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RESUMO 

INTEGRAÇÃO ENTRE DINÂMICAS GEOMORFOLÓGICAS 
MULTITEMPORAIS NO PLANALTO DA BORBOREMA, SEMIÁRIDO DO NE 
DO BRASIL 

 

A acoplagem e interpretação entre diferentes escalas temporais de dinâmicas 

morfogenéticas tem despertado o interesse quanto ao entendimento da 

complexa interação de processos de escalas curtas para as escalas superiores, 

bem como qual nível de interferência das escalas de longo prazo nas alterações 

de curto prazo. Desta forma, compreender como os processos morfoclimáticos 

atuam sobre o modelado, requer a distribuição dos eventos formativos dentro de 

certos intervalos de tempo, não apenas ajustando a dinâmica ambiental a um 

modelo de análise, mas sim evidenciando como os fenômenos e suas 

intensidades são individualizados em diferentes segmentos cronológicos. A área 

de estudo compreende a Bacia do Riacho Bruscas PE-PB, com 409 Km². O 

objetivo do presente trabalho reside na criação de um modelo qualitativo de 

integração temporal, específica para um setor do semiárido brasileiro, das 

respostas dos padrões morfológicos dos modelados de acumulação, às 

pulsações do regime climático, e no caso escalas temporais curtas de sua 

sobreposição às formas de uso da terra. A metodologia compreende 

levantamento de campo, análises sedimentológicas e estratigráficas, aplicação 

da técnica de datação absoluta: Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). 

Os resultados apresentam que a estrutura superficial da paisagem área de 

estudo é o resultado de 07 fases climáticas que atuaram principalmente ao longo 

do Holoceno. As 05 primeiras fases apresentam comportamento inerente às 

variações climáticas e as duas últimas já passam a ter influência humana. 

Palavras-chave: integração de escalas, escala de tempo, Cronogeomorfologia, 

Ambiente Semiárido. 
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ABSTRACT 

 

INTEGRATION OF MULTI-TEMPORAL GEOMORPHOLOGICAL DYNAMICS 
IN THE BORBOREMA HIGHLANDS, SEMI-ARID NORTHEASTERN BRAZIL 

 

The coupling and interpretation of different temporal scales of morphogenetic 

dynamics has risen the interest regarding the understanding of the complex 

interaction between short term processes and those of higher scales, as well the 

levels of interference of long term in short term alterations. This being so, 

understanding how morphoclimatic processes act upon the shaping of landforms, 

requires the distribution of formative events within certain time intervals, not 

simply adjusting the environmental dynamics to an analysis model, but also 

revealing how the phenomena and their intensity are individualized within various 

chronological intervals. The study are comprises the Bruscas creek watershed 

(States of Pernambuco and Paraíba), with 409 Km2. The aim of this work resides 

on the creation of a qualitative model of temporal integration, specifically 

designed for a sector of Brazil’s semi-arid region, of the morphological patterns 

responses of aggradational landforms, to the pulsation of the climatic regime and, 

in the instance of short term time scales their overlapping to land use forms. The 

applied methodology comprises field surveying, sedimentological and 

stratigraphical analysis and absolute dating technique (Optically Stimulated 

Luminescence). The results showed that the superficial structure of the 

landscape in the study area results from seven distinct climatic phases occurring 

mostly throughout the Holocene. The first five phases display a behavior pattern 

in accordance with natural climatic shifts, whereas the last two result from the 

interplay of climate and human induced changes.  

Keywords: scale coupling, temporal scale, chrono-gemorphology, semi-arid 

environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde de o surgimento da ciência geomorfológica, muito tem sido 

proposto e discutido a respeito do conceito de tempo, que forma um dos pilares 

dessa ciência (DAVIS 1899; CAILLEUX e TRICART 1965; SCHUMM 1965; 

THORNES e BRUNSDEN 1977; HARVEY 1992; KOHLER 2001; CORRÊA 

2006; BRACKEN e THOMAS 2004; WAINWRIGHT 2008; PHILLIPS 2012). Não 

obstante, poucos têm sido os esforços para compreensão do tempo nas suas 

diversas escalas de atuação, de forma integrada, na edificação da estrutura 

superficial da paisagem, com base em observações empíricas bem controladas. 

A abordagem de tempo adotada por Davis (1899), na explanação do 

ciclo geográfico, aduz que o relevo resulta da interação de três categorias 

fundamentais: processo, estrutura e tempo, dessa forma evidenciando a escala 

de tempo como uma variável fundamental. Entretanto, a abordagem adotada 

pelo autor atribui ao tempo um valor um tanto quanto estático, o qual só passa a 

ser balizador da dinâmica evolutiva em escalas de 106 - 107 anos. 

Dois fatos são fundamentais para entender as transformações no 

emprego de intervalos de tempo para estudos na geomorfológica. O primeiro 

está relacionado ao desenvolvimento da Geologia do Quaternário, termo 

proposto por J. Desnoyers em 1829, oficializado por H. Reboull 1833 e 

referendado com a proposição da Teoria Glacial em 1840 por Agassiz. O 

segundo, diz respeito ao estudo da paisagem, especialmente na metodologia de 

estudo utilizada pela escola soviética. Essas duas linhas de desdobramentos 

científicos passam a requerer uma noção de intervalo de tempo cada vez menor, 

chegando à mensuração dos eventos morfodinâmicos em intervalos de horas.   

À medida que o conceito vai sendo ajustado à evolução do conhecimento 

geomorfológico, por meio de estudos geocronológicos, paleoclimatológicos e 

glaciológicos, empiricamente embasados, o conceito de tempo passou a adquirir 

uma perspectiva mais complexa, e voltada à elucidação de problemas 

geomorfológicos em escalas espaciais diferenciadas. Notadamente, no 

entendimento dos eventos formadores da estrutura superficial das paisagens 

quaternárias. 
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Ao passo que desdobramentos teóricos e metodológicos vão 

acontecendo na Geomorfologia, passa-se a perceber que a complexidade 

envolvendo o conceito de tempo requer que o seu entendimento esteja atrelado 

à escala de análise, tanto no aspecto espacial quanto temporal (CAILLEUX e 

TRICART 1965; THORNES e BRUNSDEN 1977; THOMAS 2004). Por seu turno, 

é impreterível considerar que cada região morfogenética apresenta 

características evolutivas distintas e, portanto, necessita de uma compreensão 

dos intervalos de tempo específica para o contexto analisado.  

Nesta perspectiva, na escala da bacia hidrográfica ou da paisagem, por 

exemplo, coexistem diferentes unidades geomorfológicas, as quais evoluem em 

diferentes escalas de tempo (SCHUMM e LICHTY 1965). Esta condição adiciona 

complexidade no discernimento das escalas de espaço e tempo, dentro de uma 

perspectiva dinâmica entre processo e forma, na evolução do modelado. Ou 

seja, se há processos atuando em intervalos de tempo distintos, por sua vez, os 

depósitos e morfologias associadas irão apresentar resoluções diferenciadas 

dos seus processos formativos. 

Neste panorama, passa a ser imperativo a busca por formas de 

reconstrução dos processos geomorfológicos estruturadores da paisagem, 

criando intervalos mais pertinentes aos anseios da Geomorfologia 

contemporânea. Para tanto, é preciso identificar as unidades do relevo que 

guardam as informações paleo-ambientais, assim como, entender o controle dos 

gatilhos desencadeadores de processos esculturadores. Por fim, de posse 

dessas informações, criar entendimentos, através de modelos interpretativos, da 

forma como os dados se aninham em diferentes escalas de espaço e tempo. 

No caso das paisagens tropicais continentais não glaciadas, a 

reconstrução da dinâmica geomorfológica se beneficia diretamente do estudo 

dos depósitos de encosta, os colúvios. Diferentemente da sedimentação aluvial, 

a sedimentação de encosta reflete a ocorrência de processos geomorfológicos 

na paisagem em escala discreta, não agregada, podendo ser interpretada como 

a resposta local às mudanças climáticas e hidrológicas na zona tropical ao longo 

do Pleistoceno/Holoceno (ERIKSSON et al., 2000). 

Depósitos de encosta com padrões semelhantes ocorrem sobretudo em 

contexto local. Entretanto, à medida que se amplia a escala espacial da 
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investigação, as características dos depósitos tendem a mudar, podendo 

algumas ocorrerem de forma estocástica (THOMAS 1994). Para que essas 

semelhanças sejam correlacionadas de forma consistente, em um contexto 

regional, por exemplo, é preciso conhecer as características morfoestratigráficas 

e cronologias absolutas dos depósitos comparados. 

Para Selby (2000) a encosta é a unidade geomorfológica de maior 

expressão na paisagem, onde forma e processos evoluem no espaço e no 

tempo. As taxas de mudanças nas encostas são variadas e apresentam 

intervalos de 101 a 107 anos, sendo que, nem todas as informações podem ser 

recuperadas através dos depósitos estocados nesse compartimento (THOMAS 

1994; SELBY 2000). Dentre as informações que são possíveis de serem 

recuperadas estão aquelas vinculadas a processos desencadeados por eventos 

climáticos, os quais são controlados por gatilhos: variações na entrada, 

transmissão e saída de energia no sistema geomorfológico.   

Esses gatilhos apresentam ampla variação espaço-temporal e podem 

estar vinculados à deriva dos continentes, às mudanças nas correntes marinhas 

(especialmente no que concerne ao formato de circulação de Rossby), variações 

na temperatura da superfície do mar, desencadeando teleconexões e 

promovendo perturbações na circulação atmosférica global, regional e local. Por 

fim, tem-se a própria configuração geométrica do relevo modificando as 

condições morfoclimáticas e criando paisagens distintas.  

No que concerne o entendimento das escalas de tempo em ambiente 

semiárido, destaca-se a complexidade desta iniciativa em razão da natureza 

variável e pulsátil dos processos morfodinâmicos nesses sistemas de superfície. 

O regime de processos em áreas semiáridas apresenta distinções marcantes, se 

comparados a outros ambientes. Nesses as taxas de sedimentação podem 

permanecer inativas por longo tempo, sendo o ambiente dominado por eventos 

de baixa frequência e alta magnitude (BRACKEN e WAINWRIGHT 2008). 

Quanto ao semiárido do Nordeste do Brasil, esse apresenta uma grande 

variedade de ambientes fato que se reflete na complexidade da estrutura 

superficial da paisagem da região, a qual retrata a atuação de processos que 

ocorreram e ocorrem em diferentes intervalos de tempo formando unidades de 

paisagem distintas. Dentre as unidades morfológicas que guardam a evolutiva 
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deste ambiente, destacam-se aquelas estruturadas em depósitos sedimentares, 

os quais podem fornecer dados necessários para criação de modelos 

cronológicos e ambientais capazes de elucidar a dinâmica dos processos 

geomorfológicos. 

Assim, compreender como os processos morfodinâmicos atuam sobre o 

modelado requer a distribuição dos eventos formativos dentro de intervalos de 

tempo, não apenas ajustando a dinâmica ambiental a um modelo de análise, 

mas sim, evidenciando como os fenômenos e suas intensidades são 

individualizados em diferentes segmentos cronológicos. 

 

1.1. Pressupostos norteadores 

Diante da complexidade da aplicação e integração de escalas de tempo, 

o presente trabalho parte do pressuposto que: 

 Os intervalos de tempo (escalas temporais) se aninham em uma 

hierarquia com diferentes ordens de grandeza, existindo uma interação 

na transmissão de matéria e energia entre diferentes níveis escalares. 

Sendo o material de interação representado pelos sedimentos 

armazenados nos diferentes tipos de modelados agradacionais; 

 Partindo-se das escalas de longo prazo, têm-se os eventos de mudanças 

climáticas globais como sendo a origem desses intervalos, estando estas 

representadas pelos períodos glaciais e interglaciais; 

 As escalas temporais intermediárias estariam relacionadas às mudanças 

no regime climático regional, cuja abrangência geograficamente 

circunscrita, pode resultar em respostas geomorfológicas de maior ou 

menor intensidade, mas sempre de repercussão local; 

 As escalas menores estariam relacionadas aos eventos episódicos, que 

ocorrem de forma aleatória, sendo os eventos de alta magnitude e baixa 

recorrência os principais responsáveis pelo desencadeamento de 

processos capazes de alterar a estrutura superficial da paisagem, porém 

sem imprimir mudanças no nível das escalas intermediárias; 
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Diante do exposto, buscar-se-á no presente trabalho elucidar as 

dinâmicas morfoclimáticas – em um setor elevado da região semiárida brasileira 

– em diferentes escalas de tempo, subdividindo a análise em diferentes fases e 

integrando-as de forma a compreender como os processos evoluíram ao longo 

do tempo. 

Além dos dados cronológicos e morfoestratigráficos que serão gerados 

no presente trabalho, também serão utilizados, na estruturação do modelo de 

integração de diferentes escalas de tempo voltado para o semiárido brasileiro, 

os resultados disponíveis nos trabalhos de Corrêa (2001); Corrêa et.al. (2005), 

Mutzenberg (2007), Silva (2007), Santos (2007), Melo (2008), Bezerra, et. al. 

(2008), Mutzenberg (2010), Gurgel et al. (2013), Missura (2013), Silva (2013), 

Lira (2014), Tavares (2015) e Lima (2015). A escolha destes trabalhos está 

atrelada ao fato de que os mesmos utilizaram depósitos de encosta e suas 

análises foram realizadas no semiárido nordestino, sendo possível traçar uma 

correlação genética de ordem espacial e temporal entre os eventos 

geomorfológicos estudados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

O objetivo do presente trabalho reside na criação de um modelo teórico 

qualitativo de integração temporal, específico para um setor do semiárido 

brasileiro, capaz de agrupar os eventos geomorfológicos formadores da 

estrutura superficial da paisagem, e definir seu encadeamento hierárquico tanto 

do ponto vista espacial quanto temporal, tomando como objeto empírico de 

análise os modelados de encosta climato-sensitíveis. 

  

2.2. Específicos 

 Realizar o mapeamento geomorfológico em escala de detalhe da bacia 

hidrográfica do Riacho Bruscas para identificar os modelados de 

acumulação; 

 Identificar áreas-tipos, sob a forma de modelados de acumulação, que 

sirvam de base para análises sedimentológicas e geocronológicas; 

 Realizar análises geocronológicas a partir da datação absoluta dos 

sedimentos por Luminescência Opticamente Estimulada do quartzo e/ou 

feldspato e integrar os resultados com dados já disponíveis para a área e 

região; 

 Analisar as propriedades físico-químicas dos depósitos sedimentares 

estudados, de forma a corroborar as análises geocronológicas, para que 

sejam definidos os intervalos de tempo formadores das paisagens 

pretéritas;  

 Construir os perfis estratigráficos correlacionando-os com informações 

cronológicas e desvio de temperatura global;      

 Realizar a análise morfoestratigráfica dos pacotes sedimentares 

estudados; 

 Elaborar uma proposição Cronogeomorfológica capaz de agrupar e 

integrar as diferentes fases dos processos evolutivos que atuaram na 

formação da estrutura superficial da paisagem no Maciço Serra da Baixa 

Verde (MSBV). 
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3. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA 

3.1. Localização 

A área de estudo compreende, em um primeiro momento, a Bacia do 

Riacho Bruscas (Figura 01) com uma superfície de 409 Km², abrangendo parte 

dos Estados de Pernambuco e Paraíba. A bacia também é conhecida pelo nome 

de Piancozinho, sendo este mais utilizado pelos moradores do compartimento 

do domínio morfoestrutural do Planalto da Borborema. Todavia, a toponímia 

oficial designa a drenagem pelo nome de Riacho Bruscas. Em um segundo 

momento, as análises abrangeram a área do Maciço da Serra da Baixa Verde 

(MSBV), utilizando na construção da Coluna Cronogemorfológica as idades de 

depósitos de encosta, apresentadas por Corrêa (2001) e Tavares (2015).    

O acesso à bacia é feito preferencialmente a partir do Recife através da 

BR-232 até a BR-337 seguindo até a cidade de Flores, em seguida segue-se 

pela PE-320 até a entrada do município de Triunfo, a partir de então o acesso é 

feito pela PE-365 até Santa Cruz da Baixa Verde perfazendo um total de 413km. 

O trecho de Santa Cruz da Baixa Verde até São José da Princesa/PB, principal 

núcleo urbano da bacia, é feito por uma estrada de terra com 11,5km. 
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                   Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Riacho Bruscas. 
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3.2. Arcabouço Geológico e Morfoestrutural 

Para descrição das unidades litoestratigráficas da área utilizou-se as 

informações contidas na Carta Geológica, Folha Serra Talhada - SB.24-Z-C, 

escala de 1:250.000, e descrições associadas, elaboradas por Gomes et al. 

(2001) dentro do Programa Levantamentos Geológicos básicos do Brasil 

desenvolvido pela CPRM. 

A bacia do Bruscas está inserida no embasamento cristalino da 

Província estrutural da Borborema entre os lineamentos Pernambuco ao sul e 

Patos ao Norte (Figura 01). O controle estrutural na parte do médio e baixo curso 

da bacia é resultante dos processos tectônicos da zona de cisalhamento Juru-

Belém.  

A geologia da área de estudo é dominada por estruturas originadas em 

dois eventos geológicos, o primeiro no Mesoproterozóico, Ciclo Cariris Velhos, 

entre 950 e 1.100Ma, com a formação do Complexo Poço dos Cachorros, 

Complexo Piancó, Complexo Riacho Gravatá e Complexo Serra dos Quintos. O 

segundo evento ocorreu ao longo do Neoproterozóico, Ciclo Brasiliano, entre 

550-750Ma com a formação do Complexo Salgueiro, Complexo Cachoeirinha, 

Complexo Riacho da Bandeira, suíte peralcalina e suíte calcialcalina de médio e 

alto potássio (Figura 02). A unidade mais nova e menos representativa é 

constituída pelas coberturas inconsolidadas do Quaternário, principalmente na 

transição Pleistoceno/Holoceno. A seguir são descritas as unidades litológicas 

com as idades associadas. 

 

3.2.1. Mesoproterozóico, Ciclo Cariris Velhos, entre 950 e 1.100Ma 

3.2.1.1. Complexo Piancó: unidade Mp2. 

Ocorre na porção norte da bacia, onde localiza-se a desembocadura. É 

constituída por cordierita-sillimanita xistos, com intercalações de anfibolitos, que 

gradam para o sul e oeste para cordierita xistos com intercalações de biotita-

hornblenda gnaisses e níveis descontínuos de metacalcário (GOMES et al., 

2001).  
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3.2.1.2. Complexo Poço dos Cachorros: Mpc. 

Ocorre na porção central da bacia, entre as unidades Nc1 e Mgr2, é 

composta por biotita-clorita-anfibólio xistos, filitos grafitosos, níveis de formações 

ferríferas, rochas metabásicas e metacherts. Gomes et al. (2001) destaca a 

presença de rochas metabásicas por vezes associadas a rochas calcissilicáticas 

(metamarga) e níveis demetacherts; seixos esparsos de quartzito feldspático e 

microgranito a duas micas hololeucocráticos, denunciando a presença de 

vulcanismo ácido. Na bacia é uma unidade significativamente marcada pela 

existência de diques sieníticos. 

  

3.2.1.3. Complexo Riacho Gravatá: unidades Mrg1 e Mgr2. 

As duas unidades ocorrem em formas isoladas na parte central da bacia. 

A unidade Mgr1 é composta por rochas metavulcânicas ácidas, quartizitos e 

intercalações de rochas básicas. Segundo Gomes et al. (2001) as rochas 

metavulcânicas básicas transformadas em anfibolitos ocupam o segundo lugar 

em volume dentro desta unidade (em região da presença de magnetita 

disseminada ocorrem nessas rochas anomalias aeromagnéticas). Apresentam 

cor esverdeada, granulação fina e são compostas por andesina, hornblenda e 

actinolita, podendo conter tremolita, epidoto, biotita, clorita e quartzo. 

Metagabros e metaultramáficas ocorrem como pequenos corpos não mapeáveis, 

podendo representar intrusões subvulcânicas. 

A unidade Mrg2 é constituída por xistos, filitos, rochas vulcânicas 

básicas e intercalações de metarenito. Sobre as rochas metavulcânicas 

encontram-se metarenitos calcíferos, por vezes conglomeráticos, com 

intercalações subordinadas de metavulcânicas básicas. Os metarenitos 

calcíferos são feldspáticos e apresentam cor cinza, granulação fina e estrutura 

maciça, com discreta orientação, algo protomilonítica. Os principais constituintes 

são quartzo e feldspato (albita-oligoclásio), contendo ainda carbonato, clorita, 

muscovita e biotita, as rochas podem ser denominadas leptinolitos, quando 

apresentam alguma estrutura gnáissica. Nos níveis conglomeráticos ocorrem 

seixos de quartzo e de metavulcânicas ácidas (GOMES et al. 2001). 
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3.2.1.4. Complexo Serra dos Quintos: unidade My2. 

Essa unidade ocorre de forma descontínua na porção central da bacia, 

sendo constituída por ortognaisses monzograníticos protomilonitizados a 

milonitizados, os ortognaisses são de cor cinza e bastante compactos, embora 

possuam certa heterogeneidade composicional; estruturalmente apresentam-se 

como protomilonitos e milonitos, podendo ser derivados de granitóides e/ou de 

rochas migmatíticas. De acordo com Gomes et al. (2001) essa unidade foi 

afetada pela Tectogênese Transamazônica devido à proximidade com a Zona 

de Cisalhamento de Patos, apresentando diferentes graus de deformação nas 

rochas, ocorrendo por vezes total modificação das feições estruturais pretéritas, 

sobressaindo-se uma trama planar milonítica verticalizada, com fortes lineações 

de estiramento de baixorake, porfiroblastos sigmoidais, foliações S/C, o que 

indicam movimentos transcorrentes dextrais.  

 

3.2.2. Neoproterozóico, Ciclo Brasiliano: 550-750Ma 

3.2.2.1. Complexo Salgueiro (Nsa). 

Ocorre na porção mais ao norte da bacia, cortando no sentido L-W. 

Compreende uma associação da fácies com dominância psamítica, 

caracterizada por quartzo-plagioclásio-muscovita xistos com alternâncias de 

muscovita xistos. Nas porções mais micáceas ocorrem biotita ou granada e 

carbonato, bem como quartzo xistos com estrutura xistosa ou laminada e 

abundantes segregações quartzosas concordantes, além de intercalações de 

quartzitos (GOMES et al., 2001). 

 

3.2.2.2. Complexo Cachoeirinha: unidades Nc1 e Nc2. 

As duas unidades localizam-se na porção central-norte, estando 

separadas pela unidade Quartzitos. Para Gomes et al. (2001) tem-se um 

conjunto litológico onde predominam metapelitos com feições de turbiditos e se 

caracteriza por apresentar um baixo grau de metamórfismo. A unidade Nc1 

compreende metaconglomerados polimíticos, metagrauvacas, metarenitos, 

quartzitos e metacalcários. Os seixos são geralmente subarredondados e 

elipsoidais, de 0,5cm a 15cm, constituídos de quartzitos, quartzo, mármore e 

aglomerados quartzo-feldspáticos e ocorrem dentro de uma metagrauvaca 
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microconglomerática, com dominância de grânulos de quartzo e quartzitos; e 

presença de clorita muito fina, conferindo uma matriz de cor esverdeada a cinza-

escuro, constituindo uma coluna com cerca de 1.000m de espessura (GOMES 

et al. 2001). Destaca-se, também, a ocorrência de uma falha transcorrente 

sinistral cortando a unidade no sentido leste oeste a unidade. 

A unidade Nc2 apresenta-se constituída de metarenitos feldspáticos 

finos e filitos sílticos com intercalações de sericita xistos finos. De acordo com 

Gomes et al. (2001) a porção intermediária da coluna é composta pela seguinte 

associação litológica: metarenitos feldspáticos muito finos a médios, intercalados 

com filitos ardosianos em leitos centimétricos a métricos e de cor cinza-chumbo. 

Ocorrem também metassiltitos, níveis sericítico-carbonosos e lâminas de 

quartzitos fino que variam de 2mm a alguns decímetros. De acordo com os 

autores, nesse conjunto ocorre a presença de rochas metavulcânicas ácidas e 

intermediárias, predominando metadacitos cinza-escuros com bandas inferiores 

a 1cm, contendo porfiroclastos de plagioclásio sericitizado de até 5mm. 

 

3.2.2.3. Complexo Riacho da Barreira.  

Compreende a unidade quartzitos (qd), um pacote de rochas 

metassedimentares com presença de quartzitos, gnaisses quartzíticos e 

granadabiotita xistos, com intercalações de metacalcários e de rochas 

metamáficas e metaultramáficas (GOMES et al. 2001). 

 

3.2.2.4. Suíte Peralcalina Tardi a Pós-Brasiliana. 

Compreende a unidade Ny4a (Batólito de Triunfo). Segundo Corrêa 

(2001) o batólito de Triunfo, também conhecido como da Baixa Verde, encontra-

se alongado no sentido NE-SW, em concordância com as estruturas regionais 

sendo cortado pela Zona de Cisalhamento Serra Talhada (NE-SW). Segundo 

Ferreira (1991) apud Gomes et al. (2001) essa unidade consiste em uma 

assembleia de sienitos e piroxenitos, estes como inclusões co-magmáticas e sob 

a forma de diques sin-plutônicos tardios, exibem a mesma composição 

mineralógica (clinopiroxênio, feldspato potássico, esfeno, apatita e magnetita), 

diferindo apenas nas proporções relativas. 
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3.2.2.5. Diques sieníticos (ds) 

Apresentam-se na forma de aglomerado de diques que cortam litótipos 

do batólito de Triunfo, bem como suas encaixantes supracrustais a oeste, norte 

e nordeste, e ainda os outros granitoides. Na bacia eles ocorrem nas unidades 

Ny2a, Mpc e Mgr2. 

 

3.2.2.6. Suíte Calcialcalina Brasiliana de Médio a Alto Potássio 

A unidade Ny2a Monzonitos e granitos porfiríticos. Distribuem-se na 

parte sul da bacia, especialmente na região de São José da Princesa e Manaíra. 

Esses corpos litológicos apresentam-se na forma de corpos com dimensões 

batolíticas, com foliação magmática interna, segundo a qual se alinham os 

enclaves, estando associados aos dioritos potássicos descritos adiante. São 

orientados, de cor cinza, grã grosseira, destacando-se pórfiros euédricos de 

microclina com até 10cm de comprimento e estrutura zonada, devida a inclusões 

de biotita (GOMES et al. 2001). Possuem textura xenomórfica-granular e 

composição mineralógica dada pela associação de oligoclásio, raramente 

andesina, hornblenda, biotita, quartzo e microclina em proporções variáveis 

Barriga (1983) apud Gomes et al. (2001). 

A Unidade Ny2b Granodioritos, quartzo dioritos e tonalitos com epidoto 

magmático. Na bacia essa unidade ocorre na parte norte, na forma de corpos 

intrusivos na unidade Mp2. São rochas calcioalcalinas contendo ilmenita e 

epidoto magmático. Possuem cor cinza, são grossseiras e geralmente 

isotrópicas, mas às vezes exibem tênue lineação, apresentando textura 

xenomórfica granular a hipidiomórfica, contendo quartzo, oligoclásio, restos de 

piroxênio, hornblenda, tremolita-actinolita, biotita, clorita e epidoto (GOMES et al. 

2001). 

 

3.2.3. Cenozóico 

Unidade Aluviões (Qa). Ocorre nos terrenos que margeiam a parte final 

do Riacho Bruscas, sendo pouco expressiva na geologia na área como um todo. 

O material constituinte são areias de granulações variadas e sedimentos finos: 

silte e argila, estratificados em lençóis, por vezes podem ocorrer estratificações 
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cruzadas.  Os sedimentos finos são depositados principalmente onde a planície 

do riacho é mais larga, juntamente com a diminuição na declividade do canal, 

favorecido pelo movimento helicoidal decorrente da sinuosidade do canal. É 

notável que na escala dos levantamentos geológicos realizados não há menção 

às coberturas coluviais e suas interdigitações com os sedimentos fluviais 

hodiernos.  
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Figura 2 Mapa geológico da Bacia do Riacho Bruscas. 
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3.3. GEOMORFOLOGIA 

 

Partindo de uma análise macrorregional, tomando como base o 

mapeamento geomorfológico elaborado através do projeto Radambrasil, Folhas 

SB 24/25 Jaguaribe/Natal, na escala de 1:1.000.000, a bacia encontra-se 

individualizada em dois domínios geomorfológicos: Planalto da Borborema 

(abrangendo toda a parte sul, onde localizam-se as cimeiras) e Planalto 

Sertanejo (abrangendo toda a parte centro-norte, incluindo sua desembocadura). 

Conforme essa divisão, na área da bacia, o Planalto da Borborema e o 

Planalto Sertanejo estão subdivididos em três unidades de formas de 

dissecação: aguçadas (topos contínuos e aguçados, profundamente drenados, 

separados por vales em “V”), convexas (topos convexos com diferentes ordens 

de grandeza e aprofundamento da drenagem, vales em “V” e eventualmente de 

fundo plano) e tabulares (topos planos com diferentes ordens de grandeza, 

geralmente separados por vales de fundo plano) (RADAMBRASIL, folha 

Jaguaribe/Natal 1981). As três unidades de formas apresentam intensidade de 

dissecação variando de muito fraca a forte. 

Há de se considerar que o nível de generalização na escala empregada 

no Radambrasil, possibilitou, por exemplo, a identificação de formas tabulares 

na área em estudo, contudo com o mapeamento realizado na escala de 

1:100.000, observou-se que esse tipo de forma não ocorre na área da bacia. 

Entretanto, o mapeamento geomorfológico do Radambrasil possibilitou a 

visualização da bacia dentro dos domínios morfoestuturais macrorregionais. 

Deixando um pouco de lado uma classificação geomorfológica pautada 

na identificação e definição de unidades geomórficas, é importante ressaltar que 

de acordo com a proposição clássica, o relevo da bacia seria resultante do saldo 

das quatro fases de aplainamento regional que se sucederam episódios de 

soerguimento epirogênico a partir do Cretáceo, conforme enunciado na revisão 

da geomorfologia regional realizada por Corrêa (2001). 

Além das características litoestruturais que compõem a bacia, destaca-

se o contraste climático, variando de um topoclima tropical sub-úmido nas 

cimeiras, localizadas no município de Triunfo, transitando lateralmente para 
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semiárido, notadamente, a partir da cota de 700m que marca a divisão entre o 

Planalto da Borborema e o Planalto Sertanejo. 

De forma a facilitar a visualização da hierarquia utilizada para descrever 

a compartimentação geomorfológica, apresenta-se o quadro 01 com os domínios 

morfoestruturais, domínios morfoclimáticos, unidades geomorfológicas e tipo de 

modelado predominante. Na figura 03 é apresentado o mapa geomorfológico 

com todos os domínios e unidades que serão descritas. 

 

Figura 3 hierarquia utilizada no mapeamento geomorfológico 

 

 

3.3.1. Domínios Morfoestruturais 

O conceito de Domínio Morfoestrutural deriva da classificação 

taxonômica dos fatores geomorfológicos proposta por Cailleux e Tricart em 1956, 

na qual foram aplicados os conceitos de espaço e tempo na compartimentação 

do relevo. Desta forma, um Domínio Morfoestrutural constitui um compartimento 

de relevo, em escala regional, onde os fatos geomorfológicos estão relacionados 

ao arcabouço geológico e estrutural, marcadamente discernível em razão da 

natureza das rochas e da tectônica atuante em escala de tempo longa, 

representando os maiores táxons na compartimentação do relevo (DEMEK et 

Domínio 

morfoestrutural

Domínio 

morfoclimático
Modelado

Cimeira acima 1000m

Encostas com cobertura coluvial a 800m

Inselbergs

Encostas sem cobertura coluvial

Depressão interplanaltica

Encosta com cobertura coluvia

Planície Aluvial

Pedimento dissecado a 450m

Inselbergs

Pedimento conservado a 350m

Inselbergs

Planície Aluvial Agradação

Unidades geomorfológicas

Planalto da 

Borborema

Planalto 

Sertanejo

Depressão 

Sertaneja

Denudação

Denudação

Tropical sub-

úmido

Tropical 

semiárido

Agradação
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al., 1972; CORREA 2001; KOHLER, 2001; IBGE 2009; CORREA et al., 2010 e 

LIMA 2014). 

