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RESUMO 

 

Um estudo abraçado pela geomorfologia articulando os aspectos fundamentais do 

climaatual aos eventos paleoclimáticos, para analisar a morfodinâmica atual da Serra da 

Caboronga-SC, localizada em ambiente semiárido, Ipirá-BA. A área da SC foi 

delimitada a partir da folha topográfica na escala 1: 100.000 (BRASIL, 2015); e com 

apoio das imagens de satélites da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM 

e do ALOS PALSAR. Durante o trabalho de campo, fez-se necessário a análise 

quantitativa espacial dos fatores físico- naturais que interferem na morfodinâmica do 

modelado, para alinhar na investigação e identificação dos principais processos 

erosivos; impactos que afetam a serra estudada e na caracterização dos processos 

erosivos e a sua influência da cobertura vegetal, que foi relacionado às teorias e 

conceitos que respaldam e fundamentam o trabalho, a fim de responder as indagações 

inicialmente encontradas, como descobrir algo pouco explorado no campo dessa 

ciência. Ainda Neste trabalho contou com base nos Sistemas de Relevo (Ponçano et al., 

1979), o mapeamento e caracterização das feições geomorfológicas da área de estudo 

para análise das ações socioeconômicas que intervêm sobre o modelado. Contudo, 

observou-se que o setor oeste da SC é o mais dinamizado pelo uso e ocupação das 

terras, que se intensificou com o início do processo de povoamento local, e que 

encontra-se na área da SC a prática das atividades agropecuárias representadas por 

extensas áreas com supressão da cobertura vegetal em detrimento da implantação de 

pastagem. Como também, existe na sua paisagem uma beleza cênica e típica de áreas 

serranas, o que torna singular das demais, buscando assim valorizar as paisagens do 

semiárido brasileiro. 

Palavras-Chave: Paleoclimas. Morfodinâmica. Paisagem. Serra. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

A study supported by geomorphology articulating the fundamental aspects of the 

current climate to paleoclimatic events to analyze the current morphodynamics of Serra 

da Caboronga-SC, located in a semi-arid environment, Ipirá-BA. The SC area was 

delimited from the topographic sheet in the scale 1: 100,000 (BRAZIL, 2015); and with 

the support of satellite imagery from the Mineral Resources Research Company-CPRM 

and ALOS PALSAR, it was possible to generate the location map. During the field 

work, it was necessary the quantitative spatial analysis of the physical-natural factors 

that interfere in the morphodynamics of the modeling, to align in the investigation and 

identification of the main erosive processes; impacts that affect the studied mountain 

range and the characterization of the erosive processes and their influence of the vegetal 

cover, that was related to the theories and concepts that support and ground the work, in 

order to answer the questions initially encountered, how to discover something little 

explored in the field of this science. This work was based on the Relay Systems 

(Ponçano et al., 1979), the mapping and characterization of the geomorphological 

features of the study area to analyze the socioeconomic actions that intervene on 

modeling. However, it was observed that the western sector of SC is the most 

dynamized by the use and occupation of the land, which intensified with the beginning 

of the local settlement process, in general the area of SC is the practice of agricultural 

activities, represented by extensive areas with suppression of the vegetal cover to the 

detriment of the grazing implantation. As there is also in its landscape ascenic beauty 

typical of mountain areas, which makes it unique to the others, thus seeking to enhance 

the landscapes of the Brazilian semi-arid. 

Keywords: Paleoclima. Morphodynamics. Landscape 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca explicar as transformações do relevo em ambiente 

semiárido, associando aos eventos climáticos e a influência antrópica, que 

sinergicamente dinamizam e modificam o modelado. A concepção deste trabalho, sobre 

a Serra da Caboronga- SC, surge dentro um projeto guarda-chuva, intitulado 

“Morfodinâmica das Serras em Ambiente Tropical” com ênfase no semiárido 

nordestino, coordenada e desenvolvida desde 2006, pelo pesquisador Jémison M. dos 

Santos (UEFS) e equipe do Laboratório de Estudos da Dinâmica e Gestão do Ambiente 

Tropical- GEOTRÓPICOS na UEFS.  

Ressalta-se que o aporte teórico-metodológico inicial, que foi sendo adaptado 

para desenvolvimento dessa pesquisa, tem como base o artigo de Santos et al (2013), 

onde foi discutido a morfodinâmica da Serra de São José, Feira de Santana-BA. 

Verificou-se neste trabalho a integração dos conhecimentos geográficos 

(socioambientais), mas com as lentes direcionadas pela geomorfologia do Quaternário. 

A importância de estudar o Quaternário justifica-se porque a maior parte das 

coisas que conhecemos hoje em dia surgiram nesse período, e ainda por alguns estudos 

revelarem que os últimos milhões de anos (cerca de 10 milhões) corresponderam ao 

aparecimento dos ancestrais do homem (SUGUIO, 1999). Uma justificativa que 

respalda-nos para pesquisar as morfologias quaternárias, associando-as aos processos 

atuais e pretéritos. 

 Assim para a compreensão do dinamismo das paisagens compete integrar os 

diversos fatores, tais como os estruturais, climáticos, e de forma crescente, também os 

socioeconômicos que incorporam outro conjunto de formas, em uma considerável 

dimensão do tempo e do espaço. 

A ciência geográfica permite explicar e espacializar os processos ocorrentes ao 

longo do tempo e como gradualmente esse espaço vai sendo transformado, 

reestruturando a paisagem, em especial, a SC. Assim, buscou-se desenvolver um estudo 

voltado para identificar e analisar os principais processos morfodinâmicos atuais, 

integrando as variadas feições da serra, a fim de associar com os conhecimentos 

adquiridos ao longo do estudo com o trabalho de campo em mesoescala. 
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É relevante entender e visualizar a partir das formas atuais e pretéritas do 

modelado e a participação do clima, que está constantemente esculpindo a paisagem. E, 

por isso coloca a prova à possibilidade de testemunhar a resistência dos materiais 

rochosos e o tipo de alteração dos mesmos. O outro meio é a relação de recurso, 

utilizado pela sociedade que consequentemente influencia no comportamento do 

modelado (CASSETI, 2005). 

O estudo morfodinâmico com ênfase na geomorfologia e a perspectiva de 

interação entre os processos climáticos atuais e paleoclimáticos, seguramente 

contribuirão para o aprofundamento sobre a dinâmica ambiental dos aspectos 

relacionados à fragilidade do relevo, auxiliando o conhecimento que permite pensar 

futuramente em medidas de conservação mais satisfatórias. Com o intuito de promover 

a valorização da geomorfologia e das paisagens semiáridas, bem como favorecer a 

sustentabilidade social e econômica municipal, entendendo a serra como um potencial 

atrativo ambiental. 

A SC está localizada no município de Ipirá-BA (figura 01), condicionada pelo 

domínio morfoclimático semiárido, entre as coordenadas geográficas em UTM: 

4208175; 4280919 S (latitudes) e 8647847; 86508788 W (longitudes). Além da serra 

estudada, o munícipio abrange a Serra do Camisão, Serra do Engenho, Serra da Caiçara 

e a Serra das Vacas. Do ponto de vista de sua regionalização esta se encontra na 

Mesorregião Geográfica do Centro Norte Baiano, Microrregião Geográfica n. 12 (Feira 

de Santana), Região Econômica n. 07. (Paraguaçu), Região Administrativa n. 02 (Feira 

de Santana), Eixo de Desenvolvimento da Chapada Norte, no Território de Identidade 

n° 15 denominado Bacia do Jacuípe e incluso na Região Semiárida (BAHIA, 2012).  
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Figura 01: Mapa de Localização da Serra da Caboronga, 2017. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A motivação para a realização do presente estudo é oriunda do sentimento de 

pertencimento da pesquisadora, que é moradora do município de Ipirá, localidade onde 

se insere o objeto de estudo.  

Ao consultar várias fontes bibliográficas tais como: periódicos científicos 

especializados mais atuais, obras técnico-científicas clássicas e contemporâneas, bancos 

de dados digitais na rede mundial de computadores, percebeu-se a necessidade de 

elaborar uma pesquisa voltada para a localidade da Serra da Caboronga, dado a 

constatação da inexistência de estudos sobre a temática proposta, com aportes da 

geomorfologia continental. Este é o aspecto que define a originalidade do trabalho em 

questão.  

Espera-se que o estudo sirva como suporte científico para a comunidade 

acadêmica e para a sociedade em geral. E também, como fonte de consultas e 

instrumento de apoio, para orientar o poder público municipal no planejamento 

socioambiental da atividade turística e na conservação ambiental, uma vez que se 

confirma a carência de trabalhos voltados para área em questão.  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

 Analisar a morfodinâmica atual da Serra da Caboronga, com base na 

geomorfologia, articulando os aspectos fundamentais do clima atual aos eventos 

paleoclimáticos em ambiente semiárido. 

1.2.2 Específicos 

 

I. Investigar os elementos e/ou fatores físico-naturais que interferem na 

morfodinâmica do modelado na Serra da Caboronga, com vistas a explicar as principais 

transformações ocorridas; 

II. Identificar os principais processos erosivos e impactos que afetam a serra 

estudada; 
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III. Caracterizar os processos erosivos e a sua influência da cobertura vegetal; 

1.3 Problemática 

Quais os processos morfogenéticos e climáticos preponderantes definidores da 

dinâmica da Serra da Caboronga, considerando os principais fatores geoambientais que 

contribuem com as transformações do ambiente da paisagem serrana? 

1.4 Hipótese 

 

 As intervenções humanas historicamente mal planejadas incidem diretamente 

sobre o substrato físico-natural, dinamizado por processos morfoclimáticos atuais e 

pretéritos, em interação constante com as atividades socioeconômicas, que transformam 

o compartimento serrano, tornando-o vulnerável, dado ao conjunto de processos 

degradantes, a exemplo das atividades mineradoras, do desmatamento, das queimadas 

descontroladas e a introdução da pecuária extensiva. O rol dessas ações afetam 

negativamente o sistema geomorfológico em seu conjunto e contribui a priori com a 

perda de proteção dos solos (redução da cobertura vegetal), com intensificação dos 

processos erosivos e subtração quase total da produção de água e do fluxo hídrico nos 

canais fluviais a jusante (destruição das áreas de nascentes)? 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No decorrer do presente capítulo serão abordados algumas teorias e conceitos 

relevantes para o entendimento da presente pesquisa, ou seja, a construção do 

embasamento teórico-conceitual referenciado por autores sistematicamente selecionados 

que dão sustentação à totalidade do estudo. Contudo, salienta-se que esse fato não 

exclui a possibilidade dos conceitos-chave do trabalho estarem diluídos ao longo dos 

capítulos posteriores.  

 Inicialmente, discutiu-se sobre a Teoria Geral dos Sistemas em Geografia; 

Teorias de evolução do relevo, a relação entre o Quaternário e Paleoclimas. Em seguida, 

apresentam-se alguns conceitos estruturantes da pesquisa, tais como: Paisagem, Relevo, 

Morfodinâmica e Serra. 
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2.1 TEORIA GERAL DOS SISTEMAS 

 

 A teoria geral dos sistemas subsidiará a pesquisa por meio do arcabouço 

conceitual presente em suas formulações, a fim de escolher de maneira genérica quais 

delas melhor se aplicam na justificativa do modelado da Serra da Caboronga. Sendo 

assim, reuniram-se as sucessivas experiências e observações descritas pelos autores 

como: Casseti (2005); Salgado (2007) e Dantas et al (2008) que serão discorridas nos 

próximos subitens. 

2.1.1 O CICLO GEOGRÁFICO DE WILLIAN MORIS DAVIS 

 

Willian Moris Davis (1889) foi o primeiro estudioso a elaborar uma teoria que 

justificasse o aplainamento do relevo, no entanto, ele tinha uma visão bastante idealista 

e foi alvo de várias críticas, pois em seus estudos faltava uma visão processual mais 

ampla que contemplasse as características e mecanismos dos processos e das formas. 

Isso significa não reconhecer a relevância de Davis (1889), já que ele contribuiu para os 

estudos geomorfológicos que se sucederam a partir da fundamentação iniciada por este 

geólogo norte-americano. 

 A escola Davisiana denominada de “ciclo geográfico ideal”, o processo de 

evolução do relevo e de formação das superfícies de aplainamento (SALGADO, 2007), 

tiveram início com um rápido e generalizado soerguimento fundamentado na análise de 

três variáveis: estrutura, processo e tempo. Dado componente responsável pela definição 

dos diferentes estágios proposto por Davis (1889) no ciclo da evolução do relevo. 

 O primeiro chamado de juventude teria início com uma superfície aplainada que 

sofreria um soerguimento rápido, eustático ou tectônico, o que acarretaria uma descida 

do nível de base geral, tomado em relação ao nível do mar, compreende o início dos 

processos denudacionais.  

A segunda fase designa como um processo de erosão suficientemente 

desenvolvido para que a drenagem esteja perfeitamente organizada e o trabalho das 

forças harmoniosamente combinado. Conforme o entalhamento se faça de maneira 

lenta, há uma diminuição no ritmo da erosão linear, consequentemente as vertentes 

alargam-se, a declividade diminui e com os deslizamentos dos detritos tem-se uma 
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esculturação na vertente que é caracterizado pela progressiva e lenta perda de energia do 

sistema. 

 Já a fase de senilidade é caracterizada por um rebaixamento lento dos declives, 

principalmente nas vertentes onde o ritmo evolutivo é mais intenso que nos perfis 

longitudinais, a superfície está destinada a desaparecer no fim do ciclo da erosão. 

Devido à interseção das vertentes ao longo dos interflúvios, a área se torna uma 

sucessão de colinas rebaixadas, cobertos por um manto contínuo de detritos 

intemperizados, e a partir desse momento encontra-se quase que completamente 

rebaixado pelos processos denudacionais. 

Segundo Davis (1899), a atividade fluvial possui fundamental importância no 

processo de transformação de superfícies soerguidas e enrugadas em superfícies 

rebaixadas e aplainadas. São os cursos fluviais que coordenam a denudação do relevo, 

rebaixando seus vales da foz em direção às cabeceiras. 

 

2.1.2 PRIMARRUMPF DE PENCK 

 

 Walter Penk (1924) foi um dos principais críticos do sistema de Davis (1889), ao 

afirmar que a emersão e a denudação aconteciam ao mesmo tempo. Para Penk, o 

modelado começa por um soerguimento tectônico de uma superfície quase plana 

(Primarrumpf), a medida que ganha altitude, ele se estende às regiões periféricas, 

produzindo um relevo em forma de domo. Quando o soerguimento perde força, a erosão 

mecânica e/ou a denudação geoquímica tende aplainar as porções periféricas do domo e 

um novo soerguimento ocorre, esse teórico defendia que o relevo é formado pelo 

contrapondo das forças endógenas e exógenas 

Ainda segundo o autor, a paisagem geomorfológica evoluiria por meio de 

processos de vertente como o levantamento crustal e a atuação dos processos 

denudacionais que foram baseados em três suposições: as inclinações que são 

estabelecidas pelo entalhe dos córregos e são mais íngremes quanto maior a taxa de 

entalhe; as inclinações que uma vez estabelecidas, o recuo remontante será paralelo à 

declividade original; e as inclinações íngremes que são eliminadas mais rapidamente 

que as suaves.  
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Para Penk (1924), os tipos de rocha e de clima são importantes, mas não alteram 

significativamente o processo de evolução do modelado, podendo apenas retardá-lo ou 

facilitá-lo. Desse modo, rochas mais resistentes constituirão o substrato dos relevos 

residuais. 

2.1.3 MODELO DE PEDIPLANAÇÃO DE LESTER C. KING 

 

 De acordo com Lester C. King (1953) o clima possui fundamental importância 

na gênese dos aplainamentos, por sua vez, ocorrem em regiões submetidas não só pela 

calmaria tectônica, mas pelas condições climáticas com tendência a aridez. Entre as 

características está a fraca cobertura vegetal e as chuvas esporádicas, porém fortes, 

inicia-se com a incisão fluvial, após o rebaixamento de seus leitos, até uma cota de 

equilíbrio com o seu novo nível de base, começando o alargamento dos vales fluviais e 

o processo de retração lateral das vertentes. 

 A esses processos que ocorrem na vertente, o material detrítico acumula-se em 

forma de rampas suaves, estendendo-se na base das vertentes em direção aos leitos 

fluviais. O clima árido favorece coalescência desses pedimentos e a formação de amplas 

superfícies aplainadas. 

2.1.4 TEORIA DE ETCHPLANAÇÃO DE J.BUDEL 

 

 É baseada na conjunção de dois fatores: relativa quietude tectônica e existência 

de condições climáticas tropicais semiúmidas. Para o modelo de etchplanação, os 

aplainamentos têm início quando uma região adquire clima tropical semiúmido e 

estabilidade tectônica. Nessas condições, o intemperismo químico age de forma intensa 

e constante durante todo o ano. A alta intensidade desses processos permite a criação de 

um espesso manto de intemperismo, e baseado nas condições de ambiente com clima 

tropical semiúmidos e quietude tectônica, os aplainamentos evoluem graças ao “duplo-

front” (CASSETI, 2005). 

Com atuação do intemperismo químico, o espesso manto fica propicio ao 

apodrecimento da rocha sã, interferindo na preparação do material para ação de 

processos mecânicos caracterizados pela erosão laminar que pelo escoamento da água 

pluvial, erode e rebaixa a vertente (CASSETI, 2005).  
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Para Budel (1982), regiões que não possuem essas condições climáticas mas 

apresentam modelados aplainados não tiveram seus aplainamentos formados nas atuais 

condições climáticas, ou seja, no passado apresentaram condições paleo ambientais 

semiúmidas. 

