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RESUMO 
 
Apresentam-se as principais discussões que irão caracterizar os aspectos geomorfológicos em ambiente semiárido, na 

Serra da Caboronga em Ipirá-BA, com ênfase no mapeamento das feições geomorfológicas. Realizou-se a classificação do 

relevo, onde foram reconhecidas as feições e delimitados os contatos entre estas partindo da proposta de Sistemas de 

Relevo de Ponçano et al (1979),. Utilizaram-se imagens de satélites Alos Palsar - USGS (2017) para obter o Modelo Digital 

de Elevação (MDE). As delimitações dos diferentes padrões de relevo foram aferidas por meio de imagens de alta resolução 

disponíveis no programa Google Earth Pro e da Carta topográfica (SUDENE) – SD.24-V-B-II folha Ipirá, ano de 1975, escala 

1:100.000. O modelado atual da Serra da Caboronga resulta de relações processuais ao longo do tempo geológico, levando 

também em consideração à atuação dos fatores durante o Quaternário. 

 
Palavras-chave: Geomorfologia; Feições geomorfológicas; Semiárido. 

 

ABSTRACT 
 

We present the main discussions that will characterize the geomorphological aspects in the semi-arid environment, in the 

Serra da Caboronga in Ipirá-BA, with an emphasis on the mapping of the geomorphological features. The classification of 

the relief was carried out, where the features were recognized and the contacts between them were determined starting from 

the proposal of Relay Systems of Ponçano et al (1979). Alos Palsar - USGS (2017) satellites images were used to obtain the 

Digital Elevation Model (MDE). The delimitations of the different relief patterns were measured using high resolution images 

available in the Google Earth Pro program and the Topography Chart (SUDENE) - SD.24-V-B-II Ipirá leaf, year 1975, scale 

1: 100,000. The current modeling of the Serra da Caboronga results from procedural relationships throughout geological 

time, also taking into account the factors acting during the Quaternary. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo é parte do trabalho de conclusão de curso (TCC) e também integra o projeto 

guarda-chuva intitulado “Morfodinâmica das Serras em Ambiente Tropical” com ênfase no semiárido 

nordestino, coordenado e desenvolvido desde 2006, pelo pesquisador Jémison M. dos Santos e equipe 

do Laboratório de Estudos da Dinâmica e Gestão do Ambiente Tropical - GEOTRÓPICOS (UEFS), bem 

como pelos demais parceiros de outras instituições de ensino superior dentro e fora do Brasil. 

O objetivo principal é caracterizar as feições geomorfológicas da Serra da Caboronga, 

localizada no município de Ipirá-BA, relacionando-as com os processos atuais que dinamizam o 

modelado. E assim elaborar explicações científicas consistentes, a partir do mapeamento com uso do  

geoprocessamento e do trabalho em campo, sem perder de vista à dimensão temporal mais duradoura 

(figura 01). 

 
Figura 01: Mapa de localização da Serra da Caboronga, no município de Ipirá-BA, 2017. 
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2. MATERIAL E MÉTODO 

 

O desenvolvimento deste trabalho inicia-se com o levantamento bibliográfico e cartográfico, 

para construção da base teórico-conceitual e espacial, referenciadas por alguns autores clássicos a 

exemplo de: Ponçano et al. (1979); Casseti (1991); Guerra (1991); Christofoletti (1999). E outros 

contemporâneos, tais como: Nery (2005); Santos (2008); Cavalcanti & Iracema et al (2009); Santos 

(2013), bem como em periódicos especializados, sites institucionais disponíveis na internet (p.ex: 

UEFS, INEMA-BA, UFPE, UFES e USP, dentre outros), visando robustecer a pesquisa e responder aos 

objetivos propostos. Já para o levantamento dos dados cartográficos foram consultados os sites da 

USGS (2017), BRASIL (1983), IBGE (2010), dentre outros. 

O uso e aplicação das imagens de satélites ALOS PALSAR possibilitou a obtenção de imagens 

diurnas e noturnas sem a interferência de nebulosidade, ressaltando que sua resolução espacial é 12,5 

metros. Sendo adquiridas em 07 de maio/2017 (download gratuito, no site 

(https://vertex.daac.asf.alaska.edu/). Foi utilizado também o Modelo Digital de Elevação (MDE), gerado 

a partir dos dados do satélite acima mencionado. Através do software Arcgis 10.1 foram 

confeccionados os mapas temáticos de Geologia, Pedologia, Geomorfologia, Declividade, Hipsometria 

etc. 

A classificação do relevo foi feita com base nas formas dominantes e por semelhanças e/ou 

diferenças, partindo da proposta de Sistemas de Relevo de Ponçano et al (1979), apoiou-se no MDE 

para analisar a textura (rugosidade), em tons de cinza, que permitiu reconhecer às feições e delimitar 

os contatos, levou-se em conta também os canais de drenagem e perfis topográficos elaborados no 

Google Earth Pro.  