Com base no modelo digital do terreno com sobreposição das estruturas 

geológicas, foi possível identificar na bacia do Bruscas a existência de três 

domínios morfoestruturais: Planalto da Borborema, Planalto Sertanejo e 

Depressão Sertaneja, evidenciados por características estruturais e topográficas 

distintas. 

 

3.3.1.1. Planalto da Borborema 

Na bacia o Planalto da Borborema compreende o compartimento que vai 

da cota de aproximadamente 1.200m até a cota de 700m (Figuras 03 e 04), com 

um arcabouço geológico marcado pela natureza litológica cristalina com idades 

variando de 550 a 1.100ma e sistemas de falhas e zonas de cisalhamento de 

contexto regional. Segundo Corrêa et al. (2010) esse domínio é formado por 

“litotipos cristalinos correspondentes aos maciços arqueanos remobilizados, 

sistemas de dobramentos brasilianos e intrusões ígneas neoproterozóicas sin-

tardi- e pós-orogênicas”.   

Na Borborema as vastas extensões de rochas metamórficas estão 

associadas às faixas móveis pré-cabrianas estão relacionadas a 

episódios de metamorfismo regional durante a Orogênese Brasiliana, 

decorrente dos esforços a que foram submetidas. Essas rochas 

apresentam estruturas planar caracterizadas pela textura xistosa e 

bandeamento gnássico. [...] Durante o Cenozóico essas rochas foram 

submetidas à flexura de rebordo continental, resultando em um arranjo 

de blocos soerguidos, rebaixados e basculados (CORRÊA 2001, p. 

39).  
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Figura 4 Perfil longitudinal da bacia evidenciando os domínios morfoestruturais. 

 



 

36 
 

Figura 5 Configuração das superfícies de cimeira no domínio estrutural do Planalto da 
Borborema, mapa indicativo no canto superior esquerdo da área que está sendo 
visualizada. 

 

 

3.3.1.2. Planalto Sertanejo 

Em linhas gerais apresenta-se como um patamar entre os níveis de 

cimeira (Planalto da Borborema, Chapada do Araripe, Planalto da Ibiapaba) 

bordejando-os de forma semicircular sob a forma de um degrau intermediário 

entre as superfícies somitais regionais e a Depressão Sertaneja 

(RADAMBRASIL, folha Jaguaribe/Natal 1981). Trata-se de uma área de grandes 

dobramentos e falhamentos, refletidos no relevo através de extensos 

alinhamentos de cristas, geralmente paralelas entre si, intensamente dissecadas 

resultando em formas predominantemente aguçadas e convexas, dispostas 

preferencialmente de SW-NE e S-N (RADAMBRASIL 1981; VASCONCELOS e 

GOMES 1998). 

Na área de estudo, o Planalto Sertanejo compreende o compartimento 

que vai da cota de 700 a 400m (Figura 06), estando entre os domínios Planalto 

da Borborema e Depressão Sertaneja. É estruturado em rochas cristalinas do 

ciclo Brasiliano com idades variando de 550 a 750M, apresentando um relevo 

bastante dissecado com formas aguçadas e vales predominantemente em “V”, 

drenagem encaixada concordando com as estruturas de falhas e zonas de 

cisalhamento. Os interflúvios são estruturados em linhas de cumeada e cristas 

simétricas, em conformidade com a direção dos falhamentos dispostos 

preferencial na direção SW.  
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Figura 6 Configuração das geomorfológica no domínio estrutural do Planalto 
Sertanejo, mapa indicativo no canto superior esquerdo do local onde a foto foi tirada. 

 

 

3.3.1.3. Depressão Sertaneja 

A Depressão Sertaneja ocupa a porção oriental da bacia, circundando e 

adentrando os compartimentos de relevo mais elevados do Planalto Sertanejo, 

com uma superfície suavemente ondulada e interflúvios convexos de altimetria 

média abaixo de 400m e cota inferior de 306m (Figura 07). O aspecto topográfico 

uniforme do relevo é quebrado pela existência relevos residuais (inselbergues), 

os quais ocorrem pontualmente na forma de intrusões litológicas ou zonas 

estruturais de maior resistência.  

A Depressão Sertaneja apresenta áreas situadas em níveis de altitude 

inferiores a 400m, com predominância de topografias aplainadas ou suavemente 

onduladas. Nos níveis superiores a 300m a dissecação consegue isolar 

interflúvios de feições predominantemente colinosas, com diversificação 

litológica pela ocorrência de rochas cristalinas, de diferentes origens e idades. A 

unidade também é marcada pelo truncamento das estruturas indistintamente de 

sua origem lito-estrutural, e formação de pedimentos retrabalhados pela erosão 

aerolar (RADAMBRASIL 1981; VASCONCELOS e GOMES 1998; CORRÊA et 

al., 2010). 
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Figura 7 Configuração das geomorfológica do domínio estrutural da Depressão 
Sertaneja, mapa indicativo no canto superior esquerdo do local onde a foto foi tirada, 
jusante do Açude Bruscas.  

 

 

3.3.2. Domínios Morfoclimáticos 

 

O termo domínio morfoclimático aplica-se a um complexo de interações 

de processos geomorfológicos por meio de associação dos elementos 

constituintes, composto pelo conjunto das formas de relevo de geometria e 

gênese similares que apresentam cobertura vegetal homogênea, submetidas a 

condições climáticas semelhantes, sendo aplicado tanto os domínios quanto as 

faixas de transição definidas entre eles (AB’SABER 1977; IBGE 2009). 

 Apesar da bacia estar inserida na região semiárida, sob condições 

climáticas regionais relativamente homogêneas, a variação de altitude do relevo 

cria uma diferenciação climática entre a porção oriental submetida a um clima 

subúmido (Planalto da Borborema) e toda a parte ocidental e norte com clima 

semiárido (Planalto Sertanejo e Depressão Sertaneja).    

 

3.3.2.1. Domínio Tropical subúmido 

Inicialmente cabe destacar que o domínio climático tropical subúmido 

apresenta seus limites concordantes com o domínio morfoestrutura do Planalto 

da Borborema, cuja as elevações são sempre superiores a 700m. Esse 

compartimento não apresenta um clima uniforme, mas sim caracteriza-se como 
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uma zona de transição para os contextos semiáridos em seus entornos. A 

diminuição da precipitação é diretamente afetada pelo decaimento da altitude e 

intensificada pelo fator morfológico promovendo o efeito de sombra pluvial que 

confere um caráter em mosaico à estrutura da paisagem. 

Corrêa (2001) dividiu o batólito da Serra da Baixa Verde, quanto ao 

balanço hídrico, em três faixas: cota a 1100m, 900m e 700m. Segundo o autor, 

a cota de 1100m apresenta deficiência hídrica entre o final de agosto e janeiro 

(184mm), porém com um saldo anual de 416mm para uma precipitação anual de 

1370mm;  a cota de 900m apresenta um período seco similar a primeira, contudo 

amentando o déficit hídrico do período seco para 243mm, saldo anual de 196mm 

para uma precipitação anual de 1066mm; a cota de 700m apresentou um período 

maior de deficiência hídrica (maior à janeiro) com valor de 351mm e saldo anual 

de apenas 6mm para uma precipitação anual estimada em 847mm. 

A variação espacial na precipitação, no interior desse domínio, tem como 

resultado a diferenciação dos processos geomorfológicos de encosta, cuja 

repercussão é nitidamente exibida na distribuição das rampas de colúvio e no 

tipo de material constituinte. Ramos (2014), por exemplo, encontrou um colúvio 

com cascalheira matriz suportada, cuja as características são inerentes ao clima 

semiárido, em uma cota de 745m, em área próxima à cimeira de 1000m. 

A Borborema é uma das poucas áreas inseridas na região semiárida que 

apresenta pelo menos um mês com temperatura média inferior a 20ºC. Trata-se 

de uma área com níveis superiores a 850m onde a altitude, conjugada com os 

ventos alíseos do anticiclone subtropical do Atlântico Sul, resultam em núcleos 

de temperaturas mais baixas (NIMER 1989). 

Ab’Sáber (1974) trata as áreas elevadas do domínio da Borborema e 

cimeiras dos maciços antigos, como sendo uma paisagem de exceção, também 

conhecida como brejos de altitude, na forma de ilhas de umidade que se inserem 

no conjunto do semiárido nordestino. A exceção se dá pelo aumento da 

pluviosidade e temperaturas mais baixas que o entorno, cobertura vegetal e nos 

usos do solo. 
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3.3.2.2. Domínio Tropical semiárido 

 Abrange a maior parte da área da bacia, englobando os domínios Planalto 

Sertanejo e Depressão Sertaneja. A grande característica desse domínio está 

relacionada à irregularidade espaço-temporal e intensidade da precipitação, bem 

como temperaturas médias anuais elevadas. O período seco está compreendido 

entre meados de maio a dezembro, tendo como resultado um manto de 

intemperismo pouco espesso e uma distribuição irregular de solos. 

 

3.3.3. Unidades geomorfológicas da Bacia do Bruscas 

3.3.3.1. Unidade de Cimeira 

Na área em estudo o nível de cimeira ocorre acima da curva de nível de 

1000m (Figura 08). Apresenta uma superfície variando de suavemente ondulada 

a ondulada, com topos concordantes e blocos rochosos formando matacões, o 

que causa a falsa impressão da existência de uma superfície plana. As encostas 

são em sua maioria desprovidas de cobertura sedimentar, e apresentam formato 

convexo. Trata-se de uma superfície que foi bastante dissecada em razão da 

retirada da cobertura vegetal original para o plantio inicialmente da cultura do 

café. Como forma de barrar a acelerada perda de solo, os agricultores 

construíram muros de pedras acompanhando as curvas de nível na tentativa 

reter os sedimentos (Figura 9). 
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Figura 8 Limite entre cimeira a 1000m e encostas com cobertura coluvial a 800m. No 
canto superior direito o mapa geomorfológico com indicação em vermelho da área 
visualizada pela foto. 

 

 

Figura 9 Características da cimeira a 1000m, destaque para a variação topográfica, os 
afloramentos rochosos e cerca de pedras usada para conter a erosão. Mapa indicativo 
no canto superior esquerdo do local onde a foto foi tirada. 

 

 

3.3.3.2. Encostas com cobertura coluvial a 800m 

As encostas com cobertura coluvial a 800m apresentam superfície 

suavemente ondula, encostas convexas e retas com coberturas elúvio-coluvial 

de espessuras variadas, com formato de rampas, leques e aventais coluviais 

(Figura 09). 
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Destaca-se nessa unidade o número elevado de feições erosivas 

(ravinas e voçorocas) em avançado estágio de desenvolvimento ou já 

estabilizadas pela vegetação, entalhando os colúvios no terço inferior das 

encostas. Correlacionando esses processos com o período de ocupação 

histórica da área, aproximadamente entre 150 e 200 anos, observa-se que esses 

processos se adequam à definição de escala de tempo curta, aqui proposta. O 

início e desenvolvimento de uma voçoroca pode ser rápido, estando relacionado 

a mudanças ambientais de ordem natural ou antrópica (SELBY 1985). 

 

Figura 10 Encostas com cobertura coluvial a 800m. Mapa indicativo no canto superior 
esquerdo do local onde a foto foi tirada.  

 

 

3.3.3.3. Inselbergues 

A unidade inselbergues insere-se na classe modelado de denudação 

(forma residual), estando distribuída nos três domínios morfoestruturais, porém 

apresentando formatos diferentes, acompanhando os condicionantes estruturais 

da bacia. No domínio da Borborema e na Depressão Sertaneja os inselbergues 

apresentam formato tipo domo com encostas de declives entorno de 60° 

transitando de forma abrupta (knickpoint) para as rampas de colúvios 

circundantes (Figura 11). 

Os corpos intrusivos apresentam composição granítica e granodioritica 

de textura porfirítica, com foliação magmática, um amplo diaclasamento cujo 
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resultado pode ser observado na atual morfologia dessas formas, com alguns 

inselbergues apresentando relevo em tors. Os inselbergues em cristas possuem 

direção E-W estando alinhados de acordo com o trend regional da faixa móvel 

na unidade morfoestrutural Planalto Sertanejo (Figura 12). 

 

Figura 10 Inselberg em domo no domínio morfoestrutural Planalto da Borborema, seta 
indicativa na foto. No canto superior esquerdo tem-se o mapa geomorfológico com a 
indicação de da unidade descrita. 

 

 

Figura 11 Inselberg em crista na unidade morfoestrutural Planalto Sertanejo, margem 
esquerda do Açude Bruscas. No canto superior esquerdo tem-se o mapa 
geomorfológico com a indicação de da unidade descrita. 
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3.3.3.4. Encostas com cobertura coluvial 

Ocorrem circundando a unidade cimeira, apresentando modelado 

variando de retilíneo a convexo, resultando em superfícies transitando de suaves 

a onduladas. A presença de cobertura sedimentar está relacionada à influência 

da pluviometria das áreas de cimeira, contudo os depósitos de colúvios 

apresentam-se mais delgados do que os depósitos existentes na unidade 

imediatamente superior (Figura 13). Compreende uma unidade inserida no 

modelado de acumulação, entretanto, a retirada da cobertura vegetal original 

tem resultado na intensificação dos processos denudacionais na forma de lençol 

e formação de feições lineares. 

  

Figura 12 Encosta com cobertura coluvial 

 

 

3.3.3.5. Encostas sem cobertura coluvial 

Compreende a parte de contato entre o Planalto da Borborema e o 

Planalto Sertanejo. Apresenta mantos de intemperismo variados com solos 

predominantemente rasos, ocorrência de pavimento detrítico e afloramento de 

rochas. Os processos geomorfológicos são predominantemente influenciados 

pelo clima semiárido, apesar de estar na faixa de transição com o clima 

subúmido, o que resulta na ausência de cobertura coluvial (Figura 14). 
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Os interflúvios variam de íngremes em cristas a convexos orientado 

predominantemente no sentido SE-NW e encostas de declividade heterogênea 

e formato predominante convexo. Com predomínio da erosão laminar essa 

unidade insere-se no modelado de denudação. 

 

          Figura 13 Encosta sem cobertura coluvial 

 

 

3.3.3.6. Depressão interplanáltica 

Compreende a unidade inserida entre as unidades encostas com 

cobertura colúvial a 800m e encostas com cobertura colúvial, delimitada entre 

uma falha transcorrente dextral e uma zona de cisalhamento, resultando em um 

rebaixamento decorrente do controle estrutural e cortada pela planície aluvial. 

Localiza-se, também, entre o contato litológico da unidade composta por granitos 

e granodioritos porfiríticos e o sienitos alcali-feldspáticos do maciço de Triunfo. 

Apresenta superfícies transitando entre planas a suavemente 

onduladas, com baixo índice de dissecação. Em razão do seu rebaixamento, em 

relação as unidades do entorno, compreende uma unidade no modelado de 

agradação, porém sem apresentar cobertura sedimentar espessa (Figura 15). 

Uma análise da fisiografia da paisagem permite observar que essa unidade 
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apresenta solos, por vezes, mais acinzentados e características de clima 

semiárido, apesar de estar inserida no Planalto da Borborema com um topoclima 

subúmido. Essa característica, resulta do efeito de sobra pluvial das superfícies 

de cimeira que a circundam.  

 

Figura 14 Depressão Interplanáltica, em destaque pelo contorno no centro da foto, 
localizada domínio morfoestrutural Planalto da Borborema. Mapa indicativo no canto 
superior esquerdo do local onde a foto foi tirada.   

 

 

3.3.3.7. Pedimento dissecado a 450m 

Localizada no Planalto Sertanejo essa unidade exibe como 

característica Neossolos Litólicos, por vezes recobertos por mantos detríticos 

intercalado por afloramentos de rochas. Predomínio de erosão laminar, com 

evacuação dos finos resultando em uma camada de cascalho, a qual pode 

apresentar profundidade superior a 10cm. Os interflúvios são íngremes em 

cristas com orientação NE-SW com encostas de declividade e formato 

heterogêneo. Compreende uma unidade inserida no modelado de denudação. 

Em razão da ausência de solos cultiváveis, grande parte das encostas dessa 

unidade apresentam-se, ainda, com a cobertura vegetal original (Figura 16). 



 

47 
 

 

Figura 15 Pedimento dissecado a 450m 

 

 

3.3.3.8. Pedimento conservado a 350m 

Compreende a superfície correspondente a Depressão Sertaneja 

delimitada entre as cotas de 306 a 400m. Apresenta baixa variação topográfica 

com interflúvios de feições predominantemente colinosas e truncamentos 

indistintos de origem litoestrutural retrabalhados pela erosão aerolar com 

desenvolvimento de superfícies pediplanizadas (Figura 17). As encostas variam 

de retas a convexas e em menor número côncavas. Apresenta processos 

erosivos laminar e linear, porém as feições lineares são pouco significativas em 

razão da baixa profundidade do solo, enquadrando-se no modelado de 

denudação. 

 

Figura 16 Pedimento conservado a 350m 
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3.3.3.9. Planície Aluvial 

A unidade ocorre nos compartimentos morfoestruturais Planalto da 

Borborema e Depressão Sertaneja, sendo que, nesta última ela ocorre de forma 

mais ampla. Corresponde às áreas baixas que margeiam o canal principal e seus 

tributários de maior ordem, onde tem-se formas alongadas e uma deposição 

predominante da acreção lateral de sedimentos, permitindo a formação de 

bancos de sedimentos de composição variada (Figuras 18 e 19). 

O contato com as unidades adjacentes pode ocorrer de forma suave e 

gradual, com transição lateral de rampas de colúvio-alúvio ou de forma abrupta 

resultando em rupturas no relevo. Segundo Brierley e Fryirs (2005) a 

sedimentação nessa unidade ocorre predominantemente em escala curta, 

principalmente através da formação de bancos aluviais que podem modificar 

significativamente em um intervalo de 10 anos. Em razão da predominância dos 

processos deposicionais, essa unidade enquadra-se no modelado de 

acumulação. 

 

Figura 17 Planície aluvial na unidade morfoestrutural Depressão Sertaneja. 

 

 



 

49 
 

Figura 18 Planície aluvial na unidade morfoestrutural Planalto da Borborema. 
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Figura 19 Mapa geomorfológico 
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3.4. SOLOS 

 

Dentro do contexto aqui empregado, os solos são entendidos com o 

resultado da relação antagônica entre intemperismo e denudação ao longo do 

tempo. Desta forma, buscar-se-á entender e descreve-los dentro do contexto dos 

processos operativos da atual estrutura da paisagem na área de estudo, 

evidenciando, sempre que possível, a relação geomorfologia - pedologia. 

Conforme os procedimentos para elaboração do mapeamento de solos, 

descritos na metodologia, são identificados na bacia, quatro agrupamentos de 

classes de solos: Neossolos Litólicos Eutróficos, Neossolos Flúvicos Eutróficos, 

Luvissolos Crômicos Órticos e Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos (Figura 

25). Observa-se uma forte correlação das classes de solos com as unidades 

geomorfológicas da área, o que corrobora com a identificação dos processos 

geomorfológicos nas diferentes unidades da bacia. 

 

3.4.1. Neossolos Litólicos Eutróficos 

O agrupamento dos Neossolos Litólicos Eutróficos ocorre em 

associação com afloramento de rochas, Argissolos Vermelho-Amarelos 

Eutróficos e Cambissolos Háplicos Tb Eutróficos. Este agrupamento ocorre nos 

domínios morfoestruturais: Planalto da Borborema (especificamente nas 

unidades morfoescultural: cimeira a 1.000, encostas sem cobertura coluvionar, 

e inselbergs) e em todo o Planalto Sertanejo, nas unidades: pedimento 

dissecado a 450m e inselbergues (Figura 21). 
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Figura 20 Neossolos Litólicos Eutróficos, localizado no domínio morfoestrutural Planalto 
Sertanejo, apresentando horizonta A com 10cm e pavimento detrítico no topo, 
transitando abruptamente para a rocha alterada subjacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Neossolos Litólicos têm como característica a presença de calhaus 

e/ou matacões na parte superficial e/ou dentro do solo até profundidade em torno 

de 40cm (BRASIL 2007). Outra característica dessa classe de solo é a 

possibilidade de ocorrência de pavimento detritico no topo, evidenciam uma 

condição climática semiárida e/ou maior intensidade dos processos 

denudacionais, em detrimento dos processos deposicionais ou mesmo de 

estabilidade geomorfológica.   

Horizonte A 

Pavimento detrítico 

Horizonte C 
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Há uma relação direta da declividade do terreno com a ocorrência dos 

Neossolos Litólicos, pois a declividade favorece a remoção do material liberado 

pelo intemperismo, diminuindo o tempo de maturação do solo. Desta forma, essa 

classe de solos predomina nas unidades morfoescultural: cimeira a 1.000m e 

encostas sem cobertura coluvial, e em todo o domínio morfoestutural Planalto 

Sertanejo, em razão da maior declividade e maior heterogeneidade das 

encostas, que favorece a evacuação dos sedimentos para unidade subsequente. 

Ressalta-se, que apesar da predominância do Neossolos Litólicos 

Eutróficos, nesse agrupamento ocorrem: afloramento de rochas, Argissolos 

Vermelho-Amarelos Eutróficos e Cambissolos Háplicos Tb Eutróficos. Essas 

últimas duas classes estão relacionadas a controles estruturais que favorece a 

formação de pequenos espaços de acomodação de sedimentos. Conforme 

identificado em campo e mensurado em imagens de satélites, esses espaços 

têm, em geral, 3 hectares. 

 

3.4.2. Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos  

O agrupamento dos Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos 

apresenta-se em associação com Luvissolos Crômicos Órticos e Neossolos 

Litólicos Eutróficos. Este agrupamento ocorre no domínio morfoestrutural 

Planalto da Borborema, unidades morfoescultural: cimeira dissecada a 800m, 

depressão interplanáltica e encostas com cobertura coluvial (Figura 22). Os 

Argissolos são constituídos por material mineral, apresentando um horizonte B 

textural de argila de baixa atividade, podendo apresentar algum mosqueado de 

redução na parte inferior do B, ou no topo do mesmo, associado à diferença 

textural acentuada entre A e B (SANTOS et al. 2006, BRASIL 2007). 

A classe dos Argissolos evidencia a atuação de processos 

pedogenéticos em material sedimentar, bem como uma menor intensidade dos 

processos de evacuação dos sedimentos na unidade em que eles ocorrem. A 

existência desses solos, dar-se também, em razão da pouca variação 

topográfica e baixa declividade nas unidades em que eles ocorrem, bem como 

um maior volume pluviométrico de origem orográfica. 
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Vale ressaltar que atualmente é nessa classe de solos onde encontram-

se os principais processos erosivos lineares, com existência de ravinas e 

voçorocas, as quais podem estarem relacionadas as mudanças de cobertura da 

terra em decorrência do uso para agricultura e pecuária. 

 

Figura 21: Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos 

 

 

3.4.3. Luvissolos Crômicos Órticos e Neossolos Litólicos Eutróficos 

A ocorrência de Luvissolos Crômicos Órticos e Neossolos Litólicos 

Eutróficos nesse agrupamento está relacionado a variações pontuais na 

topografia e declividade e/ou imposição de sombra pluvial decorrente da 

configuração morfoestrutural. 

O agrupamento dos Luvissolos Crômicos Órticos apresenta-se em 

associação com Planossolos Nátricos Órticos, Neossolos Litólicos Eutróficos e 

eventualmente afloramento de rochas. Este agrupamento ocorre no domínio 

morfoestrutural Depressão Sertaneja, unidade morfoescultural: pedimento 

conservado a 350m (Figura 23). Os Luvissolos são solos minerais com horizonte 
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B textural rico em argilas de atividade alta e saturação por bases alta, 

imediatamente a baixo de horizonte A ou E (SANTOS et al., 2006; BRASIL 2007).  

A abundância de argilas 2:1 expansivas, existentes nesses solos está 

relacionada às condições climáticas semiáridas que diminuem a velocidade das 

alterações mineralógicas. Portanto, há uma maior concentração de minerais 

parentais das rochas subjacentes. Destaca-se, também, a baixa declividade com 

interflúvios de topos convexos e drenagem em “V”, podendo ocorrer vales de 

fundo chato. 

Nas áreas de maior declividade, cuja ocorrência se dá de forma pontual, 

ocorrem Neossolos Litólicos Eutróficos os quais estão relacionadas à existência 

de relevos residuais de origem estrutural e iselbergs de origem litológica. Os 

Planossolos Nátricos Órticos, também estão relacionados a controles estruturais 

locais, porém em áreas rebaixadas onde há a possibilidade de acumulo de água 

durante uma parte do ano. 

 

Figura 22 Visualização da superfície da classe dos Luvissolos Crômicos Órticos na 
unidade geomorfológica pedimento dissecado. 
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3.4.4. Neossolos Flúvicos Eutróficos 

Os Neossolos Flúvicos Eutróficos não ocorrem na forma de 

agrupamentos, portanto, são descritos como classe de solos diretamente. Essa 

classe de solos ocorre nos domínios morfoestruturais: Planalto da Borborema e 

Depressão Sertaneja, onde a declividade favorece a atuação de processos 

deposicionais. Em ambos os domínios os Neossolos Flúvicos Eutróficos têm a 

mesma delimitação da planície aluvial, sendo que a maior mancha desses solos 

encontra-se na Depressão Sertaneja (Figura 25). 

Neossolos Flúvicos Eutróficos são formados sob forte influência da 

sedimentação aluvionar, com distribuição irregular do conteúdo de carbono 

orgânico em profundidade, pouca atuação dos processos pedogenéticos e 

camadas estratificadas em 25% ou mais do volume do solo (SANTOS et al., 

2006; BRASIL 2007). No tocante aos processos geomorfológicos, nas áreas 

onde ocorrem esses solos há uma predominância dos processos agradacionais. 

Por outro lado, modificações a jusante no nível de base, local ou regional, pode 

desencadear a remoção do material depositado nas margens dos canais. 

 



 

57 
 

Figura 23 Neossolo Flúvico na planície do Riacho Bruscas, jusante do Açude Bruscas.  
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Figura 24 Mapa das classes de solos identificadas na bacia. 
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3.5. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

 

As condições climáticas da área de estudo estão relacionadas à atuação 

isolada e/ou combinada de sistemas sinóticos em diferentes níveis de escala: 

global, regional e orografia local, esta última atuando principalmente no aumento 

da umidade na porção oriental, onde localiza-se as cimeiras da bacia. Assim, 

como em toda a região do semiárido nordestino, a precipitação é a variável 

climática mais importante e complexa da área. 

A variação espaço-temporal da precipitação está diretamente 

condicionada à atuação de sistemas sinóticos globais que modulam os sistemas 

de mesoescala, responsáveis pelas chuvas. De acordo com Nimer (1989), o 

conjunto de diferentes sistemas de circulação atmosférica e as características 

do relevo, tornam a climatologia da região, especialmente no tocante à 

precipitação, uma das mais complexas do mundo. 

Analisando as condições climáticas anuais dentro de uma escala 

regional (semiárido nordestino) pode se distinguir dois períodos, um chuvoso 

iniciando em fevereiro e terminando em meados de maio, e outro seco iniciando 

em junho se prolongando até o mês de dezembro. Entretanto, há de se 

considerar a variação sazonal, espacial e de intensidade da precipitação, fato 

que condiciona as características de intemperização das rochas e o transporte 

de sedimentos. Do ponto de vista da geomorfologia, essas características 

inserem complexidade a identificação de distintas escalas de tempo 

geomorfológico. 

No contexto local, a bacia apresenta dois domínios climáticos distintos: 

a porção oriental, onde localiza-se as nascentes, expostas às precipitações 

orográficas advindas da umidade trazida pelos ventos úmidos dos setores E-SE; 

e todo o restante da bacia, submetida ao clima semiárido tropical, com larga 

estação seca e precipitações espasmódicas de verão-outono, exacerbado pelo 

efeito da sombra pluvial imposta pelos Planalto da Borborema e Planalto 

Sertanejo. 

A seguir são descritos os principais sistemas sinóticos que condicionam 

o clima na área de estudo: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Complexo 
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Convectivos de Mesoescala (CCM), Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), 

dipolo do Atlântico, Linhas de Instabilidade (LI) e EL NIÑO e LA NIÑA. 

 

3.5.1. Zona de Convergência Intertropical 

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é um sistema de atuação 

global, onde há uma convergência dos ventos alísios de sudeste vindos do 

Hemisfério Sul e os ventos alísios de nordeste vindos do Hemisfério Norte, em 

baixos níveis meteorológicos, atuando nos trópicos. Segundo Ferreira e Mello 

(2005) a ZCIT entre os meses de agosto-outubro tem uma posição de 

aproximadamente 14ºN e migra sazonalmente de sua posição mais ao norte 

para posições mais ao sul, aproximadamente de 2º a 4ºS entre fevereiro a abril. 

Segundo Amorim (2010) vários são os fatores em escala global que 

podem influenciar no movimento da ZCIT e que acentuam condições de seca ou 

de chuva acima da média sobre o semiárido do Nordeste do Brasil. Todavia, as 

condições físicas dos Anticiclones do Atlântico Sul e Norte, e dipolo do atlântico, 

são os principais responsáveis pelos movimentos de decida e subida da ZCIT. 

Notadamente, a ZCIT é o principal sistema meteorológico responsável 

pelas precipitações no semiárido do Nordeste brasileiro, sendo também o 

sistema mais estudado e mais citado nos trabalhos que interagem com as 

condições climáticas. De fato, o entendimento desse sistema é fundamental para 

compreensão da sazonalidade climática no semiárido nordestino. Contudo, há 

de se considerar a análise de sistemas que influenciam o movimento sazonal da 

ZCIT e os sistemas de mesoescala que atuam em conjunto com ela.   

 

3.5.2. Complexo Convectivos de Mesoescala (CCM) 

Segundo Souza et al. (1998) o termo Complexo Convectivos de 

Mesoescala (CCM) foi introduzido por Madox em 1980, com base na análise de 

imagem de satélite no canal infravermelho, como sendo um conjunto de nuvens 

cumulonimbus (Cb) frias e espessas que apresentam forma circular e 

crescimento vertical explosivo em um intervalo de tempo entre 6 a 12 horas. 
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Esse é um sistema efêmero e discreto com amplitude de atuação entre 

50 a 1000 Km², relacionado à quantidade de radiação disponível para convecção 

na superfície terrestre, ocorrendo de forma isolada, com intensas pancadas de 

chuva, relâmpagos e trovoadas (AMORIM 2007 e 2010). 

Destaca-se que esse sistema não ocorre de forma isolada, o seu 

desenvolvimento está relacionado a atuação da ZCIT a qual modula as 

condições para o desenvolvimento dos CCMs. Souza et al. (1998) afirma que no 

Nordeste brasileiro a atuação desse sistema ocorre entre os meses de fevereiro 

a maio, justamente no período de atuação da ZCIT. 

No tocante à geomorfologia da área, esse pode vir a ser o sistema mais 

importante para compreensão da intensidade e escala espacial dos processos 

geomorfológicos sobretudo aqueles atuantes em escalas temporais de curto 

prazo. Muitos trabalhos têm destacado os sistemas em escala global tais como 

a ZCI, EL NIÑO e LA NIÑA, e dipolo do atlântico. Todavia, esses sistemas são 

os responsáveis principalmente pela sazonalidade e o volume das precipitações 

em escala regional, sendo as características e a escala de atuação do evento 

chuvoso intimamente vinculadas aos sistemas efêmeros, tais como os CCMs. 