2.1.5 SUPERFÍCIE DE APLAINAMENTO 

 

 A essa teoria está relacionada às sucessivas mudanças climáticas, uma vez que, 

as condições iniciais acontecem em ambientes semiúmidos e em seguida há o 

intemperismo da rocha fresca em subsuperfície, acontecendo uma transformação 

pedogenética no material alterado e também a erosão superficial.  

Segundo G.Millot (1983) as formações de superfícies aplainadas teriam sua 

gênese em regiões áridas e semiáridas, onde haveria intensa atuação do intemperismo 

físicos nessas localidades acometidos de sucessão de climas ao longo do tempo 

geológico, e não conforme a teoria da ecthplanação, pautando sobre as condições 

tropicais semiúmidas.  

Santos (2010) por meio do estudo dessas superfícies em Milagres-BA, destaca a 

importância da sucessão de climas como definidoras das mesmas, bem como, explicita a 

necessidade de conjugação das diversas teorias para o entendimento de sua gênese. 

Millot associava a ideia de três superfícies ou discordâncias que reforçava a sua 

teoria sendo elas: a superfície formada no contato da rocha fresca com base no nível 

freático, denominado discordância geológica; a segunda seria uma superfície de 

alteração pedogenética, denominada discordância pedológica e a última seria a 

superfície exumada. Além dessas teorias surge a ideia de superfícies de aplainamento, 

que subsidia a sequência depois do último estágio definido por Millot, esse processo 

também pode ser exemplificado como uma fase onde é bem acentuado o processo de 

denudação.  

Nos estudos realizados por Dantas et al (2008) conceitua as superfícies de 

aplainamento como “[...] superfícies planas e levemente onduladas, geradas a partir do 

arrasamento geral dos terrenos, truncando todas as litológicas." A está modelação da 

superfície os autores descrevem os processos iniciais que determinam avanço 
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considerável neste aplanamento, com critério da influência de Paleoclimas sobre a 

superfície terrestre. 

A partir das reflexões tecidas ao longo das investigações científicas 

desenvolvidas, se define que a associação de três das teorias expostas aqui serão 

aplicadas nesse estudo, visando justificar a evolução do seu modelado, sendo elas: 

Teoria Primarrumpf, Penk; Teoria de Etchplanação, Budell e a Teoria da Superfície de 

Aplainamento defendida por Millot. Assim infere-se com base nas características do 

modelado e dos processos morfogenéticos atuantes na área de estudo. 

2.2 QUATERNÁRIO E PALEOCLIMAS 

 

“O período Quaternário abrange a etapa dos últimos 1,8 milhões de anos, 

constituindo tempo muito breve para que a deriva continental seja considerada como 

explicação adequada para as sensíveis mudanças observadas nas condições climáticas” 

(CHRISTOFOLETTI, 1999 p.135) A isso se associa intimamente com as oscilações 

climáticas durante dois períodos: o Pleistoceno que iniciou a cerca de 10.000BP e o 

Holoceno há 10.000 anos. 

Ao longo dos últimos 900.000 anos ocorreram as glaciações com duração em 

uma escala de centenas de milhares de anos, que alternavam em períodos frios e 

quentes, esta última denominada de fase interglacial que inclusive é a procedente atual 

(PENTEADO, 1995). 

 Com as intercalações de períodos quentes e frios se desenvolveu modificações 

na paisagem além de ser datadas no período, mas recente como também nos mais 

remotos e como respostas tiveram: o aumento da temperatura na Antártida; redução 

paralela do dióxido de carbono; o degelo nas calotas polares; as anomalias das 

temperaturas anuais da superfície marinha entre outros, com essas instabilidades 

climáticas pode-se caracterizar o período quaternário, como descreve Penteado (1995):  

[...] De 20.000 anos pra cá os climas da Terra sofreram profundas 

modificações: as latitudes médias foram afetadas por glaciais de 

inlandsis e fenômenos periglaciais; as regiões áridas tiveram períodos 

pluviais; manifestações semiáridas ocorreram nas margens das zonas 
intertropicais; na zona Equatorial alternaram-se períodos pluviais e 

displuviais. Depois do fim do Terciário muito raras foram as regiões 

do globo que conheceram condições estáveis e que puderam evoluir 
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sob ação de um único sistema morfoclimático (PENTEADO, 1995, 

p.133). 

 

Diante do que já foi aqui abordado, ressalta-se que a interpretação evolutiva das 

paisagens acontece por meio dos sistemas morfogenéticos do passado, auxiliado pelos 

estudos da geomorfologia, pedologia e da sedimentologia. A estes atribuem 

significativa importância na justificativa dos elementos de formação de uma dada 

localidade e sua respectiva época, como as características do tipo de sedimentos se estes 

são aluviões ou coluviões; o tipo de argila, etc. para fundamentar o que inicialmente era 

visto como hipótese.  

 Uma das formas de reconstituir as paisagens são os estudos elaborados a partir 

da coleta dos sedimentos quaternários, quando analisados corretamente é possível obter 

informações sobre a composição vegetal como também as flutuações climáticas desse 

período, que é descrito por Labouriau (1998) como: “[...] um período de grandes 

pulsações climáticas, com longos intervalos de tempo com temperaturas muito baixas 

(as glaciações) intercalados com tempos mais quentes, como o atual”. Essa questão 

chama atenção de vários estudiosos e ressalta a importância de estudar o Quaternário. 

Uma vez que nele se desenvolveu muito do que hoje está presente na superfície 

terrestre, como também, foi o período do surgimento do homem e a sua apropriação 

nesse espaço na busca da sobrevivência e para o domínio.  

Para ampliar essa discussão Martin (2003) discorre sobre alguns acontecimentos 

nesse período amplamente importante nos estudos que foram realizados a respeito do 

processo evolutivo humano sobre o meio ambiente, afirmando que: 

O Quaternário, que corresponde ao período mais recente da história da 
Terra, é também conhecido como ”Idade do Gelo”, pela forte 

influência sobre o meio ambiente das diversas glaciações que teriam 

ocorrido nesse intervalo de tempo. Além de ser bioestratigraficamente 
definido por fósseis de megafauna típica de mamíferos, pode ser 

considerado como “Idade do Homem”, advindo daí termos como 

“Antropozóico” e “Psicozóico”, referindo-se a esse período. 
(MARTIN, 2003 p.15) 

Entender que os processos climáticos do passado atuaram por meio da evolução 

no sistema Terra, a eles direciona a responsabilidade para com as transformações 

ocorridas ao longo do tempo e que essas tais mudanças são dinâmicas e complexas por 

envolver múltiplas variações que repercute sobre todo o ambiente, no entanto apesar da 
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importância da compreensão dos climas do passado remoto (Paleoclimas), as suas 

variações são muito lentas, quase imperceptíveis, na escala humana. (NETO e NERY, 

2005). 

 A ocupação diferente de cada continente sobre a superfície da Terra está 

relacionada com as mudanças no passado e que cada continente é influenciado pelas 

zonas climáticas distintas. E ainda, as paisagens locais e regionais são produzidas por 

meio da interação entre os processos tectônicos e paleoclimáticos, os mesmos possui a 

capacidade de modelar a estrutura rochosa conforme a sua intensidade sobre o mesmo, 

uma vez que as glaciações foram significativas e constantes no tempo geológico dentro 

da escala do período Quaternário, se torna mais ainda instável e dinâmica na 

configuração das paisagens, como aborda Sant’ana e Nery (2005): 

Desde a formação do planeta e da constituição da atmosfera terrestre, 

o clima tem sofrido alterações (...). Sabe-se que em eras remotas, o 

clima não foi sempre idêntico e que suas oscilações possibilitaram 
tanto o surpreendente desenvolvimento da vida do planeta, quando 

desastres e catástrofes, como a extensão dos dinossauros e as 

glaciações (SANT’ANA e NERY. 2005 p.55) 

Observa-se que, a interação desses fatores climáticos, remete uma resposta do 

ambiente a partir das formações do planeta, que sucederam a variadas formas presente 

em nossos relevos pelas mudanças climáticas.  

2.3 CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PESQUISA 

  

 Nesse subitem da pesquisa tem-se à continuidade do referencial teórico-

conceitual, com uma proposta de construir uma discussão mais consistente e necessária, 

a partir dos conceitos nomeados como estruturantes, isso porque tê-los mencionados 

enriquece o conhecimento e colabora na compreensão dos processos dinamizadores da 

paisagem. 

 E ainda tem-se a finalidade de elencar os principais autores que por meio de suas 

contribuições, nos permitiu uma refletir sobre aspectos cruciais que estão descritos no 

decorrer deste estudo. 
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2.3.1 PAISAGEM 

 

 Entre os conceitos-chave utilizados para o embasamento teórico desta pesquisa, 

está o de paisagem, pois é nela onde há uma constante modificação decorrente das 

atividades sociais ou impulsionadas pelos elementos físicos e naturais; Esta é descrita 

segundo Bertrand (1972) como “uma determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos 

reagindo dialeticamente uns sobre os outros”. Desta forma, inúmeros tipos de paisagem 

podem ser resultantes da mesma gênese, porém transformadas em decorrência das ações 

antagônicas dos agentes modeladores os quais são os responsáveis pelo resultado, 

transformando-o gradualmente. 

Toda porção do espaço existe uma configuração própria e a distribuição de suas 

formas e objetos quando possível alcançar com a visão, irá denominar a paisagem, pois 

ela é o conjunto de forma que, num dado momento, exprimem as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza, Santos (2004). 

Assim, a paisagem representa uma combinação resultante do clima passado 

configurando as suas formas, e o envolvimento entre as ações executadas pelo homem e 

a natureza. 

Sabemos que o espaço não é sinônimo de paisagem, entretanto para análise eles 

são indissociáveis, pois as delimitações acerca das discussões entre as paisagens 

naturais devem focalizar as paisagens incluindo os homens. Sauer (1925) define a 

paisagem como um organismo complexo, feito pela associação específica de formas e 

apreendida pela análise morfológica. Portanto, em seu conteúdo, faz-se presente os 

elementos materiais e em sua maioria é criação do homem, juntamente com o que está 

disponível na natureza. 

2.3.2 RELEVO 

 

O clima sempre esteve relacionado com as modificações do relevo terrestre, por 

apresentar a capacidade de remodelar suas formas, o que ocasiona uma constante 

dinâmica entre suas feições. Por esse motivo, Penteado (1973) afirma que “o relevo 

terrestre é o resultado da interação de processos endógenos e exógenos. Estes últimos 

pertencem especificamente à atmosfera, a hidrosfera e a biosfera”. Nesta pesquisa 
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destaca-se mais a ação dos agentes exógenos, ressaltando que também os agentes 

endógenos, são forças que atua e demonstra grandes transformações ao longo do tempo. 

Portanto Marques (1995) afirma que: 

Os relevos constituem os pisos sobre os quais se fixam as populações 
humanas e são desenvolvidas suas atividades, derivando daí valores 

econômicos e sociais que lhe são atribuídos. Em função de suas 

características e dos processos que sobre eles atuam, oferecem, para as 
populações, tipos e níveis de benefícios ou riscos dos mais variados. 

Suas maiores ou menores estabilidades decorrem, ainda, de suas 

tendências evolutivas e das interferências que podem sofrer dos 

demais componentes ambientais, ou da ação do homem. (MARQUES, 
1995 p.25) 

 

 É evidente a relação de suporte que os seres humanos têm com o relevo, 

pois, foi desenvolvido ao longo dos anos técnicas para auxiliar a sua sobrevivência e a 

adaptação no espaço, usufruindo dos recursos naturais disponíveis. Para isso, entre os 

fatores de maior problema estão às alterações ambientais, consequências de atividades 

produtivas não planejadas onde são revertidos na maioria das vezes em problemas 

ambientais.  

Para a promoção dos benefícios no desenvolvimento da agricultura, as condições 

do terreno devem ser avaliadas, relacionando-os não apenas com a fertilidade, mas a 

topografia e os canais de drenagem etc., para dessa forma estabelecer padrões 

favoráveis para os diversos cultivos. Assim reconhece-se a importância do relevo, que é 

corroborada com o exemplo de Brady (2003) conceitua-o como: 

Relevo, por sua vez referido como topografia, diz respeito às feições 

da superfície terrestre é descrito em termos de diferença de altitude, 
inclinação e posição na paisagem, ou seja, quanto à configuração do 

terreno, a qual tanto pode apresentar como retardar o trabalho das 

forças climáticas (BRADY, 2003 p.53). 

O relevo interfere diretamente sobre a paisagem, na vida da população, na 

economia e assim a sua importância estão interligadas principalmente sobre as 

condições ambientais, dentre elas às interferências climáticas, que remodelam as 

estruturas, adquirindo outras morfologias com o passar dos anos. No próximo subitem 

será descrito um dos processos que contribuem com a morfogênese. 
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2.3.3 MORFODINÂMICA 

 

Segundo Florenzano (2008) “a morfodinâmica diz respeito aos processos 

da morfogênese atuantes, ativos em determinadas áreas. Os processos 

mais característicos são as erosões provocadas por diferentes razões”. Estes processos se 

iniciam por meio de uma nova esculturação do relevo, facilmente identificadas em áreas 

com a predominância do clima árido e seco onde tende a ocorrência do intemperismo 

físico de desagregação, fazendo com que os sedimentos sejam transportados pela ação 

da gravidade e depositados nas regiões periféricas de uma determinada área.  

Para Tricart (1977) a morfodinâmica se refere ao conjunto de processos 

interligados que comandam a gênese do modelado. Dessa maneira, desenvolve uma 

nova forma de relevo a partir da origem da forma pretérita existente, classificando-o 

estes processos dentre os determinantes ao associá-los com os processos exógenos, 

endógenos e atuação da tectônica, o que não é uma tarefa simples a ser realizada, a 

depender da área.  

A morfodinâmica está envolvida nos processos que dinamizam o ambiente, ao 

ponto de ser necessária a previsão de fenômenos ambientais que pressupõe a sua 

ocorrência, para a autora Suertegaray (2002) “Trata-se agora, de buscar a compreensão 

da dinâmica da natureza, dinâmica essa entendida como interação de processos no 

presente com vistas à projeção de “cenários” para o futuro” Por isso, as medidas de 

precauções tomadas a áreas sujeitas a risco, como por exemplo, as encostas busca evitar 

desastres lamentosos, comuns nos noticiários. Então ao estabelecer o estudo da 

morfodinâmica é vista como uma das principais ferramentas para análise ambiental 

2.3.4 SERRA 

 

Com o foco no estudo da geomorfologia, busca-se conceituar a unidade 

fisiológica estudada, fundamentando em Castro (1979) sendo “as serras, são picos 

maciços cristalinos e chapadas sedimentares de pequena extensão [...]” Entre a 

complexidade dos processos de origem natural e antrópico a paisagem está sujeito às 

forças morfodinâmica, que se estabelece com a funcionalidade dos processos no tempo 

e espaço, sendo propício de um ambiente que contemple o conjunto dessa formação. 
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 Conforme a abordagem Guerra & Guerra (2008) afirma sobre as definições dos 

conjuntos serranos, que são formados por grandes afloramentos cristalinos, cortados, 

curvadas por vales profundamente dissecados, orientados por falhas ou pela evolução da 

rede hidrográfica. Com as leituras realizadas para a construção desse referencial teórico, 

foi observado que entre alguns autores a denominação para essa unidade fisionômicas 

da paisagem é vista de maneira não aceita por todos, muitas vezes tidas como errônea, 

entretanto sobre este conceito Guerra (1993) descreve como:  

o termo usado na descrição da paisagem física de terrenos acidentados 
com fortes desníveis. No Brasil elas designam, às vezes, acidentes 

variados, como escarpas de planaltos com altura de 50 a 100 metros, 

Região Amazônica, no Planalto Mato-grossense, etc. O vocábulo serra 
é usado com sentido muito amplo na linguagem corrente, porém 

tecnicamente, ele está renegado pelos geomorfólogos, em vista da 

utilização de outros termos que implicam numa explicação genérico-

evolutivas como sejam: escarpa de falhas, nappe de charriage, crista 
monoclinal, cuesta, hogback, horst, cornija, flexura, etc. 

(GUERRA,1993 p.391). 

 

No Brasil é ampla variação de termos que podem ser utilizados. Mesmo diante 

desta realidade não foge a importância dos estudos dessa natureza. Entretanto, o que 

requer uma maior atenção dos estudiosos é a origem, a evolução das formas do relevo e 

associando à atuação dos paleoclimas e dos climas atuais em ambiente semiárido. Em 

nosso país, os estudos relacionados com esses eixos temáticos possuem grande 

importância não apenas na área da geografia, e seguramente serão mais efetivos se 

forem realizados de maneira interdisciplinar. 

A seguir, elaborou-se um quadro metodológico, representado na figura 02, para 

elucidar de forma objetiva as teorias e os conceitos aqui abordados, a fim de relacionar 

sua aplicabilidade enfatizada pela importância da presente literatura escolhida, para o 

embasamento teórico desse trabalho.  
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. 

 

CONCEITOS 
 

DEFINIÇÃO 
 

FONTES 
 

APLICAÇÃO NA PESQUISA 

 

TEORIA GERAL DOS 

SISTEMAS- 
 O CICLO DE DAVIS 

 Análise evolutiva do 

comportamento estrutural pelos 

diferentes estágios: o de 

juventude, maturidade e 

senilidade. 

 

 

Bertalanffy (1976); 

Valter Casseti 
(2005); Dantas et al (2008) 

 
. 

