

registro deposicional ter sido produzido". 
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Meis e Moura (1984), por considerarem o preceito estratigráfico tão importante quanto 

a forma em si, sugeriram uma reformulação conceitual do método. Conforme as autoras, uma 

unidade morfoestratigráfica teria validade de aplicação quando, a partir da estratigrafia, fosse 

reconhecida uma relação genética direta entre forma topográfica e depósito, ao tempo que 

observada uma coerência estratigráfica e relações morfoestratigráficas mais especificas e 

menos abrangentes. Do contrário, a forma em si é um pobre indicador da dinâmica do relevo. 

Enquadram-se nessa perspectiva as rampas de colúvio e os terraços fluviais, uma vez que são 

formas resultantes de um trabalho deposicional e de dinâmica complexa, de notável 

significado morfoestratigráfico (MEIS e MOURA, 1984; MOURA, 2003). Assim sendo, as 

unidades morfoestratigráficas ganhariam uma função importante no mapeamento preliminar 

das feições quaternárias.  

Salvo o avanço alcançado com a visão de Meis e Moura (1984), Melo et al. (2005) 

enfatizam que a primeira limitação a qual se refere as diferentes unidades associadas a uma 

única forma de relevo, ainda permanece não resolvida.Tendo em vista a lacuna do método 

morfoestratigráfico e a imprescindibilidade de uma classificação estratigráfica adequada às 

peculiaridades dos depósitos Quaternários - predominantemente de espessura delgada, de 

distribuição descontínua, similaridade e recorrência de fáceis e brevidade temporal -, o 

Código Estratigráfico Norte Americano (N.A.C.S.N., 1983) propôs a categoria de unidades 

aloestratigráficas como instrumento capaz de responder a tais pormenores e explicar a 

organização espacial, temporalidade e a evolução dos sedimentos recentes, embora também 

possam ser aplicadas aos estudos de sedimentos mais antigos (MELLO, 1994; SUGUIO, 

1999). 

Uma unidade aloestratigráfica refere-se a um corpo sedimentar estratiforme, mapeável 

e delimitado por descontinuidades limitantes reconhecíveis, de modo que é possível distinguir 

material de litologia similar superpostos, contíguos ou geograficamente descontínuos e 

limitados por descontinuidades, como também depósitos com heterogeneidade litológica 

ligada a uma única unidade aloestratigráfica. Essas variações podem ocorrer tanto na estrutura 

vertical como na horizontal interna do perfil (MOURA e MELLO, 1991; MELLO, 1994; 

SUGUIO, 1999; SUGUIO, 2000; MOURA, 2003; N.A.C.S.N, 2005; HUGHES, 2007). Assim 

posto, os depósitos quaternários podem ser melhor distinguidos, não pelo caráter litológico 

em si, mas pelas descontinuidades limitantes. Desse modo, a definição de uma unidade 

aloestratigráfica fundamenta-se na existência de descontinuidades limitantes que, tanto para 

unidades de sedimentos homogêneos quanto para sedimentos heterogêneos, definem o 

significado temporal das unidades estratigráficas, visto que cada descontinuidade representa 
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planos de tempo relativo. Nesse sentido, ocorre uma semelhança com o princípio 

morfoestratigráfico, que também procura um significado temporal para a estratigrafia dos 

depósitos quaternários estruturados na paisagem (HUGHES, 2007).  

Desta maneira, apesar de diacrônica por definição, a classificação aloestratigráfica 

apresenta importante significado temporal e auxilia no detalhamento dos eventos 

deposicionais, os quais guardam informações de uma história paleoambiental por meio das 

descontinuidades estratigráficas, essenciais para uma classificação cronoestratigráfica. Sem 

essas e apenas pelas características litológicas não seria possível reconhecer a dinâmica 

evolutiva de um ambiente sedimentar quaternário (SUGUIO, 1999; MELO et al., 2005). Ao 

dialogar com as abordagens morfoestratigráfica e aloestratigráfica, verifica-se a relevante 

contribuição da estratigrafia e da sedimentologia na elucidação dos eventos e processos 

formativos das diferentes formas da paisagem.  

Sobre o papel da sedimentologia Castro (1979) destaca que é um recurso de grande 

valia para a geomorfologia, uma vez que colabora com os estudos de diversos tipos de 

ambientes, propriedades químicas e físicas dos materiais, tipos de transportes, direção e 

velocidade do transporte, discordância, composição de rochas, condições tectônicas, 

inferência climática do ambiente de deposição, grau de intemperismo e correlações 

estratigráficas. A validade dessas abordagens estratigráficas para os sedimentos do 

Quaternário continental não é autoexplicativa para uma proposição cronológica. Precisam 

sobretudo de informações geocronológicas, por métodos adequados de datação absoluta, para 

aferir as interpretações advindas da estratigrafia e sedimentologia.  

Mesmo sabendo da importância da aloestratigrafia para o detalhamento dos eventos 

deposicionais, a morfoestratigrafia à luz da proposição de Meis e Moura (1984) ainda é uma 

das abordagens mais utilizadas, tendo em vista que a sua aplicabilidade auxilia diretamente na 

identificação, no mapeamento preliminar e na correlação de feições deposicionais 

quaternárias. Todavia, como afirma Suguio (1999, p.105), se a classificação 

morfoestratigráfica não for devidamente acompanhada por dados fornecidos pelas camadas-

chave e informações geocronológicas, pode-se esboçar um quadro [...] equivocado da 

história da evolução geomorfológica de uma área".  

De forma menos subjetiva, as informações preservadas nos sedimentos guardam dados 

importantes da história erosiva e deposicional (MOURA e SILVA, 2011). Os estudos sobre 

feições deposicionais de encosta e canal, visando explicar os processos morfogenéticos e as 

condições paleoambientais, são excelentes exemplos que demonstram a contribuição dos 

conhecimentos da morfoestratigrafia e da sedimentologia na geomorfologia do Quaternário. 
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Além disso, essas formas topográficas resultantes do trabalho deposicional estão associadas a 

uma dinâmica complexa, onde a reconstituição dos processos contribui com a descrição da 

história evolutiva da paisagem.  
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4 - TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Base cartográfica e produtos associados 

 

Inicialmente, objetivando caracterizar os aspectos geoambientais da área, recorreu-se 

aos mapeamentos disponíveis, tais como: a - Mapa de solos produzido pela Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), na escala de 1:100000, para a 

região sul Cearense. Esse mapa é fruto do trabalho - Levantamento de reconhecimento de 

média intensidade dos solos - Mesorregião do Sul Cearense, o qual foi publicado em 2012; b- 

Cartas topográficas na escala de 1:100.000 da SUDENE – Superintendência para o 

desenvolvimento do Nordeste – Folhas SB.24-Y-D-III Crato e SB-24-U-I Santana do Cariri; c 

- Mapa geológico da Bacia Sedimentar do Araripe - CPRM - na escala de 1:100000; d - 

Imagens Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), ajustada para resolução de 30 metros 

pelo Projeto Topodata, e do Google Earth. 

Toda a base de dados cartográficos (análise digital das imagens, dos mapas primários e 

obtenção de novos produtos) foi tratada e elaborada através do software ArcGis 10.1, com 

licença do Laboratório de Geomorfologia do Quaternário do Departamento de Ciências 

Geográficas da UFPE.  O sistema de referência geocêntrico adotado foi SIRGAS 2000 Zona 

24s (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). O software Google Earth Pro 

também auxiliou nessa etapa.  

Deste modo, os dados cartográficos foram organizados respeitando dois segmentos: os 

compilados, como mapa de solos e o geológico; e os produtos gerados, como sombreamento 

do relevo, altimetria, declividade, drenagem, perfis topográficos e o mapa de unidades 

geomorfológicas. Além destes, também foi espacializado os dados de precipitação média 

cujos totais anuais foram extraídos das séries históricas de 1979 a 2008, disponíveis no site da 

FUNCEME. 

O mapa de unidades geomorfológicas foi gerado a partir do cruzamento das 

informações contidas no MDE - Modelo digital de elevação -, mapa geológico, perfis 

topográficos, curvas de nível, declividade e dados coletados em campo. Esse mapeamento 

seguiu as normas estabelecidas pela comissão de mapeamento da UGI – União Geográfica 

Internacional, conforme descrito por Demek (1972). Segundo essas normas, um mapeamento 

geomorfológico tem que contemplar os seguintes aspectos: morfometria, morfologia, gênese e 

cronologia relativa. O produto final foi obtido na escala de 1.50000. 
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4.2 Análise Morfoestratigráfica 

 

Fundamentada na estreita relação entre as unidades deposicionais e a morfologia 

superficial contemporânea, a morfoestratigrafia preocupa-se com a interpretação 

morfogenética dos depósitos. Cada unidade morfoestratigráfica, por envolver materiais que 

ajudam a reconstruir a história erosiva/deposicional de uma determinada paisagem, constitui 

uma ferramenta de grande importância nos estudos dos depósitos Quaternários, sobretudo os 

de origem climática. 

Dessa forma, a abordagem morfoestratigráfica associada ao mapeamento 

geomorfológico ajudará na identificação e caracterização das unidades deposicionais que se 

encontram na área de estudo. Nesse caso, as propriedades sedimentológicas, pedológicas e os 

perfis estratigráficos dos depósitos serão imprescindíveis, uma vez que tais possibilitam fazer 

relações diretas entre os materiais e os eventos paleoambientais que os desencadearam, 

favorecendo por sua vez a compreensão da gênese local do relevo. Contudo, para uma 

interpretação confiável é necessário que tais dados sejam sustentados por informações 

geocronológicas.  

 

4.3 Trabalho de campo e coleta de materiais 

 

Com o objetivo de reconhecer a área e coletar materiais para análises laboratoriais, 

foram realizados dois trabalhos de campo com duração de cinco dias cada. A primeira seção 

ocorreu em janeiro, e a segunda em setembro, todas em 2013.  

Inicialmente foi estabelecido um roteiro de campo que atendesse aos diversos setores 

de encosta situados no entorno da Chapada do Araripe, nos municípios de Crato e 

Barbalha/CE. Esse roteiro seguiu dados pré-existentes e cartográficos disponíveis, os quais 

subsidiaram a obtenção de informações importantes como acessibilidade, potenciais 

afloramentos de depósitos e a espacialidade dos trechos a serem visitados dentro da área de 

estudo. 

No campo, com base nas peculiaridades das feições geomorfológicas, foram 

identificadas áreas estratégicas para a coleta das amostras. Em todos os pontos foram 

aproveitados cortes de estradas ou barrancos, tendo sido necessária apenas uma limpeza do 

perfil. Dos perfis amostrados objetivou-se os seguintes procedimentos: análise estratigráfica 

do perfil, coleta de amostras para datações por Luminescência Opticamente Estimulada 

(LOE), caracterização das propriedades sedimentológicas (Morfoscopia, Microscopia de 
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varredura eletrônica - MEV e Difração de Raios-X - DRX) e micromorfologia. Todos as 

coletas, independente da técnica, foram georreferenciadas com o uso de GPS Garmin 60CXS 

e realizadas na mesma altura dentro do perfil, garantindo uma correlação cronoestratigráfica. 

Para a análise das propriedades sedimentológicas as amostras foram coletadas em 

sacos plásticos, com cerca de 1000g de sedimentos. Logo em seguida, foram coletadas as 

amostras para análise micromorfológica de solos, usando caixas de Kubiena de 5x5x5 com 

moldura de ferro e tampas de borrachas ajustadas aos dois lados da caixa, preservando a 

estrutura do material. Quando não foi possível coletar com as caixas, foram extraídos torrões 

e envolvidos com plástico filme, tomando os devidos cuidados para a preservação do material. 

Por fim, foram coletadas as amostras para datação por luminescência. Essas foram 

feitas usando cano PVC de cor preta, com 40 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro. Canos 

de ferro também foram usados quando o material era muito duro e não permitia a entrada do 

cano plástico que logo se quebrava no decorrer da coleta. Os tubos eram introduzidos no 

sedimento, evitando ao máximo qualquer contato com a luz solar. Nesse momento, é 

importante o uso de sacos pretos para colocar no interior do cano, pois a extremidade do cano 

voltada para fora do perfil pode expor o material à luz do sol. Finalizada a coleta, os tubos 

foram fechados com tampas pretas de borrachas bem ajustadas e vedadas com fita isolante 

preta.  

 

4.4 Trabalho de laboratório 

 

Parte dos trabalhos de laboratório como análise sedimentológica, morfoscopia e 

preparação do material para análise de DRX foi realizado nas dependências do Laboratório de 

Geomorfologia do Quaternário, no Departamento de Ciências Geográfica da Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE. As demais foram feitas em outros laboratórios, a saber: 

Microscópio eletrônico de varredura - MEV - QUANTA 200FEG, nas dependências do 

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE/PE; Difração de Raios-X - DRX, 

no Laboratório de Difração de Raios-X do Departamento de Mecânica - Centro de Tecnologia 

e Geociências da UFPE; As lâminas de micromorfologia foram confeccionadas no laboratório 

de preparação de lâminas delgadas do Departamento de Geologia - Centro de Tecnologia e 

Geociências da UFPE e interpretadas no Laboratório de Microscopia de Opacos do 

Departamento de Geologia da UFPE; e a datação por LOE, na empresa Datação, Comércio e 

Prestação de Serviços LTDA, São Paulo/SP. 
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4.4.1 Análise granulométrica 

 

Na análise granulométrica o tamanho das partículas é um critério fundamental para a 

classificação dos sedimentos detríticos (MABESOONE, 1983). Como instrumento importante 

nas pesquisas que tratam dos sedimentos do Quaternário, Suguio (2003) ressalta que a análise 

granulométrica auxilia na identificação dos ambientes deposicionais, na descrição mais 

precisa dos sedimentos e na obtenção de informações sobre os processos físicos como a 

hidrodinâmica durante a deposição. 

Permite o reconhecimento da natureza da área-fonte dos diferentes depósitos, assim 

como caracterizar de forma quantitativa e qualitativamente os sedimentos que os estruturam. 

Desse modo e para fins desse trabalho, a análise granulométrica foi realizada, em parte, 

conforme as orientações da metodologia de peneiramento das amostras de Gale e Hoare 

(1991), empregando a escala de Wentworth para definição das classes do tamanho das 

partículas.  

Inicialmente separou-se uma amostra de 100g de sedimento inconsolidado. Em 

seguida foi colocada em uma solução contendo 20g do dispersante hexametafosfato de sódio e 

500ml de água, agitada por 20 minutos contínuos para desflocular e deixada em repouso por 

até 24h. Logo após o período de repouso, a amostra foi submetida a lavagem para separação 

dos sedimentos finos (silte e argila) e grossos (areia e cascalho), e colocadas para secar na 

estufa a uma temperatura de até 100ºC. 

Quando seca a amostra é novamente pesada. Posteriormente é peneirada em jogos de 

peneira com intervalos sucessivos de 1 phi (ϕ) para a determinação de areia muito fina, areia 

fina, areia média, areia grossa e cascalho. Os valores obtidos em grama para cada fração 

granulométrica foram submetidos a tratamento seguindo os parâmetros estatísticos de Folk e 

Ward (1957). Com isso foram calculados o diâmetro médio, o grau de seleção, grau de 

assimetria e curtose (Tabela 02, 03 e 04). Para classificação dos sedimentos e da 

hidrodinâmica foram usados respectivamente os diagramas de Shepard (1954) e Pejrup 

(1988). Todas essas análises foram feitas no programa Sysgran 3.0. 

O diagrama idealizado por Shepard (1954) permite fazer inferências do ambiente de 

deposição quanto à energia e à viscosidade. Usando os parâmetros médios, desvio padrão e 

curtose de Folk e Ward (1957), Shepard (1954) elaborou um gráfico empírico, onde foram 

dispostas as linhas que separam os diversos ambientes de sedimentação e indicações dos 

sentidos de aumento de fluidez e energia do meio deposicional (apud SILVA, 2012).  
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Tabela 02 – Escala quantitativa de Folk e Ward (1957) para descrição do grau de seleção (apud 

SILVA, 2012) 

Grau de Seleção Valor 

Muito bem selecionado < 0,35 

Bem selecionado 0,35 a 0,50 

Moderadamente selecionado 0,50 a 1,00 

Pobremente selecionado 1,00 a 2,00 

Muito pobremente selecionado 2,00 a 4,00 

Extremamente mal selecionado > 4,00 

Tabela 03 – Escala quantitativa de Folk e Ward (1957) para descrição do grau de assimetria (apud 

SILVA, 2012) 

Assimetria Valor 

Assimetria muito negativa -1,00 a -0,30 

Assimetria negativa -0,30 a -0,10 

Aproximadamente simétrica -0,10 a 0,10 

Assimetria positiva 0,10 a 0,30 

Assimetria muito positiva 0,30 a 1,00 

Tabela 04 – Escala quantitativa de Folk e Ward (1957) para classificação dos valores de curtose (apud 

SILVA, 2012) 

Curtose Valor 

Muito platicúrtica < 0,67 

Platicúrtica 0,67 a 0,90 

Mesocúrtica 0,90 a 1,11 

Leptocúrtica 1,11 a 1,50 

Muito leptocúrtica 1,50 a 3,00 

Posteriormente ocorreu, baseado em parte nas orientações do trabalho de Gale e Hoare 

(1991), a coleta da fração argila pelo método de pipetagem. Para tanto, foi pesado 20g de terra 

fina seca ao ar. Esse material foi jogado sobre a peneira 0,038mm e lavado lentamente com 

uma solução de 10g de Hexametafosfato de sódio diluído em 1000ml de água. O tempo de 

sedimentação e a profundidade em que o material deve ser pipetado depende da temperatura 

em que a amostra foi submetida ao estado de repouso e do tipo de material - argila ou silte, 

argila e silte respectivamente. Nesse trabalho, como o interesse é a análise da mineralogia da 

argila pelo método de Difração de raios-X, o material pipetado foi a fração argila. O valor de 

silte foi obtido por diferença. 