Souza et al. (1998) estudaram o desenvolvimento de um CCM que atuou 

sobre a cidade de Fortaleza-CE no dia 24 de abril de 1997, o qual resultou em 

uma precipitação de 270mm em um período de 13h, sendo que 

aproximadamente 85% do total precipitou em 5h. Do ponto de vista do 

desencadeamento dos processos geomorfológicos, esse volume de precipitação 

consegue romper a maioria dos limiares formativos da paisagem, resultando em 

movimentos de massa espasmódicos e modificações rápidas na cobertura 

vegetal.    

 

3.5.3. Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 

De acordo com Ferreira e Mello (2005), os Vórtices Ciclônicos de Altos 

Níveis (VCAN) que atuam sobre a região Nordeste do Brasil formam-se no 

oceano Atlântico, principalmente entre os meses de novembro e março, e sua 

trajetória normalmente é de leste para oeste, com maior frequência entre os 

meses de janeiro e fevereiro. 
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Do ponto de vista do desencadeamento dos processos geomorfológicos 

esse sistema é pouco significativo, considerando que sua atuação está 

principalmente relacionada à formação de nuvem em seu centro e a existência 

de precipitações nas periferias. 

 

3.5.4. Dipolo do Atlântico 

Segundo Ferreira e Mello (2005), o dipolo do Atlântico é a diferença entre 

a anomalia da Temperatura da Superfície do Mar-TSM na Bacia do Oceano 

Atlântico Norte e Oceano Atlântico Sul. É formado pelos anticiclones norte e sul, 

que atuam sobre o oceano atlântico tropical. O sistema é um dos principais 

responsável pelo movimento no sentido sul da ZCIT. O efeito desse sistema na 

bacia está relacionado a sazonalidade no volume da precipitação anual. 

 

3.5.5. Linhas de Instabilidade (LI) 

As Linhas de Instabilidade constituem bandas de nuvens causadoras de 

chuva, normalmente do tipo cumulus, organizadas em forma de linha 

(FERREIRA e MELLO 2005). As LI que atingem a região formam-se sobre os 

Estados do Pará e Tocantins deslocando-se para Leste entre o final da primavera 

e o início do outono, quando o ASA diminui de intensidade (NIMER, 1989). 

Assim como os complexos convectivos de mesoescala, as LI são de 

fundamental importância para o entendimento das precipitações na região e 

consequentemente do transporte de sedimentos. Segundo Nimer (1989) a 

formação das LI que atingem o NE está relacionada ao contato das frentes frias 

com a zona tropical continental, com deslocamento no sentido E e SE, 

provocando chuvas tropicais tipo monçônico. 

 

3.5.6. EL Niño Oscilação Sul (ENOS) 

A compreensão da dinâmica geomorfológica do semiárido brasileiro está 

diretamente relacionada ao entendimento da atuação dos fenômenos El Niño 

Oscilação Sul – ENOS, em suas fases quentes e frias, a fase fria também é 

conhecida com La Niña. Essa variação entre períodos secos, ou com pouca 
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precipitação, e anos com elevadas precipitações ainda é pouco compreendido 

no que tange ao transporte de sedimento dentro de uma escala secular. 

Essa variação entre períodos secos e chuvosos é intensificada quando 

períodos de El Niño acontece conjuntamente com anomalias positivas no dipolo 

do Atlântico, favorecendo anos com baixas precipitações e a atuação conjunta 

do La Niña, com valores negativos do dipolo negativo do Atlântico promovendo 

anos com elevadas precipitações (FERREIRA e MELLO 2005). 

 

3.5.7. Variáveis climáticas (precipitação, temperatura) 

A precipitação e temperatura são duas variáveis que modificam 

significativamente ao longo da bacia, sendo que essa variação decorre da 

amplitude topografia entre a nascente com 1.109m e o exutório com 305m, 

totalizando 804m. As áreas mais elevadas compreendem um contexto 

bioclimático de brejo de altitude oriundo das precipitações orográficas e 

diminuição da temperatura em razão da ascensão do ar e resfriamento 

adiabático (CORRÊA 2001). A parte Ocidental da bacia apresenta um clima 

tipicamente semiárido em razão da circulação climática regional e intensificado 

pelo efeito de sobra pluvial promovido pelo Planalto da Borborema e Planalto 

Sertanejo. 

Considerando que a bacia abrange dois contextos bioclimáticos 

distintos, utilizou-se dados provenientes de estações climáticas capazes de 

evidenciar essa variação. Para a caracterização das variáveis climáticas, foram 

utilizados dados da estação climatologia de Triunfo-PE localizada nas coordenas 

de 7°81’00” Sul e 38°11’00” Oeste, a uma altitude de 1105m e da estação de 

Souza-PB localizada nas coordenadas 6°75’00” Sul e 38°21’00” Oeste, a uma 

altitude de 233m. As estações pertencem ao Instituto Nacional de Meteorologia 

INMET. 

A parte oriental da bacia, localizada no município de Triunfo, apresenta 

uma precipitação média anual de 1,174,6mm, em quando a precipitação da parte 

ocidental apresenta uma precipitação anual de 995,58, resultando em uma 

diferença de 179,2 mm entre a nascente e a desembocadura. Essa diferença é 
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perfeitamente visualizada na fisiografia da paisagem, a qual vai variando ao 

longo da bacia conforme diminui a precipitação. 

No tocante à temperatura média mensal, na estação localizada em 

Triunfo, ocorrem valores sempre abaixo dos 25°C (Figura 26) ao longo de todo 

o ano, enquanto na estação de Souza a temperatura média mensal fica sempre 

acima desse valor (Figura 27).   

 

Figura 25 Climograma da estação climática de Triunfo (município de Triunfo PE). 

 

 

Conforme demostrado na Figura 27, na estação localizada no município 

de Souza o período mais quente está compreendido entre os meses de outubro 

a dezembro e o período mais frio de abril a junho. O período chuvoso está 

compreendido entre o fim de janeiro a meados de maio, sendo os meses mais 

chuvosos fevereiro, março e abril. O período seco está compreendido entre junho 

a dezembro, sendo os meses mais secos: agosto, setembro e outubro. 
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Figura 26 Climograma da estação climática de São Gonçalo (município de Souza PB). 
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4. TEMPO E MAGNITUDE NOS PROCESSOS GEOMORFOLÓGICOS 

 

Hodiernamente, o emprego objetivo da escala de tempo nos trabalhos 

geomorfológicos tem sido um aspecto pouco abordado ou mesmo negligenciado 

pelos pesquisadores, o que resulta em produtos de investigação sem uma 

definição nítida do intervalo de tempo envolvido na explicação do processo ou 

feição em análise. Embora, a preocupação com o emprego do conceito de tempo 

seja reiterada pela geomorfologia dinâmica (SHUMM & LICHTY, 1965; 

THOMAS, 1994; GUTIÉRREZ, 2005; KNOX, 2006; CORRÊA, 2006; BRACKEN 

& WAINWRIGHT, 2008), poucos são os trabalhos que de fato trazem essa 

abordagem como elemento fundamental para interpretação do significado do 

objeto de estudo da ciência geomorfológica. 

Davis (1899) ao apresentar a concepção do ciclo geográfico destaca que 

o “relevo é em função de três variáveis quantitativas: estrutura, processo e 

tempo”. Na perspectiva desse autor, o tempo era visto como elemento da “maior 

praticidade” para a construção das análises. No entanto, o mesmo era 

considerado como um evento cíclico, ocorrendo em períodos contínuos e 

imutáveis, expresso na paisagem por meio do soerguimento e da denudação 

ocorrendo em períodos de milhões de anos. Para o autor, intervalos de 101 e 102 

anos são irrelevantes e, portanto, podem ser negligenciáveis no entendimento 

dos ciclos de denudação – ciclos geográficos –, uma vez que estes teriam sua 

duração expressa em grandes intervalos do tempo geológico, como o Cretáceo 

e o Terciário, por exemplo. Alguns contemporâneos foram veementes ao criticar 

o trabalho de Davis, tais como Walther Penck na Alemanha e Lester King na 

África do Sul, entretanto ambos seguiram a mesma linha de raciocínio no tocante 

à aplicação do conceito de tempo à abordagem geomorfológica. 

Até a II Guerra Mundial, a visão davisiana de tempo lastreou o 

embasamento teórico da investigação geomorfológica (ABREU, 1983). No 

entanto, à medida que inovações técnicas e metodológicas foram adicionadas à 

análise do relevo, por meio de estudos geocronológicos, paleoclimatológicos e 

de neotectônica, empiricamente embasados, o conceito de tempo passou a 

adquirir uma perspectiva mais complexa, e voltada à elucidação de problemas 

geomorfológicos em escalas espaciais diferenciadas. No que tange à 
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compreensão da própria ciclicidade dos eventos formativos, merecem destaque 

a emergência de ciclos em diversas periodicidades de recorrência: Ciclos 

tectônicos, Ciclos orbitais de Mylankovitch, Ciclos de Dansgaard Oeschger, Ciclo 

do ENOS, variação anual das estações (ADAMS, et al., 1999; TURNEY et. al., 

2004; THOMAS, 2004).  

Para Shumm e Lichty (1965) nas diversas abordagens da geomorfologia 

a escala de tempo pode ser dividida em três intervalos: geológico (105 anos), 

moderno (102 anos) e recente. Essas três escalas têm implicações diretas na 

noção de equilíbrio (BRACKEN & WAINWRIGHT, 2008), bem como fornecem a 

base para aplicação desse relevante conceito em diferentes ramos do estudo 

geomorfológico. 

Na perspectiva do tempo como uma variável randômica é mister 

destacar a necessidade de compreensão da importância dos eventos extremos, 

de alta magnitude e baixa recorrência, dentro ainda dos diversos contextos 

morfoclimáticos em diferentes escalas espaciais, de forma sistêmica, 

principalmente se considerado que essa dinâmica interfere na estabilidade 

geomorfológica da paisagem. 

 

Na visão atual do papel do tempo sobre a morfogênese, na qual 
o mesmo deixa de ser o principal elemento responsável pela 
hierarquização concatenada das formas resultantes, percebe-se 
a importância dos eventos de baixa recorrência e alta magnitude, 
capazes de ajustar os níveis internos de estabilidade das 
paisagens, alçando-as a novos patamares de funcionamento 
(CORRÊA 2006, p. 42). 

 

Incorporando a análise sistêmica na compreensão do problema, 

percebe-se uma relação não unívoca na interação de diferentes escalas. Neste 

sentido, observa-se que as dinâmicas geomorfológicas atuantes em longas 

escalas de tempo criam os espaços de acomodação que, sob a égide de eventos 

de menor intervalo de ciclicidade, poderão ser preenchidos por sedimentos 

remobilizados, sobretudo face à atuação de eventos de alta magnitude e baixa 

recorrência, geralmente de atuação catastrófica dentro da escala de tempo de 

operação dos processos e sobrevivência das formas envolvidas na paisagem. 
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Da mesma forma, as dinâmicas geomorfológicas que atuam em curtos 

espaços de tempo podem desenvolver espaços de acomodação que apenas 

serão preenchidos por sedimentos ao transcurso de dinâmicas de longo prazo 

(THOMAS, 2004). Assim, a conexão entre erosão e sedimentação, 

compreendida dentro de intervalos representados pelas mudanças no clima, são 

fundamentais para a ciência geomorfológica; apesar dos estudos terem evoluído 

muito mais no sentido da cronometragem das mudanças do clima do que nos 

impactos delas sobre os processos superficiais (THOMAS, 1994). 

No tocante à representação cartográfica do tempo na paisagem, por 

meio das técnicas de mapeamento geomorfológico, merece destaque a 

publicação de Cailleux & Tricart (1956) Le problème de la classification des faits 

géomorphologiques, na qual se realiza uma correlação entre parâmetros 

espaciais e temporais, sendo proposta uma classificação taxonômica das formas 

do relevo, tendo o binômio tempo-espaço como o elemento norteador da 

tipologia. Os autores apresentam um espectro de tempo que varia de 1 a 109 

anos, existindo sempre uma relação direta entre o tamanho da forma e a escala 

de tempo associada à sua residência na paisagem.  

Diante do exposto, busca-se aqui discutir, em bases teóricas, como o 

conceito de tempo influência sobre as diversas leituras da paisagem 

geomorfológica, e quais as implicações deste no estudo dos processos 

envolvidos na elaboração das formas. Para tanto, realizou-se um resgate da 

evolução histórica do conceito e sua aplicação, destacando as influências da 

compreensão das mudanças ambientais na definição dos intervalos de tempo. 

Por fim, faz-se uma análise da importância do entendimento do conceito de 

tempo para o desenvolvimento dos estudos em geomorfologia. 

   

4.1. Ciclicidade e Escala de Tempo 

A ideia de tempo cíclico, como colocado anteriormente, foi prontamente 

incorporada pela geomorfologia e ao longo da evolução dessa ciência ganhou 

novos arranjos, especialmente com a verticalização dos estudos sobre 

mudanças ambientais ao longo do Quaternário, principalmente. Merece 

destaque o avanço resultante das aplicações da geocronologia por meio dos 
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métodos radiométricos de datação absoluta, que agregaram precisão à 

marcação cíclica do tempo, em diferentes escalas, sobretudo após a segunda 

grande guerra. 

Gutiérrez (2005) destaca que nas escalas de curto prazo, dentro das 

aplicações geomorfológicas, nas quais o homem também aparece como um 

agente modificador da paisagem, as mudanças ambientais estão relacionadas à 

atuação combinada e/ou isolada de três dinâmicas: geológica, climática e 

antrópica. Todavia, é necessário compreender que essas dinâmicas não 

necessariamente se comportam como cíclicas, ou atuam isoladamente, bem 

como é necessário compreender o tempo como uma variável passiva, ou seja, 

que não adiciona nem remove matéria ou energia do processo geomorfológico. 

Diversos ciclos de mudanças ambientas, e por conseguinte geomorfológicas, 

foram identificados por meio da contagem cronológica resultante da aplicação 

de métodos de datação absoluta, como no caso dos projetos GRIP e GISP2 

(THOMAS, 2004), que utilizaram núcleos de gelos na Antártida, lago Vostok, 

(ADAMS, et al., 1999) e fundo oceânico (DANSGAARD, et al., 1993). 

Diante deste novo cenário de compreensão da geocronologia cíclica, 

Adams et al. (1999) destacam nove importantes eventos na história do planeta 

ao longo dos últimos 10 milhões de anos: o início das glaciações no hemisfério 

norte, a revolução do Pleistoceno médio, o interglacial entre 410 e 125 Ka, os 

eventos cíclicos Heinrich e Dansgaard–Oeschger, a deglaciação e o evento 

Younger Dryas, os eventos ENOS e as oscilações no Atlântico Norte, e por fim, 

um futuro aquecimento global (Figura 27). 
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       Figura 27 Arranjo de mudanças climáticas em intervalos de tempo no Quaternário. 

 

                Fonte: adaptado de Adams et al. (1999). 
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Em uma análise dos ciclos descritos por Adams et al. (1999) e Thomas 

(1994), destacam-se cinco, os quais ocorrem em escalas distintas e apresentam 

um intervalo de tempo que varia de 107 a 10-1 anos. São eles: Ciclos tectônicos, 

Ciclos orbitais de Mylankovitch, Eventos Dansgaard Oeschger, Ciclo do ENOS 

e o ciclo anual.  

Os ciclos tectônicos são responsáveis pela formação das maiores 

feições terrestres, tais como placas tectônicas e cadeias de montanhas, com 

duração acima de 10 milhões de anos (SELBY, 1985). Os processos envolvidos 

na dinâmica desses ciclos estão relacionados à migração das placas tectônicas 

e o seu resultado só é observado na escala de milhões de anos.   

Os ciclos de Milankovitch encontram-se relacionados às variações no 

formato da orbita da terra e inclinação do eixo de rotação do planeta em relação 

ao sol, sendo o ciclo maior representado pela excentricidade da orbita da terra, 

com aproximadamente 100 ka (ADAMS, et al., 1999). Os subciclos de 

Milankovitch apresentam dois intervalos de tempo, o primeiro de 41 ka 

(obliquidade) e o segundo variando entre 24 e 18 ka (precessão) (DANSGAARD, 

et al., 1993; ADAMS, et al., 1999). 

Os ciclos de Dansgaard Oeschger têm ocorrido ao longo dos últimos 

120.000 anos com intervalos de aproximadamente 1.470 anos e ciclos de 15.000 

anos, tendo sido registrados 25 eventos ao longo desse período (DANSGAARD, 

et al., 1993; ADAMS, et al., 1999). Os “Dansgaard-Oeschger Events” são 

eventos representados por subidas abruptas da temperatura entorno de 5º a 

10ºC com duração de 10 a 15 anos, o último evento registrado ocorreu no 

Pleistoceno Superior, por volta de 15.000 anos A.P (ADAMS, et al., 1999; 

NCDC/NOAA, 2014).  

Antes de abordar a ciclicidade do El Niño-Oscilação Sul (ENOS), é 

necessário esclarecer que a literatura meteorológica trata esse fenômeno como 

uma anomalia atuando na modificação do padrão climático, conforme pode ser 

observado em Alves & Repelli (1992), Aragão (1998), Nóbrega & Santiago 

(2014). Por outro lado, a literatura geomorfológica visualiza esse fenômeno como 

um sistema de circulação perturbada que vem atuando de forma cíclica na escala 

de décadas com evidências de sua ocorrência remontando ao Pleistoceno 

inferior (ADAMS, et al., 1999; MOY, et al., 2002; TURNEY et. al., 2004).  
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No que tange ao início do período de atuação do ENOS, ainda que 

permaneça controverso, alguns trabalhos apontam para uma operação desde o 

Pleistoceno Superior, últimos 130.000 anos (TURNEY et. al., 2004; SARACHIK 

e CANE, 2010). Para Adams et al., (1999) o início de atividade do ENOS coincide 

com as oscilações no Atlântico Norte há aproximadamente um milhão de anos.  

Tal como a difícil definição do início de atuação do ENOS, o intervalo 

dos seus ciclos é variável, e talvez esse seja ainda um dos grandes desafios 

para a paleoclimatologia tropical. Para Sarachik e Cane (2010) o ENSO 

apresenta oscilações de 2 a 7 anos, embora Adams et. al. (1999) mostrem 

variações de 3 a 5 anos, e ciclos de 2 a 8 anos sejam apresentados por Moy et 

al. (2002). 

Adams et al. (1999) destacam três possíveis causas para atuação dos 

ciclos milenares e de menor duração: primeiro, no caso dos ciclos milenares, a 

harmonia da força astronômica; já para os ciclos decadais ou seculares, a 

atuação de fenômenos relacionados à circulação secundária, como o ENOS ou 

Oscilações do Atlântico Norte; e terceiro lugar, a atuação de um novo mecanismo 

itinerante ainda não completamente compreendido. Os autores ainda destacam 

que quase nada é conhecido sobre as mudanças na escala de décadas no 

passado geológico recente. Essa falta de informação está relacionada, 

principalmente, à escala dos métodos de datação e seus respectivos intervalos 

de confiança.   

O ciclo anual é resultado da variação de inclinação da terra ao longo do 

ano, resultando em alteração do balanço de energia no planeta. Essa ciclicidade 

é a mais frequente e menos oscilante, em termos de variação e muda em razão 

da latitude.  

A ideia da existência de uma ciclicidade funcional, não atrelada a uma 

escala de tempo definida, na evolução da paisagem aparece na proposta de 

Knox (1972) (Figura 02). A ocorrência desses ciclos obedece a um padrão de 

resposta da cobertura vegetal e dos processos geomorfológicos relacionados às 

mudanças climáticas repetitivas, mas não necessariamente obedecendo a uma 

sequência de intervalos de igual duração. 

 



 

73 
 

Figura 28 Modelo cíclico de processo de modificação na paisagem. 

 

                                            Fonte: adaptado de Knox (1972). 

 

4.2. A Interferência do Conhecimento na Definição da Escala de Tempo 

É sempre difícil remover a subjetividade sobre o conceito de tempo 

inerente a cada pesquisador, uma vez que ele é influenciado pelo seu 

conhecimento a cerca do fenômeno natural estudado (MEYERHOFF, 1960 apud 

THORNES & BRUNSDEN, 1977). Para os geomorfólogos esse é um dos 

desafios a ser enfrentado na construção do encadeamento dos processos que 

compõem a história evolutiva da paisagem, bem como no discernimento da 

magnitude dos processos associados. 

Apesar de constituir um dos pilares da análise geomorfológica, a escala 

de tempo tem sido pouco utilizada como paradigma norteados dos trabalhos de 

geomorfologia ambiental. A emergência dos problemas ambientais e a difusão 

da necessidade de conhecer, em maior profundidade, o meio no qual os seres 

humanos habitam tem levado a uma profusão de estudos em geomorfologia 

ambiental. Por outro lado, observa-se uma carência no aspecto metodológico no 

que concerne à definição do papel do tempo no entendimento dos processos 

envolvidos. 

O fato é que esses estudos desprezam uma gama importante de 

informações, começando pelo posicionamento do evento formativo dentro da 
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sua temporalidade genética, apenas a partir da qual seria possível destacar seu 

grau de aleatoriedade face ao ritmo climático considerado, bem como a 

abrangência de sua magnitude em escala espacial. 

É evidente que uma encosta com ocupação pode apresentar níveis 

distintos de susceptibilidade a deslizamentos, porém, encostas sob vegetação 

natural ou secundária também são acometidas por processos de reafeiçoamento 

climaticamente condicionados. Assim sendo, nem o aspecto histórico da 

paisagem, nem a dimensão de tempo deve ser negligenciável no estudo 

geomorfológico (SHUMM e LICHTY, 1965). 

Ao fazer uma análise epistemológica, é possível observar a emergência 

da geomorfologia no pós-guerra que valorizava excessivamente o espaço e as 

relações entre os processos em operação no presente, por conseguinte, 

renegava as considerações temporais, uma vez que estas eram julgadas 

comprometidas com o paradigma davisiano (ABREU, 1983). 

Observa-se, hodiernamente, em muitos trabalhos de geomorfologia que 

abordam a questão ambiental o emprego do conceito de tempo, tal como foi 

proposto por Davis, imutável e continuo. É fato que muitos estudos trazem 

afirmações sobre a ideia de risco ambiental e definição de intensidade de 

processo, avaliando apenas as condições do tempo sinótico e da estrutura 

geomorfológica. 

Entretanto, quando o estudo é confrontado com a teoria geomorfológica 

subjacente fica evidente a necessidade de definir com maior rigor a escala 

temporal utilizada. “É aparentemente impossível excluir o tempo e uma 

consideração histórica da formação de unidades geomorfológicas, exceto 

durante estudo unicamente empíricos de relações entre variáveis, as quais 

podem ou não refletir casualidades” (SHUMM e LICHTY, 1965). 
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4.3. A Intensidade dos Processos e Escala de Tempo 

A intensidade dos processos é uma prerrogativa das mudanças nos 

padrões ambientais, as quais, por sua vez, só são entendidas dentro da 

compreensão dos parâmetros médios de funcionamento da paisagem. “O 

conceito de rápidas mudanças ambientais só tem sentido quando a escala de 

tempo é conhecida ou entendida” (THOMAS, 2004). 

Só é possível afirmar que um evento ou um período tem sido intenso, no 

que tange aos processos geomorfológicos, se for conhecido o intervalo de tempo 

ao qual a unidade geomorfológica de estudo foi formada (KNOX, 2006). Ou seja, 

deve ser feita uma comparação entre o intervalo relativo ao fenômeno estudado 

e o tempo de formação da unidade geomorfológica que lhe serve de suporte. 

Se faz mister destacar que a comparação da intensidade dos eventos 

formativos em diferentes intervalos de tempo é realizada mediante o uso de 

dados provenientes de diferentes técnicas de aferição cronológica, o que insere 

dificuldades no estabelecimento de correlações, especialmente em razão dos 

erros associados aos métodos de datação, que por fim constituem um obstáculo 

ao deslinde do sincronismo espaço-temporal (ADAMS, et al., 1999; WALQUER, 

2005). 

Desta forma, traz-se à baila a inquietação com algumas interpretações 

relativas à temporalidade dos fenômenos geomorfológicos construídas com base 

em dados provenientes de diferentes fontes e métodos. Nesse sentindo, é 

importante que o erro associado ao método seja levado em conta, como por 

exemplo, um erro de 10% em uma escala de tempo de 103 anos equivale a 102 

anos do intervalo de confiança o que gera substanciais empecilhos à 

comparação com dados geocronológicos obtidos em uma escala de resolução 

de 102 anos. No caso das repostas ambientais decorrentes de pulsações do 

regime climático, ressalta-se, por exemplo, que mudanças nos padrões térmicos, 

entre períodos frios e quentes, podem ocorrem em intervalos extremamente 

curtos, com duração de algumas décadas ou menos (ADAMS, et al., 1999). 
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4.4. Processos de Curto Prazo 

Em uma cadeia hierárquica de entendimento da temporalidade dos 

fenômenos formativos em geomorfologia, têm-se os sistemas de erosão como 

subclasses dos processos de curto prazo, os quais, por sua vez estão 

relacionados à atuação da dinâmica climática regional média, atuando sobre 

diferentes unidades de relevo.  

A epígrafe “escala de tempo curto” necessita ser ajustada à dimensão 

da forma e do fenômeno estudo, assim, por exemplo, quando empregada 

enquanto referência aos processos geomorfológicos que atuam sobre as 

encostas do ambiente semiárido do Nordeste do Brasil, pode-se estimar 

intervalos de tempo da ordem de centenas de anos, com subdivisões decadais. 

Nesse caso em particular, a utilização dessa divisão reside no objetivo de buscar 

compreender a temporalidade dos processos de formação de pequenos pacotes 

sedimentares, na ordem de centena de m³, dentro da unidade de encosta e 

pacotes de sedimentos depositados na rede de drenagem. Dentro dessa escala 

é possível também avaliar como a intervenção antrópica tem interferido nas 

taxas dos processos denudacionais e deposicionais, tanto no tocante ao aspecto 

de alteração do tempo de residência do material inconsolidado sobre a encosta, 

quanto no aumento do tempo de residência dos sedimentos na rede de 

drenagem. 

Nesta perspectiva, aplicando o modelo de sedimentação em cascata 

(CORRÊA, 2001; 2006; BURT e ALLISON, 2010; GURGEL, 2012; SILVA, 2013) 

na interpretação da sedimentação em curta escala de tempo, pode-se interpretar 

a movimentação dos sedimentos originados nos compartimentos mais elevados 

da encosta em direção aos canais de drenagem, através da flutuação estocástica 

de eventos remobilizadores, onde o tempo de residência dos materiais vai 

depender das características de declividade e morfologia da encosta; assim 

como da frequência dos eventos de precipitação de alta magnitude. 

Pacotes sedimentares rasos e de pouca expressão espacial são 

inicialmente depositados em canais de ordem zero e de primeira ordem 

(hollows), como também na base de cabeceiras de drenagem em escala de 

tempo na ordem de 10 anos (KIRCHNER, 2001). Esses depósitos podem ser 

completamente evacuados em eventos de precipitação episódicos de grande 
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intensidade, dificultando assim, o estudo dos processos sedimentares em 

escalas curtas, uma vez que o registro final da deposição resulta intensamente 

truncado e espacialmente fragmentado. 

As características episódicas da deposição e evacuação dos depósitos 

em escala curta de tempo, ao longo dos canais de primeira ordem, e na base de 

cabeceiras de drenagem, dificultam a mensuração da frequência e intensidade 

das taxas de sedimentação, podendo ainda adicionar erros quando se busca 

datar superfícies inumadas pelo método dos isótopos cosmogênicos 

(KIRCHNER, 2001). 

Nos canais de drenagem a sedimentação de escala curta ocorre, 

principalmente, através da formação de bancos aluviais ao longo da planície 

(BRIERLEY e FRYIRS 2005). Os bancos e as barras arenosas ocorrem onde a 

declividade permite a sedimentação. Todavia, esses pacotes sedimentares não 

chegam a formar unidades com longos intervalos de tempo de residência, pois 

os eventos episódicos modificam constantemente sua morfologia e distribuição 

(Azambuja, 2013). 

A sedimentação sazonal nos canais ocorre com a deposição dos 

sedimentos na forma de bancos ao longo das margens, havendo a remobilização 

do material em eventos máximos. Porém, não se conhece claramente o efeito 

residual da remobilização sazonal dos sedimentos nos rios dentro de escalas de 

tempo longo (MEADE 1988). Estima-se, entretanto, que a remoção completa dos 

sedimentos depositados nas planícies aluviais requeira intervalos de tempo na 

ordem de milhares de anos ou mesmo mais longos (LEOPOLD et al. 1964 apud 

MEADE 1988). 

A partir de uma perspectiva voltada à compreensão do papel do clima 

sobre os processos erosivos, o máximo de trabalho geomorfológico em uma 

paisagem ocorre ao longo do intervalo de resiliência da transformação na 

cobertura vegetal quando do aumento na quantidade de precipitação (KNOX, 

1972; SELBY, 1985, THOMAS 1994, CORRÊA 2001, SILVA, 2012), podendo 

estas mudanças estarem relacionadas a eventos de ordem natural ou antrópica. 

Em escala curta, as mudanças de natureza antrópica ocorrem principalmente no 

tempo de residência dos sedimentos nos diferentes compartimentos da encosta. 
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Souza (2014) destaca que em ambientes semiáridos o escoamento 

superficial é naturalmente complexo, variando no espaço e tempo, dependendo 

das flutuações sazonais da precipitação, e variação espacial da vegetação, 

alertando ainda que essa complexidade tem se agravado com as modificações 

recentes no uso da terra. Azambuja (2012), estudando uma bacia semiárida, 

identificou que o uso do solo se configura como a principal forma de mudança, 

em nível local, de patamares formativos no interior dos canais. 

Perez Filho e Quaresma (2011) verificaram uma reativação significativa 

de cabeceiras de drenagem e intensificação de processos erosivos relacionados 

às alterações no nível de base local, em um intervalo de tempo de 40 anos, como 

sendo resultado de alteração na escala de tempo dos processos 

geomorfológicos. 

A partir do exposto acima, pode-se enquadrar a intervenção antrópica 

na sedimentação em curta escala temporal de duas formas: a primeira, 

relacionada à intensificação da mobilização de sedimento; e a segunda, 

vinculada à formação de novos espaços de acomodação de sedimentos, as 

chamadas “armadilhas de aprisionamento de sedimentos” - barramentos dos 

cursos hídricos destinados ao armazenamento de água, os quais também 

acumulam sedimentos em canais de diferentes ordens. 

Um elemento importante a ser considerado na intensificação da 

denudação, corresponde ao fato de que a taxa de erosão não necessariamente 

cresce de forma exponencial ao longo do tempo, podendo haver uma redução 

abrupta na perda de sedimento dentro de um intervalo de 10 anos. Ferreira 

(2012) estudando a sedimentação na bacia do Saco, semiárido pernambucano, 

encontrou elevadas taxas de sedimentação entre o período de 1927 a 1957, 

coincidindo com o momento de maior exploração agrícola da região, seguida de 

uma forte diminuição no volume de sedimentos depositados no açude nos anos 

seguintes. 

Não obstante, a instalação de barramentos hídricos em canais de 

diferentes ordens tem tornado possível a mensuração de taxas de sedimentação 

em curtos intervalos de tempo. Na medida em que se tem uma intensificação do 

transporte de sedimento dentro do sistema hidrográfico, há naturalmente a perda 

de material de determinadas áreas e o seu acumulo em outras. 
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Sendo assim, é importante destacar que, os depósitos estudados não 

fornecem necessariamente evidências das taxas dos processos erosivos atuais, 

tendo em vista que a mobilização dos sedimentos nos diferentes compartimentos 

da bacia tem seu tempo de residência associados com eventos de magnitude 

superior ao do período de estocagem, passando assim a exigir o entendimento 

tanto das escalas relacionadas à formação dos depósitos quanto àquelas 

relativas à sua evacuação. 