 

 

Entender por meio das teorias, 

qual a melhor para ser aplicada ao 

estudo  
  

 
  

 PRIMARRUMPF DE PENCK 
O relevo é formado pelo 

contrapondo das forças endógenas 

e exógenas 

 

MODELO DE PEDIPLANAÇÃO 

DE LESTER C. KING 

As condições climáticas com 

tendência a aridez possui 

fundamental importância na 

gênese dos aplainamentos 

 

 ETCHPLANAÇÃO DE 

J.BUDEL 

Quietude tectônica e existência de 

condições climáticas tropicais 

semiúmidas são fundamentais 

para que ocorra as superfícies de 

aplainamento 

 

SUPERFÍCIE DE 

APLAINAMENTO 

A partir das condições iniciais e 

depois submetidas aos climas 

semiúmidos, justificaria os 

aplainamentos. 

 

QUATERNÁRIO 
No quaternário intercalaram 

intervalos de tempo com 

temperaturas muito baixas 

(período das glaciações) 

sucedidos de períodos mais 

Christofoletti (1999); 
Penteado (1995); Labouriau 

(2004) 

 

Compreender a sua relevância no 

momento atual. 



 

33 
 

quentes e de menor duração, 

denominados de períodos 

interglaciais. 

 

PALEOCLIMAS 
 

Climas do 
 passado remoto. 

 

Neto e Nery 
(2005); Sant’Ana, Nery (2005) 

  

Compreender a influência dos 

climas passados sobre as formas 

do relevo atual. 

 

PAISAGEM 
 

Uma porção do espaço, que 

abrange uma combinação 

dinâmica e complexa 

representadas pela relação entre 

homem e natureza. 

 

Bertrand (1968); Sauer (1925); 
Santos (2004) 

 

Identificar como as formas são 

representadas através das relações 

entre a sociedade e a natureza.  

 

RELEVO 
 

Resultados das feições da 

superfície, através das atividades 

humanas e a interação dos 

processos exógenos e endógenos. 

 

Penteado (1973); Marques (1995); 

Brady (2003)    

 

 Interpretar como o relevo, é a 

base para execução dos processos. 

 

MORFODINÂMICA 
  

 

Relação dos processos atuantes 

sobre a dinâmica no modelado. 

Tricart (1977); 
Suertegaray (2002); 
Florenzano (2008) 

  

 

Entender os processos que 

determinam o resultado do 

modelado final, dando ênfase aos 

processos erosivos. 

 

SERRA 
 

São formas físicas na paisagem 

com altimetria acentuada(50-

100m). 

 

Castro (1979); Guerra (1993); 

Guerra &Guerra (2008); Santos 

et.al (2012). 

 

Identificar e caracterizar a serra 

da Caboronga, elemento de maior 

destaque da paisagem analisada. 

Figura 02: Quadro de Teorias e conceitos aplicados na pesquisa sobre morfodinâmica na Serra da Caboronga-BA, 2017. Elaboração: Suílian Sampaio 
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3 METODOLOGIA 

 

Para iniciar essa pesquisa, realizou-se um levantamento bibliográfico, a fim de 

selecionar o material mais satisfatório, para construção de uma base teórico-conceitual, 

referenciadas pelas obras clássicas e autores contemporâneos, visando fundamentar o 

estudo e responder as indagações suscitadas inicialmente. Para isso buscou-se 

referências sobre a temática pesquisada, no acervo da Biblioteca Central Julieta 

Carteado, da Universidade Estadual de Feira de Santana, como também produções 

acadêmicas, como artigos e dissertações disponíveis na internet em site institucionais a 

exemplo da: UFPE, UFES e USP. 

Em seguida foi indispensável efetuar o levantamento dos dados secundários 

como, por exemplo, os cartográficos disponibilizados nos sites da CPRM, IBGE 

INMET, SIG-BAHIA dentre outros.  

No site da CPRM, foi disponibilizado pelo Sistema de Informação de Águas 

Subterrâneas-SIAGAS, uma base de dados de poços perfurados com informações 

hidrogeologicas de todo o País, desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil-SGB 

que fomentou a consulta de um conjunto de informação relacionada com a temática 

envolvida no capítulo de hidroclimatologia dessa pesquisa. 

Os dados levantados no site do IBGE foram: população, pecuária, quantidade 

produzida com a lavoura temporária e a área plantada. Os mesmos foram sistematizados 

e através destes foram elaborados gráficos no programa Excel 2014, visando apresentar 

os principais resultados encontrados, assumindo escala temporal que varia entre 46 anos 

e 11 anos.  

O balanço hídrico referente ao período de 1961-1990 foram coletados no site do 

INMET, para auxiliar na explicação e demonstração dos resultados referentes à entrada 

e saída de uma quantidade de água, a uma certa porção do solo em um determinado 

intervalo de tempo. 

Através da base digital do SIG-BAHIA 2003 atualizada, obteve-se os dados em 

formato eletrônico com extensão shapefiles referentes à geomorfologia, limite 

municipal, redes de drenagens, rodovias, pedologia, e as isoietas onde foi possível a 

elaboração dos mapas temáticos (de localização, geomorfológico, drenagem etc.) 
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compondo várias escalas, a exemplo de 1:100.000, que permitiu estabelecer 

interpretações e análises sobre a geomorfologia e os processos ocorrentes na serra 

estudada.  

As imagens de satélite utilizadas foram obtidas através do Satélite Japonês-

ALOS PALSAR, por meio deste é possível obter imagens diurnas e noturnas sem a 

interferência de nebulosidade, ressaltando que a sua resolução espacial é de 12,5 metros. 

No dia 07 de maio de 2017, foram adquiridos via download gratuito através do site 

(https://vertex.daac.asf.alaska.edu/) o Modelo Digital de Terreno (MDT), para esta 

pesquisa utilizou-se o software ArcGIS 10.1, com apoio do laboratório da UEFS que 

possui a licença institucional, consequentemente, foram gerados outros subprodutos 

como as classes de declividade, altimetria e aspecto para efetuar uma melhor 

caracterização da área estudada.   

Em vias para justificar a utilização do MDT-TOPODATA gerou-se como 

subproduto o relevo sombreado. Feito isso, comparou-se as informações entre as 

imagens do satélite ALOS PALSAR e as do TOPODATA, para validação dos arquivos 

GeoTiff, com a ressalva destes possuírem características diferentes.Com base na textura 

de MDT, em tons de cinza, foram reconhecidos as feições do relevo e delimitados os 

contatos entre eles, levando-se em conta os canais de  drenagem. A delimitação dessas 

feições foi aferida por meio das imagens do Google Heart Pro (1:25.000) e com a  

Folha topográfica na escala 1: 100.000 Brasil ( 2015). 

A seguir na tabela 01, estão representados os dados utilizados nessa pesquisa, 

resultantes dos principais temas organizados e sistematizados em ambiente SIG, 

considerando seus formatos e extensões originais.  

Dado Formato Escala/Pixel Fonte 

Estados Shapefile 1:100.000 SIG Bahia2003 

Limites municipais Shapefile 1:100.000 SEI 2015 

Hidrografia Shapefile 1.250.000 ANA 2014 

Pedologia Shapefile 1:100.000 SIG Bahia 2003 

Geomorfologia Shapefile 1:100.000 SIG Bahia 2003 

Isoietas Shapefile 1:100.000 SIG Bahia 2003 

Uso das Terras Shapefile 1:100.000 INEMA 1995 

MDT GeoTiff 30m TOPODATA 

MDT GeoTiff 12,5m ALOS PALSAR 

2017 
Tabela 01: Arquivos utilizados na pesquisa da Serra da Caboronga- BA, 2017. 

Elaboração: Suílian Sampaio 
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A elaboração dos Perfis Topográficos ocorreu pela aplicação do software 

Google Earth Pró, assim foi possível visualizar a declividade de alguns setores 

selecionados dentro da serra estudada, com a finalidade de abstrair as informações 

necessárias sobre a morfodinâmica atual. 

 

A coleta de dados primários ocorreu por meio do trabalho de campo, realizado 

entre os dias 29 e 30 de abril, 2017.  Que foi dividido em três momentos: o primeiro se 

caracterizou com o reconhecimento da área de estudo, no qual foi definido um percurso 

com a demarcação de alguns pontos escolhidos através da imagem de satélite do Google 

Earth Pró (imagem em anexo). O objetivo principal foi estabelecer analogias com a 

realidade evidenciada, para posteriormente dar mais substância às discussões travadas 

no corpo do texto.  

O segundo se caracteriza pela observação e descrição dos fatos e fenômenos que 

permitiu interpretar, compreender e explicar a paisagem investigada: os tipos de 

processos erosivos; os materiais rochosos constituintes; os tipos de encostas que 

predominam (côncava, convexa ou retilínea) e as características do perfil de 

intemperismo. 

No terceiro foram tomadas medidas em campo, com uso de equipamento de 

precisão, a exemplo da declividade (clinômetro digital), direção e mergulho dos 

afloramentos (Bússola Geológica Brutton); extraiu-se também a velocidade do vento e a 

temperatura ambiente local (Termo anemômetro Digital Incoterm, modelo TAN 100), 

dentre outros equipamentos.   

Além disso, utilizou-se também o registro fotográfico georeferenciado, que 

contribuiu para ilustrar e explicar os aspectos naturais e sociais in loco, tais como: os 

processos de erosão acelerada no solo (voçorocamento e ravinamento), uso e ocupação 

do solo para agricultura, pecuária, apicultura, piscicultura e o conjunto de alterações 

ambientais negativas, etc. 

Os dados do GPS foram organizados em ambiente SIG, onde foi sobreposto os 

arquivos vetoriais (shapefiles) e raster (ALOS PALSAR, MDT-Topodata) para conferir 

a validade georeferenciada no plano de informação do projeto, a partir da utilização do 

software ArcGis 10.1. 
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Mediante o rol de dados e informações levantadas através dessa investigação é 

possível conferir a aplicabilidade das teorias estudadas, metodologias e técnicas 

empregadas, que fomentaram: a descrição geral e entendimento do modelado, seus 

processos correlatos; a caracterização da geologia no contexto regional e local; a análise 

dos processos geomorfológicos; o uso e ocupação do solo. Com intuito de identificar os 

principais aspectos e alterações ambientais na paisagem da Serra da Caboronga.  

Por fim, interpretar e analisar o conjunto maior de dados e informações que nos 

possibilitou tecer algumas considerações fundamentais/finais alinhadas aos objetivos da 

pesquisa. A essa etapa denota-se a capacidade de qualificar e quantificar os dados e 

informações produzidos no decorrer desse estudo, possuindo um caráter investigativo 

alinhado ao um conjunto de procedimentos relacionados com a modelagem e uso do 

solo. 

A sistematização das informações da pesquisa se deu através das etapas e 

procedimentos metodológicos distintos, a seguir o fluxograma representa as mesmas 

mencionadas anteriormente de forma esquematizada (figura 03), bem como os referidos 

procedimentos metodológicos empregados. 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOS PALSAR, 
CPRM 

MDT 

Dados Climatológicos:  

Balanço Hídrico 

Dados da População, 

Agricultura, Agropecuária e 

Área Plantada 

Dados Geológicos, 

Geomorfológicos, Pedológicos 

 

FASE INICIAL DEFINIÇÃO DO TEMA; DOS OBJETIVOS 

E O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E 

CARTOGRÁFICO. 

DADOS 

CARTOGRÁFICOS/ 

GEOPROCESSA- 

MENTO 

INPE 

BRASIL 

FASE FINAL 

COLETA DE DADOS 

PRIMÁRIOS 

Roteiro de Campo: 

1°-Rotas traçadas de alguns 
pontos escolhidos, por meio da 

imagem do Google Earth Pró; 

2° Escolha dos setores 
geomorfológico da Serra; 

3°Verificar os tipos de solos, os 

tipos de encosta que predomina 
(côncava,convexa e retilínea); 

4°Coletar e Identificar os tipos 

de rochas; 

5°Averiguar os processos 
morfodinâmicos, os níveis 

altimétricos, o uso e a cobertura 

do solo. 

IBGE 

BRASIL 

Caracterização pela observação e 

descrição da paisagem, com apoio das 

Técnicas e uso de Instrumentos 

de Precisão 

Elaboração de perfis topográficos 

Tomadas de medidas (direção e mergulho das camadas) 

declividade, comprimento e largura das vertentes. 

Registro da localização dos pontos escolhidos 

Medição da velocidade do vento e temperatura local 

ELABORAÇÃO DAS DISCUSSÕES 

Com ênfase na morfodinâmica, em ambiente 

semiárido. 

Figura 03: Fluxograma Metodológico. 

Elaboração: Suílian Sampaio 
 

FASE INTERMEDIÁRIA 

LEVANTAMENTOS DE 

DADOS SECUNDÁRIOS 

REFERÊNCIAL  

TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Elaboração 

de Mapas e 

Gráficos 
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4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-NATURAL E SOCIOECONÔMICA 

 

4.1 Hidroclimatológica 

 

Do ponto de vista climático e de maneira geral, o Nordeste Brasileiro apresenta 

acentuada variabilidade interanual, particularmente na precipitação, com alguns anos 

secos e outros extremamente chuvosos. Essa região é também uma das principais 

regiões da América do Sul onde os sinais da variabilidade intrassazonal são mais 

evidentes (CAVALCANTI, IRACEMA F. A.[et all ], 2009). 

Uma das causas da semiaridez no Nordeste provém da alteração na temperatura 

da superfície do mar-TSM, com as águas do Atlântico norte mais frias a Zona de 

Convergência Intertropical-ZCIT desloca-se para o sul, trazendo suas nuvens carregadas 

e gerando chuvas. Mas se as águas do Atlântico estiverem mais frias no sul, as chuvas 

ocorrerão na Amazônia e o Nordeste sofrerá com a seca (ARAÚJO et al, 2010?).  

Segundo Mollion e Bernado (2002) os mecanismos que dinamizam a chuva 

sobre o Nordeste do Brasil semiárido como mecanismo de grande escala é a ZCIT, 

quando associada à convergência de umidade, produzem chuva no norte do Nordeste 

Brasileiro. Já a leste e a sul, tem penetração de sistemas frontais, associada à 

convergência de umidade dos alísios e das brisas. Além das perturbações no campo dos 

alísios responsáveis por 30% a 40% dos totais pluviométricos nas regiões costeiras do 

Norte e do Leste. Enquanto os eventos da La Niña quando intensos produzem anos 

chuvosos e o El Niño anos com chuvas abaixo do normal. 

O município de Ipirá está inserido na região Nordeste, no Território de 

Identidade da Bacia do Jacuípe, condicionado pelo Domínio Morfoclimático do 

Semiárido, segundo Ab’Saber (1969), com temperatura média anual de 24,2°C, aonde o 

período chuvoso, vai de novembro a março (pluviosidade média anual igual a 739,7 

mm) na faixa subúmida à seca, a pluviometria atinge 900 mm (BAHIA, 2012). 

Pode-se relacionar que as irregularidades das chuvas em Ipirá estão diretamente 

associadas com sua posição geográfica, assim como outras determinadas regiões do 

Nordeste Brasileiro, como a Chapada Diamantina. No qual os sistemas de pressão na 

região atuantes interagindo com natureza de sua superfície, diversifica o conjunto 
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pedológico, geomorfológico e biogeográfico (expresso pelas “caatingas”). A partir de 

Ab’Saber (1969) entende-se que a diversificação de ambientes contida no Domínio da 

Caatinga “provém de diferentes combinações dos componentes abióticos, entre os quais 

se salientam as condições termo pluviométricas seguidas de propriedades lito-

estruturais, posicionamento topográfico e heranças paleoclimáticas” 

No Nordeste, embora tenham ocorrido fases ligeiramente mais úmidas, as 

variações climáticas tenderam sempre para os climas semiáridos, estes mais 

severamente no interior do litoral, impulsionados pelos processos de erosão regressiva, 

penetram através dos vales fluviais que se encaixaram nas diversas rochas, acumulando 

terraço, passando gradativamente para pedimentos embutidos no interior (BRASIL, 

1989). 

Os dados abaixo refere-se ao balanço hídrico da cidade de Ipirá durante os anos 

de 1943-1975 (figura 04). A cidade possui duas estações climatológicas, uma delas 

instalada na sede do município e a outra em um dos seus povoados, como descrita nas 

tabelas consultadas (tabela 02 e 03, em anexo). Os valores relacionam com os índices 

pluviométricos e as suas variações, onde a precipitação total anual é igual a 740,0mm e 

a sua média anual está em torno de 601,7mm. È possível constatar que a maior média 

mensal ocorre nos meses de novembro e dezembro com valores de 85,5mm e 87,4 

respectivamente. 

Já a menor temperatura compreende os 22,2°C em junho e em julho com 21,5°C, 

o mês que possui a maior disponibilidade hídrica é em agosto e a reposição hídrica 

atinge os 80mm. A capacidade de campo corresponde a 100mm. Com a interpretação 

desses dados é possível quantificar as necessidades de irrigação, e assim contribui na 

escolha eficiente conforme a cultura que melhor se adapta no espaço da cidade de Ipirá.  
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Figura 04: Gráfico do Balanço Hídrico de Ipirá no período de 1943-1975. Método de Estimativa da ETP: 

Thornthwaite, 1948/ CAD (100 mm).  Fonte: Hídrico GD4.0-2004 

 

Em termos de comparação utilizou-se também os dados abaixo referentes ao 

balanço hídrico da cidade de Itaberaba (1961-1990), optou-se em utilizar esses dados 

também devidos serem mais atuais em comparação com os da estação climatológica na 

área de estudo (nos anos de 1943-1975). No entanto foram utilizados dados da estação 

mais próxima localizada no município de Itaberaba-BA, que possui uma distância 

aproximadamente de 70 km. 