Em seguida, o material foi colocado em beckers previamente pesados, identificados e 

levados para a estufa a uma temperatura aproximada de 105º - 110ºC. Após a secagem, os 

beckers foram pesados para averiguação da quantidade de material coletado. Por fim, as 

amostras foram retiradas dos beckers, guardadas e conduzidas ao laboratório de Difração de 

raios-X. 
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4.4.1.1 - Morfoscopia 

 

Nessa etapa as amostras foram analisadas quanto a forma, grau de arredondamento e 

esfericidade do grão, textura (brilho, fosco e polido), opacidade (transparente e opaco) e 

composição mineralógica (material homogêneo ou heterogêneo). Tais parâmetros 

morfométricos sendo, em parte, respostas ao meio e o modo de transporte, ajudarão na 

caracterização e interpretação dos diferentes tipos de ambientes em que foram transportados e 

depositados.  

Essa análise foi realizada pelo método visual, o qual consisti na comparação entre a 

projeção máxima do contorno da partícula e um conjunto de imagens (Figura 10), cujo 

arredondamento é previamente calculado de acordo com o procedimento descrito por Tucker 

(1995). Para cada amostra foram selecionados 100 grãos da fração 0,250 e visualizados 

através da lupa binocular tecnival (com aumento de 4x e 2x). Essa fração justifica-se por 

representar o ponto de ruptura entre o predomínio do transporte por tração (grãos > 0,400mm) 

e por suspensão (grãos < 0,200mm) (KRINSLEY e DOORNKAMP, 2014). 

Figura 10: Diagrama representa os diferentes graus de arredondamento/esfericidade (TUCKER,1995).  

 



102 

 

Visando tornar mais objetivo o grau de arredondamento avaliado, foram definidas as 

categorias: muito 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). 

 

4.4.2 Difração de Raios-X 

 

Nessa etapa, a fração argila foi submetida a análise por difração de raios-X, visando 

identificar os minerais de argila e obter informações acerca do grau de evolução pedogenética 

e maturidade mineralógica dos diferentes materiais deposicionais encontrados na área. Para 

tanto, as amostras selecionadas foram previamente tratadas, pipetadas para individualização 

da fração argila e encaminhadas para obtenção dos difratogramas. 

Para obtenção dos difratogramas, uma pequena quantidade de material de cada 

amostra selecionada foi pulverizada em almofariz de ágata e depositada sob um substrato de 

silício - porta amostra. Com o auxílio de uma gota de álcool, a amostra é espalhada sobre a 

superfície do porta amostra, formando uma fina película. A identificação de fases é feita 

através da comparação do padrão difratométrico obtido com fichas do banco de dados do 

ASTM - American Society for Testing and Materials. 

 

4.4.3 Micromorfologia de solos 

 

Assim como a aplicação da difração de Raios-X, a micromorfologia de solos é 

empregada na distinção dos diferentes materiais deposicionais no perfil e entre perfis, uma 

vez que tais podem apresentar características com elevado grau de semelhança. De acordo 

com Castro (2008) e Stoops (2003) essa técnica preocupa-se com o estudo das organizações 

microscópicas do solo, contemplando o estudo detalhado dos seus constituintes e de suas 

relações, assim como seu grau de preservação frente às adições ou perdas, os quais 

possibilitam obter informações sobre os processos pedológicos envolvidos, independentes de 

sua origem - naturais ou antrópicos. 

Sendo uma técnica que auxilia no diagnóstico das relações pedogenéticas entre os 

materiais, os processos associados (morfogênese e pedogênese), eventos formadores e 

cronologia relativa, a análise micromorfológica torna-se um importante aliado nos trabalhos 

de reconstrução paleoambiental (CASTRO, 2008; 1999), melhorando a caracterização e 
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diferenciação dos sedimentos geneticamente ligados a períodos de instabilidades geomórficas 

ocorridas ao longo do Quaternário (SILVA e CORRÊA, 2009). Assim sendo, a 

micromorfologia tem sido cada vez mais utilizada como critério para descrever a microfábrica 

dos depósitos de encostas (PAISANI e HENDGES, 2010). 

Conforme os fins desse trabalho, as amostras coletadas foram orientadas, 

possibilitando a identificação do topo do perfil e o estudo da direção do transporte de material 

dentro do solo. As lâminas foram descritas e interpretadas no Laboratório de Microscopia de 

Opacos da UFPE, conforme o critério e terminologia proposto por Stoops (2003) associado às 

considerações de Castro (2008), Paisani e Geremia (2010) e Paisani e Pontelli (2012).  

 

4.4.4 Datação de sedimentos pelo método Luminescência Opticamente Estimulada - 

LOE 

 

Os métodos de luminescência envolvem um conjunto de técnicas relacionadas com o 

decaimento radioativo ambiental. Dentre as técnicas destaca-se o método de datação por 

Luminescência Opticamente Estimulada que, objetivando determinar a cronologia absoluta 

dos depósitos Quaternários, foi introduzido a partir da década de 1980 por Huntley et al. 

(1985), e amplamente aplicado na Geociência e Arqueologia (STOKES, 1999; SALLUM et 

al., 2007; JEONG e CHOI, 2012). Embora inicialmente tenha sido alvo de desconfianças, a 

intensificação do seu uso deveu-se aos avanços tecnológicos que possibilitaram o 

reconhecimento de sua relevante potencialidade como método de datação dos sedimentos 

siliciclásticos do Quaternário, cujo alcance temporal é muito mais amplo do que o do método 

de datação por radiocarbono.  

Dependendo das características das amostras e do poder de alcance do equipamento, 

tal método pode envolver idades desde poucas dezenas de anos até cerca de 1.Ma anos, 

abrangendo importantes mudanças ao longo do Quaternário (CLARKE, RENDELL e 

WINTLE, 1999; SALLUN e SUGUIO, 2006; SALLUN et al., 2007). Desse modo, além de 

estabelecer a idade absoluta de deposição, a datação por LOE possibilita uma variedade de 

estudos acerca das taxas de sedimentação de longo prazo. Essa alta resolução cronológica 

oportuniza uma visão sobre a dinâmica evolutiva das paisagens sob diferentes eventos 

formativos e ambientes deposicionais (MADSEN e MURRAY, 2009).  

Considerado como o único entre os métodos geocronológicos que consegue datar 

diretamente o tempo de deposição de sedimentos com base nos minerais mais comuns da 

superfície da terra - quartzo e feldspato -, e sem a presença de restos orgânicos, tornou-se um 
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importante aliado às pesquisas de reconstrução paleoambiental (TSUKAMOTO, 2009; 

SALLUN et al., 2007). Nas últimas décadas, devido a sua crescente aplicação, vem ocorrendo 

o contínuo aprimoramento dos princípios e protocolos que orientam essa técnica, 

proporcionando uma maior consistência e compatibilidade cronológica dos dados, sobretudo 

porque os sinais de luminescência presentes nos grãos de quartzos e feldspatos estão sendo 

cada vez mais compreendidos (STOKES, 1999). 

O método por LOE trabalha com o principio da luminescência. Esse principio 

corresponde a propriedade física dos materiais cristalinos (minerais), previamente irradiados 

com uma radiação ionizante, de emitir luz quando submetidas a algum estímulo externo, 

como por aquecimento até determinadas temperaturas (termoluminescência) ou óptico - LOE. 

Consiste na interação entre radiação e matéria, de modo que a idade dos materiais 

deposicionais possa ser definida a partir das concentrações de defeitos induzidos no material 

por radiações ionizantes (SALLUN e SUGUIO, 2006; SALLUN et al., 2007; RHODES, 

1988; STOKES, 1999). Baseia-se no acúmulo de cargas radioativas produzidas por uma 

população de elétrons aprisionados, o qual determina a última exposição à luz dos grãos de 

quartzo e feldspato. Para tanto é necessário que tais grãos tenham sido suficientemente 

expostos à luz solar (FUCHS e LANG, 2009).   

Os minerais, quando recobertos por um evento deposicional, passam a acumular 

elétrons desde a sua última exposição à luz solar. Com base nesse princípio, este método é 

capaz de estabelecer o período de tempo transcorrido 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 (MISSURA, 2013). 

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, por efeito da 

radiação ionizante emitida pelo decaimento de radioisótopos contidos no próprio depósito 

(MELO, 2008). 

Usando sedimentos que sofreram o "zeramento" adequado do sinal de luminescência 

durante o transporte, Clarke et al. (1999) destacam que se tais tem a mesma sensibilidade de 

luminescência e a taxa de dose ambiental é homogênea, será obtido uma idade exata para a 

deposição do material. Desse modo, os autores reconhecem a viabilidade desse método em 

datar, de forma precisa, os sedimentos do Quaternário.  
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4.4.4.1 Procedimento metodológico do Método LOE 

 

Para esta pesquisa, as datações dos sedimentos por luminescência opticamente 

estimulada (LOE) foram realizadas na empresa Datação, Comércio & Prestação de Serviços 

LTDA, em São Paulo/SP.  

Deste modo, os tubos de PVC foram abertos na extremidade interna de inserção 

indicado no ato da coleta, em ambiente de luz vermelha. Posteriormente, os sedimentos 

sofreram um tratamento químico com H2O2 (20%), HF (20%) e finalmente HCl (10%), 

sendo as lavagens intermediárias efetuadas com água destilada. Após tratamento químico, as 

amostras são secas e peneiradas, separando a fração granulométrica na faixa de 100-160 μm 

(100-60 Tyler), obtendo assim material natural (quartzo/feldspato) isentos de materiais 

orgânicos e/ou metais pesados, e com granulometria bem homogênea. 

A partir da amostra de material natural, uma porção será separada e submetida à 

radiação solar por um período de aproximadamente 20 dias para decaimento residual (TL/ 

LOE). Desta porção várias amostras separadas são irradiadas (fonte de 
60

Co (455Ci)) em 

várias doses pré-definidas (Gy), que devem estar próximas a dose acumulada natural para 

montagem da curva de calibração.  

O protocolo utilizado para a datação foi o SAR. Este protocolo é seguido para a 

determinação de uma idade média dentre pelo menos 10 a 20 alíquotas, ou seja, são 

construídas de 10 a 20 curvas de calibração, onde são encontradas de 10 a 20 idades, sendo 

possível a construção de um histograma de idades e interpretação da variação de idades em 

cada amostragem. No protocolo SAR apenas uma alíquota (~7mg) é utilizada para a 

determinação de cada Paleodose (P). Dessa forma, a alíquota usada na medida do sinal natural 

de LOE, é a mesma utilizada nas diversas etapas de irradiação para a construção da curva de 

calibração (WALLINGA, MURRAY e WINTLE, 2000). No protocolo SAR, se utilizado 

sempre as mesmas 10 alíquotas, será obtido no final 10 valores de P e, consequentemente, 10 

idades diferentes para uma mesma amostra. 

Embora o protocolo SAR elimine os problemas dos procedimentos de datação, existe 

uma série de fatores que, se não forem observadas e corrigidas, podem torná-lo tão propensos 

a erros como os demais protocolos. Wallinga, Murray e Wintle (2000) chamam a atenção para 

o fato de que, repetidas etapas de irradiações pode ocasionar uma queda ou aumento na 

sensibilidade dos grãos que formam uma alíquota, gerando uma variação na resposta da LOE 

em função da dose aplicada. A fim de corrigir este possível problema, entre as doses de 

radiação ionizante e após a medição do sinal natural, eles sugerem que sejam aplicadas e 
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medidas as doses de teste (DT) constante e que esta seja determinada, com base no valor 

estimado para P, em torno de 10% P. Os autores afirmam que este teste é necessário para 

eficácia do protocolo SAR. 

 Terminado a confecção da curva de calibração individual de cada grão/alíquota, foi 

feito um gráfico de calibração Li\Ti versus a Di. Como são usados os mesmos grãos para todo 

o ciclo, eles podem sofrer variações (alteração) na resposta da LOE. Essas variações são 

corrigidas através da leitura da dose teste, que será sempre constante em cada ciclo 

(geralmente em torno de 10% do valor da dose acumulada). Com o gráfico da calibração 

pronto, inseriu-se o valor da taxa Ln\Tn (a luminescência natural contida na amostra pela 

luminescência teste), para encontrar o valor da dose acumulada natural no cristal. Para se 

encontrar os valores de De, é usado o modelo de cálculo pela média ponderada dos De, ou 

utiliza-se apenas os valores mais baixos de De, considerando que os valores altos estavam 

com sinal de LOE residuais. A idade (I) é calculada dividindo De por T. Esta é encontrada 

através dos valores de concentração dos isótopos radioativos do U, Th e K, além da 

contribuição da radiação cósmica. Esses valores são determinados através de espectroscopia 

gama. Ao final, a idade média encontrada pela técnica de LOE é o momento na qual a amostra 

foi exposta, por um longo tempo, à luz solar pela última vez. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 - Compartimentação geomorfológica  

 

Na elaboração do mapa com as diferentes unidades geomorfológicas, elementos como 

litologia, solo, declividade, curvas de nível, dados de campo e as imagens do Google Earth 

Pro foram fundamentais, uma vez que apesar de compreender uma área espacialmente 

pequena, a mesma envolve uma complexidade de formas. Do cruzamento de todos os 

elementos, originou-se o mapa (Figura 11) com uma escala de visualização de 1:50000, cuja 

abrangência não comprometeu a qualidade da apresentação dos atributos geomorfológicos 

reconhecidos. A geomorfologia encontra-se controlada por um sistema de falhas, formando 

uma sucessão de horts e grábens orientados na direção predominante de SO-NE, as quais 

estão arranjadas em direção ao lineamento Patos e favorecem o trabalho da erosão remontante 

conforme pode ser verificado na disposição dos dois grandes "hollows", sendo o que 

compreende as cabeceiras de drenagem voltadas para o Crato muito mais festonadas, exibindo 

uma arquitetura de pequenos anfiteatros sucessivos, engastados e de evidência espetacular da 

atuação dos movimentos de massas na configuração da encosta e recuo da escarpa. 

Assim sendo, duas unidades morfoestruturais foram identificadas: o Planalto 

Sedimentar do Araripe e a Depressão Periférica, nas quais 10 tipos de formas encontram-se 

modeladas,  refletindo a influência geológica na gênese e os processos que comandam a 

dinâmica geomorfológica. As formas Cimeira estrutural do Araripe modelada no arenito 

Exu/Cretáceo, Escarpa rochosa, Encosta conservada com cobertura elúvio-coluvial e Encosta 

dissecada com cobertura coluvial estão circunscritas à unidade morfoestrutual Planalto 

Sedimentar, enquanto que a forma Glacis dissecados com cobertura elúvio-coluvial, Planície 

aluvial, Encosta rochosa dissecada sobre o embasamento, Maciço estrutural dissecado com 

capeamento sedimentar, Pedimento dissecado com cobertura eluvial e Superfície colinosa 

com cobertura elúvio-coluvial ocorrem na unidade morfoestrutural Depressão Periférica. 

A unidade Cimeira estrutural do Araripe modelada no arenito Exu/Cretáceo (Figura 

12), cuja altimetria está em torno de 960 metros, compreende uma das superfícies elevada do 

interior do nordeste. Trata-se de uma superfície estrutural com morfologia tabuliforme 

desenvolvida em uma estrutura concordante horizontal a sub horizontal, com topo conservado 

mergulhando suavemente para oeste,
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Figura 11: Mapa de unidades geomorfológicas da área de estudo 
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cujos limites encontram-se controlados pela escarpa erosiva abrupta. A manutenção desse 

topo se dá pela estrutura do arenito, que sendo de alta porosidade não favorece a formação de 

uma drenagem superficial efetiva capaz de modelar a topografia. No geral, o relevo evolui por 

erosão regressiva, condicionado pelo elevado índice de fontes que alimentam as principais 

cabeceiras de drenagem e pela diferença litológica dos estratos subjacentes. É uma fonte 

contínua de sedimentos para as encostas, os quais podem chegar aos canais fluviais 

constituindo, muitas vezes, verdadeiras cascalheiras fluviais. 

Figura 12 - Ao fundo, vista ampla da Cimeira estrutural do Araripe delimitada pela escarpa rochosa; à 

frente, o setor de encosta conservada com cobertura elúvio-coluvial. 

 

 

  A unidade Escarpa rochosa (Figura 12), disposta a partir da cota de 800m 

(aproximadamente), constitui a encosta superior que baliza a cimeira estrutural dos setores de 

média/baixa encosta recobertos, sobretudo, por material coluvial. Trata-se uma escarpa 

arenítica, de perfil acentuadamente vertical, marcada por movimentos de massa como queda 

de blocos, os quais são observados na paisagem na forma de tálus (colúvio grosso) que se 

alojam a partir da base da escarpa, sendo continuamente retrabalhados ao longo das encosta e 

nos canais de drenagem. Destaca-se na paisagem pelo seu contorno irregular e bastante 

festonado, sobretudo no lado oriental da chapada.  