 

4.5. Processos de Longo Prazo 

No estudo geomorfológico as escalas longas estão associadas às 

mudanças climáticas em nível global, principalmente em razão dos períodos 

glaciais e interglaciais com intervalos de 105 anos. Assim sendo, presume-se que 

as magnitudes dos eventos em longa escala sejam muito superiores aos dos 

eventos máximos de agora. Esses eventos foram capazes de deixar os seus 

vestígios como depósitos por muito tempo na paisagem, e apesar da existência 

de eventos de grande intensidade capazes de promover a evacuação dos 

depósitos de escalas longas, as feições formadas em escalas de longo prazo 

conseguem permanecer. 

As oscilações climáticas de milhares de anos têm sido amplamente 

estudas e percebidas como fundamentais na reconstrução das mudanças 

ambientais ocorridas ao longo do Pleistoceno/Holoceno (DANSGAARD, et al., 

1993; ADAMS, et al., 1999; STOTT et. al., 2002; MOY, et. al., 2002; THOMAS, 

2004). Essas mudanças ocorrem em escala global, porém com um atraso de 

tempo em algumas regiões, bem como podendo repercutir em intensidades 

distintas. 

Para Thomas (1994) as escalas longas estão principalmente 

relacionadas às movimentações na crosta terrestres, que promovem 

deformações, soerguimentos e subsidências – tendo seus processos refletidos 

na circulação atmosférica e nível dos oceanos. Na mesma perspectiva, enfatiza-

se que a geomorfologia tradicional foca na sequência e natureza dos eventos 

envolvendo a atual configuração da superfície da terra através do tempo 

geológico (GUTIÉRREZ, 2005). 
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Thomas (1994) ao abordar o problema de definição das regiões 

climáticas, destaca que as mudanças climáticas de longo prazo variam entre 106 

e 107 anos, acompanhando a deriva continental e a alteração no nível dos 

oceanos. Essas alterações, por sua vez, refletem de forma complexa variações 

na circulação atmosférica do planeta. Nesse contexto, as mudanças de médio 

prazo estariam situadas entre 10³ e 104 anos, e teriam sua relação vinculada às 

mudanças climáticas regionais. 

A padronização de uma escala em longo, médio ou curto prazo pode 

estar atrelada, também, à técnica empregada na evidenciação dos processos 

geomorfológicos que se quer estudar. Walker (2005), por exemplo, emprega o 

termo longo prazo para se referir a eventos que ocorrem em uma amplitude de 

tempo da ordem de 10.000 a 100.000 anos, destacando a necessidade de 

escolha adequada da técnica empregada às características dos dados a serem 

datados.     

 

4.6. O Tempo como uma Variável Randômica 

A compreensão do tempo em geomorfologia é cada vez mais 

estocástica, fato esse que adiciona mais complexidade na definição do melhor 

intervalo para o estudo dos processos (THOMAS, 2004). Por outro lado, é 

necessário entender que a aleatoriedade também pode ser compreendida dentro 

de intervalos de tempo. 

Thomas (2004) demostra que ao contrário do que a geomorfologia 

tradicional coloca, os pulsos climáticos na escala de décadas, dentro de um 

intervalo de 103 proporcionam reafeiçoamentos na paisagem incompatíveis com 

os dados médios das condições do clima de todo o período (Figura 03).  
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Figura 29 Modelo de atraso de resposta na encosta – sistema de sedimentação oriundo de 
mudanças na vegetação e clima durante 1Ka. 

 

                    Fonte: adaptado de Thomas (2008). 

 

É sempre importante posicionar o tempo randômico dentro de uma 

escala maior para se ter a real ideia de sua significância nas alterações do 

sistema de paisagem estudado, pelo fato de ele, também, está relacionado a 

uma auto organização, em resposta ao arranjo interno dos sistemas 

geomorfológicos. Desta forma, a estocasticidade temporal não tem, 

necessariamente, um caráter formativo de unidades de paisagem. 

Neste sentido, a formação de calcretes no semiárido brasileiro está 

associada as fases mais secas do Pleistoceno, entretanto dependendo das 

condições intrínsecas dos sistemas, por exemplo, dentro de cacimbas nas 

regiões mais secas do semiárido brasileiro, é possível verificar a ocorrência de 

calcretes em períodos menos secos, como no Holoceno inferior, em virtude das 

características intrínsecas do subsistema morfológico analisado. 

     

4.7. Acoplagem em Diferentes Escalas 

Quando uma paisagem é visualizada, o que está em evidencia são 

unidades espaciais as quais evoluem em escalas distintas e ao mesmo tempo, 

estão sendo impostas a uma mesma escala de tempo. Uma bacia hidrográfica, 

por exemplo, tem todas as suas unidades evoluindo dentro de escalas de tempos 
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longos, por outro lado, quando visualizados de forma independentes, as 

unidades estão sujeitas a modificações de processos de intensidades distintas. 

Uma barra sedimentar pode se modificar de um ano para outro, porém o terraço 

do rio como um todo só irá mudar suas características a partir da ação de eventos 

máximos que atuam em escala de milhares de anos (BRIERLEY & FRYIRS, 

2005). 

Segundo Corrêa (2001) “o modelo em cascata considera que o 

sedimento se move como uma onda em direção à baixa encosta, preenchendo 

parcialmente as depressões no terreno. Com o progresso da erosão novas áreas 

de estocagem na baixa encosta são preenchidas, resultando nas unidades mais 

novas”. O autor ainda chama a atenção para o fato da distribuição espacial e 

temporal desigual dos depósitos nas encostas, que nem sempre confirmam a 

eficiência completa desse modelo. Este só poderia ser aplicado integralmente se 

os sistemas morfoclimáticos promovessem a evacuação completa dos 

sedimentos até o nível de base local/regional. 

Nesta perspectiva, as encostas podem ser entendidas como o resultado 

de uma complexa interação de processos geomorfológicos distintos. Esses 

processos podem hodiernamente serem identificados através das 

paleosuperfícies encontradas nos colúvios. Para Corrêa (2001) a interpretação 

desse material requer uma compreensão de suas posições em paisagem antiga. 

É mister destacar que, para que ocorra mobilização de uma grande 

quantidade de sedimentos é necessário que se encontre no sistema material 

disponível. Deste modo, os processos pedogenéticos são fundamentais para 

produção de sedimento, promovendo a integração pedogênese/morfogênese. 

Quando analisado dentro de uma escala temporal, o sedimento em uma 

bacia hidrográfica, por exemplo, encontra-se em trânsito sendo a erosão o 

responsável pelo afeiçoamento geral das áreas de cabeceiras e encostas. O 

material transportado pelos diferentes tipos de erosão tem um tempo de 

residência na paisagem normalmente associado aos eventos de longo prazo. 

Segundo Thomas (1994), muitas vezes os depósitos formados nas escalas 

longas são simplisticamente interpretados como originados em decorrência das 

condições ambientais atuais. Todavia, seu entendimento demanda a 

reconstrução geomorfológica do material em bases cronológicas e dinâmicas, 
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que buscam reconhecer, no longo prazo, a ação de fenômenos 

desencadeadores de grande magnitude. 

Um compartimento geomorfológico individualizado dentro da estrutura 

da paisagem é o resultado de uma história evolutiva, a qual carrega 

características espaço-temporais de intensidades distintas. Essa história 

evolutiva pode ser denominada de cronologia dos eventos geomorfológicos, 

passível de ser recontada por meio do emprego de métodos de datação. 

Segundo Walker (2005), se o objetivo é a elucidação de um determinado 

episódio formativo ou estimar as taxas de operação de processos 

geomorfológicos, faz-se necessário estabelecer uma cronologia para os eventos. 

A maioria dos processos de datação existentes só foi descoberta 

recentemente através, principalmente, de avanços na contagem da carga 

radioativa de minerais encontrados na natureza. Os mais significativos avanços 

em cronologia, especialmente do Quaternário, ocorreram após a Segunda 

Guerra Mundial com a descoberta do decaimento da atividade radioativa de 

alguns materiais, possibilitando o desenvolvimento de uma gama significativa de 

métodos de datação com intervalos que variam de um e milhões de anos 

(NOLLER et al., 2009). 

Contemporaneamente há uma gama significativa de métodos 

empregados na definição da cronologia dos processos geomorfológicos. Aitken 

(1998) chama a atenção para a quantidade de técnicas disponíveis, todavia, o 

mesmo ressalta que cada técnica apresenta um intervalo de confiança em sua 

aplicação, tornando necessário o conhecimento adequado da técnica a ser 

utilizada para cada evento que se pretende datar. Com os avanços tecnológicos 

voltados para as datações, esses intervalos têm se aquilatado, o que possibilita 

uma maior precisão na reconstrução de dinâmicas geomorfológicas de curto 

prazo, como por exemplo, 10² anos. 

É necessário visualizar o encadeamento das diferentes escalas de 

tempo e sua sobreposição eventual sobre a magnitude das respostas 

geomorfológicas. Assim, é fundamental visualizar como o tempo cíclico se 

materializa nas mudanças ambientais, de forma sistêmica, para que se possa 

compreender como se dá sua imbricação com os eventos em diferentes ordens 

cronológicas, até mesmo aqueles não cíclicos e aleatórios. 
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Um exemplo dessa interação pode ocorrer entre os ciclos de origem 

cósmica (Mylankovitch), com os ciclos planetários (Dansgaard Oeschger, ENSO, 

e anual). A acoplagem desses ciclos pode promover uma intensificação nos 

eventos inferiores ou uma diminuição na sua intensidade, dependendo das 

características intrínsecas aos sub-sistemas espaciais envolvidos. 

É necessário visualizar, também, o intervalo de tempo no qual as 

respostas às mudanças climáticas se propagam no espaço (THOMAS, 2004), 

um mesmo evento cíclico não atual homogeneamente sobre o planeta em um 

mesmo espaço de tempo, bem como com a mesma intensidade. 

Um fato importante na consideração sobre integração de diferentes 

escalas é observar que os eventos cíclicos que ocorrem em escalas regionais 

podem desencadear eventos randômicos em outras regiões o que implica na 

necessidade de observação do seu desdobramento no espaço. Por exemplo, a 

expansão de uma camada de gelo sobre o Atlântico Norte, na escala de milhares 

de anos, pode resultar em alteração na Corrente do Golfo (ADAMS, et al., 1999) 

e, por sua vez, promover mudanças no regime de precipitações, no ambiente 

tropical na escala de centenas de anos. Esse lapso de tempo é justamente o 

tempo de resposta do sistema às mudanças ocorrendo em diferentes escalas 

espaciais e temporais. 

Diante do que foi discutido até aqui, pode-se propor algumas indagações 

voltadas ao esclarecimento da importância e aplicação do entendimento do 

tempo em geomorfologia. 

Utilizando o princípio do efeito em cascata (ou reação em cadeia) para 

a compreensão da ação do clima sobre o relevo, têm-se nas escalas longas 

processos cósmicos de modificação da circulação atmosférica acontecendo em 

intervalos de centenas de milhares de anos. Por outro lado, essas mudanças 

influenciam as escalas menores, especialmente os padrões de circulação dos 

climas regionais. Estes, por sua vez, repercutem no trabalho dos sistemas de 

erosão que operam em escalas menores, criando um sistema de reações 

complexas em cadeia. 

Nesta perspectiva, se o tempo for imaginado como uma onda, os picos 

maiores seriam as mudanças climáticas de longo termo e as ondas 
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intermediárias seriam as mudanças em escalas inferiores. Por tanto, fica o 

questionamento: será que as mudanças climáticas em escalas menores são 

reverberações das mudanças de longo termo? Se essa linha de raciocínio for 

verdadeira, quais seriam os motivos desencadeadores dos eventos randômicos?   

É fato que o paradigma geomorfológico atual demanda o entendimento do 

conceito de tempo em seus diferentes significados. O âmago dessa discussão 

gira entorno da aplicação do conceito de tempo de forma a permitir, de maneira 

clara, a delimitação do intervalo temporal necessário para a formação de uma 

determinada feição geomorfológica. Por outro lado, é importante compreender o 

tempo também como uma variável randômica, que nem sempre vai permitir a 

visualização dos processos desencadeadores como respostas a entradas 

cíclicas, logo recorrentes, de energia no sistema. 

Uma das principais implicações da forma como o tempo é tratado na 

geomorfologia é sua repercussão sobre as noções de equilíbrio. No caso do 

ambiente semiárido a própria noção de equilíbrio transcende às escalas de 

observação temporais da geomorfologia, sendo o próprio conceito criticado, 

quanto à sua utilidade para a interpretação da paisagem por autores como Abreu 

(1983), Bracken & Wainwright (2008), Brunsden (2001), Thomas (2004). 

Por fim, em geomorfologia o estudo do processo, da forma, do sistema 

ambiental ou da paisagem desvencilhados de uma preocupação genuína com o 

conceito de tempo conduz a um entendimento incompleto do processo evolutivo 

e dinâmico do seu objeto de estudo. 
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5. INTER-RELAÇÃO DE TÉCNICAS CRONOLÓGICAS EM DIFERENTES 

ESCALAS 

Um compartimento geomorfológico individualizado dentro da estrutura 

da paisagem é o resultado de uma história evolutiva, a qual carrega 

características espaço-temporais de intensidades distintas. Essa história 

evolutiva pode ser denominada de cronologia dos eventos geomorfológicos, 

passível de ser elaborada através de métodos de datação. Segundo Walker 

(2005), se o objetivo é a elucidação de um determinado episódio, estimar as 

taxas de operação de processos geomorfológicos ou reconhecer uma coleção 

de artefatos arqueológicos, é necessário estabelecer uma cronologia para os 

eventos. 

A maioria dos processos de datação existentes só foi descoberta 

recentemente através, principalmente, de avanços na contagem da carga 

radioativa de minerais encontrados na natureza. Os mais significativos avanços 

em cronologia, especialmente do Quaternário, ocorreram após a Segunda 

Guerra Mundial com a descoberta do decaimento da atividade radioativa de 

alguns materiais, possibilitando o desenvolvimento de uma gama significativa de 

métodos de datações com intervalos que variam de um e milhões de anos 

(NOLLER et al., 2009). 

O decaimento da atividade radioativa, tal como da cadeia do Urânio, é 

importante não apenas para a datação utilizando métodos que fazem a 

contagem direta da meia vida desses minerais, mas também no emprego de 

métodos como a Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). No método 

LOE, o objetivo é mensurar a energia aprisionada nas armadilhas dos cristais 

minerais, a qual é resultado da radiação gama existente no depósito sedimentar.      

Hodiernamente há uma gama significativa de métodos empregados na 

definição de cronologia de processos geomorfológicos. Aitken (1998) chama a 

atenção para a quantidade de técnicas disponíveis, toda via, o mesmo ressalta 

que cada técnica apresenta um intervalo de confiança em sua aplicação, 

tornando necessário o conhecimento adequado da técnica a ser utilizada para 

cada evento que se pretende datar. Com os avanços tecnológicos voltados para 

as datações, esses intervalos têm se aquilatado, o que possibilita uma maior 
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precisão na reconstrução de dinâmicas geomorfológicas de curto prazo, como 

por exemplo, 10² anos. 

Walker (2005) divide os métodos de datação em quatro categorias, 

datação radiométrica, crescimento anual, datação relativa e idade equivalente. 

A partir dessas categorias é possível avaliar com precisão qual a melhor técnica 

para cada objetivo estudado. 

O método da datação radiométrica utiliza a contagem do decaimento da 

atividade radioativa (meia vida) de alguns minerais ou fósseis, especialmente da 

cadeia do urânio. É mister destacar que há uma amplitude muito grande com 

relação a meia vida dos elementos radioativos, variando de horas até milhões de 

anos. 

O crescimento anual refere-se à adição de material aos tecidos 

orgânicos ou a uma sequência dos sedimentos.  As técnicas de datação relativa 

buscam identificar se alguma camada e/ou material é mais nova, ou mais velha, 

que uma determinada referência; enquanto que a idade equivalente propõe 

correlacionar unidades significativas em áreas diferentes como sendo originadas 

de um mesmo período de tempo. 

 

5.1. Datação radiométrica 

Essa classe de técnicas utiliza como base a atividade radioativa de 

isótopos, tanto no decaimento radioativo como na acumulação de energia em 

armadilhas cristalinas. Conforme demonstrado na (Figura 29) as técnicas que 

compões essa classe são, 14C, potássio-argônio/Argônio-argônio (K-Ar/40Ar-

39Ar), serie urânio, cosmogênese, 210Pb, césio 137, luminescência, ressonância 

paramagnética eletrônica e traço de fissão. 
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Figura 30 Escala de abrangência dos principais métodos de datação atualmente 
utilizados. As linhas contínuas representam o intervalo de tempo onde o método tem os 
melhores resultados e a parte pontilhada onde o erro é maior. 

 

 Fonte: modificado de Walker (2005).  

 

O 14C é um dos métodos mais antigos e um dos mais utilizados na 

datação de materiais orgânicos, podendo datar amostras com até 40.000 anos 

de idade. Contudo, aplicando colunas de termodifusão para obter isótopos 

enriquecidos antes da mensuração pode alcançar idade de até 70.000 anos 

(AITKEN 1999). Apesar de ser bastante utilizado, o método pode conter erros, 

especialmente relacionados aos processos do material na natureza e durante o 

manuseio em laboratório. 

Um dos problemas iniciais da datação por 14C está na possibilidade de 

contaminação do material in situ mais jovem que pode ser transportado por 

lixiviação ou por bioturbação, fazendo com que a idade apresentada seja 

diferente da realidade. Segundo Walker (2005), a adição de 1% de carbono novo 

em uma amostra com 17.000 anos irá diminuir a idade em 600 anos. Para Aitken 

(1999) em uma amostra com 34.000 anos a contaminação de 1% de carbono 

novo irá provocar a leitura de uma idade aparente com 38.000 anos. 
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Sendo assim, destaca-se a necessidade de calibração do método com 

outros de amplitude de datação similar, destacando que um dos métodos mais 

empregados para a calibração das datações por 14C é a dendrocronologia 

(FAIRCHILD et al. 2000; Walker 2005). O objetivo é melhorar a precisão da idade 

encontrada em relação à idade real, diminuindo imprecisões relacionadas à 

acurácia da técnica, tais como imprecisões ao longo dos procedimentos de 

coleta e datação. 

Métodos de datação que utilizam isótopos do potássio-argônio/Argônio-

argônio (K-Ar/40Ar-39Ar) e grande parte da série do urânio, permitem datações de 

eventos ocorridos em longas escalas de tempo, como por exemplo, ao longo de 

todo o Quaternário, uma vez que esses isótopos apresentam meia vida longa. 

Segundo Walker (2005), a técnica que emprega o 40K/40Ar mostra-se viável, 

apenas, para datações superiores a 100.000 anos, tendo em vista que idades 

mais recentes podem apresentar erros de até 100%, como o 40K, por exemplo, 

que apresenta uma meia vida de 1250 milhões de anos. 

Essas técnicas permitem uma abrangência que cobre todo o 

Quaternário, podendo chegar a cinco milhões de anos (WALKER 2005). Por 

outro lado, esses métodos não conseguem evidenciar eventos que possam estar 

ocorrendo na escala de centenas de anos, tendo em vista que a margem de 

erros associada pode chagar aos milhares de anos, dependendo da técnica e 

dos dados a serem datados. 

Uma variação do 40K/40Ar, descoberta no final da década de 1960 e início 

de 1970, o 40Ar/39Ar, tem sido bastante utilizada nos estudos do Quaternário, 

especialmente pela possibilidade de datações com idades inferiores a 10.000 

anos (GUILLOU et al. 2011). Guillou et al. (op.cit) apresentaram variações de 

erros de 1% a 6% como sendo aceitáveis para essa técnica. 

O método de datação que utiliza cosmogênese vem sendo bastante 

utilizado para datação de taxas de operação de processos geomorfológicos que 

atuam em longas escalas de tempo, apresentando uma amplitude de erro que 

varia entre 3% e 7% (WALKER 2005). Este método possibilita sua aplicação em 

eventos ao longo de grande parte do Quaternário, porém, como apresenta erros 

associados que podem chegar a milhares de anos, esta técnica inviabiliza 

estudos com intervalos de tempo da ordem de centenas de anos. 
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As técnicas que empregam ressonância paramagnética eletrônica e 

traço de fissão apresentam viabilidade para datações com idades superiores a 

104 anos, podendo datar evento com até 5 milhões de anos, abrangendo assim 

todo o Quaternário. Contudo, estas técnicas não possibilitam seu emprego no 

estudo de eventos geomorfológicos com tempo de retorno de mil anos, por 

exemplo, tendo em vista que a margem de erros pode ser superior a esse 

intervalo de tempo. 

A série do urânio dispõe de métodos de datação com amplitude de 

tempo que variam de 100 a 400.000 mil anos, a partir do uso da espectrometria 

de partícula alfa, e até aproximadamente 500.000 anos usando a espectrometria 

de massa; com erros associados que pode variar de 1% a 10%, dependendo do 

isótopo utilizado e da técnica empregada (SCHWARCZ e GASCOYNE 1984).  

  

5.2. Outros métodos de datação 

Os métodos de datação baseados no crescimento anual buscam 

mensurar a adição anual de material aos tecidos orgânicos, ou a uma sequência 

de sedimentos. Nesta classe de técnicas, as mais conhecidas são a 

dendrocronologia e a varva-cronologia. O primeiro encontra-se relacionado ao 

crescimento de anéis anual em troncos de arvores, enquanto o segundo a 

acumulação de camadas de sedimento nas altas latitudes em razão da 

sazonalidade anual de áreas de degelo. Outras técnicas inseridas nessa classe 

estão relacionadas a medições em espeleotemas, crescimento de corais e 

moluscos.    

A classe de métodos baseados na datação relativa não objetiva 

identificar a idade de um determinado material, mas sim, verificar se ele é mais 

novo ou mais velho que outro material ou camada de referência. Sendo assim, 

as técnicas empregadas trabalham principalmente com horizontes 

sedimentares, fosseis e artefatos. A datação relativa é um princípio básico da 

estratigrafia, especialmente relacionada à lei da superposição (WALKER 2005). 

Essa classe de técnicas também abrange a alteração de rochas em 

subsuperfície e pedogênese.   
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O conjunto de métodos agrupados na classe das idades equivalentes 

busca traçar uma correlação entre depósitos localizados em diferentes lugares 

com aqueles que apresentam camadas com características estratigráficas 

semelhantes. As camadas devem apresentar propriedades sedimentológicas 

distintas das camas subjacente e sobrejacente, de forma a refletirem mudanças 

cronológicas significativas na estrutura da paisagem. A aplicação desse princípio 

aos depósitos do Quaternário torna-se difícil, considerando que muitas 

mudanças ao longo desse período ocorreram apenas em escala regional, não 

podendo ser aplicada a lugares que apresentavam características ambientais 

distintas (WALKER 2005).    

 

5.3. Margem de erro associada às datações por LOE e 210Pb 

Para compreensão dos erros inerentes aos métodos de datações é 

necessária a compreensão de dois conceitos fundamentais: o de acurácia e o de 

precisão. Segundo Walker (2005) a acurácia refere-se ao grau correspondente 

entre a idade obtida pelo método e a idade verdadeira da amostra; e a precisão 

está relacionada com as incertezas físicas ou químicas associadas na análise 

empregada na determinação da idade. 

O emprego do método de datação por Luminescência Opticamente 

Estimulada (LOE), assim como todos os outros métodos, tem erros associados 

e essa margem de erro pode ser compreendida com o um intervalo de confiança 

na qual o valor obtido pode variar. Segundo Galbraith e Roberts (2012), o método 

LOE trabalha com muitas variáveis e cada uma delas está associada com uma 

margem de erro. A junção de todos esses erros refere-se à acurácia da técnica, 

assim, quanto maior a acurácia menor o erro. 

A luminescência é um método baseado na acumulação de partículas 

radioativas em rochas e em minerais, e aplicado para datações com até centenas 

de milhares de anos, possibilitando a aplicação em eventos ao longo de grande 

parte do Quaternário. Porém, este método apresentando um erro associado que 

pode chegar a milhares de anos, o que inviabiliza estudos com intervalos de 

tempo menores. 
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Inicialmente, o erro encontrado na datação por LOE pode ser ocasionado 

a partir das características inerentes ao processo de remoção e aprisionamento 

dos elétrons nas armadilhas cristalinas dos grãos. Durante o processo de 

transporte alguns grãos podem não terem sua carga elétrica completamente 

zerada, gerando remanescentes que irá fornecer um resultado “falso” de 

transporte. Uma das formas atualmente utilizadas para minimizar o erro está na 

utilização do valor médio de n alíquotas. Todavia, há de ser considerado que o 

erro inerente a uma alíquota irá ser transferido para o valor médio. Portanto, um 

número maior de alíquotas tende a minimizar esse erro. 

Esse método apresenta uma amplitude de datação que varia de 10² a 

106 anos com uma margem de erro aceitável abaixo de 10%, o que pode resultar 

em imprecisões quando se buscar encontrar delimitações temporais de registros 

temporais que se formaram em intervalos de tempo dentro da margem de erro 

do método. 

Como Isótopos do chumbo-210 (210Pb) e césio-137 (137Cs) apresentam 

uma meia vida curta, são aplicados para datações de processos com no máximo 

150 anos. Quando inseridas dentro da perspectiva da integração de dinâmicas 

geomorfológicas de diferentes escalas, observa-se que essas técnicas só 

apresentam eficácia para estudo envolvendo processos na ordem de dezena de 

anos. Por outro lado, são métodos que possibilitam detalhamento ano a ano, 

permitindo o estudo detalhado das variações anuais dentro da amplitude total de 

datação.  
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6. COLÚVIOS E PROCESSOS FORMATIVOS 

Os colúvios são o resultado da ação de processos e condições que 

atuam combinados ou em sequência, dentro de uma escala espaço-temporal a 

qual reflete mudanças na estrutura da paisagem vinculada às mudanças 

climáticas e ou eventos discretos de elevada magnitude e baixa recorrência. 

No presente trabalho, utiliza-se o conceito de colúvio cunhado por 

Corrêa (2001, p.96) como “qualquer depósito sedimentar que se acumule ao 

longo de uma encosta em consequência do transporte gravitacional, a despeito 

do conteúdo original de água”. Sendo assim, compreende-se que formação dos 

colúvios encontra-se diretamente relacionada à capacidade erosiva de eventos 

de elevada magnitude, combinados à mudança de precipitação e cobertura 

vegetal (THOMAS 1994). 

Para Selby (1985) o colúvio é todo material inconsolidado depositado na 

encosta oriunda das partes mais altas, contendo partículas do regolito de 

tamanho variado. Ainda segundo o mesmo autor, quando da ocorrência de stone 

lines nos colúvios, essas representam distintas fases de deposição com 

indicação de soterramento de paleossolos.  

A reconstrução da história evolutiva dos culúvios, em muitos casos, é 

dificultada em razão das alterações intempéricas no material durante e após a 

deposição. Para Eriksson, et al (2000), alterações pedogenéticas após os 

processos deposicionais dos colúvios podem confundir a interpretação 

geomorfológica. “Na maioria das vezes os colúvios são remanescentes 

complexos das condições paleohidrológicas que resistiram à erosão 

subsequente dos novos processos funcionais que se seguiram à estabilização” 

(CORRÊA 2001, p.141). 

Eriksson, et al (2000) destacam a necessidade de uma análise 

geomorfológica-pedológica-estratigráfica, conforme abordado por Birkeland 

(1990) e Gerrard (1992), para o entendimento dos depósitos de encosta. Para 

os autores, os processos formativos dos colúvios ocorrem de forma pontual e 

episódica, com períodos de estabilidade e pedogênese, seguido de períodos de 

instabilidade, resultando em truncamentos em diferentes partes da encosta. 
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O entendimento da distribuição dos solos na encosta, a relação entre os 

processos pedogenéticos e morfogenéticos, possibilita a identificação de 

estabilidade da paisagem em escala de longo ou curto tempo, quando 

predominam os processos pedogenéticos ou as fases de atuação dos processos 

geomorfológicos com erosão e deposição (BIRKELAND 1990). 

O fato é que, o entendimento da formação dos colúvios ainda permanece 

não claramente explicado, tendo em vista a variação dos ambientes formativos 

e as condições climáticas associadas, bem como o intervalo de confiança do 

principal método de datação dos colúvios, a LOE, que apresenta uma variação 

muito grande entre a idade mínima e máxima. 

O registro sedimentar em conjunto com as características dos 

modelados de acumulação recente (Pleistoceno superior/Holoceno) possibilita a 

identificação das respostas dos sistemas ambientais às variações de energia do 

sistema climático em diferentes escalas de tempo, resultando na possibilidade 

de reconstrução de eventos passados e a construção de simulacros de cenários 

ambientais futuros, imprescindíveis para a compreensão do funcionamento dos 

sistemas geomorfológicos (SLAYMAKER e SPENCER 1998, CORRÊA 2001, 

SILVA 2013).  

O estudo dos processos de coluvionamento no semiárido brasileiro tem 

apontado para um período de intensa formação de colúvios coincidindo com a 

transição Pleistoceno/Holoceno entre 11.000 e 8.000 AP (CORRÊA 2001, 

MUTZENBERG 2007, SILVA 2007, GURGEL 2012, MISSURA 2013, SILVA 

2013). A formação desse tipo de depósito na região, também pode ser entendida 

como um período de reordenamento da paisagem, onde a mobilização de 

sedimento se ajusta as condições de transição entre dois contextos climáticos.  

Assim, a maioria dos autores que trabalharam com depósitos coluviais 

destacam a natureza episódica e mudanças no clima, e ou cobertura vegetal 

para formação dessa unidade. No tocante as condições do semiárido brasileiro, 

na formação dos colúvios, destaca-se a atuação de um complexo sistema 

meteorológico em escala global, regional e local os quais promovem uma 

significativa variação sazonal, espacial e de intensidade da precipitação. Dentre 

os sistemas atuantes na região merece destaque os Complexos Convectivos de 

Meso-escala. 
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Esse sistema meteorológico apresenta como característica um 

desenvolvimento explosivo em um intervalo de tempo menor que 24 horas, 

fazendo com que ocorram grandes volumes de chuva em curtos intervalos de 

tempo. Da mesma forma, a precipitação ocorre de forma concentrada 

espacialmente, possibilitando uma maior capacidade de reafeiçoamento da 

paisagem em escala local.  
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7. METODOLOGIA 

7.1. Levantamentos de campo 

 

Os levantamentos de campo foram precedidos de análise previa dos 

possíveis locais de coleta, bem como mapeamento de caminhos e estradas 

existente na bacia. Para identificação dos possíveis locais de coleta e caminhos 

de acesso a esses locais, utilizou-se o Google Earth por fornecer as imagens de 

satélite com alta resolução espacial da região, bem como a possibilidade de 

associação entre imagem e topografia. Ao todo foram realizadas 04 campanhas 

de campo com objetivos de mapeamentos e coleta de dados:   

 15 a 20 de dezembro de 2012; 

 05 a 08 de abril de 2013; 

 29 a 31 de maio de 2014; 

 29 de novembro a 04 de dezembro de 2014. 

A escolha dos locais de visita ou amostragem levou em consideração os 

objetivos de cada atividade: mapeamento geomorfológico, mapeamento das 

coberturas intempéricas, coleta de amostras para datação por LOE e análises 

sedimentológicas. Desta forma, buscou-se identificar: a feição da encosta, a 

existência de estradas de acesso, e existência de ravinas ou cortes de estrada, 

falhas, Iselbergs, entre outros. 