Com base nos gráficos abaixo, o intervalo de tempo demonstrado, evidencia-se a 

capacidade de água perdida como vapor (ETP) maior do que a soma total da 

transferência do vapor para atmosfera (ETR). Há uma redução crescente de ETR a partir 

do mês de janeiro com valor de 100 mm, alcançando 20 mm em setembro. O ETP segue 

o mesmo padrão, ou seja, valores um pouco maiores, que varia de 140 mm em janeiro 

até aproximadamente 90 mm em setembro. Verificaram-se a existência de déficit 

hídrico ao longo de todo o ano, por consequência das elevadas taxas de evaporação 

(figura 05). 
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Figura 05: Gráfico do Balanço Hídrico de Itaberaba: 1961-1990. Fonte: BRASIL, INMET. (Acesso em 

https://www.cnpm. Embrapa.BR /projetos/bdclima/balanco/resultadoos/ba/26/balanco.htm) 

 

 A expressão do balanço hídrico está associada às condições climáticas e a 

vegetação que cobre toda a superfície do solo. Entretanto, em diversas áreas no 

município foram evidenciadas a supressão da cobertura vegetal para inserção de 

atividades agropecuárias, possivelmente essa intervenção pode afetar o balanço de 

águas, ou seja, reduzir a transferência do vapor de água para atmosfera. Por sua vez, as 

características termo pluviométricas da região repercute diretamente sobre os processos 

morfodinâmicos, ou seja, no balanço morfogênese x pedogênese.   

O balanço positivo das águas também tem a função singular de ser responsável 

pela recarga dos aquíferos, das oscilações nos níveis dos rios, enfim de todo o sistema 

de drenagem. Aspecto que não é evidenciado na área de estudo. 

A bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu constitui o principal sistema regional de 

drenagem que corta o município de Ipirá e, localmente, está conformada pelas sub-

bacias dos rios Caldeirão, Cairu, Peixe e os riachos Jacaré e Grande. 

A rede de drenagem de Ipirá é típica de ambiente semiárido, conformada por 

canais intermitentes (figura 06). Todavia, a condição altimétrica da SC, onde alguns 

setores superam a altitude de 700 m, ocasiona variações no comportamento 

pluviométrico e térmico, por exemplo, menor variação da amplitude térmica (22° C, 

altitude 405 m, setor no topo da serra, na descida de Nova Brasília, 29/04/2017 às 

17:45), e um valor maior (24,5° C, altitude 436 m, Lat.422085 e Long.8655930 em 

direção à nascente desmatada na Reserva da Caboronga, no dia 30/04/2017 às 08:15). 

Portanto, observa-se a diferença na amplitude térmica (2,5°C.), aspecto que contribui 

positivamente para os processos pedogenéticos na Caboronga. 
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Figura 06: Mapa de drenagem dos municípios de Ipirá e Itaberaba, 2017. 
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A pluviometria local influência também nos processos fluviais e na dinâmica do 

modelado e biogeográfica (verificou-se em campo que, os solos encontravam-se 

encharcados, um saprólito profundo e as encostas exibindo vegetação de médio e grande 

porte), contrastando com características peculiares de um ambiente semiárido (solos 

secos, rasos e vegetação xerófila).  A priori, os rios dessa área são intermitentes, no 

entanto, dada as características supracitadas evidenciou-se uma contribuição maior no 

volume de água nos cursos fluviais de primeira e segunda ordem em setores mais 

elevados da Caboronga. Foram também medidos os teores de umidade às 08:00 horas 

da manhã (maior que 80%) em vales amplos e vegetados.  

Entretanto, o potencial hidrogeológico de Ipirá se caracteriza como baixo com 

tendência para médio, pois os fatores limitantes desta unidade como aquífero-fenda ou 

aquífero fissural são a ausência de solo e de uma cobertura vegetal, tendo por 

consequência uma elevada evapotranspiração. Os mananciais subterrâneos são 

inexpressivos, apresentando baixa capacidade de armazenamento das rochas e tem 

como consequência, a capacidade reduzida de produção dos poços e um maior índice de 

salinidade de suas águas (BAHIA, 1996). 

 Entretanto, dos 133 poços cadastrados no banco de dados do SIAGAS/CPRM, 

perfurados pela CERB, a situação da grande maioria é que os mesmos estão parados, ou 

não possui dados suficientes. Mas, constata-se que, existem outros poços que se 

encontram ativos, por exemplo, na localidade de Umburana e na Fazenda Esperança. No 

geral, são utilizados para o abastecimento doméstico, pecuária e agricultura.  

Nos setores mais elevados da serra tem-se a evidência clara de um volume maior 

de água (figura 07), que representa uma área de topo, conformando uma cabeceira de 

drenagem em hollow, onde segundo Florenzano (2008) são áreas de convergência de 

fluxo de água. Percebe-se ainda nesse espaço uma área de nascente desmatada e 

represada, para ser utilizada como recurso para atividade agropecuária.  

Constatam-se alterações drásticas na paisagem (próximo ao distrito de Nova 

Brasília), através de um corte realizado desde a estrada até a cabeceira de drenagem, que 

afeta negativamente sua forma original. Essa ação danosa visa concentrar e direcionar o 

fluxo de água, que originou a área de captação de água de nascente. Contudo, confirma-
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se a ocorrência de dano ambiental em uma área protegida, conforme a Lei no 12.651, de 

25 de maio de 20121. 

 
Figura 07: Desmatamento e solos expostos em áreas de cabeceira de drenagem. 

(Lat.421430/ Long.8660636/Datum:WGS1984/Zona:24L/Alt.516m). 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Santos, Jémison M. 

 

A recarga do Grupo Ipirá2 é feita pelas precipitações pluviométricas; a circulação 

se dá pela trama de fraturas em direção aos níveis de base regionais, sendo a 

evapotranspiração seu principal exutório natural (BRASIL, 1989), em campo no topo da 

serra, em direção à localidade de Caiçara, no trecho médio da vertente foram medidos: 

DIP e STRIKE3 (figura 08). 

 

Figura 08: Afloramento de rocha metamórfica e ao lado as tomadas de medidas. 

                                                             
1As áreas de preservação permanente (APPs), destinam a proteger solos, águas e matas ciliares. Nesse 

caso em particular, as áreas de nascentes. Legalmente, são definidas áreas no seu entorno, qualquer que 

seja sua situação topográfica, desde um raio mínimo de cinquenta metros. Mas, nessa área não se constata 

sua existência. 
2 Grupo Ipirá trata-se de um conjunto de rochas metassedimentares, parcialmente mascaradas por anatexia 

e migmatização, sobrejacentes ao Complexo Caraíba-Paramirim, com área de 101 km². 
3 Em geologia entende-se por comportamento de um plano, sua direção (strike) e o mergulho (dip) 
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Com base nesses resultados, foi possível identificar o elevado grau de 

fraturamento das rochas nesse local, a exemplo da biotita-gnaisse (figura 08), que está 

muito intemperizada e exibe um grau expressivo de fraturamento, aspecto esse que 

contribui para o processo pedogenético nas áreas de topo da Serra da Caboronga. , bem 

como a influência litológica no intemperismo (espesso manto de intemperismo) (figura 

09).   

Esse tipo litológico do ponto de vista de sua estrutura revela um dos principais 

condicionantes dos modos de ruptura vistos no maciço rochoso, demarcado pelas 

evidências de instabilidade das vertentes nesse local (processos erosivos acelerados em 

área com cobertura vegetal inexistente ou inexpressiva). 

 Em uma das áreas de topo visitadas em campo, nota-se há presença de rocha 

intemperizada, percebeu-se que a sua litologia sofreu influência de climas úmidos e 

quentes, adquirindo uma coloração específica, variando em tons de vermelho e amarelo 

devido à presença de quantidades variáveis de ferro e do estado de oxidação 

proporcionado pelo intemperismo químico. No entanto, o manto de intemperismo está 

em um processo de erosão e ainda com a presença rarefeita de vegetação. 

 

 
Figura 09: Afloramento rochoso exibindo certo grau de intemperismo em setor elevado na Serra da 

Caboronga, 2017, Lat.419655/Long.8664002/Datum:WGS1984/Zona:24L/ Alt.405 m) 
Fonte: Trabalho de campo, 2017.  

Autor: Santos, Jémison M. 
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4.2 GEOLÓGICA-GEOMORFOLÓGICA 

 

Para esse subitem foi elaborado uma mapa de litologia (figura 10) tendo como 

objetivo fornecer subsídios a partir de informações preliminares para avaliações das 

aptidões agrícolas e geoambientais. Através do estudo geomorfológico que se 

constituem crucial para o aproveitamento racional dos recursos hídricos e do solo, o 

detalhamento e as suas definições constam no glossário ao final do texto.  

 
Figura 10: Mapa litológico do município de Ipirá-BA, 2017. 

 

 Na SC, nota-se à predominância da Formação ferrífera bandada, Metachert e 

pela 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) 

Do ponto de vista geológico-geomorfológico, na área de estudo, destaca-se um 

conjunto de afloramentos que compreende uma faixa de 17,5 km de largura, estreitando-

se em direção ao norte, onde se afunila, até alcançar cerca de 5 km. Observa-se a 
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formação de cristas, que configuram os setores dobrados, expõem-se quartzitos, 

geralmente associados com rochas calcossilicáticas, de coloração clara a creme, 

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

ricos em feldspato cinza (BRASIL, 1983).  

Os pedimentos funcionais, retocados por drenagem incipiente exibem maior 

expressividade na área em estudo, ou seja, cobre maior extensão na área do município. 

A W (oeste) estam os pediplanos sertanejos, que correspondem a uma superfície 

deprimida, com altitudes que variam entre 200 e 600 metros, cercada em parte por 

relevos planálticos de unidades adjacentes. São grandes extensões de topografia quase 

plana, onde o modelado corresponde a rampas, com declividades inferiores a 5%, que se 

sucedem (BRASIL, 1983). 

E nas porções centrais do município destacam-se as serras e maciços residuais. 

Estas áreas serranas que em nível regional, se sobressaem como relevos estruturais e 

residuais na topografia dominantemente plana da porção leste. A declividade dos 

terrenos é muito acentuada como em determinados setores da SC (maior que 30%), 

ultrapassando altitude de 700m (figura 11).  

 

 
Figura 11: Mapa geomorfológico do município de Ipirá-BA, 2017. 
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Em outro trecho da SC, foram encontradas rochas metamórficas muito 

intemperizadas (com aspecto de um granito), mostrando pequena espessura de solo 

sobre o saprólito (Figura 12). E também, foi avaliado um afloramento de rocha (com 

expressiva ocorrência de quartzo, que dá sustentação ao topo da serra). Além de um 

Latossolo (de profundidade acima de 1,50 metros) (Figura 13).  

 

 
Figura 12: Rocha muito intemperizada na Serra da Caboronga, 2017. (Lat.0422084/Long.8655930/ 

Datum:WGS1984/Zona:24L Alt.436 m). 

 Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Santos, Jémison M. dos 

 

 

 
Figura 13: Latossolo na Serra da Caboronga, 2017. 

 (Lat.0420300/Long.8659380/Datum:WGS1984/Zona:24L Alt.375m). 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017.  

Autor: Mário Jorge Gonçalves 



 

50 
 

 

Conforme as rochas (relevo) fiquem expostas na superfície da Terra, tendem a 

enfrentar o seu desgaste, permitindo uma ação direta pelos elementos do clima, tais 

como: a radiação solar, temperatura, pressão atmosférica e umidade. Quando associado 

com a falta ou insuficiente cobertura vegetal, torna-o mais vulnerável ao fluxo das águas 

da chuva, resultando em uma intensa alteração, como a formação de ravinas e voçorocas 

pela erosão em sulcos (figura 14).  

 
Figura 14: Processo acelerado de erosão dos solos: voçorocas instaladas em setores elevados na Serra da 

Caboronga,2017. (Lat.0421340/Long.8660440/ Datum: WGS1984/Zona:24L Alt.502 m) 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Santos, Jémison M. dos 

 

 

Entretanto, além da questão topográfica, altimétrica, litológica, a declividade do 

terreno contribui e determina o aumento da velocidade do fluxo da água na vertente, 

tendo como consequência uma maior ou menor capacidade de infiltração no solo 

(Figura 15 e 16). Neste estudo as encostas com elevada declividade (maior que 28,3%), 

permite que a água fique pouco tempo em contato com a rocha, impossibilitando a 

efetividade das reações químicas. Ao contrário das áreas com menores declividades 

(17,1 % a 24,5%) que promovem o aumento da intensidade do intemperismo químico
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Figura 15: Mapa de Declividade da Serra da Caboronga, 2017. 
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Figura 16: Mapa Altimétrico da Serra da Caboronga, 2017. 
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O modelado atual do relevo na SC resulta de relações processuais ao longo do 

tempo, levando em consideração a sua litologia, topografia, atuação dos fatores 

exógenos (clima) e endógenos (tectonismo) e a cobertura vegetal. Em relação à 

morfodinâmica atual foi identificada a presença de vegetação sobre as encostas e que 

nos setores formados por vales largos, que encontram-se morros arredondados, trechos 

declivosos decaindo em rampas suaves (Figura 17), essa morfologia pressupõe atuação 

de um clima úmido. 

 

 
Figura 17: Setor Superior da Caboronga: topos aplainados, morros arredondados, com rampas longas e 

setores íngremes, 2017. (Lat.421961/Long.8662817/ Datum: WGS1984/Zona: 24L Alt.443m). 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Santos, Jémison M. dos 

 

A repartição espacial da vegetação é reflexo das características pluviométricas 

em relação as suas vertentes. No campo foram observados os setores mais elevados (em 

torno de 502 m, figura 18) recobertos por caatinga arbóreo-arbustivas. E, nos setores 

com menor altitude (309 metros aproximadamente), encontra-se a caatinga arbustiva 

aberta. Os morros convexos (rampas longas e menos declivosas para W) recobertos por 

vegetação de porte elevado (Figura 19). 

 
Figura 18: Sequência de morros convexos na Serra da Caboronga; morfologia típica de regiões 

semiúmidas – 2017. (Lat.421339/Long.8660440/ Datum: WGS1984/Zona:24L /Alt.502 m) 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Santos, Jémison M. dos 
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Figura 19: Morro convexo recoberto por vegetação de porte arbustivo em trecho médio da Serra da 

Caboronga, 2017. (Lat.427972/Long.8660054/ Datum: WGS1984/Zona:24LAlt.309m) 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Santos, Jémison M. dos 
 

4.3 PEDOBIOGEOGRAFIA 

 

 

A SC possui em sua área três tipos principais de solo conforme o trabalho de 

campo realizado. Para complementar essa pesquisa com base nos dados da SEI e do SIG 

Bahia, na escala de 1:1000.000 foi possível identificar os tipos de solo do município 

como todo, mas aqui serão ressaltados os tipos de solos da área de estudo. 

A classificação dos solos presentes na SC contou com base no trabalho de 

campo, onde por conseguinte, definiu-se com base no Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos (SiBCS), a seguintes classes: A) Planossolo Háplico Eutrófico 

Solódico, B) Argissolos Vermelho-Amarelo eutrófico-PVAe; e o C) Latossolo 

Vermelho Amarelo distrófico-LVAd.  

Os itens A, B e C serão detalhados para melhor exemplificá-los, apontando suas 

características e aspectos ambientais de classe do solo, de acordo com a especificidade 

da área de estudo: 

A) Planossolo Háplico Eutrófico Solódico  

 

Segundo Ferreira (2011), a formação do gradiente textural dos Planossolos é 

uma questão polêmica nas discussões da área da Pedologia. Geralmente é atribuída à 

influência de material transportado, por apresentar fragmentos de rochas e matérias 

desarestados em horizontes superiores (FERREIRA, 2011, pag.12). Na SC nota-se a 
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predominância dos Planossolos Háplicos, especialmente nas áreas leste e central, o 

mesmo constitui de solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, por vezes, um 

horizonte responsável pela formação de lençol d’água sobreposto (suspenso), de 

existência periódica e presença variável durante o ano (BRASIL, 2006). 

Os Planossolos Háplicos eutrófico solódicos ocupam as partes mais baixas do 

relevo, em ambiente de drenagem deficiente (MOTA, 2002). Constatou-se que na região 

Canto do Sítio, assim como na base da Serra da Caboronga,  a presença dos Planossolos 

(atuação da bioturbação4), e ainda são ocupadas extensas áreas de pastagens (figura 20). 

Trata-se de um solo poroso, com expressiva quantidade de mica (p.ex: muscovita de 

granulação fina). 

 

Figura 20: Áreas extensas de pastagem, na base da Serra da Caboronga, 2017. 

(Lat.428357/Long.8653297/Datum:WGS1984/Zona:24L /Alt.281 m) 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Santos, Jémison M. dos 

 

Os Planossolos (figura 21) de maneira geral se caracterizam pela elevada 

capacidade de troca de cátions (CTC) e elevado grau de saturação de sódio são 

moderadamente ácidos a neutros. E, compreendem solos com horizonte B textural, 

                                                             
4Perturbação dos sedimentos devido à ação de organismos, chegando por vezes a destruir 

completamente as estruturas sedimentares. 
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normalmente com argila, apresentando mal drenado e baixa permeabilidade e com 

suscetibilidade elevada à erosão (BRASIL, 1995). 