A unidade Encosta conservada com cobertura elúvio-coluvial (Figura 12), 

topograficamente definida a partir da cota de 560/600m, é uma feição que apresenta um 
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padrão conservado e/ou pouco dissecada, circunscrita entre a escarpa (superior) e a encosta 

dissecada (inferior). Nesta unidade, encontram-se as principais cabeceiras de drenagem, 

originadas principalmente pelo grande número de fontes naturais que surgem no contato da 

Formação Exu com a Arajara, e dessa com o Grupo Santana. Essas cabeceiras, pela erosão 

remontante, atuam formando amplos hollows (anfiteatros) que espacialmente exercem um 

controle na distribuição lateral dos sedimentos quaternários. Embora, no geral, observe-se 

uma distribuição de material coluvial, principalmente o grosso (Depósito de tálus comum a 

partir da cota de 600m), fruto do retrabalhamento da queda de blocos pelos processos 

superficiais, nos setores com forma plana ou de baixa declividade o material regolítico 

também é encontrado estruturando a paisagem. 

A unidade Encosta dissecada com cobertura coluvial (Figura 13), muitas vezes 

alongando-se às proximidades dos vales, corresponde a unidade inferior do setor encosta, 

topograficamente situada entre as cotas de 450/500m (com alguns trechos chegando a cota de 

400m) à 560m (aproximadamente). Encontra-se cotrolada por dois fatores: 1- existência de 

uma cobertura coluvial inconsolidada extensa sob a forma de avental e leques; 2 - controle do 

nível de base regional exercida pela drenagem que propicia um nível de redistribuição dos 

sedimentos ativamente erodidos da unidade de encosta. No caso desta unidade, encosta 

dissecada, sua definição se dá tanto pela morfologia transversal, quanto longitudinal. A 

primeira sendo marcada pela incisão ativa da drenagens obsequentes que demandam o nível 

de base regional, entrincheirando os sedimentos em uma sequencia de divisores alongados em 

forma de "nose". A segunda, se define morfologicamente por dois Knickpoints, da montante 

para a jusante marcado pela ruptura côncava entre a escarpa rochosa e o topo da unidade, e a 

jusante a quebra de gradiente entre os sopé da unidade e os níveis pedimentados da depressão, 

apresentando morfologia de colinas transicional convexo-côncava, indicando contínuo 

retrabalhamento lateral dos sedimentos coluviais em direção aos principais eixos de 

drenagem. Por vezes, em alguns pontos o grau de dissecação já atingiu um nível de 

individualização de colinas alongadas e circulares, testemunhando situações de inversão de 

relevo. 
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Figura 13 - A - Encosta dissecada em colinas alongadas; B - Encosta dissecada cortada por drenagem 

obsequente (Fonte: Geislam Lima, 2013). 

 

A unidade Planície aluvial (Figura 14) encontra-se circunscrita entre as cotas 

altimétricas de 460 a 350m, conforme o nível de base local. São unidades com deposição 

fluvial, por vezes muito extensas, em resposta a grande produção de sedimentos oriundo das 

encostas pelos movimentos de massa, escoamento superficial e pela ação dos próprios rios, 

uma vez que estes apresentam considerável potencial de descarga sobretudo no período 

chuvoso. Dentro do contexto semiárido, essa unidade testemunha a influência da litologia, do 

microclima subúmido (condicionado pela orografia) e dos exutórios naturais na geração de 

planícies. Em decorrência da escala de mapeamento e o objetivo do trabalho, não foram 

definidos os plainos aluviais, os quais correspondem aos canais que não tiveram competência 

para deposição de material na planície de inundação; e/ou que a profundidade do canal, no 

período de estiagem, confunde-se com a própria morfologia de encosta ou das áreas 

pedimentadas. Nas áreas próximas e/ou contíguas aos pontos de rupturas brusca de 

declividade nos setores de encosta, verifica-se a ocorrência de pequenas planícies 

descontínuas formando bolsões de sedimentação.  
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Figura 14 - A - Planície aluvial do rio Salamanca, em Barbalha (Fonte: Arquivo pessoal de Thiago 

Alves); B - Planície do Rio Batateira, em Crato (Fonte: a autora). 

 

A unidade Maciço estrutural dissecado (Figura 15) trata de feições constituídas por 

rochas pré-mesozóica do tipo granitóide cinzento, em parte com enclaves dioríticos, que 

ocorrem na borda da Bacia Sedimentar do Araripe, sob forte controle de falhas com direção 

predominante SO-NE e que, possivelmente, foram exumados pela erosão regressiva. Essas 

falhas estão orientadas em direção ao lineamento Patos ao Norte, o qual controla o limite 

norte da bacia. O maciço, mais a leste da área de estudo, popularmente conhecido como 

"Horto do Padre Cicero", apresenta topo livre do capeamento sedimentar da Formação 

Mauriti, o qual restringe-se às partes menos elevadas e as encostas, além de uma altimetria 

aproximada de 600m. O outro maciço, contíguo ao planalto sedimentar, apresenta uma 

altimetria máxima de 750m, com possível capeamento dos sedimentos do Grupo Araripe no 

trecho que o conecta à cimeira do planalto. Ambos apresentam uma morfologia com ligeira 

dissecação condicionada pelo arranjo de falhas que os cortam. Na base desses maciços, é 

comum depósitos de tálus descontínuos. 
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Figura 15 - A - Maciço estrutural contíguo ao Planalto sedimentar conhecido por Serra do Juá (Fonte: 

Arquivo pessoal de Simone Ribeiro); B - Vista do Maciço estrutural - Horto do Padre Cícero - e da 

superfície colinosa onde a cidade de Juazeiro encontra-se instalada. 

 

A unidade Glacis dissecados com cobertura coluvial (Figura 16) refere-se as feições 

suavemente planas, estruturada sobre um material inconsolidado espesso, cujo ângulo de 

declividade não extrapola 7º. Predominantemente delimitada pelas cotas altimétricas de 350 a 

450m, ocorre ora balizando a encosta dissecada com a planície aluvial, ora esta com a 

superfície colinosa com cobertura elúvio-coluvial. A denominação de Glacis apoia-se na 

definição de Thomas (1994), que sugere a aplicação para caracterizar as formas suaves sobre 

material inconsolidado mais espesso.   

Figura 16 - Encosta dissecada ao fundo e, em primeiro plano, os glacis. 

 

A unidade Superfície colinosa com cobertura elúvio-coluvial (ver Figura 15) 

caracteriza-se por apresentar um conjunto de formas com topos aplainados circundados por 
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encostas de declividade suave, com diferença altimétrica em relação ao fundo dos vales de 

aproximadamente 40m, cuja dinâmica é condicionada pela ação do escoamento superficial 

que modela a superfície, formando pequenos divisores de águas. Essa unidade distribui-se 

espacialmente formando um conjunto de colinas individualizadas das encostas do planalto 

sedimentar e apresentam coberturas elúvio-coluviais. Observa-se a ocorrência de plainos 

aluviais e de pequenos pedimentos/glacis que intercalam as colinas entre si, os quais, pela 

escala de mapeamento, não puderam ser representados/segmentados. Comportam-se como 

feições intermediárias entre as unidades de maiores altitudes e o nível de base definido pela 

drenagem. 

A unidade Pedimento dissecado com cobertura eluvial ocorre entre as cotas 360 a 

400 m,  na porção mais a norte-nordeste da área, formando áreas moderamente planas cuja 

declividade não ultrapassa os 7º de declividade. São superfícies que balizam as superfícies 

mais elevadas e os vales, funcionando como área de transporte de material para a rede de 

drenagem. Os pedimentos transitam para as superfícies mais elevadas formando um perfil 

côncavo-planar. Apesar de não mapeados por limitações da escala do mapeamento, essa 

unidade apresenta-se cortada por canais fluviais de baixa capacidade de entalhe e 

redistribuição de sedimentos, constituindo os chamados plainos aluviais.  

A unidade Encosta rochosa dissecada sobre embasamento cristalino ocorre contígua 

a encosta conservada e ao maciço estrutural, entre as cotas de 500 a 590m, com morfologia 

bastante dissecada, delimitando a borda N-NO da bacia sedimentar. Atua como superfície de 

transporte dos sedimentos do planalto sedimentar, os quais encontram-se alojados em alvéolos 

contidos em sua base. Micaxistos, metarritmitos e metavulcânicas são rochas que a estrutura. 

 

5.2 - Descrição e análise das seções colunares litoestratigráficas  

 

No decorrer dos trabalhos de campo todo o setor de encosta circunscrito na área de 

estudo foi visitado, objetivando, com base na observação das relações morfoestratigráficas, 

identificar, mapear e caracterizar as unidades deposicionais quaternárias que jazem sobre a 

cobertura sedimentar do Cretáceo. Desse modo, foram selecionadas sete seções colunares 

litoestratigráficas, as quais apresentaram distribuição espacial de modo a contemplar o maior 

número de contextos geomorfológicos (Figura 17) e, verticalmente, significativa informação 

morfoestratigráfica por meio da sobreposição imediata ou espacialmente disjunta, na mesma 

encosta, de unidades deposicionais. Atendendo a essa ordem, seguem as análises. 
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Figura 17 - Mapa de localização dos pontos de campo 

 

5.2.1 - Perfil Colúvio estrada Ponta da Serra - Crato (CEPS - C) 

 

 

Esse perfil, situado a 489 metros de altitude sobre um corte de estrada, encontra-se no 

compartimento encosta dissecada com cobertura coluvial do Planalto Sedimentar do Araripe, 

nas coordenadas 7º12'33,68''S e 39º24`56,78``O. O perfil topográfico revela uma situação de 
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topo convexo de colina (Figura 18), com desnível em relação ao nível de base local de 40m 

aproximadamente. Esta unidade conecta-se à cimeira estrutural por meio da superfície de topo 

da colina com morfologia em espigão, dissecada e recoberta por rampas em aventais 

coluviais, geneticamente ligadas ao retrabalhamento da alteração da Formação Exu. 

Figura 18 - Perfis topográficos traçados em relação ao ponto amostrado - CEPS-C (Ver Figura 17). A - 

Corte cujo perfil foi amostrado; B - Lado oposto da via.  

 

O perfil amostrado apresenta uma espessura de 4,35 metros da base ao topo 

(considerando apenas o material coluvial) (Figura 19), variação de textura conforme o nível 

deposicional e cor avermelhada ao longo de todo o perfil. Na base, verifica-se uma 

cascalheira matriz-suportada, característica dos processos de encosta do tipo fluxo de detritos, 

que lateralmente em alguns pontos, restritos, transita para clasto-suportada. Os clastos são 

marcados pela baixa maturidade textural, apresentando tamanho desde a fração seixo até 

blocos - dimensão maior que 20 cm -, e grau de arredondamento de angular a arredondado, 

litologicamente originados do arenito da Fm. Exu pelo retrabalhamento dos depósitos de tálus 

Localização do ponto 
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acumulados na base da escarpa rochosa. No local, essa unidade apresentou 23 cm de 

espessura e encontra-se assentada, basicamente, sobre a alterita.  

Logo acima, encontra-se duas sequências sobrepostas de depósitos, os quais 

apresentam, da base para o topo, composição areno-síltica a silto-arenosa, com presença de 

grânulos de quartzo em toda extensão e espessura que chega a aproximadamente 4m. Devido 

à similaridade litológica, uma descontinuidade nítida entre os materiais não foi 

individualizada em campo. Tal fato sugere uma sequência de fluxos de lama, sem apresentar 

descontinuidade erosiva e/ou litológica, demonstrando a persistência do processo formativo e 

a manutenção das propriedades sedimentológicas do material parental à montante.  
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Figura 19: A- Perfil estratigráfico CEPS-C; B- Diagrama de Shepard (1954); C-Diagrama de Pejrup (1988). 
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5.2.1.1 Propriedades sedimentológicas, micromorfologia e idades: compilação dos dados 

 

As análises sedimentológicas refletiram a distribuição das classes modais, a 

constituição mineralógica e a organização interna do perfil conforme os parâmetros 

estatísticos de Folk & Ward (1957).  

Com base na morfoscopia, verificou-se que tanto a amostra CEPS-C-0,8, de idade 

30.550 ± 3.700, como a CEPS-C-306, de idade 13.100 ± 2.100, são constituídas 

predominantemente por variações de quartzo, por vezes com revestimento ferruginoso. Na 

CEPS-C-0,8 também foi encontrado Ilmenita. Ambas são bastante heterogêneas quanto às 

formas apresentadas, com grãos variando de muito angulosos a bem arredondados, e de sub-

prismoidais a discoidais, destacando-se as classes angular, sub angular e sub arredondado, 

assim como as classes sub-discoidal a discoidal. Os grãos transparentes e brilhantes também 

predominaram nas amostras. Tais propriedades, apesar da identidade morfológica do material 

parental refletida na esfericidade, apontam para o pouco retrabalhamento durante o transporte, 

e proximidade da área fonte.   

Classificadas como pobremente selecionadas e de hidrodinâmica muito alta, ambas 

exibiram variações nos dados de assimetria e curtose. A CEPS-C-0,8 apresentou assimetria 

muito positiva e curtose mesocúrtica, enquanto a CEPS-C-306 foi classificada como 

aproximadamente simétrica e platicúrtica. Àquela demonstra o caráter areno-siltoso, cuja 

concentração de grossos pode, em parte, ser uma resposta ao retrabalhamento das encostas 

com a evacuação dos finos pela erosão laminar (MOUSINHO E BIGARELLA, 1965; 

CAMARGO FILHO E BIGARELA, 1998). Esta reflete um ambiente com duplo 

comportamento do fluxo transportador que em momentos transportou material fino, em outros 

partículas grossas, ou seja, uma sobreposição de materiais. 

A similaridade litológica caracterizada pela baixa variação das classes modais 

silte/areia ao longo do perfil, dialoga, em uma aproximação grosseira, com o índice de 

uniformidade do material parental de Agbenin e Tiessen (1995) e testado por Corrêa (2003) 

para os depósitos situados no Maciço da baixa Verde, PE. Desse modo, a homogeneidade dos 

sedimentos reflete um controle litológico do material parental, seguido do controle climático, 

visto que a fração silte aumenta progressivamente à medida que se aproxima do topo do 

perfil.  

A distribuição relativa dos constituintes grossos e finos na microfábrica dos depósitos 

ratifica os dados obtidos na granulometria, onde foram reconhecidos valores consideráveis 

para o total da fração silte/argila, sendo as mesmas classificadas como pobremente 
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selecionada (Figura 20). As lâminas revelaram que as unidades coluviais estão organizadas na 

categoria porfírica aberta a fechada, com alguns setores tendendo para enaúlica na parte 

central das lâminas. Os constituintes do esqueleto (cerca de 40%) se distribuem de forma 

aleatória no plasma (cerca de 38%), com estratificações discretas.  

No geral, o plasma encontra-se com moderada a forte impregnação por óxidos de 

ferro, disperso em sua maioria no fundo mátrico e de forma restrita formando feições 

intrusivas. Predomina a orientação indiferenciada, contudo na amostra CEPS-C-306 ocorre 

um aumento do plasma com orientação poroestriada, granoestriada e aleatória, com destaque 

nessa para a existência de pedofeições fragmentadas - pápulas. Associada ao plasma, 

pedofeições de hipocutãs de depleção de grãos são observadas, constando apenas evidência de 

hipocutãs de impregnação de grãos na amostra CEPS-C-306. Nódulos de ferro, herdados e 

mátricos, foram encontrados dispersos na matriz, e um fragmento de raiz restrito à amostra 

CEPS-C-306. Os dados de DRX mostram que esse material plásmico possui argilomineral do 

grupo 2:1, ilita,  e 1.1, caulinita. 
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Figura 20: Imagens micrográficas dos depósitos CEPS-C 
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Quanto aos poros (cerca de 22%) é comum a ocorrência dos cavitários em ambas as 

amostras, além da presença mais limitada dos fissurais, estes bastante incipientes, e de canal, 

sendo este notificado apenas na unidade superior do perfil. Os cavitários muitas vezes estão 

preenchidos de forma contínua e solto descontínuo pelo material plásmico. Destaca-se ainda a 

organização do material plásmico em "peds" do tipo microagregados, sendo estes 

predominantes apenas no setor considerado enaúlico. De um modo geral, os "peds" 

observados apresentam-se fracamente a moderamente separados, disposto de forma não 

acomodada.  

Com base na sistematização dos dados pode-se apontar: 

O perfil revelou diferentes unidades deposicionais, delimitado na base por um fluxo de 

detrito e uma sucessão de fluxos de lama em direção ao topo sem apresentar descontinuidades 

nítidas. O fluxo de detrito, pela constituição dos materiais e morfologia na paisagem, 

comporta-se como sendo um avental coluvial formado por movimentos de massa de alta 

LEGENDA: CEPS-C-0,8: A)1- Litorrelíquia/ B) 2 - Microagregados/ C) 3- Nódulo in situ; 4 - Hipocutã de 

impregnação de grão; D) 5 - Poro cavitário com desmonte e preenchimento; estratificações;  CEPS-C-306 E) 6- 

Pápula; 7- Granoestriada; F) Visão geral; G) Estratificação; poro com aspecto desmonte e preenchimento; H) 8 - 

Hipocutã de depleção de grão; I) Formação de microagregados; 9 - Poro canal; J) 10 - Hipocutã de depleção de 

grão; L) 11 - Nódulo fragmentado; M) 13 - Formação de nódulo; 14 - Raíz; 15 - poro cavitário com desmonte; e 

estratificação. 
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energia e de baixa viscosidade que remobilizou os depósitos de tálus que estruturavam a base 

da escarpa da chapada. O tamanho dos clastos permite aferir que esses estão próximos da área 

fonte e que possivelmente formaram uma paleosuperfície, sem contudo, perder toda a matriz 

pelos processos superficiais.  