 

7.1.1. Mapeamento geomorfológico e de coberturas intempéricas 

Com base no mapeamento preliminar das unidades geomorfológicas e 

coberturas intempéricas, foram executadas checagem em campo de cada 

unidade/classe mapeada. As unidades checadas foram escolhidas em razão da 

acessibilidade do local e nível de pertinência ao mapeamento como um todo. 

Cada ponto checado foi georreferenciado com um GPS topográfico da Trimble: 

Nomade 9.000 e sem seguida os pontos foram plotados nos mapas 

geomorfológicos e de coberturas intempéricas. 

A descrição em campo das coberturas intempéricas/solos, compreendeu 

o registro das suas características através do estudo e do exame do seu perfil 
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em seu meio natural (IBGE, 2009). O procedimento consiste na descrição 

completa do perfil de solo (utilizando a ficha de descrição de campo do Manual 

Técnico de Pedologia do IBGE 2009) com a identificação e delimitação de 

horizonte e ou camadas, registro das características morfológicas de cada um(a) 

individualmente, identificando transição entre horizontes ou camadas, 

profundidade e espessura, cor (usando a Munsell soil color charts), textura, 

estrutura e consistência.   

 

7.1.2. Chave para catalogação das amostras 

Antes da realização das coletas, procedeu-se com a definição da chave 

de identificação utilizadas em todo o material coletado. As amostras foram 

catalogadas tomando como base o material coletado, a área de amostragem, a 

unidade geomorfológica e a profundidade de coleta dentro do perfil. 

O primeiro caractere refere-se à área: 1, 2, 3 e 4; o segundo o material 

coletado: colúvio (C). Por fim, identifica-se a profundidade em centímetros (cm) 

que o material foi coletado dentro do perfil, levando em consideração a medição 

da base para o topo. Em seguida foram feitas fotografias e descrição geral do 

local de coleta e entorno. 

 

7.1.3. Coletas para LOE 

As amostras para datação por luminescência foram coletadas através da 

inserção de tubos de PVC de cor preta, com 40cm de comprimento e 5cm de 

diâmetro, utilizando o método de percussão. Os tubos foram introduzidos no 

centro da camada sedimentar, previamente delimitada, utilizando um apoio de 

madeira e marreta. Após o tubo ser completamente inserido, sua extremidade 

externa é fechada com tampa de borracha preta, escavando-se em seguida a 

lateral do tubo, fecha-se a extremidade interna, evitando exposição da amostra 

à luz solar. Finalmente, as tampas são lacradas com fita adesiva, para evitar a 

perda de umidade, e a amostra é catalogada. 
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Para a escolha do número de amostras e dos pontos de coleta no perfil, 

levou-se em consideração as características estratigráficas do colúvio, tais 

como: espessura, diferença granulométrica, coloração e existência de stone line.   

 

7.1.4. Coleta para sedimentologia 

As amostras para análise das propriedades sedimentológicas foram 

coletadas em todas as camadas onde realizaram-se amostragem para datação. 

Para o acondicionamento do material foi utilizado sacos plásticos, com 

capacidade para 2kg. 

 

7.2. Trabalhos de Gabinete 

7.2.1. Mapeamentos das coberturas intempéricas  

Os mapeamentos de solos disponíveis para região apresentam escalas 

variáveis e com baixa compatibilidade com a escala do trabalho, são eles: 

Embrapa 1972, na escala de 1:500.000 no Estado da Paraíba, Embrapa 2000, 

na escala de 1:100.000 referente ao Estado do Pernambuco e SANTOS et al. 

2011, na escala de 1:5.000.000 abrangendo toda a área. Desta forma, optou-se 

por um refinamento das classes de solo utilizando imagens de satélite e trabalho 

de campo e o mapeamento das unidades de relevo, tendo como base os 

mapeamentos das fontes citadas. 

O procedimento consiste na delimitação das manchas de solos 

existentes nos mapeamentos de pequena escala e em seguida sobreposição 

das unidades geomorfológicas em ambiente SIG. Aplicando-se o princípio que 

cada unidade geomorfológica está associada a uma determinada cobertura 

intempérica/classe de solo, foram vetorizadas as classes de coberturas 

intempéricas seguindo os limites do mapeamento geomorfológico. Ao longo do 

processo de mapeamento, foram utilizadas as descrições de campo 

georreferenciadas para validação de cada classe mapeada.    
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7.2.2. Modelagem digital do terreno 

O Modelo Digital do Terreno (MDT) foi elaborado utilizando os dados de 

altitude do satélite ASTER GDEM, obtidos gratuitamente na página do Serviço 

Geológico Americano (disponível em http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/). Souza 

(2014) avaliou a precisão altimétrica desses dados e encontrou uma precisão 

média abaixo de 1 metro para o erro vertical. O processamento digital da imagem 

foi realizado utilizando os softwares ArcGis 10.1, função ferramentas 3D. 

O MDT foi elaborado a partir das imagens do ASTER GDEM (Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital 

Elevation Model) serviu de base para delimitação da bacia e sub-bacias, 

elaboração das curvas de nível, extração da drenagem e declividade. 

Os perfis topográficos dos locais de coleta foram elaborados utilizando 

as curvas de nível geradas no ArcGis 10.1, tendo como base as imagens do 

ASTER GDEM.  

 

7.2.3. Mapeamento geomorfológico 

O mapeamento geomorfológico foi elaborado seguindo diretrizes 

clássicas de mapeamento, onde a topografia é a base para a delimitação das 

unidades geomorfológicas, em conjunto com imagens de satélite e 

levantamentos de campo. O princípio básico de escolha das unidades baseou-

se na homogeneidade e individualidade dentro da escala utilizada, conforme 

proposto por (PAVLOPOULOS et al., 2009). 

O procedimento técnico aplicado consiste na individualizada de 

unidades dentro de uma escala pré-definida, utilizando curvas de nível 

sobrepostas a um modelo digital de elevação no software ArcGis 10.1, aplicando 

os critérios de legendas e tipologias de formas estabelecidas pela comissão de 

mapeamento geomorfológico de detalhe propostos por Demek et al. (1972). 

Esse conjunto de procedimentos, aplicados ao mapeamento geomorfológico na 

escala de detalhe, tem sido ratificado por Corrêa (1997), Silva (2007), Missura 

(2013), Silva (2012), Silva (2013), Souza (2014) e Barros (2014).  

O mapeamento foi executado na escala de 1:100.000, com exceção da 

unidade planície aluvial, que foi mapeado utilizando o GoogleEarth na escala de 
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1:50.000. O GoogleEarth foi utilizado também para checagem das unidades 

geomorfológicas, tendo em vista que a resolução das imagens possibilita a 

visualização na escala de detalhe, sendo o mapa final apresentado na escala de 

1:100.000. Quanto à hierarquia das unidades de mapeamento, seguiu-se o 

modelo proposto pelo IBGE (2009) e discutido por Lima (2014) (Figura 30). 

 

Figura 31 Hierarquia aplicada ao mapeamento geomorfológico. 

 

                                    Fonte: modificado de IBGE (2009). 

 

7.3. Procedimentos de laboratório 

7.3.1. Sedimentologia 

Consiste na separação dos sedimentos finos e grossos utilizando 100g 

de cada amostra, a qual é diluída em solução de hexametafosfato de sódio, 

lavada em seguida seca em estufa a 105°C.  Posteriormente, as amostras são 

novamente pesadas e peneiradas em jogo de peneiras com intervalos 

sucessivos de 1 phi (Ф) para individualização das frações: areia muito fina, areia 

fina, areia, areia media, areia grossa, cascalho. Parte da água com a parte fina 

diluída é utilizada no granulômetro a laser para determinação da fração silte e 

argila.  

 

7.3.2. Granulometria de finos 

Para a separação das frações silte e argila, foi utilizado granulômetro à 

laser com sistema óptico de captação com 38 sensores da marca Ingke 

Scientific/Wurtech. A preparação das amostras seguiu a metodologia do 

Laboratório de Geografia Física da UCL (University College London) ratifica por 

Barros (2014), os quais orientam que as frações acima de 63µm devem ser 
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removidas e analisadas através do peneiramento, utilizando o granulômetro à laser 

apenas para as partículas menores do que está fração. A preparação e análise das 

amostras compreendem as seguintes etapas:  

 Remoção da matéria orgânica e materiais de textura acima de 63µm, 

utilizando uma peneira de 63µm para lavagem com água deionizada; 

 Separar 150ml da água que saiu da lavagem da amostra, contendo materiais 

finos em suspensão; 

 Diluir 2g de dispersante (hexametafosfato de sódio) em 150ml de água 

deionizada, adicionar à água com sedimentos em suspensão e agitar 

levemente, apenas para evitar a decantação das frações mais grossas.  

 Adicionar os 300ml de água no granulômetro. Observação: antes de iniciar 

a primeira leitura é necessário que granulômetro esteja liga a pelo menos 15 

minutos, para que ocorra o aquecimento completo do laser.  

 Iniciar a leitura do laser e esperar 2 minutos para estabilização do gráfico. 

Em seguida o gráfico com os valores granulométricos é salvo no formato 

PDF. 

De posse dos valores das frações: cascalho, areia, silte e argila, os dados 

são inseridos no diagrama de Folk & Ward (1957), sendo calculado o diâmetro 

médio, o grau de seleção, o grau de assimetria e curtose. A classificação dos 

sedimentos é feita empregando diagrama de Shepard, Pejrup e Folk utilizando o 

programa SysGran 3.0. 

 

7.3.3. Morfoscopia 

Consiste na análise do arredondamento e esfericidade dos grãos, de 

forma a identificar o quanto o material tem sido transportado e qual o tipo de 

transporte ele esteve submetido, conforme método descrito por Tucker (1995).  

O procedimento consiste na separação de 100 gramas de amostra, a qual é 

lavada em água corrente para remoção dos finos e obtenção da fração areia e 

então a amostra é seca na estufa a 100°C. Por fim, 100 grãos são separados 

para fazer a análise utilizando uma lupa binocular, sendo o enquadramento feito 

com base no diagrama de Tucker (1995). 
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7.3.4. Datação por LOE 

Compreende o conjunto de técnicas cujo o objetivo é medir a carga 

radioativa acumulada em armadilhas cristalinas, após a carga anterior ter sido 

zera pela radiação solar, em grãos de quartzo e feldspato, resultante do 

decaimento de materiais radioativos existentes no depósito sedimentar. 

Apresenta viabilidade para datações com intervalos de tempo entre 10² 

a 106 anos, sendo um importante método para estudo geomorfológico tendo em 

vista que ele fornece o tempo de fechamento da unidade sedimenta que se quer 

estudar (AITKEN, 1998). 

Conforme discutido no capítulo 3 o método exige o cumprimento rigoroso 

dos processos laboratoriais para que a acurácia da técnica não seja 

comprometida e ocorram imprecisões nas idades obtidas. Diante do exposto, 

busca-se seguir o seguinte encadeamento de tarefas.  

Abertura da extremidade interna dos tubos de PVC, conforme indicado 

no ato da coleta, em ambiente de luz vermelha. Posteriormente, os sedimentos 

passam por um tratamento químico com H2O2 (20%), HF (20%) e finalmente 

HCl (10%), as lavagens intermediárias são efetuadas com água destilada.  

Secagem e peneiramento das amostras, após tratamento químico, 

separando a fração granulométrica na faixa de 100-160μm, para obter os grãos 

de quartzo e feldspato livres de materiais orgânicos e/ou metais pesados e 

granulometria homogênea.  

Separação de amostras na fração de 100-160μm para serem 

submetidas à radiação solar por um período de aproximadamente 20 dias para 

decaimento residual TL/OSL (Optically Stimulated Luminescence - OSL e 

Thermal Luminescence - TL). Em seguida várias amostras são preparadas para 

irradiação (fonte de 60Co (455Ci)) em várias doses pré-definidas Gy (paleodose), 

que devem estar próximas a dose acumulada natural para montagem da curva 

de calibração.  

Para as datações utilizou-se o protocolo SAR (Single-Aliquot 

Regenerative-Dose) com média entre 10 a 20 alíquotas, de forma a construir 

entre 10 a 20 curvas de calibração para aplicação da equação de regressão e 

ajuste das idades obtidas em cada amostra. O processo de leitura do sinal 
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luminescente consiste em um laser emitindo um feixe que ao difratar na amostra 

o sinal LOE decais em uma curva não exponencial. 

A partir do gráfico de calibração pronto, insere-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 encontrar os valores 

de De, utiliza-se o cálculo pela média ponderada dos De, ou apenas os valores 

mais baixos de De, considerando que os valores altos estão com sinal de LOE 

residuais. 

O equipamento que foi utilizado é constituido de uma Risø Optically 

Stimulated Luminescence (OSL) systems with thermal (TL), infrared and blue 

LED stimulation; 2 UV-IR photo spectrometer; and 3 high sensitivity emission 

spectrometer (thermal, electron beam or x-ray excitation). Em resumo, para 

efetuar o protocolo SAR, são seguidas as seguintes etapas:  

1. Separação de 20-50grãos (100-300μm) ou alíquotas (7mg) de cada amostra 

a ser datada;  

2. Medida da LOE natural (Ln);  

3. Irradiação (fonte radioativa) com dose teste (DT);  

4. Tratamento térmico de 220oC;  

5. Medida da LOE teste (Tn);  

6. Irradiação com dose regenerativa;  

7. Tratamento térmico de 220oC;  

8. Medida da LOE regenerativa (Li); 

9. Irradiação com dose teste;  

10. Tratamento térmico de 220oC;  

11. Medida da LOE teste (Ti);  

12. Repetição do ciclo, a partir do item 7 até a 4 dose regenerativa. Terminado a 

confecção da curva de calibração de cada grão/alíquota 7, faz-se 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). 
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7.3.5. Difratometria de Raio – X 

Utilizada para identificação de minerais existentes na fração argila, que 

possibilitaram a identificação do grau alteração geoquímica do sedimento 

estudado.  

O procedimento metodológico consiste na proposta da Embrapa (2009) 

onde: a amostra de argila, em estado pastoso é colocada em uma lâmina de 

vidro de superfície plana, sob a forma de uma fina película e submetida à 

irradiação por raios-X em uma faixa ampla de ângulos de incidência (intervalo de 

2° a 45°). O resultado é dado pela intensidade de difração dos raios emitidos, 

determinada pelos diversos planos cristalinos dos minerais, apresentada na 

forma de um difratograma. As análises são executadas nas frações argila (Ø < 

0,002 mm) e silte (0,002 - 0,05 mm), preferencialmente. 

 

7.3.6. Construção das sessões verticais 

A construção das sessões verticais foi realizada de maneira a acoplar as 

informações sobre as litofáceis, a geocronologia e a paleotemperatura. Essa foi 

colocada no mesmo eixo de orientação correspondente a sessão vertical. A 

paleotemperaturas foram plotadas a partir curva de desvio de temperatura 

elaborada com bases nos dados coletados no Lago Vostok por Petit et al. (1999). 
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8. RESULTADOS 

8.1. Análise Cronológica e Morfoestratigráfica 

 

Em um trabalho onde o foco principal é a compreensão do modo como 

diferentes escalas de processos geomorfológicos atuam de forma integrada, na 

construção da estrutura superficial da paisagem, o reconhecimento das 

características cronológicas e morfoestratigráficas dos depósitos pode fornecer 

importante dados para construção de modelos qualitativos que expliquem a atual 

configuração da paisagem. 

A análise está centrada na premissa de que as características dos 

sedimentos, sua natureza química, geometria, textura e arranjo estratigráfico são 

remanescentes de processos pretéritos, fragmentários e disjuntos, que atuaram 

com intensidades distintas, e que hoje podem fornecer informações importantes 

sobre a dinâmica geomorfológica da área de estudo.  

Parte dos dados sedimentológicos a serem analisados, derivam do 

trabalho de Ramos (2014), dentro do mesmo projeto temático no qual a presente 

tese se insere1. De fato, utilizou-se apenas parte das interpretações de Ramos 

(2014), uma vez que foram geradas novas explicações para os processos 

formadores dos depósitos de encosta, a partir da adição de novos dados e 

métodos de análise. 

 

8.1.1. Parâmetros Analisados 

A fim de proceder a análise morfoestratigráfica e cronológica dos 

sedimentos de encosta, foram analisados os parâmetros granulométricos, 

morfoscópicos, mineralogia das argilas e morfologia dos depósitos. 

Nos parâmetros granulométricos, o coeficiente de seleção indica uma 

variação nas condições presentes no fluido transportador, seja na velocidade, 

seja no grau de turbulência (CAMARGO FILHO e BIGARELLA 1998). Nesse 

sentido, as características do processo de transporte promovem uma seleção 

                                                             
1 Dinâmica Geomorfológica em Bacias de Drenagem Semi-Áridas: uma análise a partir dos 

barramentos e açudes no semi-árido pernambucano, Edital Universal, Cnpq. 
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que será armazenada no deposito sedimentar, podendo ser recuperada e 

interpretada quanto à distribuição granulométrica heterogênea, homogênea e 

direção de fluxos (CORRÊA 2001). 

Os parâmetros estatísticos granulométricos são avaliados a partir dos 

valores de seleção, assimetria e curtose, e dizem respeito à classificação dos 

grãos de acordo com as premissas definidas por Folk & Ward (1957). A análise 

dos sedimentos dos depósitos coluviais foi realizada na tentativa de recompor 

os ambientes de sedimentação.   

Os dados de assimetria buscam fornecer informações sobre a 

distribuição textural e indicar a natureza do fluxo transportador dos sedimentos, 

se unidirecional (assimetria positiva) ou bidirecional (assimetria negativa). Os 

valores de assimetria muito positiva estão relacionados às fácies areno-argilosas 

e muito negativa àquelas argilo-arenosas e argilo-sílticas (BIGARELLA et al., 

1975). 

A determinação do grau de arredondamento, esfericidade e mineralogia 

dos grãos foi executada através da análise morfoscópica tradicional por lupa 

binocular, permitindo caracterizar qualitativamente e quantitativamente o 

material, a fim de possibilitar a identificação dos processos operantes durante a 

dinâmica deposicional, e secundariamente as características composicionais do 

material residual que deu origem aos depósitos. 

Outro parâmetro avaliado foi a mineralogia das argilas. O objetivo desta 

análise está voltado para a compreensão dos processos intempéricos que 

predominaram na formação dos materiais transportados e condições pós-

deposicionais. Sendo assim, parte-se do pressuposto que os materiais que 

compõem as formações superficiais da bacia do riacho Bruscas podem exibir 

uma mineralogia de argilas que aponte para a ocorrência de regimes 

biopedoclimáticos distintos do vigente (BIRKELAND 1984). 

O processo de intemperismo químico promove alterações nos minerais 

primários, oriundos das rochas, através de complexas e variadas reações 

químicas. As reações predominantes dependem da composição química e 

mineralógica do material de origem e das condições climáticas, onde a 

disponibilidade de umidade e a química da água têm importância capital na 
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distribuição dos minerais neoformados (BIGARELLA et al., 1994). Para a 

caracterização mineralógica foram utilizadas as frações argila das amostras a 

partir da Difratometria de Raio X (DRX). 

As idades obtidas por Luminescência Opticamente Estimulada são 

resumidas na tabela  

   

Tabela 1 Idade dos depósitos de encosta das áreas analisadas. 

Local 
Dose Anual 
(μGy/ano) 

P (Gy) 
Desvio 
padrão 

Idade Erro 

A1 410cm 11.400 ± 1.480 21,4 4,4 1.870 ± 330 

A1 380cm 9.500 ± 1.200 60,6 7,6 4.700 ± 860 

A1 230cm 9.950 ± 1.300 47,2 10,6 4.750 ± 860 

A1 153cm 9.900 ± 1.330 46,4 13,3 6.300 ± 1.130 

A2 89cm 11.600 ± 1.480 5,4 1,2 465 ± 80 

A2 40cm 8.500 ± 1.100 19,3 2,5 2.300 ± 410 

A3 230cm 8.150 ± 970 42,6 7,5 5.300 ± 880 

A3 123cm 9.330 ± 1.260 53,1 10,5 5.700 ± 1.050 

A3 10cm 9.500 ± 1.200 112 24,2 11.700 ± 2.060 

A4 65cm 6.600 ± 800 3,5 0,72 530 ± 90 

A4 35cm 8.000 ± 880 15,5 1,37 2.000 ± 300 
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8.2. Área 01 

A Área 01 constitui um ponto de coleta localizado nas coordenadas 

7º48’47.74” S e 38º05’10.50” O, a 808m de altitude. A feição geomorfológica na 

qual se insere a área de amostragem constitui um leque coluvial. O mesmo 

apresenta-se seccionado por uma voçoroca que acompanha a linha de maior 

declividade da encosta, cortando todo o pacote sedimentar até o contato com o 

embasamento rochoso, apresentando incisão de até 06 metros de profundidade. 

A área 01 está localizada nas proximidades da nascente do Riacho Bruscas 

(Figura 32 e 33). A encosta, como um todo, da cimeira à planície aluvial tem um 

comprimento de 1.300m com declividade média de 20,6%, com morfologia 

convexa no seu terço superior, passando a suavemente côncava, a retilínea, na 

média e baixa encostas (Figura 34).  
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Figura 32 Leque coluvial com a localização do ponto de coleta. A seta amarela indica o 
local da coleta. 

Fonte: modificado do Google Earth (2015). 
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Figura 33 Área 01 – Leque coluvial seccionado por uma voçoroca. A seta amarela indica 

o local da coleta. 

 

 

Observa-se na Figura 33 que a incisão correspondente à voçoroca, 

encontra-se completamente vegetada. Observou-se in loco que, em razão da 

existência de vegetação no interior e nas bordas da voçoroca, o processo de 

recuo das suas bordas encontra-se estabilizado. Segundo relatos locais, a 

recuperação da vegetação da área da voçoroca ocorre naturalmente sem 

intervenções ou adoção de medicas conservacionistas de controle de erosão. 

  

Figura 34 Perfil longitudinal do leque coluvial da Área 01, com destaque para a área de 
coleta. 

 

 

A medição e amostragem do perfil deu-se da base para o topo, e resultou 

na coleta de sedimentos nas profundidades: 153, 230, 308 e 410 centímetros em 

relação à superfície (Figuras 35 e 36). O material coluvial encontrava-se 

depositado sobre uma cascalheira basal localizada imediatamente acima do 
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embasamento cristalino. Em geral, o material caracteriza-se como areia média 

com grânulos, com exceção do topo que apresentou uma cascalheira matriz 

suportada. Os processos morfodinâmicos, formadores do depósito, apontam 

para corrida de lama (entre a cascalheira basal e o topo) e fluxo de detritos no 

topo. 
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Figura 35 Perfil do colúvio amostrado na Área 01. 
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Figura 36 Seção vertical do ponto de coleta da Área 01. 

 

Fonte: modificado de Ramos (2014). Os dados para a curva de desvio de temperatura foram 

retirados de Petit et al., (1999). 
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Figura 39 Diagrama triangular segundo Folk e Ward para os 
sedimentos da Área 01. 

Fonte: modificado de Ramos (2014). 

Figura 38 Diagrama de Pejurp para os sedimentos da Área 01. 

Figura 40 Curva Cumulativa para os sedimentos da Área 01. 

Figura 37 Histograma das classes granulométricas para os sedimentos 
da Área 01. 



 

115 
 

Tomando como base o Tabela 01, observa-se que todas as amostras 

apresentaram características de pobremente selecionadas. As amostras das 

profundidades de 153, 308 e 410 centímetros apresentaram assimetria muito 

negativa, indicando um transporte bidirecional, com a ação de mais de um fluxo 

de atuação em momentos e intensidades distintas. A profundidade de 230 cm 

apresentou assimetria positiva indicando um fluxo unidirecional (Figuras 37 a 

40). O fluxo unidirecional restringe o limite superior do tamanho dos grãos 

transportados mais grossos e uma calda de grãos mais finos (CAMARGO FILHO 

e BIGARELLA 1998). 

Utilizando análise por varredura eletrônica Ramos (2014) indica que o 

material transportado é de uma área próxima ao local de deposição. No entanto, 

no caso dos depósitos de encosta, a assimetria negativa ou muito negativa indica 

sobretudo uma herança textural derivada do material parental, no caso um manto 

de intemperismo, onde ocorre uma mistura de frações granulométricas em 

virtude do destacamento erosivo de material agregado, em diversos estágios de 

intemperismo, e guardando ainda relíquias da rocha mãe.  

 

Tabela 2 Parâmetros estatísticos de caracterização deposicional da Área 01. 

Amostras Seleção Assimetria Curtose 

410 cm 2,601 
Muito pobremente  

-0,7848 Muito negativa 0,6164 Muito platicúrtica 
selecionado 

308 cm 2,893 Muito pobremente selecionado -0,794 Muito negativa 0,6555 Muito platicúrtica 

230 cm 2,627 Muito pobremente selecionado 0,1585 Positiva 0,5485 Muito platicúrtica 

153 cm 2,59 Muito pobremente selecionado -0,7801 Muito negativa 0,6096 Muito platicúrtica 

 

A granulometria do depósito, lama arenosa e areia lamosa, refletiu uma 

predominância do intemperismo químico e amadurecimento mineralógico na 

formação do material parental, oriundo dos setores superiores da encosta. 

Processos superficiais de corrida de lama, com hidrodinâmica alta (torrentes não 

canalizadas), atuaram no retrabalhamento do material, com a remobilização do 

regolito em profundidade. 

Com base no Tabela 02, observa-se que os sedimentos da Área 01 

apresentam uma distribuição bastante heterogênea em todos os níveis 

amostrados. Quanto à agregação, todos os níveis estudados demonstraram que 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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a mesma é pouco notável.  No que tange à esfericidade, as profundidades de 

153, 308 e 410 cm apresentaram formato sub-discoidal e a profundidade de 230 

centímetros apresentou 80% de esféricos. 

 Esses parâmetros sugerem pouca variação dos processos de 

transporte dos sedimentos, sendo estes aparentemente transportados por 

corrida de lama, com área fonte próxima. Sendo assim, a morfologia dos grãos 

deve-se, principalmente à alteração da rocha-mãe, com pouca alteração 

morfológica pelo transporte. 

A existência de minerais secundários, tais como os óxidos de ferro e a 

presença de fragmentos de crostas lateríticas, não necessariamente indica um 

avançado estágio de alteração in situ. Conforme caracterizado por Tavares 

(2015) toda a área do maciço, e em diferentes níveis topográficos, apresenta 

resquícios de crostas lateríticas, sobre superfícies de cimeira e ombreiras 

topográficas, formadas, muito provavelmente, entre o Mioceno e Plioceno. Os 

pulsos climáticos do Pleistoceno tardio/Holoceno deu prosseguimento ao 

desmantelamento dessas crostas, restando atualmente os colúvios adjacentes 

às cimeiras com parte desses fragmentos ainda em transição na paisagem em 

direção aos níveis de base locais. Muitos dos grãos de quartzo compõem o 

esqueleto de agregados em razão da migração de óxidos de ferro e alumínio nos 

perfis que promove a aglutinação dos grãos.  
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Tabela 3 Características morfoscópicas da fração 0,25 mm do ponto de coleta da Área 
01. 

Propriedades  153 cm 230 cm 308 cm 410 cm 

Distribuição por 
tamanho 

Heterogêneo Heterogêneo Heterogêneo Heterogêneo 

Agregação Pouca agregação Pouca agregação Pouca agregação Pouca agregação 

Esfericidade 

 2%  Prismoial 
20% Sub-
prismoidal 

1%  Prismoial 2%  Prismoial 

13% Sub-
prismoidal 

80% Esférico 
20% Sub-
prismoidal 

5%  Sub-prismoidal 

33% Esférico   32% Esférico 53% Esférico 

52% Sub-discoidal 
  

47% Sub-discoidal 40% Sub-discoidal 

Arredondamento 

67% Muito angular 32% Muito angular 62% Muito angular 35% Muito angular 

22% Angular 57% Angular 33% Angular 33% Angular 

10% Sub-angular  5% Sub-angular  5%  Sub-angular 30% Sub-angular 

 1%  Sub-
arredendado 

 6% Sub-
arredendado 

 1%  Arredendado 
 2%  Sub-
arredendado 

Textura 
Superficial 

Fosca Fosca Fosca Fosca 

Opacidade 

88% Opacos 75% Opacos 85% Opacos 95% Opacos 

12% Translúcido 25% Translúcido 15% Translúcido  5% Translúcido 

Minerais 
Quartzo, Feldspato, 
Laterita 

Quartzo, Feldspato, 
Laterita, Goetita, 
Oxido de ferro 

Quartzo, Feldspato, 
Laterita, Oxido de 
ferro 

Quartzo, Feldspato, 
Laterita, Oxido de 
ferro 

 

 

8.2.1. Reconstrução paleoambiental  

A cronologia do pacote sedimentar, estruturador do leque coluvial da 

Área 01, demostra atuação de eventos torrenciais ocorridos entre o Holoceno 

médio e o superior, sendo as idades encontradas, da base para o topo: 6.300, 

4.700, 4.750 e 1.870 anos AP. 

A idade da base do colúvio está dentro do mesmo momento de 

ocorrência de eventos de elevadas precipitações na região, tendo como 

resultado o reafeiçoamento das encostas dos compartimentos elevados do 

Planalto da Borborema e outros setores do Nordeste oriental, onde é possível 

delimitar um intervalo entre de 6.000 a 6.400 anos AP de maior torrencialidade, 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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como discutido abaixo. Ressalta-se que Corrêa (2001) já identificara a 

ocorrência de depósitos de encosta dentro deste mesmo intervalo nos setores 

orientais do mesmo maciço da Serra da Baixa Verde. 

Lira (2015) identificou processos de coluvionamento, na região do médio 

São Francisco, distante 300km da bacia do Riacho Bruscas, datados de 6.180 

anos, onde atuaram processos de fluxos de detritos, associados à ocorrência de 

eventos torrenciais ao longo do ótimo climático do Holoceno. Já Mützenberg 

(2010) em estudo realizado na Serra da Capivara-PI, distante 515 km da bacia 

do Riacho Bruscas, encontrou sedimentos compostos por areia lamosa, ligados 

a eventos deposicionais subaquosos em ambiente fluvial, datados de 6.200 anos 

AP. Por seu turno, Silva (2013) encontrou camada coluvial formada por areia 

muito grossa, com presença de clastos, associada a fluxo de detritos, datada de 

6.350±890 em Brejo da Madre de Deus-PE, distante 210km, da bacia do Riacho 

Bruscas.  

Todos esses achados evidenciam a ocorrência de uma fase com eventos 

climáticos mais intensos, capazes de gerar depósitos de encosta de abrangência 

regional, no core do Holoceno médio, coincidente com o período referenciado 

pela literatura como Ótimo Climático do Holoceno. 

As idades de 4.750±860 e 4.700±860 AP, podem estar relacionadas ao 

mesmo evento formativo2, considerando as margens de erro de cada amostra. 

O evento formativo dos depósitos mostrou-se significativo no reafeiçoamento 

das encostas como um todo, tendo em vista que essa mesma idade fora 

encontrada por Corrêa (2001) e Tavares (2015) para o MSBV.  

No contexto regional só foi encontrado depósitos de encosta com idade 

correlata (4.800±930) no Maciço Estrutural Pereiro, a uma altitude média de 700 

a 800m, por (GURGEL et al. 2013). Por seu turno, Lira (2014) encontrou 

depósitos eólicos no médio São Francisco com idade de 5.000 AP, indicando um 

momento de maior semiaridez. Essa idade coincide com a ocorrência de um 

evento Bond, ocorrido a 5.000 AP, assim como, no contexto global tem-se um 

                                                             
2 No presente contexto, entende-se por evento formativo um pulso climático com chuvas 

torrenciais que pode perdurar por até 10² anos. 
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desvio negativo de temperatura de -0,66ºC, conforme temperaturas obtidas por 

Petit et al. (1999). 