 
Figura 21: Perfil de um Planossolo, na base da Serra da Caboronga, 2017. 

(Lat.428094/Long.865117/Datum:WGS1984/Zona:24L /Alt.269 m) 
Fonte: Trabalho de Campo, 2017 

Autor: Santos, Jémison M. dos 

 

B) Argissolos Vermelho-Amarelo eutrófico-PVAe 

 

Segundo Mota (2002), nas descrições gerais desses solos estão associados com 

rochas cristalinas referidas ao Pré-Cambriano, principalmente a gnaisses e migmatitos, 

sendo na maioria dos casos, autóctones ou pseudo-autóctones. Em específico esse tipo 

de solo é abundante na área compreendida da Serra da Caboronga, como concentra 

pequenas propriedades rurais, e a prática da atividade agropecuária.  

O território de Ipirá possui restrições agrícolas consideráveis, sendo as extensões 

com melhores aptidões para lavouras onde há a presença dos Argissolos Vermelho-

Amarelos e Chernossolos Háplicos por que são passíveis de utilização por culturas 

anuais, perenes e pastagens. Normalmente, estão situados em relevo plano a suave-

ondulado (BRASIL, 1981. 1982; BAHIA, 2013). Os Argissolos PVAe, baseado em 

Mota (2002), são descritos como solos os quais possuem níveis consideráveis de 

quartzo como mineral predominantemente nos perfis de PVA e nas áreas de semiárido 

nordestino, como a exemplo a área de estudo. 
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Constatou-se que, nas encostas na SC com altitudes em torno de 368 m ocorre a 

presença dos Argissolos Vermelho-Amarelo ocupados por lavouras e pastagens. São 

constituídos por material mineral, podendo ser um solo profundo, com reduzido teor de 

matéria orgânica nos horizontes iniciais e intensa atividade biológica (bioturbação). 

Estando associado com setores altamente intemperizados da serra (figura 22). Estes, por 

sua vez, compreendem os solos ácidos de horizonte B textural, baixa atividade de argila 

e saturação de bases baixa (CPRM, 1995).  

 
Figura 22: Argissolo Vermelho-Amarelo: Serra da Caboronga, 2017. 
 (Lat.421479/Long.8656140/ Datum: WGS1984/Zona:24L /Alt.382m) 

 Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Santos, Jémison M. dos 

 

C) Latossolo Vermelho Amarelo distrófico-LVAd: 

 

De acordo com Agencia Embrapa de Informação Tecnológica-AGEITEC 

(BRASIL, 2014), esses tipos de solo por serem profundos e porosos ou muito porosos 

apresentam condições adequadas para um bom desenvolvimento radicular em 

profundidade, sendo ampliadas estas condições se em solos eutróficos (de alta 

fertilidade).  

Verificou-se também que nas áreas de topos (elevações a partir de 375 m de 

altitude), ha ocorrência dos Latossolos, ocupados por áreas de pastagem em sua maioria. 

Mas é também utilizado na agropecuária. No geral, são profundos (maiores que 1,60) 

arenosos de coloração amarela.  Na figura 23, tem-se um exemplo de Latossolo 

profundo onde é possível ver o contato com o saprólito. São solos que indicam um 
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avançado estágio de intemperização. Outra limitação ao uso desta classe de solo é a 

baixa quantidade de água disponível ás plantas (BRASIL, 2014). É importante ressaltar 

que a realização do trabalho de campo ocorreu no momento posterior ao período de 

ocorrência de chuvas na região, por isso, notou-se que os solos estavam úmidos (figura 

22).  

 
Figura 23: Perfil do Latossolo Vermelho-Amarelo na meia encosta da Serra da Caboronga, 2017. 
(Lat.420301/Long.8659380/ Datum:WGS1984/Zona:24L/Alt. 375 m) 
Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autor: Mário Jorge Gonçalves 

 

 

Entretanto, confirma-se que os três tipos de solos mais comuns na Serra da 

Caboronga, associado à disposição em relação aos níveis topográficos, como 

demonstrado no perfil abaixo (figura 24). Nas áreas de topos existem os Latossolos que 

possibilita o acúmulo de água e a perenização das nascentes; em torno de 300-500m de 

altitude encontram-se os Argissolos, também contribui para a perenização, pois possui 

uma grande quantidade de argila, a qual libera a água de maneira contínua e lenta; e na 

base da serra encontram-se os Planossolos abaixo da cota de 300m.  
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Figura 24: Perfil topográfico e as classes de solos na Serra da Caboronga, 2017. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autora: Suílian Sampaio  

 

No município de Ipirá ressalta-se a presença de vários tipos de solos, como 

ilustrado no final desse subitem (figura 25), apresentando informações não apenas 

adicionais mais de significativa relevância para o conhecimento e como apoio dos dados 

elaborados a partir dessa pesquisa. 
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Figura 25: Mapa Pedológico do município de Ipirá-BA, 2017. Elaboração: Suílian Sampaio
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Observou-se a ocorrência de uma área de empréstimo, exibindo uma mancha de 

solo arenoso (figura 26), situado no trecho médio até alcançar o setor da base da 

encosta. Nessa mesma área verifica-se a supressão da cobertura vegetal. Além do mais, 

é notório que este setor se encontra menos preservado, em comparação aos demais 

setores visitados na serra. 

 
Figura 26: Área de empréstimo arenosa na localidade do Mandato –Serra da Caboronga, 2017. 

(Lat.420666/Long.8663327/ Datum: WGS1984/Zona:24LAlt. 382m) 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017.  

Autora: Suílian Sampaio 

 

O conjunto pedológico visitado encontra-se ocupado por alguns tipos 

vegetacionais característicos do Bioma Caatinga: “Caatinga Arbórea Densa, com 

palmeiras e Floresta Estacional Decidual” (BAHIA, 2012). Ressalta-se que é importante 

incentivar a conservação desse bioma, principalmente em áreas de topos de morros, 

também por conta de sua rica biodiversidade. Mas, o que se constatou foi uma 

vegetação pressionada por diversas atividades socioeconômicas voltadas para fins 

agrosilvopastoris. 

A caatinga é um bioma diferente, localizado na região do Nordeste 

brasileiro, região está sujeita a irregularidades pluviométricas, e talvez 

em razão disso sua fisionomia se expresse de forma tão contundente, 
complexa e heterogênea. As espécies vegetais que habitam a caatinga 

experimentaram adaptações ao longo do tempo, criando estratégias de 

sobrevivência muito peculiares, as quais ainda pouco estudadas. 

Apesar da área ocupada (11% do território brasileiro), o volume de 
estudos empreendidos até então não é suficiente para a identificação 

completa dessas espécies e compreensão acurada das estruturas 

fitossociológicas nas diversas fisionomias (LIMA, 2011 p.13). 
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Com base no trabalho de campo, foi possível observar o intenso processo de 

desmonte das áreas de caatinga, associadas às atividades agropecuárias, em 

determinadas áreas da SC. Visivelmente encontram-se áreas extensas destinadas aos 

pastos para a criação de bovinos e caprinos, bem como plantações de Palma (Opuntia 

cochenillifera), Mandacaru (Cereus jamacaru), que são plantas xerófilas, que retém 

grande quantidade de água, típicas do bioma Caatinga. E outras áreas um pouco mais 

conservadas por pequenos agricultores familiares (figura 27). 

 

 
Figura 27: Área melhor conservada em primeiro plano, pequeno agricultor, na Serra da Caboronga, 2017. 

(Lat. 420995/Long. 8663086/ Datum: WGS1984/Zona:24L/Alt. 408m)  

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autora: Suílian Sampaio 

 

 

No contexto municipal existe a reserva ecológica da SC que vem sofrendo 

pressões ambientais ao longo do tempo. Mas, nos últimos anos tem se intensificado as 

ações ambientais e as sensibilizações em prol de sua conservação efetiva. Como 

exemplo tem o Seminário Internacional de Ecoética da Caboronga, no qual foram 

desenvolvidos encontros com objetivo de despertar e divulgar informações para a 

população local, destacando que a terra é um dos mais importantes recursos 

dinamizadores da sobrevivência humana.  
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4.4 USO E OCUPAÇÃO DAS TERRAS 

 

O termo uso das terras adotado nesse trabalho advém do pressuposto de 

territorialidade enquanto aspectos de apropriação e uso para determinados fins, pois vai 

além do proveito de um recurso mineralógico. Esse conceito é amplo e permite a 

inserção de inúmeras categorias de uso e ocupação, visto isso a abordagem aqui tecida é 

de caráter sucinto em detrimento do “uso do solo” e ao conceito “uso das terras”.  

Segundo o Brasil (2013) conhecer a dinâmica da terra sempre foi uma 

necessidade dos seres humanos. Desde a Antiguidade é possível encontrar alguma 

forma de referência sobre as relações entre a natureza e as atividades do homem. Assim, 

fez com que a sociedade tornasse dependente no uso das terras para a sua sobrevivência, 

onde a aquisição de alimentos é uma questão ímpar para a sua manutenção e ao mesmo 

tempo foi alinhado ao aprimoramento de técnicas para suprimir as necessidades 

surgidas. 

 Compreender o uso do solo de acordo com o estudo dos verbetes de São Paulo 

(2011), é relacionar o conjunto das atividades e processos individuais de produção e 

reprodução de uma sociedade, assim existe diversos exemplos tais como a prática da 

agricultura, pecuária, urbanização dentre outros, podendo então defini-los como o uso 

da terra. 

 Visa-se esclarecer que os termos uso do solo e uso da terra, não se referem a 

conceitos equivalentes. Geralmente segundo o Manual de Uso e Ocupação das Terras, 

publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) durante o ano de 

2013, enfatiza que as atividades humanas estão diretamente relacionadas com o tipo de 

revestimento do solo seja ele florestal, agrícola, residencial ou industrial.  

A construção de infraestrutura, sejam essas no meio urbano ou rural, compõem 

os principais meios de intervenção do Estado na organização espacial mediante o 

planejamento urbano (USP, 2011). O regulamento do uso das terras, apesar de ser tão 

complexa como o uso do solo, torna-se flexível e abrangente.  

 A realidade da área de estudo historicamente a sua povoação dar inicio, quando 

o português Valério Pereira de Azevedo, conhecido como o “homem de camisão”, 

recebeu do rei de Portugal, a posse das terras. Primeiramente houve forte resistência dos 
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primeiros habitantes, com os agrupamentos indígenas tapuias e tupis. A formação das 

primeiras vilas teve o mesmo contexto das demais, situadas nas proximidades do Rio 

Paraguaçu, uma vez que os afluxos eram a principal fonte de ligação entre a capital e o 

interior do estado (BARRETO, 2003).  

Baseado nos dados do IBGE (2010) Ipirá-BA possui uma população estimada de 

59.343 habitantes, distribuídas em uma área de 3.060,263 km². Sendo que a maior 

população prevalece na área rural (30.334) em relação com a área urbana (29.009). O 

município tem demonstrado positivo o crescimento populacional desde 1970 (figura 

28), com ressalva no ano de 2010 percebeu uma sensível redução. 

 
  Figura 28: Gráfico da distribuição da População do município de Ipirá-BA, 1970-2016. 

  Fonte: IBGE, 2017. 

  Elaboração: Suílian Sampaio 

 

 

O município destaca-se, por ser um dos maiores em extensão do Território de 

Identidade da Bacia do Jacuípe. Dentre as suas potencialidades já foi considerado uma 

importante bacia leiteira. Segundo o Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social-CODES (2010) Ipirá tem uma produção média de 37.651 litros ao ano, sendo 54 

litros por mês da produção do leite, o que corresponde a 4,13% da produção do Estado. 

Dado que pode revelar indiretamente as transformações da paisagem original, ou seja, 

de destruição sequenciada da cobertura vegetal (conversão em áreas de pastagem).  

Sobretudo, a maior parte da pecuária brasileira se estabelece de modo extensivo, 

ocupando grandes extensões do território no País, contribuindo diretamente com os 

conflitos pela posse da terra e pela degradação ambiental.  

Afirma-se que a pecuária em Ipirá desde 2004, a criação bovina se mantém no 

topo e em seguida tem-se a criação de vacas ordenhadas, a criação de caprinos 
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mantenha-se sobre a faixa (20.000 p/cabeças ao ano) com pequenas oscilações, já a 

criação de equinos submete-se no menor patamar. Como consequência, são demandadas 

extensas áreas para introdução do pasto, fato que se observa em diversos setores da 

Serra da Caboronga. 

Como a base para o desenvolvimento da pecuária, no nosso País é a pastagem, 

em decorrência das características climáticas e da extensão territorial. O município de 

Ipirá não se diferencia dessa realidade, sendo favorável a ampliação das áreas 

desmatadas.  

Em Ipirá, a pecuária de corte vem sendo conduzida como uma atividade onde 

não há a necessidade de um preparo mais cuidadoso com as áreas de pastagem, pois a 

mesma não desfruta do intensivo uso de insumos e de tecnologia, pois é possível 

produzir embora com baixa eficiência, alimentação para os animais através do próprio 

pasto e também como a plantação da palma.  

A principal consequência danosa dessa situação em médio e longo prazo é o 

aumento gradual de pastagens degradadas e a degradação biológica do solo, com isso, 

se perde a capacidade de sustentação da produção, favorecendo o aparecimento de áreas 

desprovidas de vegetação (solo exposto). 

 

Com base nos dados levantados e no trabalho de campo, observou-se que o uso e 

ocupação das terras estão classificadas em seis classes: com predomínio das atividades 

da agricultura e pecuária, alcançando cerca de 85% de toda área. Em seguida, tem-se a 

distribuição da caatinga arbóreo-arbustiva, onde na porção W concentra a maior parte. 

O registro da Floresta Estacional semidecidual está na porção central, e os cursos d’água 

são intermitentes dado ao regime de chuvas na região (figura 29). 
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Figura 29: Mapa de uso e ocupação das Terras em Ipirá-BA, 2017. 

 

Entre as variadas formas de uso do solo, na SC foram identificadas algumas 

atividades agrícolas, como o plantio de lavouras temporárias, entre elas: Mandioca 

(Manihot esculenta), Feijão (Phaseolus vulgaris), Milho (Zea mays), Laranja (Citrus 

sinensis), Arumã (Ischnosiphon Ovatus), Palma (Opuntia cochenillifera), geralmente 

demandam menor aporte de capital e de insumos.  

A mão de obra utilizada é do próprio agricultor familiar (figura 30), que objetiva 

alcançar boas colheitas. Mas, tudo depende das condições climáticas de cada ano 

(últimos 04 anos, 2012-2016, vive-se um período de seca prolongada), pois se verifica a 

falta de Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER e recursos financeiros.  
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Figura 30: Áreas de Plantação de Feijão, Mandioca, média vertente da Caboronga, 2017. 

 (Lat.426100/Long.8661063/ Datum: WGS1984/Zona:24L Alt.347m) 

Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

Autora: Suílian Sampaio 

 

Devido às condições ambientais típicas de ambiente semiárido, as culturas 

desenvolvidas são temporárias, onde a produção pode variar de ano para ano, 

dependendo das condições de temperatura, umidade e precipitação. São desenvolvidas 

diversas lavouras tradicionais ligadas à agricultura familiar de subsistência, por ex: 

Milho (Zea mays), Feijão (Phaseolus vulgaris), Mandioca (Manihot esculenta).  Estas 

lavouras possuem baixo ou nenhum grau de automação, o que incide diretamente na 

baixa produtividade revelada pelos agricultores familiares (figura 31). 

 

 
Figura 31: Gráfico da Lavoura Temporária do município de Ipirá (quantidade produzida), 2017. 

Fonte: IBGE, 2017.  

Elaboração: Suílian Sampaio 
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Através da análise do censo agropecuário do Brasil (2006) existem 6.786 

unidades de estabelecimentos agropecuários no município, um total em área de 232.259 

ha. Dentre as atividades rurais de pequena produção, destacam-se: feijão (em grão), com 

uma produção média de 600 Tonelada/Ano, ocupando uma área plantada de 1.200 ha. A 

mandioca, matéria-prima para produção da farinha, gera um rendimento médio de 

10.000 Kg por hectare. O milho (em grão) atinge uma área plantada de 1.200 ha (figura 

32). 

 
Figura 32: Gráfico da Área Plantada por hectares. 

Fonte: IBGE, 2017.  

Elaboração: Suílian Sampaio  

 

 

Entretanto, devido às condições climáticas e a seca em 2012, que foi se 

intensificando na região Nordeste, as principais fontes de renda como a pecuária, 

agricultura de milho e feijão mostraram implicações na produção agropecuária afetando 

duramente o semiárido baiano, caracterizando esse período como o pior nas últimas 

décadas (MARENGO et al, 2016).   

Segundo Marengo et al (2016), diante de tal cenário, o Governo Federal 

declarou estado de emergência em 997 dos 1794 municípios da região devido à seca 

severa. A seca de 2012- 2015 foram devastadora para os setores agrícolas, pecuária, 

produtores industriais. E, de acordo com o Ministério da Integração, estimam-se perdas 

da ordem de seis bilhões de dólares devido aos impactos da seca no setor agrícola até 

2015. 
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Assim, apesar das dificuldades que a população dessas áreas enfrenta com a 

escassez hídrica, é preciso que existam medidas de preparação voltadas para atender as 

suas necessidades adaptando-a com a seca.  

Durante o trabalho de campo, uma das moradoras da localidade (dona Maria) da 

SC, relatou inúmeras dificuldades associados pela escassez da água, que diretamente 

impedia o cultivo na sua plantação. Ressaltando que, sua sobrevivência e da família, era 

possível somente através do pagamento da aposentadoria recebido mensalmente.  