Já os fluxos de lama sobrepostos testemunham momentos em que na superfície os 

depósitos de tálus encontravam-se muito restritos e/ou inexistentes. Tratam-se de movimentos 

de massa sucessivos de alta energia e moderada viscosidade que incorporaram mantos de 

alteração e/ou depósitos que recobriam uma antiga superfície e foram retrabalhados ao longo 

da encosta. A espessura do depósito revela a disponibilidade de material frente aos agentes 

morfogenéticos. 

A micromorfologia denunciou que tais depósitos são realmente alóctones e que a 

componente água esteve presente tanto durante como após a deposição, evidenciando uma 

resposta sobretudo ao retrabalhamento pelo escoamento superficial. Apesar de incipientes 

com um aumento quantitativo na amostra de topo, as microfeições pós deposicionais de 

hipocutãs, ocorrência de poros cavitários com aspectos de desmonte e a restrita organização 

plásmica em granoestriada e poroestriada ratificam a continuidade da água no sistema, 

sobretudo no depósito superior, e a sucessiva remobilização do material plásmico expressada 

pelo preenchimento dos poros cavitários e as feições de depleção. 

A matriz porfírica aponta para o caráter viscoso do fluxo com elevada concentração de 

sedimento saturado por água, o qual, durante o processo, sofreu sutis mudanças reológicas - 

fluxo de lama com possível tendência a fluxo hiperconcentrado - observadas pelas discretas 

estratificações (PAISANI e GEREMIAS, 2010). Esse aumento de água no processo pode ser 

apenas uma resposta à retenção de material ao longo da encosta. 

A presença de poro canal e resto de raiz mostram a atuação da flora e fauna na camada 

superior. Contudo, não é possível afirmar se são ou não pertencentes ao contexto atual. 

Enquanto os nódulos de ferro herdados, sugerem que o material fonte dos depósitos 

encontrava-se submetido a um certo teor de umidade.  

O grau de pedalidade de fraca a moderada e sua ocorrência pontual nas amostras 

sinaliza que, embora morfologicamente apresentem aspectos de solos desenvolvidos, o caráter 

interno dos depósitos guarda muito mais características dos processos deposicionais do que 

pós deposicionais, ou seja, que os materiais ainda não sofreram transformações significativas 

associadas aos processos pedogenéticos, demonstrando que ainda são imaturos  

pedologicamente. Tais informações associadas aos dados de difração de Raio-X e a espessura 

das unidades deposicionais, suscita que o material fonte correspondia a uma cobertura 
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superficial moderamente espessa, com estágio moderado de evolução pedogeoquímica e que, 

possivelmente, testemunhou um período com certa estabilidade geomorfológica. Os 

argilominerais também atestam que o clima não foi tão eficiente para o amadurecimento 

mineralógico dos materiais após a deposição, sobretudo no deposito CEPS-0,8. 

 

5.2.2 - Perfil Colúvio Embracel - Crato (CE-C) 

 

Localiza-se nas coordenadas 7º13'57,39''S e 39º22'34,45''O, em um corte de estrada 

(Figura 21) dentro do perímetro urbano Crato/Juazeiro, mais especificamente ao lado da 

Fábrica Embracel. O perfil ocupa o compartimento encosta dissecada com cobertura coluvial 

do Planalto Sedimentar do Araripe a 449m de altitude. Localmente ocorre sobre uma 

morfologia de colina alongada, suave e com certa convexidade, em resposta à dissecação 

lateral do setor de encosta, com desnível em relação ao nível de base local de 39m 

aproximadamente. Esta encosta dispõe-se longitudinalmente balizando a escarpa rochosa, 

sendo recortada pelo trabalho da drenagem que atua dissecando/modelando a superfície 

estruturada por amplos aventais coluviais, os quais estão geneticamente ligados à litologia do 

Grupo Araripe, especialmente à Formação Exu. 

O perfil amostrado possui 1,60m de espessura (Figura 21), apresentando três unidades 

deposicionais do topo para a base, as quais exibem impregnação por óxido de ferro. Contudo, 

por não ter sido visualizado o contato com o embasamento, a espessura do depósito pode ser 

ainda maior. A unidade do topo, além da presença de raízes hodiernas, tem textura de areno-

síltica a silto-arenosa, com cor avermelhada e estrutura maciça, limitada na base por uma 

cascalheira matriz suportada. A unidade cascalheira suportada por uma matriz areno-siltosa 

segue a morfologia da encosta, delimitando bem no perfil a descontinuidade lateral dos 

processos deposicionais.  

A macrofábrica da cascalheira, distribuída aleatoriamente na matriz, é pobremente 

selecionada, com tamanho variando desde granulo à blocos - estes com média de 10cm de 

diâmetro, os quais refletem as características litológicas da Formação Exu, e textura 

superficial caracterizada por apresentar formas predominantemente de subangulares a 

subarredondadas. Tais características revelam a baixa maturidade textural do fluxo de detrito, 

sugerindo a ação de um fluxo que sofreu variação na intensidade do transporte ao longo da 

deposição. 
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Figura 21 - Perfis topográficos traçados em relação ao ponto amostrado - CE-C (Ver Figura 17); A - 

Visão geral da área. 

 

A unidade basal, de menor espessura, apresenta textura areno-síltica, com estrutura 

maciça, de cor avermelhada, sinais de bioturbação (túbulos de insetos) e uma distribuição de 

grânulos de quartzo. Embora as fácies exibam similaridade litológica, tal unidade diferencia-

se do fluxo de lama do topo pela incorporação da fração grânulo (Figura 22). 

 

 

 

 

Localização do ponto 
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Figura 22: A- Perfil estratigráfico CE-C; B- Diagrama de Shepard (1954); C-Diagrama de Pejrup (1988). 
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5.2.2.1 Propriedades sedimentológicas, micromorfologia e idades: compilação dos dados 

 

A análise morfoscópica constatou que as amostras são constituídas por variações de 

quartzo, por vezes com revestimento ferruginoso, heterogêneas quanto a forma e exibindo 

textura majoritariamente transparente e brilhante. Assim, quanto ao grau de arredondamento 

destacaram-se as classes angular, sub angular, sub arredondado e arredondados, 

predominando o intervalo de angular a sub arredondado, com pequenas variações entre elas. 

No que diz respeito ao grau de esfericidade as classes sub-discoidal e discoidal 

predominaram, ocorrendo contudo algumas variações de prismoidal a esférico. Esses 

parâmetros refletem o pouco trabalho exercido pelo transporte e, por  conseguinte, a 

proximidade da área fonte. 

Os parâmetros estatísticos de Folk e Ward (1957) confirmam a variedade das classes 

modais, com depósitos muito pobremente selecionados e de hidrodinâmica alta a muito alta 

(PEJURP, 1988). Mostraram, ainda, que ambas possuem assimetria positiva, mantendo uma 

diferença nos dados de curtose. Neste sentido, apenas a amostra CE-C-135 apresentou curtose 

mesocúrtica, de idade 40.090 ± 4.690, enquanto a amostra CE-C-070 resultou em platicúrtica 

com idade 22.670 ± 3.080. Assim sendo, os dados demonstram similaridade entre as unidades 

deposicionais, com uma certa concentração da fábrica arenosa, sobretudo na amostra CE-C-

135, em um fluído com muita água e de alta energia.  Em parte, a relativa concentração de 

grossos sugere um controle tanto do material parental quanto dos processos de lavagem 

superficial responsáveis pela evacuação das frações mais finas. 

Nesse perfil também foi observado uma baixa variação das classes modais silte/areia, 

apresentando uma pequena diminuição da fração silte e um aumento sutil da fração areia na 

base do perfil, característica esta que não difere muito do pacote superior que apresentou uma 

homogeneidade nos valores de silte/areia. Novamente, não se constatou uma mudança 

progressiva na distribuição vertical das classes modais ao longo do perfil. De fato, tem-se 

muito mais um controle do material parental - arenito psamítico - do que um controle 

majoritariamente do intemperismo químico in situ. 

Assim como no perfil CEPS-C, a distribuição relativa dos constituintes corrobora os 

dados da granulometria e da morfoscopia (Figura 23). As lâminas demonstraram que as 

unidades coluviais comportam-se como porfírica fechada a aberta, passando a enaúlica na 

parte superior da lâmina CE-C-070. Os constituintes do esqueleto (cerca de 42%) estão 

distribuídos de forma aleatória e com estratificações nítidas no plasma (cerca de 35%), além 

de apresentar feições de litorrelíquias. 
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Figura 23 - Imagens micrográficas dos depósitos CE-C 
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O plasma, no geral, encontra-se com forte impregnação de ferro, disperso no fundo 

mátrico e isoladamente e de forma restrita gerando feições intrusivas. A organização do 

plasma exibe, predominantemente, orientação indiferenciada, ocorrendo localmente 

orientações manchada pontilhada e granoestriada; esta restrita à unidade inferior do perfil. 

Possivelmente a ocorrência majoritária do plasma com orientação indiferenciada deve-se à 

isotropia plásmica associada à forte impregnação por óxido de ferro (PAISANI e PONTELLI, 

2012). Associada ao plasma, pedofeições de hipocutãs de depleção de grão e de impregnação 

de grão ocorrem nas lâminas analisadas. Nódulos de ferro tanto herdados quanto formados in 

situ também foram encontrados dispersos na matriz. 

Em relação aos poros (cerca de 23%) foi observado um predomínio do tipo cavitário 

seguido do composto, além da ocorrência limitada de canais, os quais refletem a presença de 

bioturbação, embora não seja possível definir se contemporâneos ou não. Na amostra CE-C-

070 também foi encontrado poro fissural. Os poros cavitários demonstram feições de 

desmonte, com preenchimento contínuo e solto descontínuo do material plásmico. A 

organização do material plásmico exibe "peds" do tipo microagregados, sendo estes 

predominantes apenas no setor com padrão enaúlico. De um modo geral, os "peds" 

observados apresentam-se fracamente a moderamente separados, dispostos de forma não 

acomodada. Os dados de difração de raios-X revelaram que esse material plásmico possui, na 

LEGENDA: CE-C-070: A)1- Litorrelíquia/ B) 2 - Microestratificações/ C) 2- Poros fissurais; 3 

- hipocutã de impregnação de grão; 4 - Nódulo herdado; D) 5 - Hipocutã de depleção de grão; 6 

- Acumulação de ferro; E) 7- Poro cavitário com desmonte e preenchimento solto descontínuo; 

8 - Microagregado; CE-C-135: F) 9- Pedorrelíquia?; 10 - Nódulo herdado; 11 - Quasicutã de 

impregnação de grão; G) 12 - Nódulo de ferro dentro de um poro; 13 Quasicutã de 

impregnação; 14 - Hipocutãn de depleção; H) - Microestratificações; I) 15 - Nódulo herdado; 

16 - Formação de um nódulo. 
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amostra CE-C-070, argilomineral do grupo da caulinita, e na amostra CE-C-135, 

argilomineral do grupo da caulinita associado a ilita. As fissuras na amostra CE-C-070 não 

refletem situações de stress hídrico, e possivelmente, resultam do processo de acomodação do 

material.  

Com base na sistematização dos dados pode-se apontar: 

As unidades coluviais correspondem a uma sucessão de fluxos de lama intercalada por 

um fluxo de detrito. Assim como no perfil anterior, o fluxo de detrito comporta-se como um 

avental coluvial formado por movimento de massa de alta energia e baixa viscosidade, cuja 

capacidade de transporte remobilizou os depósitos de tálus a uma distância considerável em 

relação a área fonte. Essa constatação é feita sobretudo pelo tamanho e frequência dos clastos 

contidos no depósito. Sua disposição na seção vertical sugere a formação de um possível 

paleopavimento, sem contudo haver ocorrido a perda da matriz pelos processos superficiais, 

seja pela limitada exposição aos agentes erosivos e/ou baixa capacidade de remobilização das 

frações finas. 

Os fluxos de lama na base e no topo do fluxo de detrito apontam para uma ocorrência 

espacial restrita desse material, além de dialogar com a possibilidade de uma fase de 

estabilidade morfogenética sob condições de expansão da cobertura vegetal precedente ao 

desencadeamento dos fluxos, os quais, posteriormente, foram retrabalhados ao longo das 

encostas, formando novas superfícies expostas aos processos de pedogênese/morfogênese.  

A análise micromorfológica confirmou o caráter alóctone desses depósitos, 

evidenciando ainda que a componente água esteve presente tanto durante como após a 

deposição, nesse caso uma resposta ao retrabalhamento pelo escoamento superficial. As 

microfeições pós deposicionais de hipocutã tanto de depleção como de impregnação, 

ocorrência de poros cavitários com aspectos de desmonte e a restrita organização plásmica em 

granosestriada e manchada (aquela ligada apenas à unidade basal do perfil) ratificam a 

presença de água no sistema, bem como a sucessiva remobilização do material plásmico 

expressada pelo preenchimento dos poros cavitários e as feições de depleção.  

A matriz porfírica aponta para o caráter viscoso dos fluxos com elevada concentração 

de sedimentos saturados por água, os quais, durante o processo, sofreram mudanças 

reológicas - fluxo de lama para um fluxo hiperconcentrado - observadas pelas 

microestratificações nítidas nos depósitos (PAISANI e GEREMIAS, 2010). Contudo, esse 

aumento de água no processo pode ser apenas uma resposta à retenção de material ao longo 

da encosta e não a um progressivo aumento de água no sistema. Os nódulos de ferro herdados 

sugerem que o material parental dos depósitos esteve anteriormente submetido a um certo teor 
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de umidade e com impregnação por óxidos. Tal observação, no entanto, apenas confirma a 

existência de condições mesológicas mais úmidas na cimeira do Planalto nas fases que 

antecederam a deposição, assim como verificadas por Corrêa (2001) para os colúvios 

derivados da remobilização dos mantos de intemperismo oriundos das cimeiras do maciço da 

Serra da Baixa Verde em Pernambuco, sob condições bioclimaticas semelhantes. 

A fraca a moderada pedalidade e sua ocorrência pontual nas amostras associada à 

evidência de organização plásmica manchada/pontilhada denuncia a persistência das 

características deposicionais na estrutura interna do perfil, indicando, desse  modo, que essas 

estruturas não passaram por transformações significativas associadas aos processos 

pedogenéticos e, consequentemente, a sua imaturidade pedogenética. 

 Tais informações associadas aos dados de difração de raios-X e a espessura das 

unidades deposicionais, suscitam que o material fonte correspondia a uma cobertura 

superficial moderamente espessa, com estágio moderado de evolução pedogeoquímica, 

testemunhando uma possível superfície com certa estabilidade geomorfológica. Os 

argilominerais também atestam que o clima não foi tão eficiente na evolução mineralógica 

dos materiais após a deposição, sobretudo no depósito da base do perfil, onde na fração argila 

foi reconhecido a presença da ilita. Esse depósito apresentou o mesmo padrão mineralógico 

encontrado no perfil CEPS-C. 

 

5.2.3 - Perfil Colúvio Sitio Roncador - Barbalha (CSR-B) 

 

Situado em um corte de estrada e nas coordenadas 7º20'03.06''S e 39º16'38,39''O 

(Figura 24), nas proximidades do Sitio Roncador (zona rural do município de Barbalha), o 

perfil encontra-se estruturando em um topo suavemente plano de uma morfologia colinosa 

resultante do processo de dissecação da encosta do planalto sedimentar. Esse ponto está em 

uma cota de 461m de altitude, com diferença em relação ao nível de base local de 

aproximadamente 60m, e muito próximo a uma das falhas que estrutura o sistema de grábens 

e horsts da Bacia do Araripe. 
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Figura 24 - Perfis topográficos traçados em relação ao ponto amostrado CSR-B (Ver Figura 17). A - 

Visão geral da área. 

 

Esse perfil, de 6,20 m, foi o de maior espessura amostrado, sem contudo haver 

mostrado in loco seu limite com o embasamento (Figura 25). Trata-se de um material de 

aspecto maciço e sem descontinuidades internas notáveis. Apesar de espesso, o pacote 

deposicional apresentou uma textura uniforme de areia síltica ao longo de todo o perfil, com 

clastos aleatórios na fração seixo/granulo, de cor amarelada e com presença de raizes 

hodiernas. As quatro amostras coletadas para datação por LOE revelaram uma sucessão de 

idades decrescentes da base para o topo, demonstrando tratarem-se de fluxos de lama 

sobrepostos, sem mudança significativa na fábrica. Mais uma vez, resta nítido o controle do 

material parental na relação silte/areia, classes modais predominantes nesse perfil, marcado, 

mesmo que de forma não muito conspícua, por uma redução da classe areia em direção ao 

topo e, inversamente, um aumento da classe silte em direção ao topo.  

 

Localização do ponto 
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Figura 25: A- Perfil estratigráfico CSR-B; B- Diagrama de Shepard (1954); C-Diagrama de Pejrup (1988). 
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5.2.3.1 Propriedades sedimentológicas, micromorfologia e idades: compilação dos dados 

 

O caráter homogêneo dos constituintes mineralógicos continua sendo uma marca dos 

depósitos, nos quais uma variedade de quartzo, por vezes ferruginoso, e a presença restrita de 

ilmenita comandam a macrofábrica. No geral, as camadas deposicionais apresentaram um 

padrão quanto à forma e textura dos grãos, em sua maioria transparentes e brilhantes. As 

amostras se mostraram morfologicamente heterogêneas e muito pobremente selecionada, com 

grãos exibindo formas com predomínio das classes muito angular, sub angular e sub 

arredondado, com exceção apenas para a amostra CSR-B-540 onde houve uma distribuição 

equilibrada no intervalo das classes angular à arredonda. A esfericidade dos grãos revelou 

uma tendência de discoidal a esférica, destacando-se o caráter esférico na amostra CSR-B-30. 