Desta forma, pode-se inferir que em escala global o evento formativo de 

4.700 AP para os colúvios na área de estudo está relacionado a um contexto de 

aumento de temperatura relacionado aos ajustes climáticos decorrentes do fim 

do Younger Dryas. 

Regionalmente tem-se um momento de atuação da fase fria do Paleo-

ENOS, resultando no posicionamento mais a oeste da Célula de Walker, 

favorecendo a convecção sobre o Nordeste do Brasil (CONROY et al. 2008; 

STAINES-URÍAS et al. 2015). Por fim, o contexto local do relevo, os brejos de 

altitude, permitiu as condições ambientais necessárias à existência de mantos 

de intemperismo e uma maior intensidade processos geomorfológicos, de forma 

diferenciada do entorno semiárido. 

A idade de 1.870±330 anos AP compreende um depósito de lama 

arenosa, cuja a idade não foi identificada em outros setores do maciço por 

Corrêa (2001) e Tavares (2015), sendo a única idade correlata ao mesmo 

período encontrada na Área 04, datada em 2.000±300 AP. No contexto regional, 

tal como descrito na idade anterior, depósitos de colúvio com idades correlatas 

ao mesmo evento formativo, só ocorrem no Maciço Estrutural Pereiro: 1.730±280 

e 1.950±175 (GURGEL et al. 2013). 

Por seu turno, Lira (2014) identifico processos formadores de dunas no 

médio São Francisco com idade de 1.700±230 anos AP, evidenciando condições 

mais secas após o evento formativo dos depósitos no MSBV. A ocorrência de 

condições mais secas nesse momento condiz com a ausência de colúvios ente 

1.800 e 730 anos AP no MSBV. 

No contexto global, tem-se um momento de transição entre dois eventos 

Bonds e um pico de rebaixamento abrupto da temperatura em -1,24ºC (PETIT et 

al. 1999). Regionalmente, os controles de gatilhos desencadeadores do evento 

formativo apontam para um pico de fase fria do Paleo-ENOS (MOY et al. 2002; 

CONROY et al. 2008). Do ponto de vista do controle local, assim como no 

contexto das demais idades do MSBV, tem-se a influência do relevo no aumento 

de precipitação. 
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8.3. Área 02 

 

A Área 02 compreende um leque alúvio-coluvial, localizado na baixa 

encosta e dentro de um alvéolo em forma de anfiteatro aberto, seccionado pelo 

canal de drenagem (Figura 41 e 42). A encosta como um todo apresenta um 

comprimento de 766m com declividade média de 32,9%, sendo a parte superior 

convexa e a média e baixa encosta suavemente côncava. O ponto de coleta 

localiza-se no setor inferior da encosta a 748 metros de altitude (Figura 43), sob 

um trecho da rampa com declividade de 5,3%. As coordenadas que delimitam o 

ponto são 7º46’05” S e 38º06’11” O.  

 

Figura 41 Leque alúvio-coluvial na base de um alvéolo na forma de anfiteatro (linhas 
pontilhadas) e ponto de coleta. 

 

Fonte: modificado de Google Earth (2015)  
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Figura 42 Local de coleta da Área 02: leque alúvio-coluvial formando trecho da planície 
do Riacho Bruscas. 

 

 

Figura 43 Perfil longitudinal do leque coluvial da Área 02, com destaque para a área de coleta. 

 

 

A seção vertical do ponto de coleta apresenta uma cascalheira fluvial na 

base, acima desta observa-se uma camada sedimentar maciça sem 

estratificação até a profundidade de 60cm, com presença de carvão vegetal 

disperso na matriz. No topo do pacote verifica-se a ocorrência de camadas 

estratificadas (estratificação plano-paralela) resultado de sucessivos processos 

laminares de deposição sobre a encosta (Figura 44 e 45).  Da base para o topo 

às coletas para datação e análise sedimentológica foram realizadas a 40 e 89 
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centímetros. O material coluvial é constituído por areia média com presença de 

carvões. 

  

Figura 44 Seção Vertical do ponto de coleta da Área 02 evidenciando-se os níveis 
estratigráficos, os pontos de coleta para datação e análise sedimentológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 cm 

89 cm 
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Figura 45 Seção vertical do ponto de coleta da Área 02. 

 

Fonte: modificado de Ramos (2014). Os dados para a curva de desvio de temperatura foram 

retirados de Petit et al., (1999). 
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Figura 49 Diagrama triangular segundo Folk e Ward para 
os sedimentos da Área 02. 

Figura 47 Diagrama Pejrup para os sedimentos da Área 02. 

Figura 48 Curva Cumulativa para os sedimentos da Área 02. 

Figura 46 Histograma das classes granulométricas para os 
sedimentos da Área 02. 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 



 

125 
 

Tomando como base o Tabela 03, observa-se que as amostras são muito 

pobremente selecionadas. As duas amostras apresentaram assimetria muito 

negativa, indicando um transporte bidirecional, com a atuação de mais de um fluxo 

em momentos e intensidades distintas. Essa característica é evidente no pacote mais 

superficial, onde a existência de camadas estratificadas demostra a ação do fluxo 

laminar na remobilização das camadas mais superficiais do solo. A distribuição dos 

grãos na curva normal apresentou um padrão muito platicúrtico indicando que a 

granulometria polimodal dos sedimentos indica áreas fontes proximais. Essas 

características indicam que a intensidade dos eventos de precipitação, formadores 

dos depósitos, não chegou a promover uma remobilização geral dos sedimentos na 

encosta em profundidade, sendo os mesmos depositados em estrutura laminada na 

baixa encosta.  

 

Tabela 4 Parâmetros estatísticos de caracterização deposicional da Área 02. 

Amostras Seleção Assimetria Curtose 

89 cm 2,34 Muito pobremente 
selecionado 

-0,784 Muito negativa 0,615 Muito platicúrtica 

40 cm 2,63 Muito pobremente 
selecionado 

-0,781 Muito negativa 0,607 Muito platicúrtica 

 

A granulometria do material, lama arenosa, refletiu uma predominância do 

intemperismo químico e amadurecimento mineralógico na formação do material 

parental, oriundo dos setores superiores da encosta. Processos superficiais de corrida 

de lama, com hidrodinâmica alta (torrentes não canalizadas), atuaram no 

retrabalhamento do material, com a remobilização do regolito em profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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A análise morfoscópica da fração 0,25 mm (Tabela 04) demostrou o mesmo 

comportamento apresentado na análise sedimentológica. Todos os níveis 

demonstraram distribuição por tamanho heterogênea e pouca agregação.  No que 

tange à esfericidade, apresentaram mais de 60% nos formatos sub-discoidal e sub-

prismoidal, assim como baixo grau de arredondamento. 

Esses parâmetros sugerem pouca variação dos processos de transporte dos 

sedimentos, sendo estes aparentemente transportados por corrida de lama, com área 

fonte próxima. Sendo assim, a morfologia dos grãos deve-se, principalmente à 

alteração da rocha-mãe, com pouca alteração morfológica pelo transporte. 

No que diz respeito à mineralogia do depósito, verificou-se as mesmas 

características da Área 01; ou seja, a ocorrência de lito- e pedorelíquias associadas a 

heranças do manto de alteração original, sobretudo pela presença de fragmentos de 

crostas lateríticas desmanteladas. Igualmente, agregados neoformados indicam a 

migração do ferro e da argila no perfil, não restando, porém, claro se os mesmos são 

de origem unicamente pedogenética ou derivados dos processos diagenéticos pós-

deposicionais em ambiente aquoso como encontrado por Lima (2015) nas encostas 

do Planalto do Araripe no Ceará. 

 

Tabela 5 Análise morfoscópica da fração 0,25 mm do ponto de coleta da Área 02. 

 

 

Propriedades  40 cm 89 cm 

Distribuição por tamanho Heterogêneo Heterogêneo 

Agregação Pouca agregação Pouca agregação 

Esfericidade 30% Sub-prismoidal 

40% Esférico 

30% Sub-discoidal 

28% Sub-prismoidal 

42% Esférico 

30% Sub-discoidal 

 

Arredondamento 

56% Muito angular 

30% Angular 

15% Sub-angular 

42% Muito angular 

48% Angular 

10% Sub-angular 

Textura Superficial Fosca Fosca 

Opacidade 60% Opacos 

40% Translúcido 

70% Opacos 

30% Translúcido 

 

Minerais  

Quartzo, Feldspato, Laterita, Oxido 

de ferro 

Quartzo, Feldspato, Laterita, 

Oxido de ferro 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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8.3.1. Reconstrução paleoambiental  

A cronologia do pacote sedimentar, estruturador do leque coluvio-aluvial da 

Área 02, demostra a atuação de eventos torrenciais ocorridos no Holoceno superior, 

sendo as idades encontradas, da base para o topo: 2.300±410 e 465±80 anos AP. 

Conforme observado na sessão estratigráfica, há uma diferença de temperatura global 

entre as duas idades de mais de 2ºC em um intervalo de tempo de menos de 2 mil 

anos. 

Na base do pacote, a idade de 2.300 anos AP está relacionada a um pulso 

climático de elevada precipitação no Holoceno superior. O mesmo evento formativo 

pode estar relacionado ao colúvio com 2.100±350 anos AP encontrado por Tavares 

(2015) na encosta suldeste do MSBV. No contexto regional um depósito com idade 

correlata só foi encontrado por Silva (2013) em Fazenda Nova - PE, um colúvio com 

2.550±470 anos AP, sugerindo que esse evento climático apresenta características 

de estocasticidade espaço-temporal, restritas aos setores elevados do Planalto da 

Borborema, tendo em vista que, não é identificado depósitos de encosta em outros 

contextos geomorfológicos do NE.  

No que concerne a depósitos com outros processos formativos, Mützenberg 

(2010) em estudo realizado na Serra da Capivara-PI, distante 515 km da área de 

estudo, encontrou sedimentos relacionados a leques aluviais, datados de 2000 anos 

AP. Lira (2014) encontrou depósito aluvial no médio São Francisco com idade de 

2.350 anos AP. Contudo, ambos os autores, não encontraram depósitos de encosta 

com a mesma idade. Por conseguinte, Lira (2014) identificou atividade eólica 

formando dunas no médio São Francisco com idade de 1.700 AP, indicando um 

momento de maior aridez, tendo em vista que a idade condiz com a queda de 

temperatura global que ocorre até a chegada da pequena idade do gelo. 

Infere-se assim, que o evento formativo do colúvio com 2.300 anos AP no 

MSBV tem um caráter particular, já que este só é evidenciado no contexto dos brejos 

de altitude em PE, embora regionalmente, tenha-se outros depósitos formados por 

processos fluviais. Um possível gatilho para o desencadeamento do evento formativo 

desse depósito vincula-se a um pico de fase fria de Paleo-ENOS (MOY et al., 2002; 

CONROY et al. 2008; STAINES-URÍAS et al. 2015). 
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A idade de 465 anos AP compreende um depósito de lama arenosa 

estratificado, relacionado ao período da pequena Idade do Gelo. No contexto do 

maciço não foram encontradas idades correlatas de depósitos de encosta, assim 

como no contexto regional, demonstrando que esse evento não teve repercussão em 

escala espacial mais ampla. 

No contexto global, tem-se um momento de término do último Evento Bonds 

e um rebaixamento abrupto da temperatura em -1,08 ºC, conforme dados de Petit et 

al. (1999), assim como um posicionamento mais ao sul da ZCIT (HAUG et al., 2001). 

Regionalmente, os controles de gatilhos desencadeadores do evento formativo 

apontam para um pico de fase fria do ENOS (MOY et al. 2002; CONROY et al. 2008). 

Do ponto de vista do controle local, essa idade é uma forte evidência do controle do 

relevo nos eventos de escalas temporais de 10² e menores, uma vez que ela não é 

encontrada em outros depósitos no Nordeste continental. 
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8.4. Área 03 

 

A Área 03 compreende uma encosta com cobertura coluvial em formato de 

anfiteatro aberto (Figura 50). Entre o topo e a base a encosta tem um comprimento de 

500m com declividade média de 16,3%, sendo a parte superior convexa e baixa 

encosta suavemente côncava. O ponto de coleta localiza-se na meia encosta a 793 

metros de altitude, sob um trecho com 15,8% de declividade, coordenadas: 7º47’29” 

S e 38º05’20” O (Figura 51). A morfologia do local compreende uma rampa de colúvio 

suavemente côncava (Figura 52), tendo sido realizado a coleta no talude de um conte 

de estrada. 

 

Figura 50 Características morfológicas da área 03 e indicação do Ponto de coleta. 

 

Fonte: modificado de Google Earth (2015). 
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Figura 51 Encosta com cobertura colúvial da área 03. A seta amarela indica o ponto 
de coleta. 

 

 

Figura 52 Perfil da encosta e locação do ponto de coleta da Área 03. 

 

 

O depósito estruturado em rampa coluvial, em seu local de coleta, possui três 

metros de profundidade. Todo o pacote sedimentar apresenta uma estrutura maciça, 

sem estratificação, composta de areia fina e coloração vermelho-amarelada em razão 

da concentração de óxidos de ferro e alumínio. As coletas para datação foram 

realizadas da base para o topo, nas seguintes profundidades: 10, 90, 156 e 230 

centímetros (Figuras 53 e 54). 
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Figura 53 Visualização do perfil coluvial da Área 03. 
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Figura 54 Seção vertical do ponto de coleta Área 03. 

 

Fonte: modificado de Ramos (2014). Os dados para a curva de desvio de temperatura foram retirados 

de Petit et al., (1999). 
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Figura 57 Diagrama triangular segundo Folk e Ward 
para os sedimentos da Área 03. 

Figura 55 Diagrama de Pejur para os sedimentos da Área 03. 

Figura 56 Histograma das classes granulométricas para os 
sedimentos da Área 03. 

Figura 58 Curva Cumulativa para os sedimentos da Área 03. 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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Tomando como base o Tabela 05, observa-se que todas as amostras são 

muito pobremente selecionadas e com assimetria muito negativa, indicando um 

transporte bidirecional, com ação de mais de um fluxo de atuação em momentos e 

intensidades distintas, ou, como já ressaltado anteriormente, posição proximal na 

encosta em relação ao material parental oriundo da intemperização in situ da rocha 

mãe (56 a 58). A distribuição dos grãos na curva normal apresentou um formato muito 

platicúrtico indicando que os sedimentos são de áreas fontes proximais e apresentado 

uma distribuição polimodal das classes granulométricas.  

A ausência de fluxos de detrito e fenoclastos indicam que a intensidade dos 

eventos de precipitação formadores do depósito não chegou a uma mobilização geral 

e em profundidade dos sedimentos para as áreas mais baixas da encosta. Indicando 

também um possível papel intermediador da cobertura vegetal sobre a remoção dos 

detritos. 

 

Tabela 6 Parâmetros estatísticos de caracterização deposicional da Área 03. 

Amostras Seleção Assimetria Curtose 

230 cm 2,593 Muito pobremente 
selecionado 

-0,7904 Muito 
negativa 

0,6102 Muito platicúrtica 

123 cm 2,586 Muito pobremente 
selecionado 

-0,7953 Muito 
negativa 

0,6178 Muito platicúrtica 

90 cm 2,576 Muito pobremente 
selecionado 

-0,7949  Muito 
negativa 

0,6193 Muito platicúrtica 

10 cm 2,589 Muito pobremente 
selecionado 

-0,7969 Muito 
negativa 

0,6244 Muito platicúrtica 

 

A granulometria do material, lama arenosa, reflete uma predominância do 

intemperismo químico na formação de mantos de intemperismo nas partes elevadas 

da encosta, propiciando os processos de corrida de lama com hidrodinâmica alta 

(enchentes de encosta não canalizadas), atuando no retrabalhamento do material, 

sem a remobilização do regolito em profundidade que provavelmente incorporaria 

clastos na fração cascalho. 

A análise morfoscópica da fração 0,25 mm (Tabela 06) demostrou o mesmo 

comportamento apresentado na análise sedimentológica. Todos os níveis 

demonstraram distribuição por tamanho heterogênea e pouca agregação.  No que 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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tange à esfericidade todos os níveis apresentaram alto grau de esfericidade, assim 

como baixo grau de arredondamento. 

Esses parâmetros sugerem pouca variação dos processos de transporte dos 

sedimentos, sendo estes aparentemente transportados por corrida de lama, com área 

fonte próxima. Sendo assim, a morfologia dos grãos deve-se, principalmente à 

alteração da rocha-mãe, com pouca alteração morfológica pelo transporte. 

As características mineralógicas refletem o mesmo cenário já descrito nas 

áreas de coleta 1 e 2, com predomínio de heranças da rocha mãe em meio a uma 

matriz de minerais mais intemperizados e até neoformados. Tais características são 

comuns em materiais de encostas tropicais, sob embasamento cristalino, que acabam 

por incorporar materiais em diferentes estágios de amadurecimento mineralógico, 

como um reflexo da própria dinâmica coluvial e da ação do intemperismo químico 

atuando sobre alteritas mais antigas à montante. 

 

Tabela 7 Análise morfoscópica da fração 0,25 mm do ponto de coleta da Área 03. 

 

Propriedades  10 cm 90 cm 123 cm 230 cm 

Distribuição por 

tamanho 

Heterogêneo Heterogêneo Heterogêneo Heterogêneo 

Agregação Pouca agregação Pouca agregação Pouca agregação Pouca agregação 

Esfericidade 31% Sub-prismoidal 

51% Esférico 

17% Sub-discoidal 

 1%  Discoidal 

35% Sub-prismoidal 

44% Esférico 

17% Sub-discoidal 

 4%  Discoidal 

33% Sub-

prismoidal 

40% Esférico 

27% Sub-discoidal 

20% Sub-

prismoidal 

43% Esférico 

37% Sub-discoidal 

 

Arredondamento 

41% Muito angular 

53% Angular 

 5%  Sub-angular 

 1%  Sub-

arredendado 

45% Muito angular 

45% Angular 

 8% Sub-angular 

 1% Sub-

arredendado 

 1% Arredondado 

31% Muito 

angular 

49% Angular 

20% Sub-angular 

51% Muito angular 

40% Angular 

 9%  Sub-angular 

Textura 

Superficial 

Fosca Fosca Fosca Fosca 

Opacidade 94% Opacos 

 6% Translúcido 

93% Opacos 

 7% Translúcido 

93% Opacos 

 7% Translúcido 

84% Opacos 

16% Translúcido 

 

Minerais 

Quartzo, Feldspato Quartzo, Feldspato, 

Laterita, Ilmenita 

Quartzo, 

Feldspato, 

Laterita, Oxido de 

ferro, Ilmenita 

Quartzo, Feldspato, 

Laterita 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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8.4.1. Reconstrução paleoambiental 

O colúvio da Área 03 apresenta um intervalo formativo entre a transição 

Pleistoceno/Holoceno e o Holoceno médio. Da base para o topo tem-se as seguintes 

idades: 11.700±2.060, 5.700±1.050 e 5.300±880 anos AP. Das 04 áreas estudadas 

na bacia do Riacho Bruscas, esse foi o depósito que registrou a idade mais antiga, de 

11.700 anos AP. Esta idade marca, justamente, o início do Holoceno, momento de 

histerese na região tropical em decorrência do aumento na temperatura global, com o 

fim da última glaciação, podendo ser encontrado evidencias de depósitos de encosta 

em toda a região tropical (ERIKSSON et al. 2000). No que tange a variação do desvio 

de temperatura global, vinculado as idades do depósito, tem-se uma amplitude, da 

base para o topo, de quase 2ºC, conforme dados de Petit et al. (1999). 

No MSBV a idade mais próxima de 11.700±2.060 anos foi encontrada por 

Tavares (2015), com 11.300±1.400, enquanto Corrêa (2001) encontrou um depósito 

datado de 10.600±2.600 anos AP. Regionalmente, Mützenberg (2010) encontrou 

depósito fluvial com 11.700 anos AP, na Serra da Capivara-PI, Gurgel et al. (2013), 

no maciço estrutural Pereiro, identificou dois depósitos de encosta com idades de 

11.750 e 11.500 anos AP; e Lira (2014) datou uma macha de Latossolo, cuja a gênese 

está vinculada a deposição fluvial do Rio São Francisco, com 11.930 anos AP. Todos 

esses depósitos apontam para um contexto de elevadas precipitação na região do 

semiárido do Nordeste, nessa fase de início do Holoceno. 

No contexto global, essa idade está vinculada ao final do Younger Dryas 

(12.800 - 11.500 anos AP) e evento Heinrich 0 (Adams et al. 1999). Esse é um 

momento marcado com reorganização da circulação climática, fazendo com que 

ocorram eventos de precipitação extrema na região tropical, cuja as intensidades 

foram bem superiores aos eventos atuais. 

A camada com idade de 5.700±1.050 anos AP está vinculada ao Ótimo 

Climático, um período de maior umidificação. No contexto do MSBV corresponde a 

idade de 5.850±900 anos AP de Tavares (2015), considerando a margem de erro. Por 

seu turno, Corrêa (2001) não encontrou depósitos com idades correlatas. 

Regionalmente, essa idade foi encontrada em depósitos de encosta no maciço 

estrutural Pereiro (GURGEL et al. 2013) e por Lira (2014) em uma macha de 

Latossolo, cuja a gênese está vinculada a deposição fluvial do Rio São Francisco. 
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No que tange ao controle dos gatilhos desencadeadores do evento formativo 

dessa camada, tem-se uma possível origem vinculada ao fim de uma intensa fase 

quente de Paleo-ENOS transitando abruptamente para uma fase fria (MOY et al., 

2002; CONROY et al. 2008; STAINES-URÍAS et al. 2015). 

A idade mais recente do pacote, 5.300±880 anos AP, compreende um pulso 

climático de chuvas torrenciais com corrida de lama. No MSBV, Tavares (2015) 

identificou um depósito coluvial com 5.200±730, que se considerado a margem de 

erros pode ter sido gerado no mesmo evento formativo. Essa idade foi a única do 

depósito que compreende um momento de desvio positivo temperatura (+0,1ºC), 

conforme os dados de Petit et al. (1999). 

Do ponto de vista regional, não foram encontrados depósitos de encosta com 

idade que pudessem ser correlatas. Entretanto, Lira (2015) encontrou depósitos 

dunares no médio São Francisco com idade de 5.000 anos AP, evidenciando um 

momento de maior semiaridez na região do semiárido nordestino. Mais uma vez, tem-

se o controle local como principal responsável pela sedimentação episódica no 

contexto temporal e espacialmente randômica. 
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8.5. Área 04 

 

A Área 04 compreende uma encosta em ombreira em estágio separando 

superfícies pedimentares, sendo as quebras de gradiente entre os patamares 

recobertas por colúvio. A área localiza-se em um setor de transição entre as condições 

mais úmidas da cimeira do maciço para condições mais semiáridas da depressão 

interplanáltica, resultado do efeito de sombra pluvial em relação aos ventos mais 

úmidos da costa (Figuras 59 e 60). 

A encosta amostrada tem um comprimento de 450m com declividade média 

de 7,7%, sendo a parte superior e média convexa e a baixa encosta suavemente 

côncava.  O ponto de coleta localiza-se na meia encosta a 737 metros de altitude, sob 

uma rampa com 7,6% de declividade, suas coordenadas são: 7º44’29” S e 38º05’20” 

O (Figura 61). 

 

Figura 59 localização do ponto de coleta da Área 04. 

 

Fonte: modificado de Google Earth (2015). 
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Figura 60 Ponto de coleta da Área 04. 

 

 

Figura 61 Perfil da encosta e locação do ponto de coleta da Área 03. 

 

 

A seção vertical do ponto de coleta apresenta características distintas das 

demais áreas, no que tange os aspectos estratigráficos, granulométricos e de 

coloração (Figura 62). Da base para o topo da seção, sobreposta ao regolito repousa 

uma cascalheira, matriz suportada, com blocos angulosos que sugere a ocorrência de 

um paleopavimento inumado, formado pela evacuação seletiva das frações mais finas 

e concentração de cascalho. Acima da cascalheira ocorre uma camada de colúvio 

Local de coleta 
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formada por uma areia média com grânulos, e entre 60 e 70 centímetros de 

profundidade ocorre uma camada formada por areia grossa. As camadas acima 

descritas apresentam descontinuidades verticais bem definidas em campo, podendo 

algumas indicar discordâncias erosivas (Figura 63). 

 

Figura 62 Estratigrafia do ponto de coleta da Área 04. 

 

 

 

Embasamento cristalino alterado 

Cascalheira 

Areia média com grânulos 

Areia média com grânulos 

Areia muito grossa 
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Figura 63 Seção vertical do ponto de coleta da Área 04. 

 

Fonte: modificado de Ramos (2014). Os dados para a curva de desvio de temperatura foram retirados 

de Petit et al., (1999). 
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Figura 67 Diagrama triangular segundo Folk e Ward 
para os sedimentos da Área 04. 

Figura 65 Diagrama Pejrup para os sedimentos da Área 04. 

Figura 66 Histograma das classes granulométricas para os 
sedimentos da Área 04. 

Figura 64 Curva Cumulativa para os sedimentos da Área 04. 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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Tomando como base a Tabela 07, observa-se que as amostras se 

apresentaram muito pobremente selecionadas, todavia, as amostras 

apresentaram assimetria distinta. Na amostra coletada na profundidade de 35 

cm a assimetria revelou-se aproximadamente simétrica e a amostra coletada na 

profundidade de 65 cm revelou assimetria muito positiva. A distribuição dos 

grãos na curva normal exibiu um formato muito platicúrtica, indicando que os 

sedimentos são de áreas fontes proximais. Essas características também 

apontam para que intensidade dos eventos desencadeadores da 

erosão/deposição não chegou a promover uma remobilização dos mantos de 

alteração em profundidade.  

 

Tabela 8 Parâmetros estatísticos de caracterização deposicional da Área 04. 

Amostras Seleção Assimetria Curtose 

65 cm 3,306 Muito pobremente 
selecionado 

0,3704 Muito positiva 0,5518 Muito platicúrtica 

35 cm 2,966 Muito pobremente 
selecionado 

0,0753 Aprox. simétrica 0,5835 Muito platicúrtica 

 

A granulometria do material, areia lamosa, reflete o aumento da 

influência das condições semiáridas sobre o intemperismo químico, com redução 

da fração argila. A ocorrência de fluxos de lama com hidrodinâmica alta 

(enchentes de encosta não canalizadas), atuou no transporte do material 

(Figuras 64 a 67). 

Os resultados confirmam a hipótese sugerida por Silva & Corrêa (2004), 

Silva (2013) e Melo et al. (2012) , de que há um controle direto dos mantos de 

alteração, elaborados sob condições semiáridas, sobre o fornecimento de 

material para os ambientes de encostas, mediante um regime de transporte de 

alta energia, sendo este confirmado pelas análises dos diagramas de Pejrup 

(1988) (Figura 64), que indicam um ambiente de hidrodinâmica muito alta para 

todos os pontos de análise, corroborando a ideia de um ambiente com alta 

energia, embora atuando de forma espasmódica e sem conduzir a uma alteração 

mais avançada dos regolitos. 

A análise morfoscópica da fração 0,25 mm (Tabela 08) demostrou o 

mesmo comportamento apresentado na análise sedimentológica. Os dois níveis 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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demonstraram distribuição por tamanho heterogênea e pouca agregação.  No 

que tange à esfericidade, apresentaram valores abaixo de 50%, marcadamente 

inferiores aos outros 03 pontos de coleta. Já no que tange ao arredondamento, 

mais de 90% dos grãos apresentaram formato angular e muito angular. 

Os parâmetros sugerem pouca variação dos processos de transporte 

dos sedimentos, sendo estes aparentemente transportados por corrida de lama, 

com área fonte próxima. Sendo assim, a morfologia dos grãos deve-se, 

principalmente à alteração da rocha-mãe, com pouca alteração morfológica pelo 

transporte. 

A comparação das características morfométricas acima descritas com 

as dos outros pontos de coleta sugerem que os mantos de alteração neste setor 

evoluíram sob condições mais marcadamente semiáridas, logo com manutenção 

das feições primárias de partição e geometria dos minerais remobilizados. 

 

Tabela 9 Análise morfoscópica da fração 0,25 mm do ponto de coleta da Área 04. 

Propriedades CPCA 35 cm CPCA 65 cm 

Distribuição por 

tamanho 

Heterogêneo Heterogêneo 

Agregação Pouca agregação Pouca agregação 

Esfericidade 29% Sub-prismoidal 

48% Esférico 

23% Sub-discoidal 

31% Sub-prismoidal 

46% Esférico 

20% Sub-discoidal 

3%  Discoidal 

 

Arredondamento 

35% Muito angular 

59% Angular 

6% Sub-angular 

34% Muito angular 

62% Angular 

4% Sub-angular 

Textura Superficial Brilhante Brilhante 

Opacidade 64% Transparentes 

20% Opacos 

13% Translúcido 

65% Transparentes 

27% Opacos 

8%  Translúcido 

 

Minerais 

Quartzo, Feldspato, Laterita Quartzo, Feldspato, Laterita 

 

 

Fonte: modificado de Ramos (2014) 
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8.5.1. Reconstrução paleoambiental 

A cronologia do pacote sedimentar, estruturador da rampa coluvial da 

Área 04, aponta para a ocorrência de eventos torrenciais ocorridos no Holoceno 

superior, sendo as idades encontradas, da base para o topo: 2.000±300 e 

530±90 anos AP. A sedimentação de ambas as idades ocorrem em momentos 

de desvio negativo da temperatura global, -0,45ºC para a idade mais antiga e -

1,08ºC para a idade mais recente. 

A idade de 2.000 anos AP compreende um depósito de areia lamosa, 

resultado da dinâmica pulsátil do Holoceno superior. No maciço, depósitos de 

encosta correlatos compreendem o encontrado por Tavares (2015), com 

2.100±350 anos AP, e o depósito, já descrito, da Área 01. No contexto regional, 

tal como descrito na idade da Área 01, o único depósito de colúvio com correlato 

ao mesmo evento formativo ocorrem no Maciço Estrutural Pereiro estudado por 

Gurgel et al. (2013). Por outro lado, Lira (2014) identificou processos formadores 

de dunas no médio São Francisco com idade de 1.700 anos, evidenciando 

condições mais secas no semiárido nordestino.  

No contexto global tem-se um momento de variações abruptas e de 

grande amplitude no posicionamento da ZCIT (HAUG et al. 2001), transição 

entre dois eventos Bonds e um pico de rebaixamento abrupto da temperatura -

1,08ºC (PETIT et al. 1999). A teleconexão regional aponta para controles de 

gatilhos desencadeadores do evento formativo atrelados à intensas variações 

entre fase fria e quentes de Paleo-ENOS (MOY et al. 2002; CONROY et al. 

2008). Do ponto de vista do controle local, assim como no contexto das demais 

idades da área, tem-se a influência do relevo no aumento de precipitação.   

A idade de 530 anos AP compreende um depósito de areia lamosa de 

estrutura maciça, relacionado ao período da pequena idade do gelo. No conjunto 

do MSBV, a única idade que pode ser correlata foi a descrita na Área 02 com 

465 anos AP. Regionalmente, apenas Lira (2014) identificou sedimentos com 

idade correlata, 450 anos AP, oriundo de deposição fluvial. 

Em escala global tem-se um momento de aproximação do último Evento 

Bonds, cujo resultado é um rebaixamento abrupto da temperatura -1,08ºC, 

conforme dados de Petit et al. (1999), assim como um posicionamento mais ao 
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sul da ZCIT Haug et al., (2001). Possíveis controles de gatilhos 

desencadeadores do evento formativo apontam para um pico de fase fria do 

ENOS (MOY et al. 2002; CONROY et al. 2008). 