A delimitação das feições (diferentes padrões de relevo) foi aferida por meio de: imagens de 

alta resolução disponíveis no programa Google Earth Pro; Carta topográfica (SUDENE) – SD.24-V-B-II 

folha Ipirá, ano de 1975, escala 1:100.000, projeção UTM, datum horizontal Córrego Alegre (MG), 

datum vertical Marégrafo de Imbituba (SC); Dados oriundos do Modelo Digital de Elevação (MDE) da 

missão SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), correspondentes à articulação da carta de Ipirá 

(SD.24-V-B-II). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O modelado atual da Serra da Caboronga (SC) resulta de relações processuais ao longo do 

tempo geológico, levando também em consideração à atuação dos fatores exógenos 

(morfogênese/pedogênese), endógenos (tectonismo, etc.), a litologia, topografia e a cobertura vegetal 

durante no Quaternário.  

Em relação à litologia da SC (figura 02), nota-se o predomínio da Formação ferrífera bandada, 

Metachert e a Formação ferrífera bandada, Metacalcário. A primeira se refere a “rocha de coloração 

branca a cinza-clara, composta essencialmente por grão de sílica, onde os cristais de quartzo 

apresentam tamanho submicroscópico. E a segunda são rochas sedimentares que passaram por um 

processo de metamorfismo de baixo grau, ou seja, em condições mais brandas” (GUERRA, 1993). 

 

Figura 02: Mapa litológico do município de Ipirá-BA, 2017. 

 
 

Observa-se também a formação de cristas, que configuram os setores dobrados, que expõem 

os quartzitos, geralmente associados com rochas calcissilicáticas, de coloração clara a creme, 

intensamente silicificados e recristalizados, às vezes cortados por diques de pegmatitos ricos em 

feldspato cinza (BRASIL, 1983).  



5 
 

Anais do IV Simpósio de Geografia Física do Nordeste 

Destaca-se que a morfodinâmica atual da área em estudo é definida pelo expressivo 

intemperismo físico e químico (principalmente nos setores superiores) que produzem à dissecação do 

relevo, este marcado por uma morfologia formada por trechos serranos bastante declivosos, vales 

largos e profundos, morros arredondados e, no setor N da Caboronga foram delineadas vertentes 

alongadas e rampas suaves. Algumas destas feições também indicam a atuação de um clima mais 

úmido que o atual. 

No contexto geral da Serra da Caboronga o setor que apresenta morfodinâmica mais intensa 

(dinamizado pela erosão) está localizado à Oeste, impulsionado por processos de urbanização, iniciado 

a partir de 1970, com uma população estimada em 56.860 habitantes (IBGE, 2010). É notório que a 

presença de vegetação sobre as encostas, produz uma redução do efeito erosivo sobre o solo, pois o 

fluxo das águas meteóricas diminui a intensidade da erosão normal, freia o processo de erosão laminar 

e contribui com a evolução do modelado.  

As principais feições geomorfológicas mapeadas para a serra são: Áreas de Colinas (Col), 

Planícies Fluviais (PF), Setores com Morros Tabulares (MrrTab), com Morros de Topos Agudos 

(MrrTag), Áreas de Morros e Morrotes (MrrMrt), Morros com Topos Aguçados e Vale Profundos 

(MtagVP), Colinas e Morros (ColMrr) (Figura 03). 

 

Figura 03 - Esboço dos tipos de relevos  sobreposto ao MDT, em tons de cinza, 2017. 
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Fonte: Alos Palsar, 2017. Elaboração: Autoria própria. Siglas definidas figura 02: Colinas (Col), Planícies Fluviais (PF), 
Morros Tabulares (MrrTab), Morros de Topos Agudos (MrrTag), Morros e Morrotes (MrrMrt), Morros com Topos Aguçados e 
Vale Profundos (MtagVP), Colinas e Morros (ColMrr). 

Com base nos dados da topografia, altimetria, litologia e declividade do terreno tem-se um 

detalhamento melhor para classificar os tipos de relevo presente na Serra da Caboronga. Neste estudo 

as encostas com elevada declividade (>35%), denomina-se serras, já as áreas com menores 

declividades (<7,0 % a 18%) estão definidas como planícies fluviais e colinas, conforme exemplificado 

na tabela 01 e as figuras 04 e 05.  

 
Tabela 01: Classificação adotada para os tipos de relevo, modificada de Poçano et al.(1981) 

Amplitudes 
locais 

Declividades predominantes 

 

Tipos de relevo 

 
<325m 

<7% Planícies Fluviais 

7-18% Colinas 

>18% Morrotes 

325 a 503m 18 a 35% Morros Tabulares 

 
>503m 

 
>35% 

Morros com topos aguçados 

Serra 

 

 
Figura 04: Mapa Altimétrico da Serra da Caboronga, 2017. 
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Figura 05: Mapa de Declividade da Serra da Caboronga, 2017. 