Esse padrão dos grãos exprime a natureza dos depósitos coluviais submetidos a pouca 

variação do transporte e relativa proximidade da área fonte. 

A distribuição das classes modais demonstraram o baixo grau de seleção da fábrica 

dos depósitos. A homogeneidade se repete na organização dos 04 depósitos, uma vez que 

todos evidenciaram assimetria muito positiva a positiva, curtose platicúrtica e hidrodinâmica 

muito alta. Trata-se, desse modo, de uma sobreposição de fluxos de lama com alta energia, 

cujas fáceis areno-siltosas sugerem um retrabalhamento por processos de encosta. 

As seções delgadas para micromorfologia de solos mostram uma composição dos 

constituintes condizentes com os dados observados nos ensaios granulométricos e 

morfoscópicos (Figura 26). Apesar da homogeneidade exibida macroscopicamente ao longo 

do perfil, as unidades amostradas apresentaram algumas diferenças entre si quanto à 

distribuição relativa dos constituintes. As amostras CSR-B-30, de idade 30.700 ± 4.290, CSR-

B-165, de idade 18.770 ± 3.100, e CSR-B-540, de idade 9.050 ± 1.550, (ambas com cerca de 

40% esqueleto, 37% plasma e 23% de poros) exibem padrão porfírico aberto a fechado com 

ocorrência pontual do padrão quitônico, e a CSR-B-345, de idade 14.000 ± 1.825, (cerca de 

30% esqueleto, 30% plasma e 40% de poros) um predomínio da categoria quitônica 

intercalada por trechos de porfírica fechada. Os constituintes estão dispostos de forma 

aleatória no plasma, exibindo estratificações discretas. 
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Figura 26 - Imagens micrográficas dos depósitos CSR-B 
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O plasma encontra-se com média a forte impregnação de ferro, exceto na amostra 

CSR-B-540 que exibe fraca impregnação de ferro, e ocorre disperso no fundo  mátrico e, por 

vezes, de forma restrita e isolada gerando feições intrusivas. A organização do plasma exibe 

predominantemente orientação indiferenciada, ocorrendo localmente orientações manchada, 

pontilhada e granoestriada, sendo esta restrita às amostras CSR-B-30 e CSR-B-165. 

Pedofeições de hipocutãs de depleção de grão e de impregnação de grão também são 

encontradas, embora de caráter notadamente incipiente. Nódulos de ferro tanto herdados 

quanto in situ foram encontrados disperso na matriz. 

Em relação aos poros foi observado um predomínio do tipo cavitário seguido do 

composto, além da evidência limitada de poro canal na amostra CSR-B-345 e de poro fissural 

na amostra CSR-B-30. Os poros cavitários demonstram feições de desmonte, com 

preenchimento solto descontínuo do material plásmico.  

A organização do material plásmico exibe "peds" do tipo microagregados, sendo estes 

predominantes apenas no setor de padrão quitônico. De um modo geral, os "peds" observados 

apresentam-se fracamente a moderamente separados, disposto de forma não acomodada, com 

tendência a moderada a fortemente separados na amostra CSR-B-345. Os dados de difração 

LEGENDA:  CSR-B-30: A)1- Hipocutã de impregnação de ferro e visão geral; / B) 2 - 

Nódulo herdado / C) 3 - Formação de nódulo; 4 - Hipocutã de impregnação de ferro/ CSR-B-

165: D)5- Poro cavitário com desmonte e preenchimento solto descontínuo; / E)- 6 Nódulo 

herdado; CSR-B-345: F - visão geral e microestratificação sutil; G - Microestratificação; 7 - 

Microagregados; CSR-B-540: H) Visão geral; I 8 - Nódulo herdado. 
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de raios-X revelaram que esse material plásmico possui argilomineral do grupo 1:1, a 

caulinita, e do grupo 2:1, ilita.  

Com base na sistematização dos dados pode-se apontar: 

O perfil revelou diferentes unidades deposicionais de fluxos de lama sobrepostos sem 

evidenciar descontinuidade e variação litológica significativa. Esse perfil, diferente de todos 

os mapeados, não exibiu nenhum material do tipo fluxo de detritos. Tratam-se, portanto, de 

sucessivos movimentos de massa de alta energia e moderada viscosidade cuja disposição na 

paisagem forma uma rampa em avental coluvial. A dimensão vertical do perfil sugere que o 

material de origem pertencia a uma cobertura superficial moderamente espessa e sem 

incorporação dos depósitos de tálus formados por quedas de blocos. Talvez, no momento em 

que os processos foram desencadeados, depósitos de tálus não ocorressem recobrindo a 

paisagem local. 

A micromorfologia revelou que tais depósitos são realmente alóctones e que a 

componente água esteve presente tanto durante como após a deposição, e nesse caso uma 

resposta sobretudo ao retrabalhamento pelo escoamento superficial. As microfeições pós 

deposicionais de hipocutãs de depleção de grão e de impregnação de grão associadas à 

ocorrência de poros cavitários com aspectos de desmonte ratificam a presença da água no 

sistema e a sucessiva remobilização do material plásmico expressada pelo preenchimento dos 

poros cavitários e as feições de depleção.  

A matriz porfírica aponta para o caráter viscoso do fluxo com elevada concentração de 

sedimento saturado por água, o qual, durante o processo, sofreu sutis mudanças reológicas - 

fluxo de lama com possível tendência a fluxo hiperconcentrado - observadas pelas discretas 

estratificações (PAISANI e GEREMIAS, 2010). No entanto, como apontado anteriormente, 

esse aumento de água no processo pode ser apenas uma resposta à retenção de material ao 

longo da encosta. Nesse contexto, destaca-se a lâmina CSR-B-345 cuja distribuição relativa 

varia de enáulica a porfírica fechada, com moderado a forte grau de pedalidade nos setores 

enáulicos. Tal comportamento sugere um momento em que os processos pedogenéticos foram 

mais intensos na reorganização interna no material. 

A fraca a moderada pedalidade e sua ocorrência pontual nas amostras CSR-B-30, 165 

e 540, denuncia que embora morfologicamente apresente aspecto de solo desenvolvido, o 

caráter interno dos depósitos mostram que tais guardam muito mais características dos 

processos deposicionais do que pós deposicionais, atestando que ainda são imaturos 

pedologicamente. Tais informações associadas aos dados de difração de raios-X e a espessura 

das unidades deposicionais, suscita que o material fonte correspondia a uma cobertura 



138 

 

superficial moderamente espessa, com estágio moderado de evolução pedogeoquímica em 

resposta a uma suposta superfície com certa estabilidade geomorfológica. Os dados ainda 

atestam que o clima não foi tão eficiente na evolução mineralógica dos materiais após a 

deposição. 

 

5.2.4 - Perfil Colúvio Seminário - Crato (CSM-C) 

 

Localizado em uma rua do Bairro seminário da cidade do Crato (Figura 27), 

especificamente nas coordenadas 7º14'12,72''S e 39º25'43,58''O, em uma cota altimétrica de 

514m, encontra-se estruturando uma encosta de geometria cônvexo-côncava, cuja diferença 

altimétrica em relação ao nível de base local é de aproximadamente 65m. 

Trata-se de um fluxo de detrito com alta energia sob a morfologia de um provável 

leque coluvial de fácie proximal, contexto este inferido a partir da dimensão das partículas 

arranjadas na matriz. Corresponde a uma cascalheira suportada por uma matriz silte arenosa, 

avermelhada, de distribuição aleatória dos clastos no fundo matricial, os quais variam de 

tamanho que podem atingir dimensões superiores a 50cm de diâmetro, e uma morfologia que 

varia de anguloso à arredondado. Os clastos possuem a mesma aparência dos blocos que 

constituem os depósitos de tálus recorrentes na base da escarpa e ao longo da encosta de 

morfologia conservada. A matriz silte-arenosa, com predomínio discrepante do silte em 

relação a areia, não segue o padrão das amostras anteriores. Provavelmente, esse material 

tenha incorporado muito material fino durante o processo e as condições ambientais não 

foram capazes de remover as partículas finas - silte - da matriz.  
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Figura 27 - Perfis topográficos traçados em relação ao ponto amostrado CSM-C (Ver Figura 17). A - 

Visão geral da área. B - Detalhe da área a montante da coleta. 

 

O perfil amostrado mediu 1,60m (Figura 28), contudo esse depósito torna-se bastante 

espesso em direção a montante da coleta, ultrapassando os 4,5m. Nesse ponto, foi obsevado o 

embasamento delimitando a superfície de deposição. A escolha do local e o número limitado 

de amostra deveu-se a homogeneidade lateral, às dificuldades de coleta na área mais espessa 

devido a sua disposição vertical e a compactação do material, oferecendo resistência à 

obtenção das amostras.  

Localização do ponto 
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Figura 28: A- Perfil estratigráfico CSM-C; B- Diagrama de Shepard (1954); C-Diagrama de Pejrup (1988). 
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5.2.4.1 Propriedades sedimentológicas, micromorfologia e idades: compilação dos dados 

 

Mineralogicamente uma variedade de quartzo, por vezes ferruginoso, constitui a 

matriz de um fluxo de detrito de considerável dimensão. Do ponto de vista da forma, a mesma 

caracteriza-se pela heterogeneidade dos grãos, predominando as classes muito angular e sub-

angular, de alta esfericidade, além de textura brilhante e transparente. Tais elementos 

fortalecem a hipótese de um fluxo de detrito cuja área fonte encontra-se muito próximo da 

área deposicional e que, conforme o diagrama de Pejrup, é de hidrodinâmica muito alta. 

Os dados estatísticos caracterizam essa matriz como muito pobremente selecionada, de 

assimetria muito negativa e curtose mesocúrtica. Assim sendo, refere-se a uma matriz com 

concentração de finos e viscosidade, cuja hidrodinâmica corrobora com um fluxo de alta 

energia e considerável volume de água. 

A distribuição relativa dos constituintes reflete os dados obtidos na granulometria e 

morfoscopia. Embora não tenha sido reconhecido estratificações no perfil, numa escala micro 

a lâmina mostrou nítidas estratificações (Figura 29). Trata-se de um depósito de idade 8.530 ± 

1.100, cujo arranjo dos constituintes comporta-se como porfirica aberta e localmente porfírica 

fechada. O esqueleto (30%) está distribuído de forma aleatória e, por vezes, concêntrico. Na 

composição do esqueleto litorrelíquia do tipo fragmento de rocha (relicto sedimentar) foi 

encontrado. 

Em relação ao plasma (55%) constatou-se uma moderada a forte impregnação por 

óxido de ferro, e ocorre de forma dispersa no fundo matricial e isoladamente gerando feições 

intrusivas de preenchimento incompleto denso e solto descontínuo. A estrutura do plasma 

exibe um misto de orientação indiferenciada e cristalina, destacando-se nesta a 

paralelaestriada, granoestriada e poroestriada. No contexto pedofeições mátricas foram 

encontrados quasicutã de impregnação e de depleção de poro, como também hipocutã de 

depleção de grão e hipocutã de impregnação de grão e poro. Ainda no plasma, nódulos de 

ferro, tanto herdados como in situ, pedorrelíquia e pápulas ocorrem aleatoriamente 

caracterizando o fundo matricial. 
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Figura 29 - Imagens micrográficas do depósito CSM-C 
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Assim como o plasma, a porosidade (15%) também exibe uma organização complexa, 

envolvendo diferentes categorias como poro canal, câmara, cavitários e fissurais, por vezes 

incipientes. Os poros canal e câmara estão preenchidos por matéria orgânica e plasma, e os 

cavitários exibem feições de desmonte, com preenchimento solto descontinuo do material 

plásmico. A organização do material plásmico em "peds" do tipo microagregados, blocos 

angulares com tendência a prismoidal são nítidos apenas nos setores onde ocorre a maior 

quantidade de poros, podendo ser classificados como de moderado a fortemente separados, 

assim como parcialmente acomodados a acomodados.  

Nos demais setores da lâmina não se observa a formação típica de "peds". Os dados de 

difração de raios-X revelaram que esse material plásmico possui argilomineral do grupo 1:1, a 

caulinita, e 2:1, ilita.  

Com base na sistematização dos dados pode-se apontar: 

Trata-se da fase proximal de um leque coluvial originado por fluxo de detrito de alta 

energia e viscosidade. Nesse fluxo foi incorporado materiais de depósito de tálus e cobertura 

pedológica de espessura considerável. A micromorfologia revelou que tal depósito é 

realmente alóctone e que a componente água esteve presente tanto durante como após a 

deposição, e nesse caso uma resposta sobretudo ao retrabalhamento pelo escoamento 

superficial. As microfeições pós deposicionais de hipocutãs de depleção de grão e de 

impregnação de grão, quasicutã de impregnação e de depleção de poro associadas a 

ocorrência de poros cavitários com aspectos de desmonte ratificam a relativa continuidade da 

água no sistema e a sucessiva remobilização do material plásmico expressada pelo 

preenchimento dos poros cavitários e as feições de depleção.  

A matriz porfírica confirma o caráter viscoso do fluxo com elevada concentração de 

sedimento saturado por água, o qual, durante o processo, sofreu mudanças reológicas 

observadas pelas nítidas estratificações (PAISANI e GEREMIAS, 2010). Esse aumento de 

água no processo pode ser apenas uma resposta a retenção de material ao longo da encosta. 

Nódulos de ferro herdados, pedorrelíquia e pápulas sugerem que o material fonte correspondia 

a uma cobertura laterítica (PAISANI e GEREMIAS, 2010). 

O grau de pedalidade observado e a ocorrência localizada de plasma com orientação 

paralelaestriada, granoestriada e poroestriada apontam, ainda, a persistência das 

LEGENDA:  CSM-C-080: A)1- Pedorrelíquia; 2 - Matéria orgânica preenchendo poro; 3- 

Microagregados;/ B) Visão geral; 4- Formação de nódulo; C) 5 - Hipocutã de impregnação de 

ferro/ D) Orientação plásmica; E) 6- Hipocutã de depleção de poro; 7- Formação de nódulo; 8 - 

Poro cavitário com aspecto de desmonte; F) 9 - Preenchimento de poro por ferro e impregnação 

de grão; 10 - Cavitário com desmonte; G) 11- Pápula; 12 - Hipocutã de impregnação de grão; 

H) - 12 - Litorrelíquia. 
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características deposicionais na estrutura interna do perfil, indicando, desse  modo, que tais 

não passaram por transformações significativas associadas aos processos pedogenéticos e, 

consequentemente, a sua imaturidade pedogenética bem como a herança genética. 

 Tais informações, associadas aos dados da mineralogia da argila e a espessura da 

unidade deposicional, sugerem que o material fonte correspondia a uma mistura de blocos 

incorporados a uma matriz oriunda de uma cobertura superficial espessa e com estágio 

moderado de evolução pedogeoquímica. Além disso, pode-se inferir,também, que o clima não 

foi tão eficiente na evolução mineralógica dos materiais após a deposição, ou que os 

processos morfogenéticos, ou melhor, que ambos não favoreceram essa evolução. 

 

5.2.5 - Perfil Colúvio Sítio Brejão - Barbalha (CSB-B)  

 

Localiza-se no setor de baixa encosta do planalto sedimentar (Figura 30), em uma cota 

altimétrica de 415m, nas coordenadas 7º18'18,63''S e 39º15'59,38''O e distando (em linha reta) 

em torno de 800m da rodovia que liga Barbalha a Missão Velha. Em detalhe, encontra-se 

disposto na paisagem formando uma rampa que baliza o topo de uma superfície com 

morfologia colinosa, cujo desnível em relação ao nível de base local é de aproximadamente 

70m. Geometricamente, o perfil topográfico apresenta topo suavemente plano e encosta com 

certa convexidade e uma base côncava.  

Na área, existe uma extração intensa de material para construção, de modo que o ponto 

amostrado corresponde a um muro natural de material ainda preservado. Associado a isso, a 

jusante o perfil, existem várias voçorocas de dimensões variadas, as quais, em alguns trechos, 

exibem o embasamento. Na superfície, devido a remobilização do material, a unidade 

deposicional que forma a cascalheira encontra-se aflorando e formando um pavimento 

rudáceo.  
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Figura 30 - Perfis topográficos traçados em relação ao ponto amostrado CSB-B (Ver Figura 17); A - 

Visão geral da área.  

 

O perfil estratigráfico mediu 3,60m (Figura 31) e expõe, do topo para a base, uma 

sobreposição de depósitos, com cores avermelhadas e estrutura maciça, sendo delimitados 

conforme as descontinuidades internas reconhecíveis. Assim sendo, temos: no topo, um fluxo 

de lama de textura areia síltica, cor avermelhada, estrutura maciça e presença de raízes 

hodiernas; na base daquele, um paleopavimento encontra-se formado limitando a unidade 

abaixo, de composição areia síltica, cor avermelhada e com presença de grânulos de quartzo. 