Além do uso do solo na agropecuária, notou-se a prática da piscicultura nos 

setores da meia encosta e áreas de topo na SC, através da captação de água, por meio de 

pequenos barramentos (poços tubulares) que permite a execução dessa atividade 

econômica nesse espaço (figura 33). Caracterizando uma ocupação do espaço que 

estabelece subsídios para o homem tirar seu sustento da terra, mas que necessita de 

orientação técnica visando evitar causar problemas ambientais (a exemplos da área de 

nascente). Faz-se necessário dizer que esse barramento configura uma iniciativa 

individual presente no espaço da SC. 

 

 
Figura 33: Barramentos para criação de peixes na Serra da Caboronga, 2017. 
 (Lat.420797/Long.8659686/ Datum: WGS1984/Zona:24L /Alt.407m) 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017.  

Autora: Suílian Sampaio  
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5 GEOMORFOLOGIA E PROCESSOS MORFODINÂMICOS ATUAIS DA 

SERRA DA CABORONGA 

 

 Nessa parte da pesquisa serão descritos alguns processos morfodinâmicos da SC 

na atualidade, para poder tecer algumas reflexões, apoiando-se nas teorias e com o que 

foi percebido e avaliado em campo. E ao final relacioná-los com as atividades 

socioeconômicas, a fim de propor alternativas que contribuam positivamente com a 

gestão dos recursos naturais presentes na área. 

 

5.1 Paisagem atual e sua elaboração 

 

Infere-se com base nas características do modelado e os processos morfogenéticos 

atuantes na área de estudo, a consorciação de três teorias (Teoria Primarrumpf, Penk; 

Teoria de Etchplanação, Budell e a Teoria da Superfície de Aplanamento defendida por 

Millot), já mencionadas no capítulo do referencial teórico desse trabalho, com vistas sua 

aplicação de forma genérica, a fim de explicar a geomorfologia da SC, além do mais, 

estas pavimentam o melhor caminho para interpretá-la. 

As teorias aqui supracitadas defendem uma corrente que busca explicar de forma 

geral, o processo de aplainamento do relevo. O que as tornam distintas uma das outras 

são as especificidades para justificá-lo. Para Penck (1924) o relevo é formado pela 

contraposição das forças endógenas e exógenas; esse posicionamento quando aplicado 

na pesquisa é possível exemplificar os fatores endógenos pela quietude tectônica atual, 

salientando que já ocorreram processos tectônicos na área de estudo em tempos mais 

remotos (Fanerozoíco). As forças exógenas são atribuídas às interferências sócio 

produtivas tão presentes na SC. 

Para Budel, tem em comum também a quietude tectônica, nesse caso estamos 

relatando no momento atual, o que não omiti a sua atuação anteriormente. E ainda para 

esse autor ele responsabiliza a condição climática tropical úmida pela remodelagem do 

relevo.  

Além disso, a questão altimétrica é também um elemento definidor da dinâmica 

climática na SC, que a caracteriza como uma serra úmida. 
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No caso de Millot (1983), a ativa sucessão de climas é responsável pelo 

aplanamento de uma dada superfície, e ressalta que para isso necessita-se de um escala 

de tempo geológico, discordando do que era defendido na teoria de Etchplanação. O 

mesmo impôs que as superfícies de aplanamento têm sua gênese nas regiões áridas a 

semiáridas. Associando-as teorias, viu-se que cada uma delas complementa e respalda a 

explicação para modelado da SC.  

O clima exerce um papel significativo de dinamizar a modelagem do relevo 

terrestre, nesse caso particular, na maioria dos setores visitados nota-se uma gradual 

alteração dos aspectos litológicos e geomorfológicos. Salientando que no município as 

isoietas predominantes são de 600 mm a 800 mm (figura 34), onde as precipitações 

pluviométricas torrenciais afetam a intensidade dos processos erosivos, gerando 

ravinamento e voçorocamento, que foram identificados de forma dispersa em estágio 

avançado nos diversos compartimentos geomorfológicos da SC.
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Figura 34: Mapa de Isoietas do município de Ipirá, 2017. 
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Contudo, foi confirmado através do levantamento em campo que a morfodinâmica 

da Serra da Caboronga apresenta características físico-naturais típicas de ambientes com 

clima tropical. Mas, com expressiva influência do efeito orogênico. Assim eleva-se a 

importância de valorizar estas paisagens de exceção, do Nordeste Brasileiro, capaz de 

apresentar inúmeras particularidades naturais, que na sua maioria são desconhecidas 

pela sociedade em geral.  Os processos morfodinâmicos vistos nas vertentes estão 

sujeitos às modificações a partir da interferência dos agentes externos, assim o estado de 

vulnerabilidade ou deformação pode se estabelecer em estágios fraco ou intenso, a 

depender da condição da estabilidade tectônica, litologia e a presença da cobertura 

vegetal.  

As convexidades das vertentes estão articuladas com a cobertura vegetal, embora 

nos setores mais aplanados existam extensas áreas com solo exposto, onde as atividades 

agropastoris são historicamente executadas de forma intensa, assim confere-se que a 

participação socioeconômica também dinamiza o relevo. Ao mesmo tempo constatou-se 

por parte dos moradores locais a ideia da necessidade de conservação das áreas de 

nascentes e não supressão das matas em topos de morros e as ciliares.   

A geomorfologia local de maior parte do município de Ipirá é constituída de 

pedimentos funcionais e/ou retocada por drenagem incipiente. A SC é marcada por 

áreas com acentuada declividade em relação ao nível de base (295 m) onde foram 

conformados serras e maciços residuais em uma altitude em torno de 525 m. Quando 

associado aos efeitos climáticos passados e atuais, pode-se afirmar que uma parte do 

conjunto das paleoformas culmina o processo da morfogênese atual (figura 35).  

 
Figura 35: Visada para Sul da Paisagem atual da Serra da Caboronga, 2017. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017.  

Autora: Suílian Sampaio. 



 

74 
 

A influência climática sobre o relevo em um escala de milhões de anos sabe-se 

que é algo indiscutível sobre a conformação de suas feições, partindo dessa explicação 

torna-se necessária citar que o conhecimento sobre a tectônica local é outro importante 

fator para justificar sua condição estrutural. 

Com base nos estudos de Assumpção, 1992; Takeya et al., 1989 e Ferreira et al., 

1998, a região Nordeste é uma das regiões que apresenta maior atividade sísmica do 

país. Os estudos sismológicos e neotectônicos mais recentes concentraram-se na porção 

setentrional do Nordeste. A sismicidade foi caracterizada por investigações que 

envolveram redes de estações sismográficas móveis e identificaram diversas falhas pela 

relação entre distribuição de epicentros e tensões tectônicas. 

Visto isso a neotectônica da região Nordeste, propiciou e ainda poderá favorecer 

futuras formações orográficas. Ampliando ainda mais a explanação desse assunto Saadi 

et al (2005) discorre que as áreas de ocorrência das faixas de dobramentos Proterozoícas 

formadas e/ou remobilizadas com intensidades variáveis durante o ciclo Brasiliano 

(faixas Tocantins, Borborema e Mantiqueira) concentram as saliências orográficas 

essenciais do País. 

Assim, a influência tectônica é singular para explicar o desenvolvimento das 

formações orogenéticas. Quando correlacionando aos seus movimentos as formações 

são distintas, como p.ex: os movimentos convergentes favorecem um choque entre as 

placas, e por consequência, origina-se um relevo movimentado e formas mais salientes. 

Esse tipo de relevo é justificado também pela atuação do atual clima semiárido, que 

favorece o intemperismo físico e inicia o processo de desagregação do material rochoso.  

Saadi et al (2005), reforça que o reaproveitamento das estruturas brasilianas 

durante o Fanerozoíco explica a distribuição das principais serras e escarpas (serras da 

Mantiqueira, do Mar e do Espinhaço, serras do Nordeste5, escarpas marginais das 

grandes bacias intracratônicas fanerozoíca entre outras), bem como suas orientações 

paralelas àquelas herdadas da Orogênese Brasiliana. 

 Assim a Serra da Caboronga (figura 36) é resultado dos processos ocorridos 

durante o período do Fanerozoíco, como também nos efeitos das variações climáticas 

quaternárias. Isso se aplica particularmente no Brasil, onde devido a sua posição 

                                                             
5 O negrito é nosso. 
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geográfica, houve influência dos ciclos de glaciação/deglaciação, principalmente 

indireta, incluindo as oscilações eustáticas e as respectivas consequências sobre 

migração dos níveis de base (SAADI et al, 2005). 

 

 
Figura 36: Visada para Leste da Paisagem atual da Serra da Caboronga exibindo um relevo bastante 

dissecado e o conjunto de morros arredondados, vales amplos, 2017. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017. 

Autora: Suílian Sampaio 
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5.2 As feições geomórficas associadas com as intervenções socioeconômicas. 

 

Com base na imagem de satélite do ALOS PALSAR foi possível identificar e 

delimitar diferentes padrões de relevo, com base na textura (rugosidade) do modelado. 

As unidades foram delimitadas com auxílio das imagens de satélite do Google Earth-

Pro, o MDT e o mapa Geomorfológico do Estado da Bahia, assim foi possível 

discriminar e cartografar as unidades, onde foram atribuídas as seguintes tipologias: 

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) e os Relevos residuais (Rr) (figura 37). 

Primeiramente, procurou-se classificar o relevo com base nas formas 

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

destaca-se pela forma objetiva e simples de identificar e representar as unidades 

geomorfológicas. O ponto de partida para o mapeamento foi um esboço da Folha 

geomorfológica do Estado da Bahia, é sabido que as generalizações existentes não 

comprometeram para caracterizar as feições geomorfológicas, no qual existe uma 

significativa presença de relevos residuais não apenas na Serra da Caboronga como em 

seu entorno. 
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Figura 37: Esboço dos tipos de relevos sobreposto ao MDT, em tons de cinza, 2017. Fonte: ALOS PALSAR, 2017. Elaboração: Suílian Sampaio



 

78 
 

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

sendo mais expressivas a partir da parte central para Oeste, onde se encontra em contato 

com a unidade de relevo Colinas. O relevo de Colinas está frequentemente associado às 

coberturas detríticas, coluviões e constituem formas de relevo mais suaves que 

favoreceram o processo de urbanização em alguns povoados municipais de Ipirá, como 

Caíçara, Nova Brasília e o Mandato.  

Nota-se a predominância do relevo de Colinas e Morros na parte Noroeste da 

área, que é caracterizado por topos que variam entre 600-720 metros de altitude. 

Os Morros Tabulares estão localizados na porção Sul da Serra da Caboronga, 

tendo em seu entorno os relevos residuais. Na parte central concentra-se o relevo de 

Morros de Topos Agudos (topos que podem superar os 700 m de altitude) está zona é a 

mais acidentada da parte central da área, uma típica área serrana. 

 Sua transição, ao Norte, com a unidade de relevo Morros-Morrotes, Morros de 

Topos Aguçados e Vales Profundos, sendo drenado pelo Riacho do Cipó e o Rio 

Paratiji, entretanto estes possuem regime intermitente. 

 Já na porção Leste, tem-se uma extensa área dominada pelo relevo de Colinas e 

Morros, onde os processos de ravinamento são incomuns, salientando que possam ser 

intensificados em algumas áreas de ocupação desordenada. 

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 inicio 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.    

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.  

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. O Perfil Topográfico traçado 
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mostra claramente um modelado típico de áreas serranas, conformado por um relevo 

bastante movimentado, formas aguçadas e declivosas (figura 38). 

 
Figura 38: Perfil Topográfico representativo do setor serrano, Norte-Sul da Caboronga – 2017. 

 (Lat. -12.122570°/Long.-39.700168°/ Datum: WGS1984/Zona:24L) 

Fonte: Google Earth Pro.   

Elaboração: Suílian Sampaio 

 

A porção Norte da Serra da Caboronga é caracterizada por vales mais amplos, 

formas mais suaves e rampas longas, morrosas, tabulares e a presença de patamares 

(figura 39). 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.  

Do ponto de vista morfodinâmico percebe-se o processo de erosão remontante 

que vai conformando maiores amplitudes aos vales (medido um valor de 702 m de 

comprimento entre uma vertente e outra nesse setor). Além disso, constata-se que a 

orientação da maioria dos vales principais é N-S (em conformidade com a direção do 

Trend Regional do Nordeste) aspecto que também indica o forte controle estrutural.  
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Figura 39: 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 

 

A porção central possui um grau de dissecação expressivo, com vales que 

variam de largos a estreitos, entalhados por drenagens intermitentes e perenes (p.ex: 

uma importante área de nascentes, onde está situada parte da reserva ecológica da 

Caboronga). Essa morfologia serrana com formas aguçadas e vertentes íngremes 

exibem diferenças em seu conjunto maior devido à litologia, a exemplo da presença de 

rochas metassedimentares como a Biotita-gnaisse, os quartzitos, geralmente associados 

com as rochas calcossilicática e rochas metamórficas muito intemperizadas (com 

aspecto de um granito e ainda sobre combinação entre a orientação das vertentes e a 

declividade (figura 40)).  

As elevações topográficas encontradas para esse setor são: máxima 688 m, 

média 509 m e mínima 295 m. As vertentes são assimétricas, distintas com vários 

desníveis altimétricos (p.ex: na direção W encontra-se um desnível 100 m). Uma 

variação expressiva na amplitude altimétrica no conjunto serrano. O ponto mais elevado 

está a 698 m, e a elevação média de 548 m, o que resulta numa variação altimétrica 

importante, em torno de 128 m. 
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Figura 40: Perfil Topográfico representativo do setor serrano no Centro da Caboronga, 2017. (Lat.-

12.131378°/Long.-39.702222°/ Datum:WGS1984/Zona:24L) 

Fonte: Google Earth Pro  

Elaboração: Suílian Sampaio 

 

 

O setor Sul da serra segue o padrão de formas de relevo pontiagudo com 

vertentes assimétricas e vales profundos (talvegue a 350 m), bem como a ocorrência de 

algumas áreas mais rebaixadas, de acumulação. As elevações topográficas encontradas 

para esse setor são: máxima 613 m, média 466 m e mínima 350 m, no entanto, apresenta 

uma morfodinâmica intensa, marcada por processos de erosão acelerada dos solos nos 

setores mais rebaixados, amplitude altimétrica expressiva e recuos laterais expressivos 

das vertentes e aprofundamento significativo dos vales (figura 41). 

Como exemplo destaca-se no setor L (Leste) vertentes íngremes e com rampas 

curtas, a presença de vales de falha profundos e muito profundos, e outro vale contíguo 

assimétrico com vertentes estruturadas em degraus (típicos vales de falha). 
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Figura 41: Perfil Topográfico representativo de um setor serrano ao Sul da Caboronga, 2017. (Lat. -

12.164197°/Long.-39.688426°/Datum:WGS1984/Zona:24L) 

Fonte: Google Earth Pro  

Elaboração: Suílian Sampaio 

 

A análise dos perfis topográficos contribui com o entendimento do modelado da 

serra em foco, principalmente dos aspectos ligados á topografia, as feições encontradas 

do relevo, planáltico e serrano.  

Logo, a dinâmica geomorfológica representa uma serra bastante dissecada, 

intensamente fraturada (p.ex: ver material fraturado na figura 05- Afloramento de Rocha 

metamórfica). Evidenciou-se também o paralelismo dos vales principais em relação do 

conjunto serrano, tanto ao W (Oeste) quanto ao L (Leste) e vales amplos, de grande 

extensão. Em um dos vales principais foi medido um comprimento N-S de cerca de 5 

km.  

No setor L (Leste) predomina um modelado que varia de ondulado para forte 

ondulado, e o setor W (Oeste) nas suas bordas exibe um domínio colinoso (suave 

ondulado a ondulado). 

Logo, visando contribuir com a gestão sustentável municipal por meio do uso e 

ocupação das terras na serra da Caboronga, elaborou-se o quadro com os aspectos 

socioprodutivos e alternativas para planejamento (figura 42), com o propósito de 

relacionar os aspectos socioprodutivas atuais (alguns deles representados na figura. 43 e 

44), visando melhorar a qualidade ambiental, de vida e o desenvolvimento econômico 

da área.  
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A finalidade desse quadro é apontar caminhos para proporcionar alcançar 

efetivamente a sustentabilidade do ambiente de Ipirá, bem como gerar aportes para à 

implantação da atividade turística no município, em prol de valorização das paisagens 

do Nordeste baiano.   
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Figura 42: Quadro com os Aspectos socioprodutivos e alternativas para planejamento municipal de Ipirá-BA por meio de práticas sustentáveis, 2018. 

Elaboração: Suílian Sampaio.
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Figura 43: Atividades socioeconômicas e processos erosivos na Serra da Caboronga, 2017. 
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Figura 44: Os tipos de solos e a morfodinâmica da Serra da Caboronga, 2017. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente, confirma-se que a classificação do relevo associado às 

geotecnologias com base nas formas dominantes, partindo da proposta de Sistemas de 

Relevo (Ponçano et al., 1979), destaca-se pela forma objetiva, simples de identificação e 

representação das unidades geomorfológicas. 

As 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 como em seu entorno. 

Verificou-se também que os fatores relacionados ao uso e ocupação das terras 

sem planejamento servem de gatilho para estourar os processos de erosão em diversos 

compartimentos geomorfológicos (ravinamento e voçorocamento), ou seja, as atividades 

agropastoris e a urbanização mal orientada sob influência climática (p.ex: chuvas 

torrenciais), sem considerar a geomorfologia local (formas do terreno e sua dinâmica) 

constituem os elementos principais que alteram a morfodinâmica atual da Serra da 

Caboronga. 