Tal como ocorre com grande parte das idades descritas nas 04 áreas, 

localmente o relevo exerce grande influência nas taxas de sedimentação de 

encosta ao proporcionar uma diferenciação da umidade média anual, contribuído 

para o manto de intemperismo mais espeço, assim como concentrar eventos de 

precipitação de alta magnitude. Ou seja, o depósito apresenta uma forte 

correlação com eventos de escalas temporais de 10² e menores, uma vez que 

não é encontrado colúvios no Nordeste continental com a mesma idade. 
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8.6. Mineralogia das Argilas 

 

Após a separação das frações areia, silte e argila, a identificação dos 

minerais foi realizada por difratometria de raios X (DRX) da fração argila. Os 

difratogramas foram obtidos empregando-se difratômetro Shimadzu, operando a 

uma tensão de 40 volts, com corrente de 20 mA, radiação de Cukα, com 

monocromador de grafite. A amplitude de varredura foi de 3 a 70° (2θ) velocidade 

de registro de 3° 2θ min−1. 

Os gráficos resultantes da difratometria de raio-x das argilas apontam 

para uma situação em que todas as amostras indicam mistura de material em 

diferentes graus de amadurecimento mineralógico (Figuras 68 a 71). Entretanto, 

percebe-se a ocorrência mais evidente do processo de bissialitização sobre a 

formação dos minerais supérgenos, com predomínio das esmectitas (picos de 

feldspatos) e ocorrência secundária de caulinita e óxidos e hidróxidos de ferro 

(goethita), que ocorrem como agregados à estrutura das argilas. 

Todas as amostras apresentaram os mesmos agrupamentos de 

minerais: Quartzo (Qz); Ilmenita (Im) um óxido de ferro e titânio, com 52,6% de 

Ti2O, 47,4% de FeO; Hematita (Hm) um óxido de ferro. 70,0% de Fe, 30,0% de 

O, Anatásio (An) óxido de titânio TiO2; Feldspato (K) encontrado em grandes 

concentração na litologia da área; Mica (Mi); Gibbsita (Gb) Al(OH)3, uma das 

formas minerais do hidróxido de alumínio; Potássio (K) e Goethita (Gt) um óxido 

de ferro hidratado com 90% de Fe2O3 e 10% de H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_alum%C3%ADnio
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Figura 68 Difratogramas de raios X da fração argila da Área 01. 

 

Fonte: Ramos (2014) 

 

Figura 69 Difratogramas de raios X da fração argila da Área 02. 

 

            Fonte: Ramos (2014) 
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Figura 70 Difratogramas de raios X da fração argila da Área 03. 

 

Fonte: Ramos (2014) 

 

Figura 71 Difratogramas de raios X da fração argila da Área 04. 

 

Fonte: Ramos (2014) 
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A presença dos óxidos de ferro (hematita) e do hidróxido de alumínio 

(gibsita), assim como dos óxidos de titânio (ilmenita), é comum em solos de 

ambientes tropicais, em razão das condições de intensa lixiviação (FERREIRA 

et al. 2003; CAMPOS et al. 2011). 

Observa-se que a existência de minerais resistentse ao intemperismo e 

minerais com baixo grau de resistência em todas as amostras, evidencia o 

processo continuo de remobilização de sedimentos, tantos os materiais já 

bastante alterados com a incorporação de materiais recentemente liberados da 

rocha. Essa mistura de minerais com resistências variadas evidencia que os 

controles morfoclimáticos, que se expressam na área sob a forma de pulso em 

escala milenar, geram e colocam em transito na paisagem material liberado da 

rocha mãe, estando estes em diversos graus de intemperismo. 

Em tempo, os eventos morfoclimáticos em escalas de retorno acima de 

10 ka tendem a promover maiores transformações no que tange à evacuação de 

grande parte dos sedimentos gerados em escalas menores. 

Não foi observada uma forte variação espacial dos atributos 

mineralógicos, sendo esse fato relacionado à proximidade espacial das áreas de 

coleta e em razão de todos estarem submetidos ao mesmo domínio 

morfoclimático. Apenas o ponto de amostragem da Área 04 apresentou 

características morfoscópicas e mineralógicas evidenciando uma evolução sob 

condições mais marcadamente semiáridas. O entendimento da variabilidade 

espacial dos mantos de alteração e a influência do relevo no Maciço, permite o 

estabelecimento das relações de causa e efeito da distribuição dos atributos dos 

sedimentos recentes na paisagem. 
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8.7. Metodologia de Integração das Escalas 

 

Incialmente busca-se esclarecer a estrutura lógica de raciocínio utilizada 

para construção da coluna Cronogeomorfológica, explicativa dos processos 

esculturadores da estrutura superficial da paisagem do Maciço da Serra da Baixa 

Verde (MSBV). Vale ressaltar, que a área foco da pesquisa compreendeu a 

Bacia do Riacho Bruscas, integrante do maciço, sendo que a análise se pautou, 

também, na integração dos dados de Correa (2001) e Tavares (2015) (Tabela 

09), os quais trabalharam na mesma área de estudo. 

 

Tabela 10 Idades cronológicas utilizadas na construção da coluna 
Cronogeomorfológica do Maciço da Serra da Baixa Verde. 

Corrêa (2001) Tavares (2015) Riacho Bruscas 

Local Idade Erro Local Idade Erro Local Idade Erro 

OBV 11 20.400 ± 7.200 CBV02 730 ± 80 A1 410cm 1.870 ± 330 

OBV 12 10.600 ± 2.600 CSJP01 2.100 ± 350 A1 380cm 4.700 ± 860 

OBV 22 6.300 ± 600 CSJP07 4.700 ± 650 A1 230cm 4.750 ± 860 

OBV 23 220 ± 20 CSJP05 6.000 ± 980 A1 153cm 6.300 ± 1.130 

OBV 31 7.100 ± 1.600 CSJP03 5.850 ± 900 A2 89cm 465 ± 80 

OBV 41 7.100 ± 2.500 CSJP08 5.200 ± 730 A2 40cm 2.300 ± 410 

OBV 42 7.200 ± 300 CSJP06 7.000 ± 1.100 A3 230cm 5.300 ± 880 

OBV 51 8.900 ± 500 CBV01 7.760 ± 890 A3 123cm 5.700 ± 1.050 

OBV 52 8.500 ± 2.600 CBV03 9.000 ± 1.350 A3 10cm 11.700 ± 2.060 

OBV 53 4.700 ± 300 CSJP04 10.550 ± 1.700 A4 65cm 530 ± 90 

OBV 61 6.900 ± 1.100 CBV04 11.300 ± 1.400 A4 35cm 2.000 ± 300 

OBV 62 8.400 ± 300             

OBV 63 90 ± 10             

 

Nesta perspectiva, adotou-se o conceito de Cronogeomorfologia que, 

segundo Ab’Sáber (1969), é a “interpretação da sequência de processos 

paleoclimáticos e morfoclimáticos atuante na construção da estrutura superficial 

da paisagem”. Com base no conceito proposto, elaborou-se uma coluna 

evolutiva voltada para explicar e agrupar, em diferentes fases, as sequências de 



 

152 
 

eventos que resultaram na construção dos modelados agradacionais estudados 

no âmbito desta tese. 

Ainda segundo Ab’Saber (1969) “as bases rochosas da paisagem 

respondem apenas por uma certa ossatura topográfica, e que na realidade, são 

os processos morfoclimáticos sucessivos que realmente modelam e criam as 

feições próprias no relevo”. Sendo assim, a ideia de integração de diferentes 

escalas de processos geomorfológicos na formação da estrutura superficial da 

paisagem, encontra-se inicialmente atrelada ao pressuposto definido por Knox 

(1972), que prevê que o momento máximo de atuação dos processos 

geomórficos ocorre quando da transição entre duas situações climáticas 

distintas, como da passagem do seco para o úmido e vice-versa. 

Com base nesse princípio norteador, organizou-se uma sequência 

cronológica das datações de depósitos de encosta do MSBV, identificando-se os 

tipos de processos formadores, as características sedimentológicas e a 

morfologia de cada depósito de encosta, compondo assim uma análise 

morfoestratigráfica com o ordenamento cronológico. 

 

 (Figura 72). 
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Figura 72 Escalas de tempo aninhadas com intervalos variando de 103 a 10-1. 

 

 

Diante do exposto, aplicar-se-á os princípios para reconstrução de 

paleoambientes de deposição, como proposto por Kukal (1971) e aprimorado 
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para a região de brejos de altitude por Corrêa (2001), onde os seguintes 

procedimentos analíticos foram empregados: 

1. Análise petrográfica, mineralógica e química; 

2. Métodos estruturais e litológicos (reconstrução da petrofábrica, etc.); 

3. Estudos biológicos, paleontológicos e paleoecológicos (análise palinológica 

etc.); 

4. Reconstrução de fácies; 

5. Modelagem geológica regional, paleoecológica e paleogeográfica. 

 

Observa-se que a presente sequência enfatiza o papel do tempo e as 

escalas de trabalho, além da coleta de dados de fontes detalhadas em primeiro 

lugar, a fim de desenvolver modelos mais abrangentes de reconstrução 

ambiental, conforme preconizado por Thornes e Brunsden (1977). Ao mesmo 

tempo, é preciso compreender que as relações temporais dos processos de 

encosta são complexas e não lineares, desta forma, uma mudança na forma 

geomorfológica pode alterar os processos e estas podem alterar novamente as 

formas, dentro de uma dinâmica de retroalimentação (CHORLEY e KENNEDY 

1971; THORNES e BRUNSDEN 1977; SOUZA 2014). 

A escala de tempo de atuação dos processos geomorfológicos assume 

um papel crucial em uma área onde os processos contemporâneos diferem dos 

que produziram os depósitos que compõem a estrutura superficial da paisagem 

(CORRÊA 2001). A compreensão dos aspectos temporais é tão importante 

quanto a intensidade, para o estudo dos movimentos de massa, sendo 

necessário juntar um conjunto de técnicas distintas na construção de uma 

metodologia capaz de explicar a interconexão de diferentes escalas de tempo 

(THORNES e BRUNSDEN 1977; CORRÊA 2001). 

Os dados em Geomorfologia podem ser classificados, no que concerne 

a escala de tempo, em distintas propriedades, tais como: dados discretos 

(estocásticos ou randômicos), sequenciais, únicos, agrupados (clustered) e 

cíclicos. Esses últimos, podem ser ainda classificados quanto à temporalidade 
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de recorrência, como longo prazo e curto prazo (THORNES e BRUNSDEN 

1977). 

De forma simples, entende-se como dados discretos (estocásticos ou 

randômicos), aqueles onde não há continuidade no tempo e/ou no espaço. Os 

sequenciais, são aquele que apresentam uma variação contínua, por exemplo 

os dados de temperatura. Um conjunto de dados agrupados (clustered) podem 

representar a medição de precipitação em determinado período, porém sem uma 

continuidade temporal. No que tange à ciclicidade dos dados, esse 

comportamento diz respeito ao retorno de determinadas condições em intervalos 

de tempo quase iguais, os ciclos podem ter um tempo de retorno nas mais 

variadas escalas 10¹ a 107, por exemplo. 

Quando se analisa dados geomorfológicos, especialmente provenientes 

de datações absolutas, deve-se considerar a quantidade de informação 

disponível, assim como a densidade de amostragem na região que se está 

estudando. Desta forma, uma pequena quantidade de dados pode apresentar 

informações de caráter randômico. Caso seja aumentado o tamanho da 

amostragem, esses dados passam a fornecer informações agrupadas que 

podem revelar uma determinada ciclicidade. 

Para facilitar a interpretação da dinâmica geomorfológica da região de 

estudo, os depósitos de encosta datados por Corrêa (2001) e Tavares (2015), 

assim como os dados do Riacho Bruscas, foram espacializados em um mapa 

(Figura 73). 
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Figura 73 Espacialização dos depósitos de encosta datado por LOE no MSBV. 
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Flageollet (1996) propôs um arcabouço terminológico a fim de lidar com 

os eventos em uma perspectiva temporal, enquadrando-os nas escalas 

temporais do Quaternário, por este ser o período cujos depósitos de movimentos 

de massa e cicatrizes se encontram ainda visíveis na paisagem (Quadro 01). 

 

Quadro 1 Tipos de movimentos de massa e sua recorrência temporal. 

Dimensão Temporal Tipo de Movimento 

< 1 dia Continuamente ativo 

< 1 ano Ativo intermitente – história recente 

1 – 10 anos Frequente dormente episódico – história recente 

10 – 100 anos Episódico dormente e moderadamente frequente – 
história recente 

100 – 1.000 anos Infrequente dormente episódico – história recente e 
antiga 

> 1.000 anos Estabilizado – Holoceno/Pleistoceno 
Fonte: modificado de Flageollet (1996). 

  

Ressalta-se que a análise estratigráfica não responde a todas as 

questões elencadas no presente trabalho, sendo necessária a conexão das 

idades encontradas com as características dos processos atuantes e, em 

seguida, correlaciona-las com eventos de escala global ou regional disponíveis 

na literatura. 

Sendo assim, uma das estratégias de compreensão dos controles 

desencadeadores das variações no clima que servem de gatilho para mudanças 

na paisagem foi a correlação das idades com as características 

morfoestratigráficas dos depósitos, os processos formativos e o desvio de 

temperatura global, oriundo da tabela de Petit et al. (1999) (Figura 75). Tal 

objetivo perpassa pela tentativa de checagem das condições climáticas no 

período de desencadeamento dos processos de encosta na região. 

Ao mesmo tempo, também, faz-se um enquadramento nas divisões já 

sedimentadas na literatura do Quaternário, tais como: Ótimo Climático e 

Transição Pleistoceno/Holoceno. Todavia, observa-se que para o entendimento 

dos gatilhos dos processos geomorfológicos da área em estudo, requer-se um 

aprofundamento na compreensão de escalas temporais vinculadas às variações 

climáticas em escala local, regional e global. Assim, a partir da correlação dos 
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dados encontrados na região do Maciço da Serra da Baixa Verde com eventos 

identificados em escala global e regional, foi possível a organização de um 

quadro síntese desses eventos ressaltando autores que fizeram uso dessa 

periodização (Quadro 02). 

 

Quadro 2 Autores que identificaram oscilações climáticas que influenciaram na 
formação da estrutura da paisagem do Maciço da Serra da Baixa Verde. 

Autores Eventos estudado 

Bond et al. (1992, 1997 e 2001)  Bonds Eventos 
Moy et al. (2001); Stott (2002); Turney (2004); 
Conroy et al. (2008); Staines-Urías et al. (2015) 

El Niño Oscilação Sul 
(ENOS) 

Haug et al. (2001) 
Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT) 

Dansgaard et al. (1993) 
Ciclos Dansgaard–
Oeschger  

 

 A escolha das escalas de tempo proposta foi baseada em resultados 

obtidos através de métodos de datação absoluta, os quais indicam que a atual 

estrutura superficial da paisagem no semiárido do Nordeste, especificamente no 

interior da Província da Borborema, é em grande parte resultado dos processos 

geomorfológicos ocorridos ao longo dos seguintes eventos climáticos de grande 

repercussão geomorfológica global: Ultimo interestadial do Pleistoceno, Último 

Máximo Glacial, Transição Pleistoceno/Holoceno, Ótimo Climático do Holoceno 

Médio, Segundo Ótimo Climático do Holoceno Superior (CORREA 2001; 

CORREA et.al. 2005; MUTZENBERG 2007; SILVA 2007; MELO 2008; 

BEZERRA, et. al. 2008; SILVA et al. 2013; MISSURA 2013; SILVA 2013; LIRA 

2014). Portanto, os intervalos escolhidos foram os que melhor se adequaram aos 

processos sedimentares estudados.  

A figura 74 apresenta as subdivisões dos intervalos de tempo utilizadas 

no presente trabalho com o objetivo de sistematizar a busca por informações e 

análises sobre os diferentes processos de superfície que ocorreram em 

diferentes escalas de tempo. 

Não constitui objetivo deste trabalho adequar os resultados ao modelo 

ora apresentado, mas sim, definir uma linha mestra para nortear a análise. A 
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primeira coluna representa a subdivisão do Quaternário em suas duas épocas: 

Pleistoceno e Holoceno, a segunda coluna representa uma escala de tempo 

longa com período de ocorrência na ordem de 104 anos, intervalo que atende 

aos anseios do trabalho, podendo ser utilizado para os processos que ocorreram 

entre o Pleistoceno superior e ao longo do Holoceno. 

Portanto, ressalta-se que as colunas seguintes não representam, 

necessariamente, o mesmo intervalo da coluna anterior, demonstrando que a 

mesma apresenta uma ordem decrescente do intervalo de tempo 

geomorfológico aplicado às análises do estudo.   

 

Figura 74 Modelo de subdivisão de escala de tempo longo, médio e curto prazo. 
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8.8. Integração de Diferentes Escalas de Tempo 

  

Pensar uma integração de diferentes escalas, nos variados intervalos de 

tempo de atuação dos processos geomorfológicos, apresenta-se como uma 

difícil tarefa. O fato é que, cada nível escalar de tempo está relacionado a uma 

dimensão espacial de unidade geomorfológica (THOMAS, 1994). Na realidade, 

muito tem sido discutido e interpretado sobre os intervalos de tempo de 

mudanças ambientais de níveis escalares acima de 1 ka, porém, muito pouco 

tem sido tratado a respeito de intervalos menores, e sua integração aos maiores. 

Iniciando pelas oscilações de longo prazo, tem-se como resultado 

poucos vestígios materiais na estrutura superficial da paisagem. Lima (2008) e 

Tavares (2015) identificaram a presença de crostas ferruginosas nos 

compartimentos elevados da Borborema (Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco), partindo-se da premissa que a existência dessas está atrelada a 

variações climáticas na escala de milhões de anos, relacionadas ainda a fases 

tectônicas subsequentes à separação entre o continente Sul-americano e 

africano. Conforme datações realizadas por Lima (2008) a idade dessas lateritas 

variam de 5 a 20 milhões de anos. 

As condições climáticas sob as quais as lateritas foram formadas diferem 

bastante das condições atuais. Naquele momento pressupõe-se que as 

condições paleoclimaticas de toda a região eram bastante homogêneas; havia 

um intenso processo de intemperismo com enriquecimento de óxidos/hidróxidos 

de manganês e ferro, onde predominavam condições ambientais quentes e 

úmidas (LIMA 2008 e TAVARES 2015). 

Os níveis de escalas maiores (longo prazo), como os abordados por 

Lima (2008) e Tavares (2015), apresentam dados que permitem identificar 

mudanças significativas na evolução geológica e morfoestrutural da área, mas 

que não permitem compreender a evolução da estrutura superficial da paisagem 

na escala dos modelados agradacionais. Em níveis escalares menores, as 

mudanças estão principalmente relacionadas a variações no recebimento de 

radiação solar na região tropical, apesar dos mecanismos desencadeadores 

serem, ainda, pouco conhecidos (BOND et al., 1993; ADAMS et al., 1999; 
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THOMAS 2004). Dentre elas, destacam-se os ciclos de Milankovich, onde infere-

se que as oscilações em escalas menores podem representar a propagação de 

calor, no espaço ao longo do tempo, de mudanças de longo prazo. Essa 

propagação, tanto ocorre nos oceanos quanto na atmosfera, sendo, entretanto, 

esse tempo de transmissão na atmosfera mais rápido. 

Observa-se que, para a área em questão, as escalas de tempo acima de 

10 ka não possibilitam uma boa compreensão da dinâmica geomorfológica 

estruturadora da paisagem. Nesse contexto, buscando construir um modelo 

evolutivo que forneça a compreensão necessária para o entendimento da 

esculturação da estrutura superficial da paisagem, apresenta-se o Figura 75, o 

qual representa a sequência evolutiva para os depósitos de encostas do Maciço 

da Serra Baixa Verde. Nele tem-se a sequência cronológica dos eventos e os 

depósitos associados, assim como a morfologia do depósito. Observa-se que a 

área em estudo apresenta uma concentração de eventos ao longo do Holoceno, 

mais especificamente após 9 ka AP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 
 

Figura 75 Integração de idades, processos formativos e colúvios do MSBV com eventos globais. 

 

Fonte
Idades Baixa 

Verde

desvio de 

temperata 

em ºC

Fase Explicação
Escala de 

Resoluçao do dado
Litoestratigrafia Processo Descrição do processo Morfologia

Côrrea  (2001) 90 0
Mudanca na 

cobertura da terra e 

ENOS

LOCAL
Estrutura sedimentar laminada formada 

camadas alternadas de areia fina, silte-

argilosa e grânulos de quartzo

Erosão laminar
Erosão eposódica da camada superficial do 

solo em decorrência de remoção da 

cobertura vegetal original.

Alvéolo elevado

Côrrea  (2001) 220 -0,95 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia variando de média a grossa.

Corrida de lama

Retrabalhamento seletivo do material com 

evacuação das argilas em suspensão e 

concentração das frações mais grossas.

Alvéolo elevado

Idade da tese 465 -1,08
Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz areia média com presença de carvões.
Corrida de lama

Retrabalhamento retrabalhamento de 

colúvios depositados nas partes mais 

elevadas da encosta.

Leque coluvial

Idade da tese 530 -1,08

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz areia muito grossa, pobremente 

selecionada.

Corrida de lama

Retrabalhamento seletivo do material com 

evacuação das argilas em suspensão e 

concentração das frações mais grossas.

Rampa coluvial

Tavares (2015) 730 -1,23

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz areno-siltosa, sem clastos flutuantes 

de cor avermelhada com mosqueamento em 

sua porção superior.

Corrida de lama
Retrabalhamento seletivo do material com 

evacuação das argilas em suspensão e 

concentração das frações mais grossas.

Rampa coluvial 

suavemente convexa

Idade da tese 1870 -0,53

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de Lama arenosa, sem evidências de 

estratificação.

Corrida de lama Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta.

Rampa coluvial

Idade da tese 2000 -0,45 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia média com grânulos.

Corrida de lama

Retrabalhamento seletivo do material com 

evacuação das argilas em suspensão e 

concentração das frações mais grossas.

Rampa coluvial

Tavares (2015) 2100 -0,61

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz silto-arenosa com blocos angulosos 

flutuantes.

Corrida de lama

Duplo comportamento do fluxo 

transportador, ora transportando material 

fino ora partículas mais grossas

Colúvio preenchendo 

uma quebra de 

patamares na encosta

Idade da tese 2300 1,16 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz areia média com presença de carvões.

Corrida de lama

Retrabalhamento retrabalhamento de 

colúvios depositados nas partes mais 

elevadas da encosta.

Leque coluvial

Tavares (2015) 4700 -0,88

Estrutura sedimentar maciça formada por 

Lama arenosa, sem evidências de 

estratificação.

Corrida de lama Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta.

Rampa coluvial 

Idade da tese 4700 -0,88

Estrutura sedimentar maciça formado por 

areia fina-argilosa com presença de 

mosqueados.

Corrida de lama Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta.

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 4700 -0,88
Estrutura sedimentar maciça argilo-arenosa, 

com fenoclastos de 0,5 a 1,0 cm de diâmetro 

flutuando na matriz.

Movimento de massa

Fluxo desse transporte está relacionado a 

uma dinâmica ambiental envolvendo 

movimentos de massa ao longo das 

encostas

Avental coluvial

Idade da tese 4750 -0,88 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de lama arenosa, sem evidências de 

estratificação.

Corrida de lama

Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta, com duplo 

comportamento do fluxo transportador, ora 

transportando material fino ora partículas 

mais grossas.

Rampa coluvial 

Tavares (2015) 5200 -0,22 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz fina argilo-arenosa sem a presença de 

fenoclastos flutuantes nem mosqueamento.

Corrida de lama

Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta, com duplo 

comportamento do fluxo transportador, ora 

transportando material fino ora partículas 

mais grossas.

Rampa coluvial 

Idade da tese 5300 0,1 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia fina sem a presença de 

fenoclastos flutuantes nem mosqueamento.

Corrida de lama

Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta, com duplo 

comportamento do fluxo transportador, ora 

transportando material fino ora partículas 

mais grossas.

Avental coluvial

Idade da tese 5700 -0,15 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia fina sem a presença de 

fenoclastos flutuantes nem mosqueamento.

Corrida de lama

Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta, com duplo 

comportamento do fluxo transportador, ora 

transportando material fino ora partículas 

mais grossas.

Avental coluvial

Tavares (2015) 5850 -0,22
lamito areno-siltoso com presença de clastos 

flutuantes.
Fluxo de detritos

Fluxo de detritos com fenoclastos flutuantes 

de hidrodinâmica alta
Rampa coluvia

Tavares (2015) 6000 -0,73 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia fina sem a presença de 

fenoclastos flutuantes nem mosqueamento.

Corrida de lama

Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta, com duplo 

comportamento do fluxo transportador, ora 

transportando material fino ora partículas 

mais grossas.

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 6300 0,28 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia fina silto-argilosa com 

fenoclastos.

Corrida de lama

Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta, com duplo 

comportamento do fluxo transportador, ora 

transportando material fino ora partículas 

mais grossas.

Avental coluvial

Idade da tese 6300 0,28 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia siltosa-fina com grânulos de 

quartzo.

Corrida de lama

Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta, com duplo 

comportamento do fluxo transportador, ora 

transportando material fino ora partículas 

mais grossas.

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 6900 -0,58

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia siltosa-fina com grânulos de 

quartzo.

Corrida de lama Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta.

Avental coluvial

Tavares (2015) 7000 -1,05

Estrutura sedimentar composta por uma 

matriz argilo-arenosa com poucos blocos 

flutuantes.

Corrida de lama

Duplo comportamento do fluxo 

transportador, ora transportando material 

fino ora partículas mais grossas.

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 7100 -0,63

Conglomerado com granulodecrecência 

ascendente e seixos em matriz de areia 

grossa.

Fluxo de detritos

Processos erosivos intensos atingindo a 

rocha alterada provocando o transpote de 

sedmentos de tamanhos variados 

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 7100 -0,63

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia variando de fina a médica com 

grânulos de quartzo.

Fluxo de detritos de alta 

viscosidade
Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta.

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 7200 -0,04

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia variando de fina a médica com 

grânulos de quartzo.

Fluxo de detritos de alta 

viscosidade
Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta.

Avental coluvial

Tavares (2015) 7760 -0,57

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz areno-siltosa com cor avermelhada 

textura média e alguns clastos flutuantes na 

matriz, muito pobremente selecionado.

Corrida de lama
Processos de transporte de hidrodinâmica 

alta

Rampa coluvial

Côrrea  (2001) 8400 -0,26

Congromerado matriz suportado com 

granodecrecência ascendente, variando de 

clasto suportado na fração calhau na bases à 

camadas de laminação irregular de seixos de 

quartzo. 

Fluxo de detritos

Processos de transporte de hidrodinâmica 

muito alta

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 8500 -0,65
Stone line matriz suportada com 

granodecrecência ascendente.
Fluxo de detritos

Processos de transporte de hidrodinâmica 

muito alta
Avental coluvial

Côrrea  (2001) 8900 -0,54

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia argilosa médica com grânulos 

de quartzo.

Corrida de lama

Duplo comportamento do fluxo 

transportador, ora transportando material 

fino ora partículas mais grossas.

Avental coluvial

Tavares (2015) 9000 -0,48 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz  areno-siltosa e coloração amarela.

Corrida de lama

Duplo comportamento do fluxo 

transportador, ora transportando material 

fino ora partículas mais grossas.

Avental coluvial

Tavares (2015) 10550 -0,77

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de lamito areno-siltoso com presença 

de clastos flutuantes.

Fluxo de detritos com 

fenoclastos flutuantes.

Duplo comportamento do fluxo 

transportador, ora transportando material 

fino ora partículas mais grossas.

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 10600 -0,9

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia, de fina a média, silto-argilosa 

com com mosqueamento intenso e sinais de 

atividade biogênica.

Corrida de lama e erosão 

laminar

Duplo comportamento do fluxo 

transportador, ora transportando material 

fino ora partículas mais grossas.

Avental coluvial

Tavares (2015) 11300 -0,48 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia fina.

Corrida de lama

Duplo comportamento do fluxo 

transportador, ora transportando material 

fino ora partículas mais grossas.

Avental coluvial

Idade da tese 11700 -1,83 Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz de areia fina sem a presença de 

fenoclastos flutuantes nem mosqueamento.

Corrida de lama

Retrabalhamento de colúvios nas partes 

mais superiores da encosta, com duplo 

comportamento do fluxo transportador, ora 

transportando material fino ora partículas 

mais grossas.

Avental coluvial

Côrrea  (2001) 20400 -8,08 UMG Global

Estrutura sedimentar maciça formada por 

matriz areia, de fina a média, silto-argilosa 

com com mosqueamento intenso e sinais de 

atividade biogênica.

Corrida de lama e fluxo de 

detritos.
Remobilização do regolito em profundidade.

Avental coluvial

YD : Younger Dryas ; UMG: Último Máximo Glacial
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Do ponto de vista paleoclimático, o colúvio, em áreas tropicais não 

glaciadas, é um proxy sub-ótimo para chuva, indicando que sempre que ocorre 

sedimentação coluvial, tem-se um momento de significativos inputs de 

precipitação. Isso não significa dizer que os elementos formadores de chuva 

(trigger mechanisms) operem dentro do mesmo esquema de circulação 

atmosférica (escalas de variabilidade climática). 

Ao mesmo tempo, deve-se atentar para que o conjunto dos sedimentos 

de encosta pode representar tanto um período de intensa atividade 

geomorfológica quanto um único evento isolado (THOMAS, 2004). Esse fato 

pode levar a dificuldades na reconstrução de diferentes períodos de 

paleodinâmicas da paisagem. Ou seja, é necessário ter um bom controle 

cronológico da representatividade dos depósitos que guardam os registros da 

paisagem. 

Objetivando facilitar a compreensão geocronológica dos eventos 

formadores da estrutura superficial da paisagem, propõe-se a Coluna 

Cronogeomorfologica (Figura 76) para a área de estudo, tomando como base a 

sequência formativa dos depósitos de encosta. Ela apresenta a proposição de 

uma periodização em 07 fases, as quais agrupam os diferentes momentos onde 

ocorreram processos geomorfológicos com intensidade suficiente para deixar 

registros, constituindo um resumo da Figura 75.   
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Figura 76 Coluna Cronogromorfologica da Estrutura superficial da Paisagem no Maciço 
da Serra da Baixa Verde. 
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8.8.1. Fase 01 

A fase 01 compreende o Último Máximo Glacial – UMG, onde os eventos 

de precipitação ocorreram com intensidade muito superior aos eventos que se 

sucederam ao longo do Holoceno. Tal assertiva é comprovada mediante a 

existência de registros sedimentológicos de encosta em toda a região do 

semiárido nordestino, que apresentam características estratigráficas de fluxos 

de detritos, indicando remobilização do regolito em profundidade encontrados 

por: (CORREA, 2001; MÜTZENBERG 2007 e 2010; Bezerra, et. al., 2008; SILVA 

2013; GURGEL et al., 2013). 

Os mecanismos desencadeadores das chuvas na região semiárida no 

UMG ainda permanecem um tema controverso. Segundo Mutzenberg (2007) e 

Silva (2007), as chuvas de grande intensidade na região ao longo do UMG estão 

associadas a raras e intensas penetrações de frentes frias, que ocasionaram 

fortes e persistentes chuvas frontais para o saliente nordestino, que então 

restava sob um clima semiárido severo. Por outro lado, para Staines-Urías et al., 

(2015) as chuvas intensas na região intertropical no UMG estão associadas às 

variações de intensidade nos anticiclones do Hemisfério Norte, fazendo com que 

a Zona de Convergência Intertropical ficasse localizada mais ao sul. 