Tal paleopavimento, constituído de clastos que variam desde grânulos à fração com dimensão 

superior a 10cm, sendo estes distribuídos aleatoriamente e por vezes sub-angulosos, sugere a 

parte distal de um fluxo de detrito cuja matriz fina foi evacuada da paisagem pelos processos 

de erosão laminar, demonstrando uma pausa na sedimentação. A camada de areia síltica de 

espessura delgada, separa uma pequena cascalheira matriz suportada, cuja macrofábrica é 

aparentemente igual a que constitui o paleopavimento, com exceção apenas dos clastos 

maiores. Essas três sequências, apesar de diferentes morfologicamente, suscita a 

Localização do ponto 
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Figura 31: A- Perfil estratigráfico CSB-B; B- Diagrama de Shepard (1954); C-Diagrama de Pejrup (1988). 
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hipótese de que seriam fluxos sobrepostos com reorganização interna diferenciada por perda 

de matriz. 

Imediatamente, uma outra sequência de textura areia síltica com presença de grânulos, 

intercalada por cascalheira matriz suportada, estrutura a base do perfil. Sugere uma 

sobreposição de fluxos de lama e de detrito, de forma que este representaria um momento em 

que houve uma concentração dos grossos na matriz, formando uma cascalheira matriz 

suportada. 

Nesse perfil, as classes modais silte/areia mostraram-se inversamente proporcionais à 

medida que aumenta a profundidade, sem, contudo, refutar o controle da litologia na 

organização interna do perfil. O aumento progressivo da fração areia em relação ao silte para 

a base do perfil, fato que atribui ao material um caráter arenoso e, por vezes, areno-

cascalhoso, alinha com o modelo de Camargo Filho e Bigarella (1998) para os depósitos sob 

clima semiárido, e que foram submetidos a processos como erosão laminar, removendo as 

partículas lamosas da paisagem, e fluxos de detritos rasos de baixa viscosidade. 

 

5.2.5.1 Propriedades sedimentológicas, micromorfologia e idades: compilação dos dados 

 

Mineralogicamente o quartzo, por vezes ferruginoso, constitui a fábrica das unidades 

deposicionais, cuja forma dos grãos apresenta-se bastante heterogênea tanto no grau de 

arredondamento, quanto na esfericidade e textura superficial. Nesta ordem, variam 

predominantemente de sub angular a arredondado, de sub discoidal a discoidal e de 

transparente a brilhante. Embora a classe arredondado esteja entre as principais e que ainda 

possa existir uma herança genética do material parental, o arranjo morfológico dos grãos 

demonstra que os sedimentos foram moderamente retrabalhado durante o transporte e que 

estão relativamente próximos da fonte. 

De acordo com os parâmetros estatísticos, tais comportam-se muito pobremente 

selecionadas, assimetria positiva e de hidrodinâmica alta a muito alta. Contudo, nos dados de 

curtose ambas apresentaram-se diferentes, reservando a categoria platicúrtica para a mostra 

CSB-B-1,10, de idade 28.670 ± 4.220, e a muito leptocúrtica para a amostra CSB-B-245, de 

idade 72.000 ± 12.900. Essas informações remete que tais depósitos foram formados em 

ambientes de alta energia e com variações nas condições de transporte do fluido 

transportador. Embora a curtose platicúrtica indique uma relativa predominância das classes 

modais grossas, a curtose leptocúrtica refletiu a sua majoritária concentração - 71,79% de 

classe modal areia e 8,045 de cascalho. Essa discrepância entre fração grossa e lamosa na 
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unidade basal do depósito fortalece a hipótese defendida por Camargo Filho e Bigarella 

(1998) do retrabalhamento dos colúvios cuja resposta é a remobilização dos finos pelos 

processos superficiais.  

A análise micromorfológica demonstra a heterogeneidade dos constituintes, com uma 

tendência para as partículas mais grossas (Figura 32). São unidades deposicionais cuja 

distribuição relativa dos constituintes - Esqueleto (cerca de 50%), plasma (cerca de 25%) e 

poros (cerca de 25%) - comporta-se como porfírica fechada, com trechos porfirica aberta, 

gefúrica e enáulica, sendo esses situados preferencialmente nas zonas centrais das lâminas. Os 

constituintes do esqueleto estão distribuídas de forma aleatória, às vezes com padrão linear e 

estratificações discretas. Na composição do esqueleto litorrelíquias do tipo fragmentos de 

rochas foram encontrados. 

Quanto ao plasma observa-se uma moderada a forte impregnação por óxido de ferro, 

disperso no fundo matricial e isoladamente gerando feições intrusiva de preenchimento solto 

descontínuo. Predominantemente exibe orientação indiferenciada, ocorrendo localmente 

manchada pontilhada e granoestriada. Apesar de limitada, verifica-se a ocorrência de 

pedofeições de hipocutã de depleção de grão e de impregnação de grão, sendo esta a mais 

recorrente em ambas as amostras. Na lâmina CSB-B-110 foi constatado um quasicutã de 

impregnação de poro. Dispersos no fundo matricial, também foram encontrados nódulos de 

ferro tanto herdados quanto formados in situ. 

A porosidade encontrada compreende predominantemente a classe dos cavitários 

seguido dos compostos, sendo ainda encontrado poro canal e um vesicular na amostra CSB-

B-110. Os poros cavitários demonstram feições de desmonte, com preenchimento solto 

descontinuo do material plásmico.  

A organização do material plásmico em "peds" do tipo microagregados são nítidos 

apenas nos setores considerados enaúlica e gefúrica. Contudo, os "peds" observados 

apresentam-se fracamente a moderamente separados, por vezes fortemente, dispostos de 

forma não acomodada. Evidência de "peds" em blocos foi encontrado na amostra CSB-B-110. 

Os dados de difração de raios-X revelaram que esse material plásmico possui argilomineral do 

grupo 1:1, a caulinita.  
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Figura 32 - Imagens micrográficas dos depósitos CSB-B 
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Com base na sistematização dos dados pode-se apontar: 

Trata-se de uma sobreposição de fluxos intercalado por um cascalheira clasto 

suportada e uma matriz suportada. Àquela indicando um possível paleopavimento resultante 

da perda de matriz e concentração de grossos, e esta a parte distal de um fluxo de detrito de 

baixa energia e sem incorporação da fração mais grossa, no qual possivelmente o tempo de 

ocorrência de processos superficiais não foram suficientes para remover a matriz. 

A micromorfologia confirma que tal depósito é realmente alóctone e que a 

componente água esteve presente tanto durante como após a deposição, e nesse caso uma 

resposta sobretudo ao retrabalhamento pelo escoamento superficial. As microfeições pós 

deposicionais de hipocutãs e quasicutã, embora incipientes, associadas a ocorrência de poros 

cavitários com aspectos de desmonte ratificam a relativa continuidade da água no sistema e a 

sucessiva remobilização do material plásmico expressada pelo preenchimento dos poros 

cavitários e as feições de depleção.  

A matriz porfírica mostra o caráter moderadamente viscoso do fluxo com elevada 

concentração de sedimento saturado por água, o qual, durante o processo, sofreu mudanças 

reológicas sutis observadas pelas microestratificações discretas (PAISANI e GEREMIAS, 

2010). Esse aumento de água no processo pode ser apenas uma resposta a retenção de 

material ao longo da encosta. Embora os dados granulométrico apontem para uma redução 

majoritária da fração de finos na amostra CSB-B-245, a micromorfologia diz que certa 

viscosidade também esteve presente no processo deposicional dessa unidade. Nódulos de 

LEGENDA: CSB-B-245: A) Visão geral com microestratificações; B)1- Poro cavitário com 

aspecto de desmonte; 2-Pedorrelíquia; C) 3 - Litorrelíquia; D) 4 - Microagregado; I) 12- 

Formação de hipocutã de depleção de grão;  CSB-B-110: E) 5- Poro com resto orgânico; 6) 

Hipocutã de impregnação de grão; F) 7- Poro com um quasicutã de impregnação;8- Nódulo 

herdado; G) Microestratificação; 9- Nódulo sendo formado; 10 - Poro canal; H) 11- Nódulo 

herdado; J) 13- Nódulo herdado.  
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ferro herdados e in situ, embora de ocorrência pontuais, sugerem a presença de umidade 

anterior e após a deposição. 

O grau de pedalidade observado e a ocorrência localizada de plasma com orientação 

granoestriada e manchada pontilhada indicam a persistência das características deposicionais 

na estrutura interna do perfil, sugerindo a sua imaturidade pedogenética assim como a herança 

genética. De um modo geral, a espessura do perfil associada a mineralogia da argila remete a 

um material de origem ligado a uma cobertura pedológica de expressiva ocorrência e grau de 

evolução pedogeoquímica considerável. Contudo, é provável que o clima e/ou morfogênese 

não possibilitou o avanço desses processos na evolução pedológica do material pós deposição. 

 

5.2.6- Perfil Colúvio Santo André - Barbalha (CSA-B) 

 

Esse perfil, circunscrito nas coordenadas 7º19'49,35''S e 39º17'40,30''O e na cota 

altimétrica de 448m, está localizado na periferia da zona urbana de Barbalha, local atualmente 

usado para loteamento residencial (Figura 33). Encontra-se estruturado numa paisagem cuja 

geometria é de uma encosta com certa convexidade, de colina dissecada, com 20m acima do 

nível de base local, distando cerca de 300m do canal. O perfil amostrado apresentou 2,91m de 

espessura, aumentando lateralmente em alguns trechos.  

Uma sequência deposicional, bem demarcada por uma cascalheira, caracteriza o 

arranjo interno do perfil (Figura 34). Desse modo, três unidades podem ser descritas: na base, 

ocorre uma sobreposição de fluxos de lama, avermelhado, sem estrutura e de textura areia 

síltica com presença de grânulos de quartzo. Apesar de não exibirem particularidades e/ou 

descontinuidades internas que os separem, as idades obtidas mostraram uma diferença 

discreta entre os fluxos, demonstrando uma sobreposição de fluxos de mesma propriedade 

litológica. Acima, encontra-se uma cascalheira clasto suportada, pobremente selecionado  - 

com  tamanho que varia desde grânulo até clastos maiores que 10cm  - com certa 

angulosidade e uma matriz de natureza intersticial. 

Trata-se de um fluxo de detrito, de provável fase proximal de um leque coluvial, cujos 

constituintes refletem as características do arenito Exu, indicando um retrabalhamento dos 

depósitos de tálus e a formação de um paleopavimento. Por fim, a unidade do topo apresenta-

se com as mesmas propriedades dos fluxos de lama da base, diferindo apenas pela ausência de 

grânulos de quartzo e presença de raízes hodiernas. 
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Figura 33 - Perfis topográficos traçados em relação ao ponto amostrado CSA-B (Ver Figura 17); A/ B 

- Visão geral da área.  

 

 

Localização do ponto 
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Figura 34: A- Perfil estratigráfico CSA-B; B- Diagrama de Shepard (1954); C-Diagrama de Pejrup (1988). 
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5.2.6.1 Propriedades sedimentológicas, micromorfologia e idades: compilação dos dados 

 

A presença de quartzo, por vezes com revestimento ferruginoso, e alguns grãos de 

ilmenita definem a composição mineralógica dos sedimentos, os quais são morfologicamente 

bastante heterogêneos. Predominam as classes de arredondamento angular, sub angular e sub 

arredondado nas amostras CSA-B-30, de idade 52.000 ± 6.940, e na CSA-B-168, de idade de 

53.850 ± 7.530; as classes de sub angular a arredondado para a amostra CSA-B-232, de idade 

30.120 ± 3.585; as classes de esfericidade sub discoidal a discoidal; e a textura brilhante e 

transparente. Embora o material parental exerça influência na morfologia do grão, o padrão 

morfológico encontrado aponta para um retrabalhamento moderado pelo transporte, 

principalmente na camada superior, e a proximidade da área fonte.  

Os dados de Folk e Ward (1957) e o diagrama de Perjup (1988) mostraram que são 

pobremente selecionadas, de assimetria muito positiva, curtose platicúrtica a mesocúrtica e de 

hidrodinâmica muito alta. Isto sugere um ambiente de muita energia, com baixa capacidade de 

seleção pelo fluxo e relativa concentração da fração mais grossa. Essa concentração de 

grossos pode ser uma consequência do retrabalhamento dos depósitos ao longo das encostas 

pelos processos superficiais.  

Assim como nas demais, os dados da micromorfologia estão de acordo com os da 

granulometria e morfoscopia, ressaltando a heterogeneidade dos grãos quanto ao tamanho e a 

forma. Contudo, o arranjo interno sob a ótica da análise microscópica mostrou uma ocorrência 

pontual de grãos com certo grau de seleção e estratificações nítidas, embora no perfil, com 

exceção da cascalheira, descontinuidades não foram reconhecidas. De um modo geral, a 

distribuição relativa dos constituintes exibe comportamento porfírica aberta, com discretas 

variações entre elas: trechos porfírica fechada nas lâminas CSA-B-10 (Cerca de 40% 

esqueleto, 50% plasma e 10% poros) e CSA-B-168 (Cerca de 37% esqueleto, 43% plasma e 

20% poros), exibindo ainda feições isoladas de comportamento enáulica; e na lâmina CSA-B-

232 (Cerca de 37% esqueleto, 39% plasma e 24% poros) feições quitônicas (Figura 35). Na 

composição do esqueleto foram encontradas litorrelíquias. 

 

 

 

 



155 

 

Figura 35 - Imagens micrográficas dos depósitos CSA-B 
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LEGENDA: CSA-B-232: A) 1- Nódulo de ferro herdado e microestratificação; B) 2- Hipocutã de 

depleção de grão; C) 3- Microagregado; 4- Quasicutã de impregnação de poro; CSA-B-168: D) 5- 

Nódulo herdado; 6- Poro canal; F) Microestratificação; 7 - Formação de nódulo; 8: Litorrelíquia?; 

G) Microestratificação; 9 - Formação de nódulo; H) Microestratificação; Poro cavitário com aspecto 

de desmonte; CSA-B-10: I) 11- Litorrelíquia; 12 - Migração de ferro; J) Microestratificação; 13- 

Hipocutã de impregnação de grão; 14 - Nódulo herdado; L) Microestratificação/Visão geral; M) 15 - 

Poro cavitário com aspecto de desmonte;16 - Estrutura pédica em microagregados e blocos; 17- 

Pápula; N) 18 - Nódulo herdado; O) 19 - Migração de ferro 
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O plasma acha-se com moderada a forte impregnação por óxido de ferro, disperso no 

fundo mátrico e isoladamente e de forma restrita gerando feições intrusivas. A organização do 

plasma exibe orientação indiferenciada com ocorrência de manchada pontilhada, 

granoestriada, poroestriada (esta apenas nas lâminas CSA-B-168 e 232) e monoestriada (na 

lâmina CSA-B-10). Observa-se também, embora com aspecto incipiente e localizado, 

pedofeições de hipocutãs de depleção de grão e de impregnação de grão, como também 

nódulos tanto herdado como formado in situ. 

Os poros são predominantemente cavitários, nos quais evidências de desmonte e de 

preenchimento denso e solto descontínuo puderam ser constatadas. Secundariamente ocorrem 

poros do tipo compostos, canal (restrito a amostra CSA-B-168) e fissuras incipientes.  

Embora não seja feição comum, o fundo matricial exibe peds do tipo microagregados 

e em blocos. Estes sendo observados na lâmina CSA-B-10, disperso e/ou pontualmente no 

plasma com aspecto de moderado a fortemente separados e parcialmente acomodados. 

Aqueles, encontrados em todas as lâminas, apresentam-se fraca a moderamente separados e 

não acomodados.  A difração de raio-X revelou que esse material plásmico possui 

argilomineral do grupo 1:1, a caulinita, e 2:1, ilita. Contudo, a amostra CSA-B-10 não 

apresentou caulinita.  

Com base na sistematização dos dados pode-se apontar: 

Trata-se de diferentes unidades deposicionais intercaladas por um fluxo de detrito. As 

unidades abaixo e acima do fluxo de detrito representam fluxos de lama sobrepostos oriundos 

de movimentos de massa de alta energia e de moderada viscosidade. Já o fluxo de detrito 

comporta-se como sendo uma rampa em avental formada por movimento de massa de alta 

energia e baixa viscosidade no qual foi incorporado o depósito de tálus. Contudo, a matriz, na 

condição intersticial, sugere que este foi exposto, por um período de tempo, ao escoamento 

superficial e consequente erosão laminar. Diante da extensão vertical do perfil pode-se 

aventar que a cobertura superficial que forneceu material apresentava relativa espessura. 

 A micromorfologia revelou que tais depósitos são realmente alóctones e que a 

componente água esteve presente tanto durante como após a deposição, e nesse caso uma 

resposta sobretudo ao retrabalhamento pelo escoamento superficial. As microfeições pós 

deposicionais de hipocutãs de depleção e de impregnação de grão, ocorrência de poros 

cavitários com aspectos de desmonte e a restrita organização plásmica em granosestriada, 

poroestriada ratificam a continuidade da água no sistema, e a sucessiva remobilização do 

material plásmico expressada pelo preenchimento dos poros cavitários e as feições de 

depleção.  
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A matriz porfírica aponta para o caráter viscoso do fluxo com elevada concentração de 

sedimento saturado por água, o qual, durante o processo, sofreu mudanças reológicas - fluxo 

de lama com possível tendência a fluxo hiperconcentrado - observadas pelas 

microestratificações nítidas (PAISANI e GEREMIAS, 2010). Esse aumento de água no 

processo pode ser apenas uma resposta a retenção de material ao longo da encosta. Os 

nódulos de ferro herdados sinalizam a possibilidade do material fonte ter experimentado um 

certo teor de umidade.  