O escopo geral do estudo em questão, responde plenamente aos objetivos 

propostos, bem como se confirma que a metodologia delineada permitiu produzir 

explicações coerentes, resultados consistentes e até novas reflexões sobre a questão 

central em foco.  

Além disso, o referencial teórico-conceitual empregado é satisfatório, e deu mais 

substância às discussões apresentadas em cada capítulo. Alguns produtos gerados 

merecem desta na pesquisa a exemplo do: Esboço dos tipos de relevos da Serra da 

Caboronga; quadro referente aos aspectos socioprodutivos e as alternativas para 

planejamento municipal de Ipirá-BA, por meio de práticas sustentáveis e o conjunto de 

mapas temáticos que permite ampliar o entendimento, bem como uma melhor 

compreensão do espaço geográfico, da paisagem da área em questão, por parte da 

sociedade em geral. 

Uma das limitações evidenciadas refere-se à inexistência de um laboratório 

dotado de infraestrutura adequada e equipamentos modernos para apoiar as pesquisas do 
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bacharelado em geografia, espaço esse que deve possibilitar a realização de análises 

laboratoriais, físicas e químicas, etc., que são imprescindíveis para os estudos físico-

naturais e ambientais. Estudos estes que constituem uma parte estruturante dos estudos 

geográficos e propiciam gerar um conjunto de informações importantes para a 

sociedade de modo geral, que seguramente podem auxiliar positivamente no processo 

de tomada de decisão por parte dos diversos gestores públicos e privados, representados 

pelos diversos segmentos que constituem o poder municipal, estadual e até nacional.  

Essa condição precária dado à inexistência do supracitado laboratório tem 

causado dificuldades para o desenvolvimento de trabalhos mais aplicados na geração de 

dados brutos afetando negativamente os discentes, pesquisadores e produzido restrições 

do ponto de vista do aprofundamento do conhecimento científico, além do 

aprimoramento dos bacharelandos do ponto de vista prático-laboratorial. 

Por tudo isso, destaca-se a necessidade de apoio logístico e financeiro por parte 

da UEFS e das diversas instituições de fomento às investigações científicas com uso de 

instrumentos de precisão modernos e técnicas mais sofisticadas, visando contribuir cada 

vez mais com o desenvolvimento da ciência baiana, nordestina, brasileira. 

Essa pesquisa gera uma maior compreensão da dinâmica geomorfológica e 

ambiental, principalmente, sobre aspectos relacionados à fragilidade do relevo de Ipirá. 

E ainda possibilitou desenvolver e agregar mais conhecimentos técnicos e científicos, 

sobre a área de estudo, abordando suas singularidades, no contexto de uma região 

semiárida, enfatizando as principais características geoambientais. 

Constataram-se condições pluviométricas capazes de influenciar os processos 

fluviais e a dinâmica do modelado, a biogeografia, contrastando com características 

peculiares de ambiente semiárido (solos secos, rasos e vegetação xerófila), evidenciou-

se um aporte maior no volume de água nos cursos fluviais de primeira e segunda ordem, 

em setores mais elevados da Serra Caboronga, que carecem de maior proteção, 

fiscalização e conservação por parte do poder público municipal e estadual.   

Notou-se que o potencial hidrogeológico de Ipirá se caracteriza como baixo com 

tendência para médio, pois alguns fatores limitantes desta unidade (aquífero-fenda ou 

aquífero fissural) são alterações negativas na pedogênese, principalmente, dada a 

supressão insidiosa da cobertura vegetal na SC, tendo por consequência uma influência 
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na elevação das taxas de evaporação e na intensificação do processo de erosão acelerada 

dos solos.  

A repartição espacial da vegetação é reflexo das características climáticas, 

pluviométricas em relação ao conjunto das vertentes. Sobre a morfodinâmica atual, foi 

identificado que nos diversos setores da SC formados por vales amplos, encontram-se 

morros arredondados e trechos declivosos decaindo em rampas suaves, onde se verifica 

a presença de vegetação recobrindo as encostas, aspectos ambientais que contribuem 

com a redução do efeito erosivo e contribui com a infiltração da água, ou seja, a 

cobertura vegetal serve de anteparo ao fluxo das águas meteóricas e diminui a 

intensidade da erosão, que estão sujeitas às vertentes, freando o processo de erosão 

hídrica e contribuindo com a pedogênese e evolução do modelado.  

Definiu-se uma sequência para os três tipos de solos mais comuns encontrados 

na Serra da Caboronga, onde sua disposição espacial foi associada aos níveis 

topográficos. As áreas de topos são constituídas pelos Latossolos Vermelho Amarelo 

acima da cota de 500m, em torno de 300-500m de altitude encontram-se os Argissolos 

Vermelho-Amarelo e na base, ou seja, abaixo da cota de 300m da serra têm-se os 

Planossolos.  

Foi possível identificar um conjunto pedológico ocupado por alguns tipos 

vegetacionais característicos do Bioma Caatinga, em áreas de topos de morros, também 

por conta de sua rica biodiversidade, onde existe uma vegetação pressionada por 

diversas atividades socioeconômicas voltadas para fins agrosilvopastoris. 

Observou-se a retração sequenciada da cobertura vegetal (conversão em áreas de 

pastagem) e a detonação de processos de erosão disperso em diversos setores da SC. 

 Nos setores mais aplanados existem extensas áreas com o solo exposto, onde a 

atividade agropastoril vem sendo historicamente realizadas sem manejo adequado. O 

conjunto destas atividades socioeconômicas geram alterações negativas na dinâmica 

natural da serra causando deterioração do ambiente. 

Os processos morfodinâmicos discutidos o longo do texto estão sujeitos às 

modificações geradas pela interferência dos agentes externos, aumentando a 

vulnerabilidade ambiental da SC. Salientando que o setor oeste da SC é o mais alterado 

ambientalmente por conta do processo de ocupação e adensamento populacional. Ao 
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mesmo tempo, deve-se considerar a condição exercida pela estabilidade tectônica, pelo 

clima, litologia, geomorfologia, cobertura vegetal etc.  

A morfodinâmica da Serra da Caboronga apresenta características físico-naturais 

que a define como uma Serra úmida, ou seja, constata-se um clima condicionado pelo 

relevo local, exposição (N, S, L ,W), configuração (formas dos vales, espigões, serras), 

inclinação, etc., seguramente dada à influência dos aspectos climatológicos (mesoclima 

ou topoclima), pedológicos, geomorfológicos, a exemplo do efeito topográfico-

orogênico. Logo, é importante realizar estudos mais detalhados sobre as condições 

climáticas, pedológicas e geomorfológicas, com intuito de compreender essa totalidade, 

visando valorizar e conservar esses espaços naturais que são estratégicos para o 

desenvolvimento da sociedade local e para o Estado da Bahia, dada a necessidade de 

melhoria da qualidade ambiental.   

Espera-se também, que este estudo contribua positivamente com o planejamento 

ambiental municipal, bem como desperte a consciência da população sobre a 

necessidade da gestão para conservação ambiental, de valorização das paisagens 

serranas semiáridas, podendo ocorrer, por exemplo, por meio da implantação: da prática 

do turismo científico e rural sustentável, da criação de áreas de reserva legal, das 

atividades desportivas em espaços naturais (trilhas, passeios ecológicos, passeio de 

bikes), da criação e ampliação de áreas verdes intraurbanas, dentre outras ações 

sustentáveis. 
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GLOSSÁRIO 
 

ANFIBOLITO- Rocha metamórfica na qual domina o anfibólio (hornblenda) associado 

a um feldspato básico e a micas, podendo ainda possuir quartzo. É uma rocha pesada e 

de coloração muito escura. 

CHARNOCKITO- Rocha composta principalmente de quartzo, feldspato potássico, 

plagioclásio sódico, hiperstênio e granada, oscilando em composição do granito ao 

tonalito. É em geral, proveniente do metamorfismo profundo de rochas quartzo-

feldspáticas, das quais muitas foram inicialmente ígneas. Alguns petrólogos classificam-

na como rocha ígnea plutônica ácida. 

CHARNO-ENDERBITO- Rocha do grupo dos charnockitos, apresentando 

composição de hiperstênio granodiorito. Rocha granular, cinza clara, apresentando 

cristais tabulares de plagioclásio, piroxênio (hiperstênio e diopsídio) e biotita.  

DIORITO- Rocha plutônica composta dominantemente por plagioclásio sódico, em 

proporção superior a 2/3 do total de feldspatos, contendo hornblenda e biotita como 

principais minerais máficos.  

ENDERBITO- Rocha do grupo dos charnockitos, rica em plagioclásio, apresentando 

composição de hiperstênio tonalito. 

FORMAÇÃO FERRÍFERA BANDADA- Rocha laminada, constituída de leitos 

alternados de sílica e hematita-magnetita, além de carbonatos e silicatos de ferro. 

LATERITO- Rocha formada ou em fase de formação por meio de intenso 

intemperismo químico de rochas preexistentes, inclusive lateritos antigos, sob condições 

tropicais ou equivalentes. È caracteristicamente rico em Fe e Al e pobre em Si, K e Mg 

se comparado à composição da rocha-mãe. Pode ser compacto, maciço, coeso e incoeso, 

terroso ou argiloso, com coloração variando de vermelho, violeta, amarelo, marrom até 

o branco. Sua composição mineralogica envolve geralmente oxi-hidróxidos de ferro, de 

alumínio, titânio e de manganês, além de argilominerais, fosfatos e resistratos. 
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METACHERT- se refere a rocha de coloração branca a cinza-clara, composta 

essencialmente por grão de sílica, onfe os cristais de quartzo apresentam tamanho 

submicroscópico. 

METACALCÁRIO- são rochas sedimentares que passaram por um processo de 

metamorfismo de baixo grau.6 

QUARTZITO- Rocha metamórfica constituída, essencialmente, por grãos de quartzo, 

alinhados em camadas. Os quartzitos, geralmente, resultam do metamorfismo sofrido 

por certos arenitos, sendo mesmo definidos, por alguns, como um arenito 

metamorfizado, no qual o cimento que ligava os grãos de areia se cristalizou. Do ponto 

de vista geomorfológico, estas rochas dão aspectos ruinformes, semelhantes aos dos 

arenitos. Quando atacados pela desagregação mecânica, os quartzos se transformam 

novamente em grãos de areia. Geram solos muito arenosos e pobres a agricultura. 

TALCOXISTO- Rocha cinzento-esverdeada, mole e que parte facilmente. Origina-se 

de ação metamórfica de grau baixo sobre peridotito ou marga dolomítica. Os minerais 

componentes são: talco, clorita, moscovita, e quartzo. Quando isento de minerais 

carbonatados são utilizados na composição de materiais refratários ao fogo. 

TONALITO- Rocha plutônica composta essencialmente por quartzo e plagioclásio 

sódico, geralmente com biotita e anfibólio. Considerada como de composição química 

ácida.  

XISTO- Rocha metamórfica de granulação média a grosseira, cujos minerais podem ser 

reconhecidos macroscopicamente (ao contrário do filito) e cuja petrotrama é 

caracterizada por um excelente paralelismo dos minerais. Quando os filossolicatos 

constituem mais de 50% a rocha recebe a denominação mica-xisto, clorita xisto etc. 

Quando o quartzo está presente em quantidade que suplanta a soma dos filossilicatos, a 

designação é então mica-quartzo xisto, etc. 

 

 

 

                                                             
6Disponível em:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv88004.pdf.Acessoem Novembro de 2017. 
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APÊNDICE 

 

CONTRIBUIÇÃO GEOMORFOLÓGICA PARA O PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL NO SEMIARIDO: SERRA DA CABORONGA - IPIRÁ-BA. 

Suílian Sampaio de Jesus7 

Jémison Mattos dos Santos8 

Resumo 

O estudo é parte dos resultados do trabalho de conclusão de curso (TCC), onde 

serão enfatizados aspectos da geomorfologia em ambiente semiárido, na Serra da 

Caboronga em Ipirá-BA. Busca-se mapear e caracterizar as feições geomorfológicas da 

área de estudo, identificar os principais processos erosivos e impactos que afetam 

negativamente o sistema geoambiental, e também analisar as ações socioeconômicas 

que intervêm sobre o modelado.  

 

 Palavras-chave:  

Geomorfologia, Relevo Serrano, Semiárido. 

 

Abstract  

 

The study is part of the results of the course completion work (TCC), where aspects of 

geomorphology in a semi-arid environment will be emphasized, in the Caboronga 

Mountain range in Ipirá-BA. The aim is to map and characterize the geomorphological 

features of the study area, identify the main erosive processes and impacts that 

negatively affect the geoenvironmental system, and analyze the socioeconomic actions 

that intervene on modeling. 

 

Keywords  

 

Geomorphology, Moutain range, Semiarid. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A concepção deste trabalho surge dentro um 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 (UEFS), equipe do GEOTRÓPICOS-UEFS e demais parceiros de outras 

instituições de ensino superior dentro e fora do Brasil.  

                                                             
7Bacharel em Geografia-UEFS e Bolsista do Laboratório de Estudos da Dinâmica e Gestão do Ambiente 

Tropical (GEOTRÓPICOS-UEFS). Email:  ssj.uefs@gmail.com 
8 Professor do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia-UEFS. Coordenador do Lab. de Estudos 

da Dinâmica e Gestão do Ambiente Tropical. Email: jemisons@uefs.br 
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A morfodinâmica, está associada ao rol de processos atuantes da morfogênese, 

ativos em uma dada área; sendo caracterizada pelos processos erosivos. E já o processo 

morfodinâmico compreende aquele ligado ao intemperismo, estando relacionado à 

escala de tempo histórico, intercruzada com as intervenções socioeconômicas, ou seja, 

consideram-se às transformações dinamizadas pelo conjunto da sociedade no decurso de 

apropriação do relevo. 

E (...) no contexto atual as pesquisas geomorfológicas revelam maior atenção 

frente às demandas ambientais do nosso tempo, em escala local, estes são aspectos 

fundamentais que definem a morfodinâmica (SUERTEGARAY, 2001). 

 

Essa pesquisa está alinhada com um dos objetivos do supracitado projeto que 

visa promover a popularização/valorização da geomorfologia e das paisagens 

semiáridas (no contexto local e regional), bem como contribuir com o planejamento 

ambiental municipal, dado a constatação da carência de estudos com enfoque 

geomorfológico e ambiental.  

De pronto ressalta-se o potencial natural da serra da Caboronga (SC) 

evidenciado na pesquisa a partir de suas características físico-naturais (p.ex: clima 

ameno, expressivo potencial hídrico, solos que favorecem as atividades agrícolas, 

beleza cênica, etc.) Por tudo isso esse Território de Identidade Bacia do Jacuípe, pode 

constituir-se em mais um espaço estratégico para a conservação ambiental no Estado da 

Bahia. 

Partindo da compreensão de que os sistemas físicos e humanos vão se 

transformado paulatinamente e (re) estruturando o modelado, em especial, a Serra da 

Caboronga. Assume-se a perspectiva de produzir explicações científicas para os 

principais fatores e processos geomorfológicos ocorrentes no contexto atual 

(espacializando-os), sem perder de vista à dimensão temporal mais duradoura.  

O objetivo principal da pesquisa é analisar, caracterizar as feições 

geomorfológicas e os processos atuais que dinamizam o modelado, identificar os 

principais processos erosivos e impactos associados ao uso e ocupação das terras e, 

também, abordar sobre as principais ações socioeconômicas que intervêm 

negativamente sobre o modelado da SC.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do trabalho fez-se um levantamento bibliográfico, a fim 

de selecionar os materiais mais satisfatórios, para construção de uma base teórico-

conceitual sólida, referenciadas pelas obras clássicas a exemplo de Penteado (1978), 

Ponçano et all (1979), Casseti (1991), Guerra (1991), Christofoletti (1999) e autores 

contemporâneos Nery (2005),Florenzano (2008), Santos (2008), Cavalcanti & Iracema 

et all (2009), Santos (2013) e outras produções acadêmicas, tais como: artigos em 

periódicos especializados e documentos disponíveis na internet ou em site institucionais 

a exemplo da: UEFS, UFPE, UFES e USP, visando fundamentar o estudo e responder 

aos objetivos propostos para a pesquisa. 

Fez-se também o levantamento dos dados cartográficos como, por exemplo, 

àqueles disponibilizados nos sites do BRASIL (2017), SIG-BAHIA (2010), USGS 

(2017), dentre outros. Os principais dados levantados no IBGE foram: produção 

pecuária, área plantada e o crescimento populacional. Os mesmos serviram de apoio 

para a discussão na análise das formas de uso e ocupação das terras na área de estudo. 

Por meio da utilização da base digital SIG-BAHIA (2010), obteve-se os dados 

em formato digital (shapefiles) referentes ao limite municipal, rede de drenagem, 

rodovias, etc, onde foi possível a elaboração dos mapas temáticos (p.ex: mapa de 

localização, drenagem, geomorfológico, dentre outros) compondo várias escalas, a 

exemplo de 1:100.000, que permitiu estabelecer interpretações, analogias e análises 

sobre a geomorfologia e os processos ocorrentes na SC. 

Foram utilizadas da USGS (2017), imagens de satélites (p.ex: Japonês-ALOS 

PALSAR), por meio destas foi possível obter imagens diurnas e noturnas sem a 

interferência de nebulosidade, ressaltando que a sua resolução espacial é de 12,5 metros. 