 

 

O relevo de Planícies Fluviais constitui-se predominantemente por formas planas, ocorrendo a 

partir da parte central para Oeste, onde se verifica o contato com a unidade de relevo de Colinas. O 

relevo de Colinas está frequentemente associado às coberturas detríticas, coluviões e constituem 

formas mais suaves que favoreceram o processo de urbanização em alguns povoados municipais de 

Ipirá, conhecidos como Caiçara, Nova Brasília e o Mandato. 

Nota-se o predomínio do relevo de Colinas e Morros na parte Noroeste da área, que é 

caracterizado por topos que variam entre 600-720 metros de altitude, geralmente associados com 

rochas calcossilicáticas e metamórficas muito intemperizadas (em campo notou-se aspecto de um 

granito, figura 06).  
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Figura 06: Perfil Topográfico representativo de um setor serrano ao Norte da Caboronga, 2017. (Lat.-12.101961°/Long.-
39.708217°/ Datum:WGS1984/Zona:24L) 

 
Fonte: Google Earth Pro     Elaboração: Suílian Sampaio 

 

As elevações topográficas encontradas para esse setor são: máxima 720 m, média 520 m e 

mínima 317 m. Nota-se em campo uma menor dissecação dessa porção em relação ao setor central da 

serra, revelando indícios de uma geologia menos resistente ao norte quando comparado ao setor 

central (mais resistente). Além disso, foi medido um expressivo desnível altimétrico em torno de 200 m. 

Os Morros Tabulares estão localizados na porção Sul da SC, contendo em seu entorno relevos 

residuais. Na parte central concentra-se o relevo de Morros de Topos Agudos (topos que podem 

superar os 700 m de altitude). Esta zona é a mais acidentada, uma típica área serrana (figura 07).  

Porém nas áreas de fundo de vale os valores encontrados foram 430 m, 531m e 450 m. Já os 

valores mínimos encontrados na base da serra equivalem a 329 m a 349 m (áreas periféricas na base 

norte e sul respectivamente). Constatam-se também setores que apresentam desníveis altimétricos em 

torno de 180 m. 

 

Figura 07: Perfil Topográfico representativo do setor serrano no Centro da Caboronga, 2017. (Lat.-12.131378°/Long.-
39.702222°/ Datum: WGS1984/Zona:24L) 
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Fonte: Google Earth Pro. Elaboração: Suílian Sampaio, 2017. 

 

Ao Norte, encontra-se a unidade de relevo Morros-Morrotes, Morros de Topos Aguçados e 

Vales Profundos, drenado pelo Riacho do Cipó e o Rio Paratiji, entretanto estes possuem regime 

intermitente. Já na porção Leste constata-se uma extensa área dominada por Colinas e Morros, onde 

os processos de ravinamento são incomuns, salientando que, embora possam ser intensificados em 

algumas áreas de ocupação desordenada das terras. 

A área da Serra da Caboronga corresponde aproximadamente 94,24 km² e um comprimento 

em linha reta de 14,9km (no sentido norte-sul). Observa-se uma variação altimétrica significativa 

expressa por valores máximos entre 702 m a 600 m, que define uma antiga superfície de 

aplainamento.  

No contexto geral da Serra o setor que apresenta morfodinâmica mais expressiva (dinamizado 

pela erosão) é o setor W (Oeste), associando também ao uso e ocupação desordenada das terras, que 

se intensificou com o início do processo de povoamento local em 1970 (IBGE, 2017) e, a partir da 

construção de vias em meados de 1980 (IBGE, 2017) no qual permitiu o trânsito de veículos, pessoas 

e animais, que alcançaram setores mais elevados da serra, de forma difusa.    

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Primeiramente, confirma-se que a classificação do relevo associada às geotecnologias com 

base nas formas dominantes, partindo da proposta de Sistemas de Relevo (Ponçano et al., 1979), 

destaca-se pela forma objetiva, de simples identificação e representação das unidades 

geomorfológicas. Afirma-se que às generalizações efetuadas não comprometem a caracterização das 

feições geomorfológicas, na qual se verificou uma significativa ocorrência de relevos residuais não 

apenas na Serra da Caboronga, bem como em seu entorno.  Além disso, a questão altimétrica (p.ex: 

setores de topos agudos que superam os 700 m de altitude) é também um elemento definidor 
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importante da dinâmica morfoclimática na SC atual, que nos permite caracterizá-la como uma serra 

úmida, onde se constatam a ocorrência de isoietas em torno de 700 mm, bem próximas à mesma. 
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