No geral, fraca a moderada pedalidade e sua ocorrência pontual nas amostras, 

denuncia o caráter interno dos depósitos, mostrando que tais guardam muito mais 

características dos processos deposicionais do que pós deposicionais. Tais informações 

associadas aos dados da mineralogia da argila e a espessura das unidades deposicionais, 

sugerem que o material fonte correspondia a uma cobertura superficial moderamente espessa, 

com estágio moderado de evolução pedogeoquímica, testemunhando uma possível superfície 

com certa estabilidade  geomorfológica. Contudo, na amostra CSA-B-10 apenas o 

argilomineral Ilita foi encontrado, provavelmente porque o material fonte era fracamente 

desenvolvido do ponto de vista pedogeoquímico.  

 

5.2.7 - Perfil Riacho Bebida Nova - Crato (RBN-C) 

 

Diferente dos demais perfis, esse encontra-se em um canal a 455m de altitude, nas 

coordenadas 7º13'34,31''S e 39º26'14,78''O, circunscrito na comunidade Bebida Nova, zona 

rural do município do Crato, logo após o bairro Batateira (Figura 36). Trata-se de um canal 

afluente do rio batateira, localmente semi-confinado, de leito misto cuja macrofábrica - blocos 

de diversos tamanhos - está geneticamente ligada aos depósitos de tálus retrabalhados pelos 

processos de encostas e incorporados pela drenagem. Lateralmente esse canal, cuja diferença 

altimétrica em relação às principais drenagens é de aproximadamente 70m, apresenta 

sedimentação descontínua, e uma curva acentuada, voltando, a jusante, a direção principal de 

seu fluxo. 
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Figura 36 - Perfis topográficos traçados em relação ao ponto amostrado RBN-C (Ver Figura 17); A/B 

e C - Visão geral da área.  

 

O perfil amostrado apresentou, da base para o topo, 4,6m (Figura 37), no qual três 

unidades foram reconhecidas: uma cascalheira clasto suportada com granodecrescência 

ascendente, contendo matriz apenas na interface dos grãos, cuja textura superficial mostra-se 

predominantemente sub arredondada e com tamanhos que variam de blocos com mais de 

30cm de diâmetro, na base, à seixos, no topo; no meio, registra-se uma camada deposicional 

aparentemente de estrutura maciça, com textura de areia muito fina, mosqueada, nódulos de 

ferro e presença de raízes hodiernas; no topo, uma camada de textura areia fina, sem 

mosqueamento, com presença de raízes modernas e aparentemente de estrutura maciça, 

testemunhando a última deposição. Convém destacar que em alguns pontos do trecho 

visitado, a cascalheira clasto suportada acha-se soterrada por um tênue capeamento 

sedimentar, com ausência do depósito com mosqueamento, indicando uma possível 

remobilização, e uma incipiente formação e/ou remobilização do nível que estrutura a 

paisagem superficial.  

Localização do ponto 



160 

 

Figura 37: A- Perfil estratigráfico RBN-C; B- Diagrama de Shepard (1954); C-Diagrama de Pejrup (1988). 
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5.2.7.1 Propriedades sedimentológicas, micromorfologia e idades: compilação dos dados 

 

A presença de quartzo, por vezes com revestimento ferruginoso, e alguns grãos de 

ilmenita definem a composição mineralógica dos sedimentos, os quais são morfologicamente 

bastante heterogêneos. Predominam as classes sub angular a sub arredondado, sub discoidal a 

discoidal, brilhante e transparente. Apesar de integrarem um perfil disposto em um canal 

fluvial, os sedimentos não apresentaram uma hegemonia das classes, sobretudo do intervalo 

sub arredondado a bem arredondado, mostrando que tais podem ser oriundos tanto do 

transporte fluvial como de uma contribuição indireta dos sedimentos de encosta, acusando 

moderado retrabalhamento pelos processos de transporte dos sedimentos relativamente 

próximos da fonte.  

Os dados de Folk e Ward (1957) e o diagrama de Perjup (1988) revelaram que são 

amostras pobremente selecionadas, de assimetria muito positiva, curtose leptocúrtica e de 

hidrodinâmica muito alta. Tais dados apontam para depósitos cuja dinâmica envolvida foi de 

muita energia, baixa viscosidade e com pouca capacidade seletiva pelo fluido. Os dados 

confirmam uma concentração de sedimentos da fração areia e um coeficiente de finos muito 

baixo, sugerindo baixa capacidade de retenção dessas partículas no material. 

Assim como nos demais perfis, a análise micromorfológica refletiu os dados 

verificados na granulometria e morfoscopia, além de mostrar nítidas estratificações não 

visualizadas macroscopicamente nos depósitos in loco (Figura 38).  Do conjunto de lâminas 

micromorfológicas essas exibiram um padrão diferenciado, sobretudo pelo aspecto 

considerado de esqueleto (cerca de 67%) e a baixa ocorrência de poros (cerca de 5% na 

amostra RBN-C-290 e 10% na amostra RBN-C-366). A distribuição relativa dos constituintes 

comporta-se majoritariamente como porfírica fechada a mônica, com trechos muitos pontuais 

de quitônica/gefurica na lâmina RBN-C-366, de idade 3.400 ± 500, cujas estratificações são 

aparentemente sutis quando comparadas com as encontradas na amostra RBN-C-290, de 

idade 7.000 ± 1.150. Na composição do esqueleto não foram observadas litorrelíquias. 

O plasma (cerca de 28% a 23% respectivamente) mostrou-se bastante impregnado por 

óxido de ferro e preponderantemente com orientação indiferenciada, ocorrendo, muito 

restritamente, orientação manchada/pontilhada. Disperso no plasma, nódulos herdados e em 

processo de formação também foram verificados. 
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Figura 38: Imagens micrográficas dos depósitos RBN-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos poros, sua baixa ocorrência é notável, com um discreto aumento na 

unidade deposicional superior, os quais são pertencentes à classe dos cavitários, por vezes 

 

Legenda: RBN-C-290: A e B) Visão geral e microestratificações; C)1- Nódulo herdado; 2 - 

Hipocutã de impregnação de grão; RBN-C-366: D) Visão geral com microestratificação; E) 

Visão geral; F) 3- Formação de nódulos. 

 



163 

 

com estrutura incipiente de desmonte e com algum preenchimento de material plásmico solto 

descontínuo. O plasma não exibiu nenhuma organização pédica, ou seja, é um material 

apédico; isoladamente, alguns microagregrados com fraca pedalidade e não acomodados 

encontram-se em processo de formação. 

Com base na sistematização dos dados pode-se apontar: 

Tratam-se de três unidades deposicionais com nítidas descontinuidades: a base, 

cascalheira clasto suportada, de gênese ligada a um leque aluvial de alta energia e 

incorporação maciça dos depósitos de tálus; as demais representam fluxos difusos, 

possivelmente em resposta à dinâmica do canal e aos processos ligados ao escoamento 

superficial com retrabalhamento do material de encosta. O mosqueamento observado na 

unidade intermediária indica a flutuação do lençol freático.  

A matriz porfírica fechada aponta para o caráter difuso do fluxo com elevada 

concentração de sedimento submetida à presença de água, testemunhada pelas 

microestratificações nítidas. Embora incipientes, os restritos poros cavitários com aspecto de 

desmonte evidenciam a circulação da água no ambiente pós deposicional. 

A natureza apédica e a orientação indiferenciada, por vezes manchada pontilhada, 

mostra que a organização interna de tais depósitos exibem ainda as características dos 

processos deposicionais. São portanto materiais imaturos do ponto de vista pedogeoquímico. 

 

5.3 Cronologia dos depósitos e correlação cronoestratigráfica com os eventos conhecidos 

para o planalto da Borborema e adjacência 

 

A abordagem morfoestratigráfica associada à técnica de datação por Luminescência 

Opticamente Estimulada permitiu realizar uma interpretação, de natureza qualitativa e 

probabilística, da dinâmica ambiental dos depósitos de encosta da área em apreço. 

As setes seções estratigráficas apresentaram similaridades litológicas e perfis cuja 

disposição vertical remete a uma considerável produção de manto de intemperismo que, sob 

determinadas condições desestabilizadoras do equilíbrio pedoclimático, foram remobilizados 

e retrabalhados pelos processos de encosta. Os registros estratigráficos mostram que pelo 

menos desde os últimos 75.000 anos, eventos de coluvionamento encontram-se presentes no 

setor subúmido, N-NE, da Chapada do Araripe. Tais depósitos marcam períodos de intensa 

atividade morfogenética regulada pela ação dos sistemas climáticos temporalmente 

circunscritos ao Pleistoceno Superior e Holoceno, atuantes sobre o núcleo semiárido do 

Nordeste brasileiro.  
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A abrangência temporal das unidades morfoestratigráficas sinalizam para uma 

deposição de caráter pontual em torno de 72000 e 53.850/52000 AP, estando estas 

cronologias presentes na base de um mesmo perfil, indicando a ocorrência de eventos únicos 

com variação da energia deposicional sem solução de continuidade no caso do segundo 

conjunto de idades. Ademais, constata-se uma concentração de idades ao longo do período de 

40000 à 13000 AP, coincidindo com o final do último interestadial, bem como todo o Ultimo 

Máximo Glacial - UMG. Este período é caracterizado por amplas alterações nas paisagem 

tropicais brasileiras, incluindo o semiárido nordestino, como já observados por Behling et al 

(2000), Correa (2001), Correa et al (2005), Galvão (2012), Barreto (2010), Barreto (1996), 

Silva (2007; 2013), Mutzenberg (2007; 2010) e Lira (2014).  

Barreto (2010), ao estudar as estalagmites na Chapada Diamantina, constatou que no 

período de 80000-69000 e de 57000-47000 AP as condições climáticas eram mais secas. Por 

vez, essas condições podem ter alterado o comportamento das encostas, gerando pulsos de 

sedimentação na chapada do Araripe. A autora ainda reassalta que entre 40000 a 20000 AP 

preponderaram as condições secas. Essas considerações dialogam com as de Silva (2013) 

quando enfatiza que o UMG na região NE foi mais seco e frio, com temperaturas rebaixadas 

em torno de 6º (Bezerra et al,  2008), e que a ocorrência de ampla sedimentação de encosta no 

interior do NE poderia ser explicada pela entrada de ar polar sobre as baixas latitudes 

tropicais, causando instabilidade no sistema atmosférico cuja consequência seria a formação 

de intensas chuvas frontais. Por sua vez, esses depósitos estariam associados a momentos de 

intensa torrencialidade climática no UMG reconhecidos por Correa (2001), Mutzenberg 

(2007), (Pessenda et al, 2010) e Behling et al (2000). 

Apenas dois perfis, situados no compartimento de encosta, apresentaram registros do 

Holoceno Superior. Trata-se de um fluxo de lama, unidade superficial do perfil CSR-B, e um 

fluxo de detritos de alta energia, com morfologia indicativa de um setor proximal de leque 

coluvial. Nos demais perfis, as deposições finais não ultrapassam o ápice do UMG. Tal 

aspecto remete a dois cenários interpretativos: 1 - o material de recobrimento mais recente 

fora removido do sistema de encosta ao longo do Holoceno, e depositado nas áreas contiguas 

às drenagens, constituindo as planícies hodiernas; 2 - a paisagem esteve submetida a um longo 

tempo de não deposição, sem que o clima tivesse conseguido obliterar as características 

deposicionais herdadas pelos materiais e, consequentemente, alterá-las formando coberturas 

pedológicas com substituição total das argilas do grupo 2:1. 
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Dentre os seis perfis localizados nas encostas apenas um não documenta a ocorrência 

de fluxos de detritos, o perfil CSR-B (Figura 39). Todavia a sua unidade basal, datada de 

30.700 AP, é temporalmente correlativa aos depósitos de fluxos de lama que recobrem as 

cascalheiras encontradas nos demais perfis, permitindo inferir a idade limite superior de sua 

deposição, 30000 AP. Quanto ao seu limite inferior pode-se aventar, com base nas unidades 

basais dos perfis CSR-B, CE-C e CSA-B, que corresponda aproximadamente à isócrona de 

40.000 AP. Observa-se, dessa forma, que no transcurso desse período ocorreu uma intensa 

remoção dos depósitos de tálus situados na base da escarpa à montante, que por seu turno 

passaram a ocupar espaços de acomodação de geometria côncava à jusante, preenchendo-os 

completamente. 

 Possivelmente, esse período marca um momento de retração da cobertura vegetal sob 

influência de um clima mais frio e seco, no qual a ação pulsátil das precipitações torrenciais 

fora eficiente na remobilização das frações rudáceas de tamanhos variados, como blocos, e 

sua posterior redistribuição ao longo das encostas. Esses pulsos climáticos ocorreram sobre 

uma superfície cuja cobertura vegetal não foi capaz de inibir o deslocamento das frações 

grossas constituintes dos depósitos de tálus.  
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Figura 39: Correlação cronoestratigráfica das seções verticais 
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Esse cenário, talvez, tenha acompanhado um discreto melhoramento climático ao 

longo do Último Interestadial, com ligeiro aumento de temperatura (BRADLEY e JONES, 

1995) e participação de eventos pluviométricos de alta magnitude e baixa frequência. 

Em alguns perfis, as cascalheiras apresentam-se com matriz apenas de natureza 

intersticial, sugerindo que até a ocorrência de uma nova fase deposicional, por volta de 30.000 

AP, dependendo do perfil, estiveram submetidas à égide dos processos superficiais de erosão 

laminar com evacuação dos finos. Provavelmente as condições mais secas não favoreceram o 

restabelecimento da cobertura vegetal. Tais características deposicionais revelam que esse 

intervalo de tempo deixou marcas bem definidas na paisagem, nas quais estão refletidas a 

instabilidade ambiental das encostas em um momento aparentemente mais seco e frio de 

amplitude regional, que foi capaz de romper o equilíbrio pedo-geomórfico do sistema encosta. 

A sedimentação de encosta na área de estudo não ultrapassa o Holoceno Inferior, 

entretanto são necessárias mais datações/dados para confirmar de fato de tal assertiva. De 

todo o modo, verifica-se que assim como atestado nos demais trabalhos produzidos ao longo 

da província Borborema, esse período foi marcado por instabilidade ambiental bem assinalada 

nas encostas, possivelmente em decorrência de um rearranjo do sistema à rápida melhoria 

climática ocorrida no final e transição Pleistoceno/Holoceno, com altos níveis de precipitação 

e estabelecimento de uma cobertura vegetal mais densa (TINTELNOT, 1996 apud 

MUTZENBERG, 2010). No âmbito dessa fase de transição, duas unidades deposicionais 

documentam as bruscas mudanças ambientais ocorridas na área: um fluxo de detritos com 

características de alta energia, CSM-C-080; e os fluxos de lama que encerram o conjunto 

deposicional do perfil CSR-B, assim como a unidade superior do perfil CEPS-C. De acordo 

com Behling et al (2000), tal padrão pode ser explicado pelo deslocamento anual da ZCIT, 

sistema perturbado atuante na área, e pela forte influencia das frentes frias provenientes da 

Antártida e mudanças das células de alta pressão sobre o Atlântico Sul. 

A abrangência temporal dessas unidades dialogam com os dados fornecidos por 

Barreto (1996), De Oliveira, Barreto e Suguio (1999), Lira (2014), Gouveia et al (2005) e 

Pessenda et al (2010) para o limiar do Holoceno Superior. Nesse contexto destacam-se os 

trabalhos de Gouveia et al (2005) e Pessenda et al (2010) que apontam para uma redução, 

também brusca, da umidade ao entrar no Holoceno, possivelmente entre 10000-9000 AP, 

observada pelo aumento da expansão do cerrado. Essas oscilações rápidas da umidade que 

afetaram a região resultaram nas duas últimas unidades deposicionais documentadas sob o 

comando dos processos ligados à dinâmica de encosta. O fluxo de detritos de alta energia, 

contendo blocos de tamanhos variados, reflete uma ampliação das formações vegetais abertas 
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e a exposição dos depósitos de tálus a movimentos de massa de elevado poder de 

remobilização das coberturas rudáceas sob condições de forte torrencialidade. Contudo, a 

redução geral da umidade não significou necessariamente uma transição para o modo 

climático de semiaridez acentuada e secas constantes característico de ambiente semiárido 

nordestino, visto que em outras áreas do NE a transição do Holoceno/Pleistoceno, ocorrendo 

no intervalo de 15.000 a 8.000 AP, foi marcada por uma fase de reumidificação geral.  

Idades do Holoceno Médio e Superior foram encontradas no perfil estudado às 

margens de um canal, no qual observou-se uma cascalheira basal de espessura considerável. 

As duas unidades sobrejacentes à cascalheira foram datadas respectivamente de 7000 e 3400 

AP. Estes depósitos suscitam que a partir de 7000 AP a drenagem ganhou força para entalhar 

os fundos de vales, entrincheirando as cascalheiras basais e redefinindo o nível de base local. 

Tal deposição de 7000, testemunha também o aumento na capacidade de deflúvio e 

remobilização de sedimentos, provavelmente ligada ao período conhecido por Hipsotérmico 

ocorrido entre 7600 a 4500 AP e tratado como o mais quente e úmido do atual interglacial 

para o Nordeste do Brasil. O segundo momento de deposição nas margens desse canal 

aconteceu há 3.400 anos, coincidindo com o período de retorno da subumidade atual proposto 

por Gouveia et al (2005) e Pessenda et al (2010). 