Sendo adquiridas no dia 07 de maio de 2017 (download gratuito, no site 

(https://vertex.daac.asf.alaska.edu/). Foi empregado também o Modelo Digital de 

Terreno (MDT), gerado a partir de dados do satélite mencionado, para isso foi utilizado 

o software Arcgis 10.1. 

A classificação do relevo foi feita com base nas formas dominantes, partindo da 

proposta de Sistemas de Relevo de Ponçano et al (1979), apoiado no MDT por meio da 

análise da textura (rugosidade), em tons de cinza, foram reconhecidas as feições do 

relevo e delimitados os contatos entre estas, levando-se em conta também os canais de 
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drenagem. A delimitação destas feições (diferentes padrões de relevo) foi aferida por 

meio das imagens do Google Earth Pro, do mapa topográfico e o mapa Geomorfológico 

do Estado da Bahia. 

No primeiro momento foi realizado o trabalho de campo entre 29 e 30 de abril, 

2017, para efetuar os primeiros levantamentos técnicos (geologia, geomorfologia, solos, 

etc) na área de estudo. Mas, previamente foi definido um percurso em gabinete, por 

meio da demarcação de alguns pontos de observação usando a imagem do Google Earth 

Pro.  

O segundo momento se caracterizou pela observação, descrição e interpretação 

dos fatos e fenômenos que permitiu compreender, explicar a paisagem investigada tais 

como: os principais processos erosivos, os materiais rochosos constituintes, os tipos de 

encostas e as características do perfil de intemperismo. 

Além disso, utilizou-se alguns equipamentos de precisão, o termo anemômetro 

digital incoterm, (modelo TAN 100), para averiguar a velocidade do vento, a 

temperatura, bem como a bússola de Bruton para registar as atitudes das camadas, o 

clinômetro digital para medir a declividade das vertentes. Além do registro fotográfico 

georreferenciado (GPS MAP 76 – CSx, Garmin) que contribuiu para ilustrar e explicar 

os aspectos físico- naturais e sociais observados in loco, tais como os processos de 

erosão acelerada (voçorocamento e ravinamento), uso e ocupação do solo para 

agricultura, pecuária, apicultura, piscicultura e um conjunto de alterações ambientais 

negativas (entulhamento dos canais fluviais e subtração da vegetação em áreas de 

nascentes, topos de morro e encostas (APP), etc). 

Por fim, efetuou-se à análise do conjunto maior de dados e informações que 

possibilitou tecer algumas considerações fundamentais sobre a geomorfologia e o 

ambiente da Serra. Nesta etapa frisa-se a importância de qualificar e quantificar os 

dados e informações produzidas no decorrer da pesquisa.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A fim de associar os conhecimentos adquiridos em gabinete à aplicabilidade do 

trabalho em campo, definiu-se escala local, representada pela SC, que está localizada no 

município de Ipirá-BA (Fig. 01), condicionada pelo “domínio morfoclimático das 
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caatingas” Ab’Saber (1969), entre as coordenadas geográficas em UTM: 4208175; 

4280919 S (latitudes) e 8647847; 86508788 W (longitudes).  

 

 
Figura 01- Mapa de Localização da Serra da Caboronga, 2017.  

 

Do ponto de vista climático o Nordeste Brasileiro apresenta acentuada 

variabilidade interanual, particularmente à precipitação, com alguns anos secos e outros 

extremamente chuvosos. Essa região é também uma das principais regiões da América 

do Sul onde os sinais da variabilidade intrassazonal são mais evidentes (CAVALCANTI 

& IRACEMA et all, 2009). 

O município de Ipirá apresenta uma temperatura média anual de 24,2°C, com 

período chuvoso de novembro a março, pluviosidade média anual igual a 739,7 mm. Na 

faixa subúmida à seca, a pluviometria atinge 900 mm (BAHIA, 2012). Pode-se 

relacionar que as irregularidades das chuvas em Ipirá estão diretamente associadas com 

sua posição geográfica, no qual os sistemas de pressão na região atuantes interagindo 

com natureza de sua superfície, diversifica o conjunto pedológico, geomorfológico e 

biogeográfico (expresso pelas “caatingas”).  
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Verificou-se que em inúmeros setores os solos encontravam-se encharcados, 

manto de intemperismo profundo e as encostas exibindo vegetação de médio e grande 

porte, contrastando com as características peculiares de um ambiente semiárido (solos 

secos e rasos, vegetação xerófila de pequeno porte). 

A priori, os rios dessa área são intermitentes (Fig. 02), no entanto, dada às 

características supracitadas evidenciou-se uma contribuição maior no volume de água 

em alguns cursos fluviais de primeira e segunda ordem, destacadamente nos setores 

mais elevados da Serra Caboronga (516 m de altitude). Foram feitas algumas medições 

no mês de abril (mais úmido), de temperatura (24,5°), velocidade do vento (máxima 

de3.6 m/s em momentos de rajadas, e mínima de 1,7m/s), teores de umidade relativa do 

ar, às 08:00 horas da manhã (maior que 70%) em vales amplos e vegetados. Os dados 

sinalizam condições muito particulares da Serra diante do contexto semiárido em que 

está inserida.  

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

 

Nestes setores mais elevados da serra (N-NE) onde se tem a evidencia clara do 

expressivo volume de água, representados por áreas de topo convexo-côncavos com 

trechos aplainados, associados às cabeceiras de drenagem em hollow9, conformaram-se 

                                                             
9 Segundo Florenzano (2008). Constitui-se em áreas de convergência de fluxo de água(hollows). 
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áreas de nascentes que estão sendo desmatadas e represadas, para serem utilizadas como 

recurso para o desenvolvimento das atividades agropecuárias e piscicultura.  

Neste contexto geomorfológico observou-se um corte no terreno, que vai desde 

o trecho médio da vertente (estrada vicinal) até atingir uma cabeceira de drenagem, 

modificando sua morfologia original e provocando alterações drásticas no sistema 

geomorfológico, na paisagem. Logo se reflete sobre a necessidade premente efetuar o 

planejamento ambiental das áreas rurais de Ipirá. 

Para Franco (2001), no contexto atual, o planejamento ambiental assume o papel 

estratégico de garantir a preservação e conservação dos recursos naturais e, 

consequentemente, garantir a sobrevivência da civilização. Assim a sociedade fica mais 

propensa a não enfrentar problemas ambientais futuros, onde por consequência estão as 

implicações na qualidade de vida.  

Em outra área ainda nos compartimentos mais elevados da serra (N-NE) nota-se 

há presença de extensos setores de rocha intemperizada (espesso manto de 

intemperismo) e solos profundos (Latossolos e Argissolos) denotando uma 

morfodinâmica pretérita sobre influência de climas quentes e úmidos. No entanto, estes 

setores vêm sofrendo uma significativa pressão ambiental por conta do manejo 

inadequado das terras (desmatamento, queimadas, desmonte das encostas sem controle 

técnico, etc), aspectos que favorecem a atuação dos processos erosivos (Fig.03).  

 

 
Figura 03:Afloramento rochoso exibindo certo grau de intemperismo em setor elevado na Serra da 

Caboronga, 2017. (Lat.419655/Long.8664002/Datum:WGS1984/Zona:24L/ Alt.405 m) 

Fonte: Santos, Jémison M. 
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Do ponto de vista geológico-geomorfológico na área de estudo destaca-se um 

conjunto de afloramentos, que compreende uma faixa de 17,5 km de largura, 

estreitando-se em direção ao Norte, onde se afunila, até alcançar cerca de 5 km. 

Observa-se a formação de cristas, que configuram setores dobrados, expondo quartzitos, 

que estão geralmente associados com rochas calcossilicáticas, de coloração clara a 

creme (BRASIL, 1983). 

A região está constituída por pedimentos funcionais e retocada por drenagem 

incipiente em maior predominância no município; a Oeste estão os pediplanos 

sertanejos e nas porções centrais destacam-se as serras e maciços residuais.  

O conjunto pedológico definido pelos Latossolos, Planossolos, Neossolos 

Litólicos e Argissolos encontra-se ocupado por alguns tipos vegetacionais 

característicos do Bioma Caatinga: “Caatinga Arbórea Densa, com palmeiras e Floresta 

Estacional Decidual” (SEI, 2012). Ressalta-se que é importante incentivar a 

proteção/conservação desse bioma, principalmente em áreas de encostas e topos de 

morros (protegidas por lei), também por conta de sua rica biodiversidade. Por sua vez 

verificou- se o intenso processo de supressão das áreas de caatinga e extensas áreas 

destinadas à pastagem para a criação bovina e caprina.  

O modelado atual da Serra da Caboronga resulta de relações processuais ao 

longo do tempo geológico, levando também em consideração a atuação dos fatores 

exógenos (clima) e endógenos (tectonismo, etc), a litologia, topografia. Destaca-se que 

a morfodinâmica atual é expressa pela expressiva dissecação do relevo da serra, pela 

morfologia dos vales (largos e profundos) e dos morros arredondados e trechos 

declivosos que se convertem em rampas suaves e alongadas. Estas 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 das 

chuvas diminui a intensidade da erosão normal, freando o processo de erosão laminar e 

contribuindo 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 
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Morros de Topos Agudos (MrrTag), Áreas de Morros e Morrotes (MrrMrt), Morros 

com Topos Aguçados e Vale Profundos (MtagVP), Colinas e Morros (ColMrr) e os 

Relevos residuais (Rr) (Fig. 04): 

 
Figura 04 - Esboço dos tipos de relevos sobreposto ao MDT, em tons de cinza, – Ipirá-BA, 2017. 

Fonte: ALOS PALSAR, 2017. Autora: Suílian Sampaio. 

 

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

sendo mais expressivas a partir da parte central para Oeste, onde se encontra em contato 

com a unidade de relevo Colinas. O relevo de Colinas está frequentemente associado às 

coberturas detritica, coluviões e constituem formas de relevo mais suaves que 

favoreceram o processo de urbanização em alguns povoados municipais de Ipirá, como 

Caíçara, Nova Brasília e o Mandato.  

Nota-se a predominância do relevo de Colinas e Morros na parte Noroeste da 

área, que é caracterizado por topos que variam entre 600-720 metros de altitude. 

Os Morros Tabulares estão localizados na porção Sul da Serra da Caboronga, 

tendo em seu entorno os relevos residuais. Na parte central concentra-se o relevo de 

Morros de Topos Agudos (topos que podem superar os 700 m de altitude) está zona é a 

mais acidentada da parte central da área, uma típica área serrana. 
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 Sua transição, ao Norte, com a unidade de relevo Morros-Morrotes, Morros de 

Topos Aguçados e Vales Profundos, sendo drenado pelo Riacho do Cipó e o Rio 

Paratiji, entretanto estes possuem regime intermitente. 

 Já na porção Leste tem-se uma extensa área dominada pelo relevo de Colinas e 

Morros, onde os processos de ravinamento são incomuns, salientando embora possam 

ser intensificados em algumas áreas de ocupação desordenada. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Primeiramente, confirma-se que a classificação do relevo associado às 

geotecnologias com base nas formas dominantes, partindo da proposta de Sistemas de 

Relevo (Ponçano et al., 1979), destaca-se pela forma objetiva, simples de identificação e 

representação das unidades geomorfológicas. 

As 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 como em seu entorno. 

Verificou-se também que os fatores relacionados ao uso e ocupação das terras 

sem planejamento servem de gatilho para estourar os processos de erosão em diversos 

compartimentos geomorfológicos (ravinamento e voçorocamento), ou seja, as atividades 

agropastoris e a urbanização mal orientada sob influência climática (p.ex: chuvas 

torrenciais), sem considerar os aspectos geomorfológicos constituem os elementos 

principais que alteram a morfodinâmica atual da Serra da Caboronga. 

A presença do Latossolo no topo da Serra, possibilita o acúmulo da água e a 

perenização das nascentes. A manutenção das vazões deve acontecer por conta dos 

Argissolos presente no terço superior o qual retém muita umidade. 

Essa pesquisa busca contribuir para compreensão dos aspectos geomorfológicos 

e ambientais, principalmente, sobre aspectos relacionados à morfodinâmica e a 

fragilidade do relevo frente às intervenções socioeconômicas inadequadas. Espera-se 

que o mesmo sirva de suporte científico para a comunidade acadêmica e como fonte de 

informações para sociedade em geral. Além de instrumento de auxilio para o poder 

público municipal, tanto no planejamento quanto para auxiliar na conservação 

ambiental da Serra da Caboronga. 

 



 

109 
 

AGRADECIMENTOS 

 

O referido trabalho contou com o apoio do Laboratório de Estudos e Dinâmica 

de e Gestão do Ambiente Tropical (GEOTRÓPICOS-UEFS), por meio da infraestrutura 

e uso de instrumentos de precisão (GPS, clinômetros, bússolas de Brunton, etc). E 

também agradecer parceria com o geólogo Mário Gonçalves (INEMA-Salvador, 

pesquisador do GEOTRÓPICOS) pela colaboração durante o trabalho de campo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AB'SABER, Aziz Nacib. História geral da civilização brasileira. São Paulo: DIFEL, 

1969.  

 

BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA; Projeto RADAMBRASIL. Folha 

SC.24/25Aracaju/Recife: Geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso 

potencial da terra. Rio de Janeiro: O Projeto, 1983. p. 856 

 

CASSETI, Valter. Elementos de geomorfologia. Goiânia: Ed. UFG, 1994. p.137. 

FLORENZANO, T.G. Introdução a Geomorfologia. In: FLORENZANO, T.G.(Org). 

Geomorfologia: conceito e tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. p11-

30. 

 

FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para cidade 

sustentável. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2001. 

 

IBGE. BRASIL.Censo demográfico 2010. Características da população e dos 

domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.CD-ROM. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_

populacao/ resultados_do_universo.pdf>. Acesso em: set. 2017. 

 

GUERRA, Antônio José Teixeira. Dicionário geológico-geomorfológico. 8ed. Rio de 

Janeiro. IBGE, 1993, p.439 

 

IBGE. BRASIL. Glossário Geológico. Departamento de Recursos Naturais e Estudos 

Ambientais. Rio de Janeiro, IBGE, 1999, p.214.  

NERY, Jonas Teixeira. Variabilidade e mudanças climáticas no Brasil e seus 

impactos regionais. Ribeirão Preto; Ed: Holos, 2005. p.382 

 

PENTEADO, Margarida. Fundamentos de Geomorfologia. Rio de Janeiro. IBGE, 

1978. 

 

PONÇANO, W.L. et all. Conceito de sistemas de relevo aplicado ao mapeamento 

geomorfológico do Estado de São Paulo. In: SIMP. REG. GEOL., 2, Rio Claro, 1979. 

Atas. Rio Claro: SBG/NSP. v. 2, p. 253-262, 1979. 

 



 

110 
 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. 4. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2008. 384 p. 

 

SANTOS, J. M. dos; GONÇALVES, M. J. de; SANTIAGO, B. E.; MIRANDA, Ana C. 

B. de. A Morfodinâmica em Serras do Ambiente Tropical: Semiárido Baiano. XV 

Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. “Uso e ocupação da terra e as 

mudanças das paisagens”, Eixo XI – Estudos do Quaternário. Vitória (ES) 

Departamento de Geografia. UFES. CCHN. 

 

BRASIL Folhas Topográficas na escala 1: 100.000. SUDENE, 1976 - 1977; Sistema de 

Transporte. DERBA, 2007; Localidades. IBGE, 2010; Divisão Político-Administrativa 

do Estado da Bahia. SEI, Versão - 30 de Junho de 2015.  

 

BRASIL. SEI. Estatísticas dos Municípios Baianos [recurso eletrônico] / 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. v. 1 (2000). – Salvador: 

SEI, 2012. 

 

SUERTEGARAY, Dirce M. A. e NUNES, João O. R. A natureza da Geografia Física 

na Geografia. Terra Livre. São Paulo, nº17, p.11-24, set./ 2001. 

 

São Paulo. Universidade de São Paulo (USP). Verbetes de Economia e Política e 

Urbanismo. São Paulo-SP. Disponível em: <http://www.f au.usp.br/docentes/depproje 

to/c_deak/CD/4verb/usodosolo/index.html>Acesso em: 15/11/2017. 

 

MORFOLOGIA DAS PAISAGENS. Disponível em < 

http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap4/>. Acesso em 20 de julho de 2017. 

 

RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: base para 

distinção de ambiente. Ed: NEPUT, Viçosa, p.304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

ANEXOS 

10 

                                                             
10Imagem do Google Earth Pro, identificando as rotas traçadas de alguns pontos escolhidos no  trabalho de campo, 2017. 
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Tabela 02: Balanco hídrico mensal e anual referente a estação em Ipirá-BA, estação- (1943-1975) 

Altitude: 229m/Lat.12°09°/Long.39°44°. Tipol.Climática: Koppen-BSwh: Thorntwaite e Mather- 

DdA’a’(semiárido). 

Fonte: SEI, 1997; Inmet, 1999. 

 

 
Tabela 03: Balanco hídrico mensal e anual de Ipirá-BA, estação de Santa Quitéria- (1943-1975)   Alt. 

180m/Lat.12°22°/Long.40°02°.Tipol.Climática:Koppen-BSwh:Thorntwaitee Mather- DdA’a’(semiárido). 

 Fonte: SEI, 1997; Inmet, 1999.  



 

113 
 

 

11 

 

                                                             
11Carta de aceite, referente ao artigo: CONTRIBUIÇÃO GEOMORFOLÓGICA PARA O 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL NO SEMIARIDO: SERRA DA CABORONGA - 

IPIRÁ-BA fruto do TCC, aprovado no Simpósio Nacional de Geomorfologia-SINAGEO,2018.  