A localização mais ao sul da ZCIT posicionaria o cavado intertropical de 

modo a favorecer a convecção em profundidade, tendo como resultado eventos 

máximos de caráter espasmódicos, mesmo em um período de menor 

disponibilidade de calor e umidade global. De todas as 35 idades do Maciço da 

Baixa Verde, o único registro de colúvio do UMG foi encontrado Corrêa (2001), 

com idade de 20.400 anos AP. Nesse momento, a temperatura média global 

tinha um desvio negativo de -8ºC, comparado com as condições atuais 

(PETIT et al., 1999). 

Observa-se na Figura 77, que entre 20.500 e 11.600 anos AP a 

temperatura global do planeta estava em uma tendência de aquecimento, 

ocorrendo uma mudança de padrão entre 14.000 e 12.000. Considerando 

o contexto da área em estudo pode-se aventar duas hipóteses para a 

ausência de colúvios nesse intervalo: primeira, os eventos que sucederam 

esse período foram de magnitudes tão elevadas que promoveram a 
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evacuação dos sedimentos gerados nesse momento, segunda, essa fase 

foi marcada por uma intensa diminuição da precipitação e não houve a 

formação de depósitos de encosta. A segunda hipótese parece mais 

consubstanciada pelos dados geocronológicos ora disponíveis para a 

região, indicando talvez que o aumento gradual da umidade após o UMG 

necessitou ultrapassar um determinado patamar formativo até voltar a 

ocasionar sedimentação extensiva de colúvios. 

 
Figura 77 Gráfico com desvio de temperatura global para o período compreendido entre 
20.500 e 11.700 anos AP. 

 
Fonte: elaborado como base nos dados de Petit et al., (1999). 
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8.8.2. Fase 02 

Na fase compreendida dentro do Younger Dryas (YD), tem-se um 

aumento na ocorrência de depósitos de encosta na área de estudo. As duas 

idades encontradas, 11:300 ± 1.400 e 11:700 ± 2.060 anos AP, podem ter sido 

geradas no mesmo evento formativo, considerando a margem de erros das duas 

amostras. Em uma escala global, a explicação para a ocorrência de eventos 

formadores de colúvio nesse período pode estar relacionada ao final do Evento 

Heinrich 0 (12.2Ka AP), momento de resfriamento intenso e brusco (Adams et 

al., 1999). Essa explicação pode ser corroborada pelo gráfico da Figura 78, o 

qual mostra um aumento gradual da temperatura desse período.   

Na área do Maciço da Baixa Verde, os depósitos, dessa fase, têm como 

características uma sedimentação de estrutura maciça formada por areia fina 

sem a presença de fenoclastos, indicando que o transporte do material ocorreu 

após um período de estabilidade climática em condições mais úmidas, com 

processos atuando na remobilização de colúvios e mantos de intemperismo das 

partes superiores, sem que os processos tivessem intensidades suficientes para 

remobilizar o regolito em profundidade. 

 

Figura 78 Gráfico com desvio de temperatura global para o período compreendido entre 
11.700 e 11.300 anos AP. 

 
Fonte: elaborado como base nos dados de Petit et al., (1999). 
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8.8.3. Fase 03 

Na fase definida como transição Pleistoceno/Holoceno tem-se processo 

de coluvionamento ocorrendo no maciço, com fluxos de detritos e corridas de 

lama ou fluxos aluviais não canalizados. O duplo comportamento dos processos 

de encosta vai gerar depósitos de naturezas distintas, lamitos de areia fina a 

média e a presença de clatos flutuantes – indicando a remobilização em 

profundidade do regolito. 

Uma particularidade dessa fase são picos positivos e abruptos de 

temperatura, ocorrido em 11.191, 10.218 e 9.589 anos AP (Figura 78), criando 

hiatos no comportamento médio da temperatura global nesse momento de 

transição, em escala de variação de 102, divergindo do comportamento médio 

de variação do período, na escala de 103. 

A mudança Pleistoceno/Holoceno é marcada por um momento de 

histerese em toda a região tropical, com muita chuva sem que o sistema tenha 

conseguido se reorganizar do ponto de vista da cobertura vegetal, fazendo com 

que ocorra um intenso processo de reafeiçoamento das encostas. Conforme 

pode ser observado na Figura 79 a tendência dessa fase é de queda de 

temperatura. 

Analisando trabalhos em outros setores, no contexto do semiárido do 

Nordeste Brasileiro, a saber: Bezerra et al. (2008) Graben do Cariatá, Silva 

(2013) Fazenda Nova e Afrânio, Gurgel et al. (2013) Maciço Estrutural Pereiro, 

Missura (2013) entorno da Lagoa do Puiu, Lira (2014) Médio São Francisco, Lima 

(2015) Araripe; observa-se que na fase compreendida entre 11.200 e 9.000 anos 

AP foram encontrados colúvios apenas, além do Maciço da Baixa Verde, no 

Maciço Estrutural do Pereiro e no Médio São Francisco e na Lagoa do Puiu. A 

ausência de coluvionamento de forma mais generalizada em todo o semiárido 

reflete uma atuação mais localizada dos eventos de precipitação de alta 

magnitude, além da influência local da orografia dos compartimentos mais 

elevados dos maciços estruturais sob a distribuição de precipitações.    
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Figura 79 Gráfico com desvio de temperatura global para o período compreendido entre 
11.200 e 9.000 AP. 

 

Fonte: elaborado como base nos dados de Petit et al., (1999). 
 

8.8.4. Fase 04  

A fase 04 compreende o intervalo que vai de 9.000 a 4.700 AP, período 

compreendido no Ótimo Climático, havendo no contexto global uma organização 

climática, com destaque para o aumento de temperatura (Figura 80) e umidade. 

Nesse período ocorrem processos de fluxos de detritos, movimento de massa e 

corridas de lama ou fluxos aluviais não canalizados. A variação no 

comportamento dos processos de encosta gera depósitos de naturezas distintas, 

lamitos de areia fina a média e a presença de clastos flutuantes – indicando a 

remobilização em profundidade do regolito. 
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Figura 80 Gráfico com desvio de temperatura global para o período compreendido entre 

9.000 e 4.700 anos AP. 

 

Fonte: elaborado como base nos dados de Petit et al., (1999). 

 

Na escala de 1 Ka, a variação na temperatura é condizente com as 

paleotemperaturas já registradas para a região semiárida, como discutido por 

Mutzenberg et al. (2013) que encontraram idade de 9,91 Ka em concreções 

carbonáticas na lagoa do Uri, município de Salgueiro (PE), sugerindo que o clima 

de aridez severa na região perdurou até o Holoceno médio, com temperaturas 

rebaixadas em até 6ºC. Observa-se então que na escala de centenas de anos, 

ocorreram variações positivas na temperatura para o mesmo período analisado. 

Analisando o gráfico de desvio de temperatura da principal fase de 

coluvionamento na área de estudo, questiona-se se os gatilhos 

desencadeadores dos processos geomorfológicos estão relacionados a fases de 

temperaturas médias globais mais frias ou mais quentes. Entretanto, observa-se 

que a mudança de fases frias para quentes são relativamente rápidas, podendo 

ocorrer ao longo de algumas décadas, enquanto a taxa de resfriamento é 

relativamente mais longa, na escala de milhares de anos (BOND et al., 1993; 

ADAMS et al., 1999; THOMAS 2004). 
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Com base no gráfico, pode ser inferido que as variações climáticas na 

escala de milhares de anos são pontuadas por curtos pulsos de energia que 

causam respostas na paisagem, levando a diferentes assinaturas sedimentares. 

Esse fato traz para o debate o contexto geomorfológico das regiões 

elevadas (Brejos de altitude) do semiárido, onde a quantidade de chuva média 

anual tende a ser maior que o entorno semiárido. Cabe aqui ressaltar a atuação 

dos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs), que atualmente são o 

principal sistema gerador de chuvas na região (KRISHNAMURTI 2013). 

Se faz mister ressaltar que, apesar desse período ser relativamente 

homogêneo no que tange aos processos de encosta, têm-se a identificação de 

concentração de períodos de sedimentação, seguidos por curtos intervalos sem 

sedimentação (Figura 81). Demostrando um padrão cíclico, na escala de 10².  

 

Figura 81 Gráfico com a sequência de intervalos de sedimentação por idade de 
depósitos datados na área do Maciço da Baixa Verde. A seta vermelha indica a única 
idade que não está agrupada dentro de uma sequência de eventos. 

 

 

A seta em vermelho (Figura 81) indica a única idade que pode ser 

considerada como um evento estocástico. Ou seja, tomando como base o 

padrão médio de agrupamento das outras idades, essa é a única que apresenta 

um maior intervalo temporal entre a idade anterior e a seguinte. 
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Ressalta-se que a sedimentação de encosta ocorrida entre 9.000 e 4.700 

AP no MSBV não apresenta a mesma intensidade em setores rebaixados do 

relevo, já dentro do contexto semiárido. Lira (2014) realizou 24 datações na 

região do Médio São Francisco, distante 300km da área de estudo, e encontrou 

apenas dois depósitos com idades referentes a esse período. 

 

8.8.5. Fase 05 

A fase 05 compreende o intervalo de tempo entre 4.700 e 1.700 anos 

AP. Nesse momento tem-se uma atuação intensa da fase quente do ENOS 

(WOODROFFE e BEECH 2003), fazendo com que a Célula de Walker se divida, 

criando um ramo descendente sobre a região do Nordeste Brasileiro. Tem-se, 

também, uma transição da circulação climática global para condições próximas 

da atual. 

O intervalo de tempo de 4.701 a 2.300 anos AP é marcado pela ausência 

de registros de processos geomorfológicos formadores de depósitos de encosta, 

indicando um período mais seco, ou de maior estabilidade climática. 

Esse período está muito provavelmente associado à ocorrência de 

Paleo-El Niños (Paleo-ENOS fase quente). Esses episódios se repetem com 

variação de intensidade na escala de 100 anos, sendo as suas fases frias (Lá 

Niña), ao longo deste período, mais curtas, não chegando a ser suficientemente 

significativas para que ocorra a produção de precipitação com intensidade para 

desencadear processos de encosta e formação de colúvios. Essa inferência é 

corroborada pela identificação de Paleo-El Niños feita por Moy et al., (2002) e 

Staines-Urías et al., (2015). 

Considerando a formação de depósitos de encosta no contexto regional, 

Região do Semiárido do Nordeste do Brasil, observa-se que os únicos lugares 

onde há depósitos de colúvio deste período são: o Maciço Estrutural Pereiro 

(GURGEL et al. 2013) e as bordas da Chapada do Araripe (LIMA 2015); 

Analisando a Figura 82, chama atenção o fato do período ser balizado 

por um brusco aumento da temperatura, tanto no seu início quanto no fim. Esse 

fato pode indicar o papel do aquecimento associado aos Paleo-ENOS na 

ausência de processos de coluvionamento na região. Por outro lado, a linha de 
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tendência demostra que essa fase apresenta um decréscimo geral de 

temperatura. 

 

Figura 82 Gráfico com desvio de temperatura global para o período compreendido entre 
4.700 e 2.300 anos AP. 

 
     Fonte: elaborado como base nos dados de Petit et al., (1999). 

 

Segundo Haug et al., (2001) a diminuição de precipitação em toda a 

região tropical, dessa fase, deve-se ao posicionamento mais ao Norte da Zona 

de Convergência Intertropical. Os motivos para o deslocamento mais ao Norte 

da ZCIT ainda são pouco claros, contudo uma possível explicação esteja no fato 

do Hemisfério Sul estar passando por um momento de resfriamento. 

No MSBV predominaram, no período de 2.300 a 1.700 anos AP, 

processos superficiais de corrida de lama, enchentes aluviais não canalizadas. 

Ao todo foram identificados 04 depósitos coluviais na área de estudo, oriundos 

dessa fase. No contexto regional foram identificados depósitos de encosta com 

idades correlatas no Maciço Estrutural Pereiro (GURGEL et al. 2013). Lira (2014) 

identificou depósitos eólicos com idade de 1.700 AP, fato que corrobora a 

constatação de que essa foi uma fase mais seca no contexto regional. O início 

desse momento é marcado por uma queda brusca na temperatura, (Figura 83).  
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Figura 83 Gráfico com desvio de temperatura global para o período compreendido entre 
2.300 e 1.700 anos AP. 

 
           Fonte: elaborado como base nos dados de Petit et al., (1999). 

 

 Cabe ressaltar que em razão do curto intervalo de tempo entre a idade 

mais antiga e a mais nova, todos os depósitos analisados podem estar 

vinculados ao mesmo evento formativo e, portanto, ter a mesma idade. 

 

8.8.6. Fase 06   

A fase 06 está compreendida entre o fim da fase 05 e 220 anos AP. 

Nesse momento da história do planeta as condições da circulação climática se 

estabilizaram, apresentando o mesmo padrão da configuração atual. No 

contexto global a variação do ENOS passa a configurar o principal mecanismo 

promotor de variabilidade climática com intervalos decadais. Apesar de nessa 

fase estar compreendida a Pequena Idade do Gelo, a tendência de temperatura 

do período apresenta uma tendência de aumento e um pico de temperatura 

positiva no ano de 397 AP (Figura 84). 
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Figura 84 Gráfico com desvio de temperatura global para o período compreendido entre 
910 e 220 anos AP. 

 

   Fonte: elaborado como base nos dados de Petit et al. (1999). 
 

No que concerne aos processos geomorfológicos atuantes na área de 

estudo, os 05 depósitos datados dessa fase apresentam atuação predominante 

de corrida de lama, com duplo comportamento dos processos de encosta, hora 

transportando material mais fino em alternância para materiais mais grossos – 

porém sem a existência de clastos na matriz das estruturas sedimentares, fato 

que indica que a intensidade dos processos não era suficientemente elevada 

para promover a remobilização do regolito em profundidade. 

Como resultado da atuação dos processos de erosão laminar do solo, 

parte dos depósitos de colúvio apresentam estratificação em camadas que 

representam sucessivos inputs de energia no sistema sem, contudo, promover 

uma significativa desestabilização na paisagem como um todo. Essas condições 

são similares ao padrão atual do comportamento da precipitação, sendo 

identificado variações na escala de décadas de alternâncias de períodos secos 

ou de precipitações abaixo da média, seguido por dois ou três anos de muita 

chuva, com eventos de alta magnitude e baixa recorrência.   

Nessa fase tem-se uma maior intensidade da fase fria do ENOS e um 

posicionamento mais ao sul da Zona de Convergência Intertropical (HAUG et al. 

2001; MOY et al. 2002; CONROY et al. 2008). A partir desse momento, os 
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eventos moduladores de chuva, intensidade e frequência, passam a apresentar 

um caráter mais regional e local. Ou seja, a frequência será menor e a 

intensidade, também, será menor em comparação aos eventos da escala de mil 

anos. 

O período compreendido após 220 anos passa a ser marcado pelo início 

das intervenções na cobertura da terra na área de estudo. Dessa forma, os 

processos nas encostas passam a ser de caráter laminar nas áreas de solos 

rasos e linear onde as encostas apresentam cobertura coluvial. Ressalta-se que 

antes da civilização europeia chegar à região, a área já era ocupada por Índios 

Cariris. 

Segundo Martin (1996, apud CORRÊA 1997) as primeiras evidências de 

ocupação humana no Maciço da Baixa Verde foram datadas de 

aproximadamente 550 AP, relacionadas ao cultivo de milho. Essas evidências 

podem sugerir que depósitos de encosta com idades após 550 AP podem ter 

uma relação com a remoção da cobertura vegetal das encostas, para a prática 

de cultivo.    

 

8.8.7. Fase 07  

A última fase, compreendida após 200 anos AP, marca o 

estabelecimento das medições históricas da precipitação na área de estudo. Em 

virtude deste advento passa-se a ter uma maior compreensão das variações 

decadais entre fases secas e úmidas, cujos controles estão relacionados às 

variações de fases quentes e frias do ENOS, assim como fases positivas e 

negativas do Dipolo do Atlântico no controle do posicionamento anual da Zona 

de Convergência Intertropical. 

Ressalta-se que para a escala de tempo menor que 102 a técnica de 

datação por luminescência opticamente estimulada não apresenta a eficácia 

necessária. Desta forma, se faz necessário utilizar outras técnicas com níveis de 

resolução de escala de 01 ano. Dentre as técnicas disponíveis a cronologia por 

210Pb e Césio apresentam elevado potencial para mensuração de processos 

erosivos nos últimos 150 anos.   
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8.9. Gatilhos geomorfológicos contemporâneos  

O entendimento dos processos geomorfológicos atuais no MSBV 

perpassa pelo conhecimento dos sistemas produtores de chuva que atuam na 

área. Conforme descrito no capítulo da caracterização climática, os dois 

principais sistemas produtores de chuva na área são os Complexos Convectivos 

de Mesoescala e as Linhas de Instabilidade. Esses sistemas têm como 

características uma atuação intensa e de curta duração, fazendo com que 

ocorram grandes volumes de precipitação em curtos intervalos de tempo, 

resultando em processos superficiais do tipo flash-floods. 

Esses sistemas atuam em uma escala local, sendo condicionados aos 

sistemas de escala regional e global. O principal sistema de escala global 

modulador das condições para ocorrência de precipitação na região é a Zona de 

Convergência Intertropical. Em termos de variações interanuais, os dois 

principais sistemas responsáveis pelo aumento e diminuição da precipitação 

anual são o ENOS, com influência na Célula de Walker e o Dipolo do Atlântico, 

com influência no posicionamento da ZCIT. 

Tomando como base dados de 07 postos de coleta de dados de 

precipitação na região (Tabela 10) a precipitação média anual foi especializada 

para a Bacia do Riacho Bruscas. 

 

Tabela 11 Precipitação média anual da região da Bacia do Riacho Bruscas. 

Posto de Coleta Coord. X Coord. Y Precipitação média anual 

Boa Ventura 586496,64 9179511 897,74 

Curral Velho 588570,30 9166515 749,04 

Diamante 581130,54 9178728 821,62 

Manaíra 593329,92 9148162 782,88 

Nova Olinda 605563,04 9173177 849,09 

Princesa Isabel 610601,15 9144365 802,97 

Santana de 
Mangueira 573814,68 9165122 740,07 

Triunfo 599572,58 9133441 1072,10 

 

Com base nos valores médios de precipitação anual, foi interpolado o 

comportamento espacial da precipitação na bacia. Conforme pode ser 
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observado na Figura 85 a influência do relevo na precipitação é significativa, 

variando os totais de 749 a 1.700mm no setor elevado da bacia, sobre as 

cimeiras. 

A diferença de precipitação média anual é refletida na paisagem através 

da distribuição dos mantos de intemperismo, cobertura vegetal e feições 

erosivas. No setor que compreende o Planalto da Borborema, os mantos de 

intemperismos são mais espessos e basicamente toda a vegetação original foi 

removida para dar lugar à agricultura, especialmente cultivos de cana de açúcar, 

e pecuária. 

No que tange aos processos erosivos modernos, tem-se no setor do 

Planalto da Borborema as encostas com processos de ravinamento e 

voçorocamento, muitos já estabilizados pela vegetação. Na parte que 

compreende o clima semiárido não são identificadas feições erosivas lineares, 

de forma significativa. 
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Figura 85 Espacialização da precipitação média na Bacia do Riacho Bruscas. 
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Buscou-se caracterizar os eventos de precipitações máximas (eventos 

de alta magnitude e baixa recorrência) na escala de décadas, no contexto da 

bacia hidrográfica do Riacho Bruscas. Foi utilizada a delimitação da bacia 

hidrográfica como forma de delimitar melhor o sistema em análise. 

Em termos geomorfológicos, entende-se por eventos máximos aqueles 

cujo volume de chuva em (mm) é capaz de mobilizar sedimentos em uma 

encosta ou em canais de primeira ordem. Assim, adotou-se como eventos 

máximos os que possuem valor de precipitação acima de 50mm e precipitações 

concentradas em 24h (LEITE, ADACHESKI e VIRGENS FILHO, 2011; 

CASTELLANO e NUNES 2010; SOUZA 2014). Segundo Souza (2014), o valor 

de 50mm/dia de precipitação é utilizado historicamente para a identificação das 

chuvas extremas nos EUA. 

Com base na série histórica de dados de precipitação da estação 

meteorológica de Triunfo-PE, foi aplicado um filtro para identificação das 

precipitações diárias com volume superior a 50mm/dia. Entre os anos de 1970 e 

2013, foram identificados 114 eventos de precipitação máxima, ou seja, valores 

diários acima de 50mm. No mesmo período, também é possível identificar a 

ocorrência de 06 eventos com precipitação acima de 100mm, sendo esses 

eventos significativos para mobilização de sedimento nas unidades de 

paisagem. Cabe ressaltar que há inexistência de dados de precipitação entre os 

anos 1986 e 1992 para a área em estudo, desta forma, os 114 eventos estão 

relacionados a uma série de 38 anos de dados. A Tabela 11 apresenta todos os 

dados de eventos de precipitação máxima para o período descrito. 
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Tabela 12 Eventos de precipitação máxima entre os anos de 1970 e 2013, com dados oriundos 
da estação meteorológica de Triunfo-PE. 

 

A correlação entre os eventos de precipitação máxima com a situação 

de temperatura do pacífico indica que que 68,7% dos eventos ocorrem em 

períodos de fases frias do ENOS (La Niña) e apenas 31,3% em fases quentes 

(El Niño). Em tempo, quando verificada a situação do valor mensal da 

temperatura da superfície do mar do Pacífico, observa-se que mais de 95% das 

precipitações máximas em momentos de La Niña. Essa forte correlação entre 

fases frias do ENOS e eventos de precipitação máximas confirma a influência 

desse sistema no controle dos processos geomorfológicos da área de estudo. 

Por outro lado, se faz mister ressaltar que, a maior concentração de 

eventos de precipitação máxima nos períodos de fases frias do ENOS não 

explica completamente a ocorrência de processos geomorfológicos 

 72,8 03/05/1975 63,8 21/02/1985 57,6 14/02/1999 55,4 03/04/2008 93 

28/02/1970 104,1 21/05/1975 65,1 12/04/1985 84,2 14/03/1999 55,4 07/04/2008 60,6 

03/03/1970 66,6 02/02/1976 69,8 30/04/1985 51,4 07/07/1999 59 09/04/2008 56,7 

24/02/1971 75,2 04/02/1976 75 04/05/1985 69 20/12/1999 73,4 06/05/2008 55,7 

27/02/1971 51 14/02/1976 55,4 05/01/1994 77 10/01/2000 64,8 04/02/2009 51,4 

04/03/1971 59,4 09/03/1976 57,6 13/01/1994 64,6 23/02/2000 55,2 01/05/2009 59,8 

08/04/1971 77,6 18/04/1976 55,4 18/01/1994 53 17/04/2000 80,6 05/05/2009 73,7 

10/05/1971 84,3 10/02/1977 77,4 10/03/1994 60 01/08/2000 50,4 28/06/2010 58,4 

10/04/1973 68,2 20/05/1977 73,9 09/04/1994 71 11/09/2000 58,6 27/10/2010 70,2 

14/04/1973 72,6 08/02/1978 68 18/04/1994 83,6 03/02/2001 82,4 26/01/2011 57,2 

31/05/1973 78,9 05/03/1978 103,8 15/05/1994 60,2 13/10/2001 56,2 29/03/2011 52,2 

11/06/1973 57,7 28/04/1978 60,2 17/06/1994 57 18/01/2002 60,6 22/04/2011 57,9 

26/06/1973 55,3 15/01/1979 74 09/02/1995 61,2 19/03/2002 70,6 01/05/2011 53,6 

11/09/1973 71 15/02/1980 51,5 23/03/1995 102,2 25/03/2002 88,3 15/04/2013 102 

20/01/1974 115,2 16/11/1980 60,3 23/11/1995 83,2 26/02/2003 52,6     

24/02/1974 61,1 20/12/1980 74,5 02/02/1996 50,4 18/03/2005 58     

04/04/1974 80,7 16/03/1981 55,1 12/02/1996 54,4 01/03/2006 50,6     

17/04/1974 96,1 24/03/1984 58,2 15/06/1996 71,3 21/04/2006 70,4     

18/04/1974 65,2 22/04/1984 57,8 28/08/1996 50,4 23/10/2006 62     

23/01/1975 95,6 04/01/1985 86 26/01/1997 69,2 03/02/2007 60     

11/02/1975 69,4 19/01/1985 77,2 31/03/1997 54 18/02/2007 56,4     

02/03/1975 98,2 23/01/1985 88,4 15/04/1997 101,6 22/04/2007 64,4     

27/03/1975 84,9 29/01/1985 72,8 09/05/1997 54,2 01/02/2008 75,5     

28/03/1975 78,4 01/02/1985 63,6 17/08/1997 62,3 19/03/2008 58,2     

16/04/1975 105,4 18/02/1985 59,6 21/01/1999 56,6 20/03/2008 65,4     
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contemporâneos na área de estudo, pois estes são em grande escala mediados 

também pelas formas correntes de cobertura da terra.  

Thomas (2004) destaca que os períodos secos podem apresentar 

maiores taxas nos processos de encosta quando comparados às fases 

chuvosas. Esse fato decorre da capacidade de proteção do solo exercida pela 

vegetação em momentos mais úmidos e a baixa taxa de proteção em fases mais 

secas.  

Buscando avaliar o comportamento da precipitação da área de estudo, 

elaborou-se um gráfico contendo o padrão da precipitação média anual inserido 

o desvio de temperatura do Pacífico (Figura 86). A linha representa desvio de 

temperatura da superfície do mar no Pacífico, sendo a coloração vermelha 

indicadora de fases quentes do El Niño Oscilação Sul e a linha azul 

representando as frases frias (La Niñas). Segundo a NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration) o que caracteriza eventos de El Niño e La Niña 

fortes são os valores de desvio acima ou abaixo de 0,5oC. As colunas vermelhas 

e amarelas representam desvio de precipitação acima da normal (cor azul) e 

precipitação abaixo da normal (cor vermelha). 

 

Figura 86 Relação entre ocorrência de ENOS (fases frias e quentes), desvio de 
precipitação média anual e eventos máximos de precipitação entre o período de 1970 e 
2013, Triunfo-PE. 

 

Fonte: os dados de desvio de temperatura do Pacífico foram obtidos da NOAA. 



 

183 
 

Analisando o comportamento anual da precipitação (Figura 85) observa-

se que a grande maioria dos anos que apresentam precipitação anual acima da 

média estão em fases frias do ENOS. No período analisado, de um total de 17 

anos com precipitações acima da média, 12 deles ocorreram em anos em que a 

temperatura da superfície do Pacífico estava abaixo da média, ou seja, fases 

frias.  

Quando avaliada a série histórica do ENOS observa-se que há um 

comportamento de ciclicidade na escala de décadas no que tange à ocorrência 

de eventos fortes, sejam essas fases frias ou quentes (Figura 87). Observa-se, 

também, que a curva de tendência apresenta um comportamento de 

resfriamento, quando considerado todo o período. Os dados são insuficientes 

para se fazer considerações sobre o comportamento de variação de intensidade 

na escala de 10³, contudo autores como MOY et al. 2002 e CONROY et al. 2008 

têm demostrado que há uma variação de intensidade do ENOS na escala de 

milhares de anos. 

 

Figura 87 Desvio de temperatura TSM do Pacífico Sul e ocorrência de ENOS no período 
entre 1950 e 2015. 

 

Fonte: os dados de desvio de temperatura do Pacífico foram obtidos da NOAA. 

 

Utilizando a perspectiva de entendimento de escalas aninhadas em 

diferentes intervalos de tempo, observa-se que padrões cíclicos e estocásticos 

ocorrem em todos os intervalos. No que tange aos eventos capazes de promover 

processos geomorfológicos, na área de estudo, tem-se em pequena escala, 10¹ 
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e 10² anos, eventos com baixa capacidade de promoverem significativos 

reafeiçoamentos nas encostas. 

Por outro lado, as modificações na cobertura da terra aumentam o 

potencial de remobilização dos mantos intempéricos, fazendo com que mesmo 

nos eventos contemporâneos se tenha um elevado potencial de transporte de 

sedimentos em diferentes compartimentos da paisagem.   
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9. CONCLUSÕES 

O agrupamento de fases deposicionais, marcado por uma maior atuação 

de processos geomorfológicos nas encostas, também são encontrados em 

outras áreas tropicais não glaciadas. Modenesi-Gauttieri (2000) identificou três 

fases de maior deposição de encosta na região do Platô de Campos do Jordão 

entre 37–31, 22–14 ka, AP e 9–8.5 ka, AP. Indicando assim, uma dinâmica 

pulsátil em escala de 10³. 

No Maciço da Serra da Baixa Verde, desde o início do Holoceno, 

sedimentos têm sido gerados e evacuados das encostas, gerando depósitos 

coluviais e aluviais, desde finas camadas a pacotes de 5m de espessura, por 

vezes intercalados por cascalheiras matriz suportadas, em escalas temporais de 

deposição inferiores a 10³ anos e com intervalos de inatividade geomorfológica 

de 1 a 2 Ka. Essa configuração reflete a intensidade de mudanças de curto prazo 

de origem climática na dinâmica da paisagem geomorfológica.   

À guisa de ponderação para trabalhos futuros tem-se em mente que a 

sedimentação estocada na paisagem em modelados agradacionais nunca perfaz 

o todo dos outputs dos materiais climaticamente condicionados, mas sim, um 

fragmento espacialmente e temporalmente descontínuo. Esses fragmentos se 

aninham de forma espacialmente hierárquica, onde eventos desencadeadores 

maiores resultam na produção de fragmentos maiores e assim sucessivamente. 

Cabe assim ressaltar que, nem todos os registros de eventos geradores de 

sedimentação ocorridos no intervalo de tempo estudado restem sobre a 

paisagem, uma vez que depósitos formados por processos desencadeadores de 

escala menor podem ter sido completamente obliterados da paisagem em 

eventos subsequentes à sua formação.  

Diante do exposto, pode-se inferir que a estrutura superficial da 

paisagem na área de estudo apresenta os seguintes tipos principais de registro 

de sedimentação climaticamente condicionada: uma descontínua do final do 

Pleistoceno e outra início do Holoceno, contínua ao longo de todo o ótimo 

climático até o Holoceno médio e pulsativo no Holoceno superior. 

Desta forma, observa-se que os sistemas produtores de tempo operando 

em distintas escalas regionais e globais, produzem sedimentação e uma 
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organização de relevos agradacionais de tamanhos diferentes, que ao serem 

recuperados como tradutores da processualidade da paisagem, vão indicar 

pulsações dentro de fenômenos de magnitudes diferentes que estão aninhados 

como formas embutidas, em escala decrescente de tamanho, à medida que se 

aproximam do presente. 

Com base no exposto, conclui-se que a ocorrência de processos 

geomorfológicos formadores de depósitos de encosta na área de estudo tem 

seus gatilhos vinculados às variações climáticas globais, regionais e ao contexto 

local. Tendo em vista que alguns depósitos e condições ambientais encontradas 

no Maciço da Baixa Verde não são encontrados regionalmente. 

Desta forma, entendimento integrado de processos geomorfológicos 

ainda constitui uma tarefa complexa, especialmente porque eventos que podem 

parecer espasmódicos em uma escala superior, na verdade, podem ser 

enquadrados como cíclicos dentro de uma escala menor. 

Por outro lado, é necessário também, compreender as variações de 

intensidade no interior das próprias ciclicidades. Por exemplo, eventos ENSO 

podem apresentar alterações de intensidade e, portanto, respostas 

geomorfológicas muito mais significativas que os verificados por seus 

contrapartes contemporâneos. 

Por fim, a recorrência temporal verificada na produção de eventos de 

encosta na área de estudo vem se perpetrando desde o UMG, apontado para 

uma frequência de eventos em escala aninhadas que variam em intervalos de 

tempo 10³ a 10¹ anos. 
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