O padrão climático sub-úmido contemporâneo reflete-se nos processos geomórficos 

vigentes na paisagem, dentre os quais predominam o ravinamento, voçorocamento e 

escoamento superficial não canalizado. Comparando-se com o padrão da sedimentação 

encontrado nas demais áreas da Província Borborema, pode-se aventar que no setor subúmido 

N/NE da Chapada do Araripe, a remobilização extensivas dos depósitos de tálus e da 

cobertura pedológica por movimentos de massa de alta energia não ocorrem, pelo menos 

desde os último 8000 AP, ou, se ocorreram, seus depósitos resultantes não estão mais 

acomodados nos ambientes de encosta, havendo sido expulsos desse sistema e redistribuídos 

longitudinalmente nos fundos de vales e canais, formando as planícies. Não obstante, a 

testagem dessa hipótese não foge ao escopo deste trabalho. 

Ao que parece, as mudanças ocorridas nas paisagens geomorfológicas alvos deste 

estudo no decorrer das oscilações climáticas do Holoceno Médio, seja pelo enfraquecimento 

do ENOS ou sua retomada no Holoceno Superior com episódios de alta frequência e 

intensidade (PIMENTEL, 2013), não foram suficientes para causar remobilização maciça e 

em profundidade da cobertura superficial, nem o sucessivo retrabalhamento dos colúvios que 

revestem as encostas. 
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O padrão de sedimentação constatado pela distribuição vertical dos perfis, é, 

atualmente, o principal fator condicionante da produção de sedimento da área. O 

preenchimento dos setores côncavos das encostas ao longo do Pleistoceno Superior/inicio do 

Holoceno por meio das perturbações climáticas incididas no equilíbrio geomórfico das 

superfícies, resultou em superfícies deposicionais cuja morfologia atual é de encosta com 

certa convexidade e colinas alongadas, caracterizando feições típicas de inversão de relevo. 

Nesse caso, controladas por pulsos climáticos de alta magnitude e baixa recorrência, sem 

necessariamente existir uma continuidade prolongada dos processos formativos como já 

alertara Thomas (1994). 

 

5.3.1 Reconstrução da dinâmica ambiental do setor subúmido do planalto sedimentar do 

Araripe no Quaternário Superior  

 

De imediato, as unidades deposicionais marcadas por intervalos temporais 

significativos, sugerem a natureza episódica da sedimentação, com pulsos bem demarcados na 

paisagem. Tal fato remete, possivelmente, ao controle dos eventos climáticos na produção de 

sedimentos e, consequentemente, na remobilização intensa pelos movimentos de massa de 

maior energia. Desse modo, os registros estratigráficos estocados na superfície podem, 

conforme Mutzenberg (2007), ajudar muito mais no reconhecimento das rupturas do que da 

continuidade dos processos denudacionais de uma determinada paisagem. Assim sendo, é 

imprescindível reconhecer as restrições interpretativas afim de evitar conclusões generalistas, 

ressaltando-se ainda que no caso da sedimentação de encosta a ausência de evidência não 

conduz obrigatoriamente a uma evidência de ausência do processo deposicional. Partindo 

desse principio, cinco cenários possíveis são apresentados: 

1- Entre 75000 a 40000 AP 

Em decorrência da deposição pontual de fluxos de lama, pode-se apontar que que a 

paisagem passou por perturbações alternando momentos úmidos e secos como aventado por 

Barreto (2010). Picos de precipitação afetaram a resiliência dos setores de encostas sem, 

contudo, remover e/ou impulsionar uma grande deposição de tálus ao longo da base da 

escarpa. A temporalidade registrada coincide com o período mais seco proposto por Barreto 

(2010). Assim teríamos intervalos mais úmidos com formação de manto de intemperismo 

moderamente espesso, refletindo o caráter genético do material pré-intemperizado e, 

consequentemente, de mais fácil alteração. Nos momentos em que essa paisagem foi 
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submetida a eventos de alta magnitude e torrencialidade, comuns a intervalos climáticos mais 

secos, rompeu-se seu estado de resiliência com remoção, em profundidade, do manto de 

intemperismo, preenchendo as superfícies côncavas das encostas à jusante das áreas fontes. 

As análises micromorfológicas mostraram que durante o processo deposicional havia um 

volume de água considerável e contínuo. Além disso, os nódulos de ferro presentes mostraram 

que o material parental dos colúvios fora formado em ambientes com certa umidade e 

temperatura relativamente mais elevada que aquela do momento de sua deposição. 

2- Entre 40000 a 30000 AP 

Coincide com o período de relativa melhoria climática dentro do estadial. Nesse 

intervalo,  Behling et al (2000) observou dois picos de sedimentação terrígena ao longo do 

talude continental à leste de Fortaleza, o qual foi atribuído a momentos curtos de elevado 

volume pluviométrico. Essa afirmativa dialoga com a de Barreto (2010) quando esta aponta 

para uma predominância de condições mais secas no intervalo de 40000 a 20000 AP. 

Coincidentemente, as cascalheiras encontradas na área de estudo estão compreendidas entre 

40000-30000 AP, informação está aferida pelos fluxos de lama sotopostos e sobrepostos às 

mesmas. Assim pode-se aventar que a paisagem apresentava uma cobertura vegetal com 

padrão mais aberto e, talvez, mais contida ao limite da escarpa. Desta forma, as chuvas 

torrenciais inferidas para demais setores do NE para este intervalo de tempo também foram 

sentidas na área, rompendo o estado de resiliência das encostas. Esse período marca uma fase 

de morfogênese intensa com consequência direta no recuo da cimeira estrutural da Chapada e 

suas encostas. 

A torrencialidade das chuvas foi capaz de redistribuir os depósitos de tálus ao longo 

de superfícies com espaços de acomodação côncavos, formando rampas por processos do tipo 

fluxo de detrito de baixa viscosidade. A ocorrência de algumas cascalheiras com matriz 

apenas de aspecto intersticial sugere que o ambiente passou por um período de 

retrabalhamento pós-deposicional, com ação da erosão laminar, evacuando e redistribuindo as 

frações finas. Desta forma, a ação da erosão laminar testemunha um período em que a 

cobertura vegetal manteve-se mais aberta, deixando a superfície livre à operação dos fluxos 

em lençol.  

3 - Entre 30000 a 14000 AP 

Esse período foi marcado por chuvas torrenciais de alta magnitude, baixa recorrência 

em resposta às condições mais secas e frias experimentadas para o NE como um todo, como 
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já apontam os trabalhos de Silva (2013), Barreto (1996), Cabral (2014), Mutzenberg (2007, 

2010), Galvão (2012) e Behling et al (2000). A permanência de uma cobertura vegetal mais 

aberta sobre uma superfície liberada das fácies rudáceas, que haviam sido removidas por 

eventos anteriores, favoreceu a remoção massiva do manto de alteração que ainda recobria a 

paisagem. Esses episódios deposicionais ocorreram separadamente ao longo das seguintes 

isócronas: 30000, 28000, 22000, 18000 e 14000 AP.  

Todos esses registros, quando contextualizados para a escala local, mostraram que 

embora a paisagem estivesse experimentando as instabilidades ambientais recorrentes no NE 

ao longo desse intervalo, condicionadas por um clima mais frio e seco, a área estudada 

manteve ainda assim uma relativa umidade, suficiente para a remobilização do ferro e 

formação de nódulos, assim como existiu uma continuidade da água no sistema demonstrada 

por meio das estruturas deposicionais vistas em lâmina, sugerindo que a área não vivenciou 

uma semiaridez tão severa. No entanto, a umidade não fora suficiente para reorganizar as 

propriedades internas dos materiais após sua acomodação sobre as encostas.  

4 - Entre 14000 a 8500 AP 

De acordo com os trabalhos de Silva (2013), Mutzenberg (2007, 2010), Barreto 

(1996), De oliveira et al (1999) e Behling et al (2000), nesse período o NE foi marcado por 

uma mudança climática em direção a condições mais úmidas e quentes, com precipitações de 

alta magnitude. Possivelmente esses eventos atingiram as encostas antes de sua estabilização 

pela cobertura vegetal, ocasionando movimentos de massa do tipo fluxos de lama e de detrito, 

de alta energia, como constatado no perfil CSM-C. Esse perfil apresenta-se como a parte 

proximal de um leque formado pela remobilização tanto de depósitos de tálus quanto da 

cobertura pedológica in situ. Esse foi um momento de grande instabilidade, visto que os 

últimos fluxos de detritos anteriormente registrados na paisagem estão contidos no intervalo 

de 40000 a 30000 AP. É possível aventar, também, que nesse contexto de reumidificação 

intensa,  além da deposição de fluxos de detritos não canalizados, ocorrera ainda a formação 

de leques aluviais constituindo, atualmente, as cascalheiras basais, de espessura considerável, 

comum às sequencias basais das principais drenagens que dissecam a área, como mostrado no 

perfil RBN-C. Aparentemente, esse período encerra o processo de sedimentação de encosta 

por movimentos de massa de grande energia, restando à paisagem um momento de 

restabelecimento do equilíbrio pedo-geomórfico. 
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5 - De 8500 à fase contemporânea 

Ao longo dos últimos 8500 anos, trabalhos como o de Correa (2001) e Tavares (2015) 

constatam a continuidade da reumidificação até aproximadamente os 6000 anos com 

remobilização maciça do regolito no Maciço da Serra da Baixa Verde, PE. O ápice dessa 

umidificação coincide com o período mais quente e úmido do atual interglacial, conhecido 

como Ótimo climático. 

Provavelmente, na área de estudo não houve uma remobilização maciça da cobertura 

superficial por movimentos de massa de alta energia, o que sugere uma possível estabilização 

das encostas pela cobertura vegetal, sobretudo nas áreas mais elevadas, favorecendo ao 

sistema pedo-gemórfico uma condição de equilíbrio. Na paisagem é visível a existência de 

uma cobertura pedológica, testemunhando uma manutenção desse cenário até os dias atuais. 

Interessante é a constatação de que as únicas amostras inseridas no Holoceno Médio (7000) e 

Superior (3200) pertencem à margem de um canal que entrincheira uma cascalheira basal. Tal 

fato aponta para um aumento de deflúvio e energia na entrada do ótimo climático, bem como 

a continuidade de entalhe no Holoceno Superior, logo atestando o incremento da umidade 

neste período. Nesse momento enquanto cessara a sedimentação de encosta por movimentos 

gravitacionais de alta energia, as drenagens passaram a entalhar, alterando o nível de base 

local. 

 Desse modo, as perturbações estão sendo controladas pela mudança do nível de base e 

a subsequente adaptação da rede de drenagem, por meio da qual os sedimentos de encosta 

foram redistribuídos longitudinalmente para os fundos de vales e canais. Essa mudança 

decorre, essencialmente, do considerável volume de sedimentos que entulhou as antigas 

superfícies côncavas e que, hoje, condiciona o trabalho da drenagem a uma nova condição de 

equilíbrio. Essas superfícies estruturadas em sedimentos coluviais passam a ocupar encostas 

com certa convexidade e/ou colinas alongadas e individualizadas, documentando uma 

situação de inversão de relevo por pulsos climáticos e mudança do nível de base. 

Embora o padrão climático atual, subúmido sob influência direta da orografia e 

ressurgência de fontes naturais,  intercepte uma superfície com sedimentos passiveis de 

remobilização, não se verifica uma evacuação, em profundidade e maciça, das coberturas 

superficiais espessas, mesmo sob perturbações do ENOS de alta frequência instaladas no NE 

nos últimos 5000.Tal aspecto revela a incapacidade do atual sistema climático no rompimento 

do estado de resiliência da paisagem. 
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Nos dias hodiernos, a paisagem exibe feições nítidas de retrabalhamento pelos 

processos superficiais como erosão e escoamento. Na escarpa e encosta superior são 

encontradas cicatrizes recentes de quedas de blocos, os quais revestem as superfícies a partir 

da cota de 600m, assim como deslizamentos. Na média e baixa encosta, favorecidas pelo uso 

inadequado do solo, ocorrem áreas em estágio avançado de ataque por processos erosivos 

lineares, dos quais se destacam o adensamento de redes de voçorocas.  
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem de Thomas (1998) para os depósitos em áreas do mundo tropical úmido 

não glaciado também pode ser aplicada ao regime subúmido com influência orográfica como 

no caso da área de estudo, servindo de base para a compreensão da organização da paisagem 

geomorfológica ao longo do Quaternário tardio, uma vez que nessa também são encontrados 

espessos depósitos alóctones estruturando a superfície.  

O trabalho permitiu identificar a importância local e regional das coberturas 

remobilizadas, incoesas, do Pleistoceno final sobre a estruturação superficial da paisagem do 

entorno do Planalto sedimentar do Araripe. Nesse sentido, ressalta-se que no mapa geológico 

adotado pela CPRM os depósitos alvo deste trabalho de tese ainda eram tratados como 

coberturas do Cretáceo, em especial da Formação Rio Batateira e, possivelmente como 

mantos de intemperismo in situ das referidas unidades. 

Registros de deposição estão estocados na paisagem pelos menos desde os últimos 

75.000 anos. Contudo, dois intervalos marcam situações de maior atividade morfogenética 

nas encostas: 1- De 40.000 a 30.000 anos AP, período em que ocorreu uma ampla formação 

de depósitos por fluxos de detritos de baixa viscosidade e não canalizados, frutos da 

remobilização maciça dos depósitos de tálus em resposta a possíveis eventos pluviométricos 

de alta energia e baixa recorrência sobre uma superfície exposta; 2 - De 30000 a 18000 AP, 

sucessivos fluxos de lama generalizados pela paisagem recobriram a superfície dos fluxos de 

detritos anteriores. Estes sinalizam a continuidade dos processos morfogenéticos na 

esculturação das encostas e no recuo da cimeira estrutural do planalto sedimentar, submetidas 

aos eventos de chuvas torrenciais comuns ao Nordeste continental, resultantes da instabilidade 

climática associada ao UMG com clima mais frio e seco.  

De acordo com a micromorfologia, tais fluxos de lama foram formados a partir de uma 

cobertura com certa maturidade pedogenética e espessura, refletindo que a área foi sempre 

condicionada por períodos alternados de estabilidade com relativa duração,  rompida por 

oscilações dos inputs climáticos. A mobilidade do ferro com formação de nódulos antes e 

após a deposição denuncia, também, que embora seja atribuído para o Nordeste um período 

de nítida semiaridez e/ou semiaridez severa, a Chapada do Araripe, pelo menos no seu setor 

N/NE, não experimentou condições extremas. A mineralogia da argila mostrou ainda a 

ineficiência do clima na alteração total dos minerais para condições de monossialitização e 

alitização, tendo em vista a temporalidade assumida pelos depósitos.  



176 

 

Provavelmente, o período de maior semelhança climática com as aferidas ao longo do 

Pleistoceno Superior para o Nordeste foi o que envolveu a remobilização maciça dos fluxos 

de detritos, com formação de incipientes paleopavimentos. Todavia, sobre tal assertiva ainda é 

necessário a compilação de mais dados e investigações.   

Outro momento de forte instabilidade está bem marcado pelo fluxo de detrito no 

Holoceno Inferior e, possivelmente, nas cascalheiras basais às margens dos principais canais 

que drenam a área. Depois de aproximadamente 20.000 anos a paisagem volta a experimentar 

sedimentação do tipo fluxo de detrito com incorporação do tálus. Esse episódio registra inputs 

de alta energia condicionado pelo retorno abrupto da umidade no Nordeste continental, dado 

ao enfraquecimento do ENOS (PIMENTEL, 2013) e avanço da ZCIT, um dos principais 

sistemas que atualmente define o padrão de chuvas na região. 

A partir do final do Holoceno Inferior em direção ao presente a drenagem passa a 

entrincheirar verticalmente, redefinindo seu nível de base, em resposta, sobretudo, ao 

preenchimento dos setores côncavos das encostas pelo processo de coluvionamento. 

Consequentemente, a readaptação da paisagem ao nível de base estabelecido pelos canais 

conduz a um retrabalhamento longitudinal dos sedimentos ao longo dos fundos de canais e 

vales, formando as planícies. Esse aspecto demonstra que a paisagem atual está sendo 

definida muito mais pela mudança do nível de base associada às superfícies coluvionares 

extensas do que pelos movimentos de massa de alta energia, resultantes de inputs climáticos 

desestabilizadores.  

Também pode-se apontar que as encostas passam por um momento de equilíbrio pedo-

geomorfológico e que a mudança do nível de base não é suficiente para desestabilizá-las 

como nos inputs climáticos experimentados ao longo do UMG, e que as condições climáticas 

contemporâneas não permitem a remoção maciça dos mantos, mas apenas sua dissecação e 

redistribuição longitudinal. Esse cenário remete à hipótese defendida por Bezerra et al (2008) 

sobre o Grabén Cariatá, de que o clima hodierno não demonstra capacidade de remobilização 

e formação de extensos depósitos de fluxos de lama. 

Como resposta à mudança do nível de base, evidências nítidas de inversão de relevo 

são encontradas na paisagem. Tais evidências estão bem demarcada nas encostas com relativa 

convexidade e colinas individualizadas estruturadas em depósitos coluviais que anteriormente 

preenchiam superfícies côncavas. A inversão de relevo é um testemunho da reorganização do 

sistema encosta-canal a um novo comportamento da drenagem.  
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Para finalizar é fundamental destacar que os dados encontrados além de fornecerem 

algumas respostas importantes sobre a evolução geomorfológica da área, também trouxeram 

novas questões cujos limites das técnicas e objetivos da tese não permitiram responder, 

gerando, consequentemente, a necessidade de trabalhos futuros.  
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